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Hindu Dharm (ihNdU /mR) is een levenswijze die ons leert 
wat een juiste manier van leven is. Om te begrijpen wat 
dit precies inhoudt, is het belangrijk om te weten wat 
Dharm betekent. Nadat deze betekenis bekend is, is de 
volgende stap om te weten welke normen en waarden 
Dharm ons meegeeft en waar we hier een goede 
beschrijving van kunnen vinden. Door deze kennis 
en wijsheid ons eigen te maken, kunnen we immers 
een gelukzalig leven (a;nNdmy jIvn) leiden in een 
harmonieuze wereld. 

/mR - Dharm
De definitie van het woord Dharm kunnen we 
terugvinden in de Nirukta (in¨Kt). Hierin wordt de 
Vedische etymologie behandeld, wat betekent dat er 
wordt gekeken naar de stam waar een bepaald woord 
uit voortkomt. Aan de hand hiervan wordt de betekenis 
van het woord vastgesteld. 

Het woord Dharm stamt af van het woord Dhri (/O), wat 
handhaven of ondersteunen betekent. Hieruit komen er 
dus twee betekenissen voort voor Dharm, namelijk:

/;ryit ”it /mR)

/Oyte ”it /mR)

dhaarayati iti dharma

dhriyate iti dharma

~ Nirukta ~

Hetgeen dat handhaaft is Dharm.
Hetgeen dat ondersteunt is Dharm.

Aan de hand van de gegeven betekenissen kan worden 
geconcludeerd, dat Dharm de universele wet is, die het 
fundament vormt van het bestaan en de werking van 
alle facetten van universum. Vuur is vuur, omdat het 
brandt, warmte en licht geeft en brandstof verbruikt. 
Omdat dit de kenmerken zijn die vuur maken tot wat 
het is en bepalen op welke manier het werkt, is dit de 
Dharm van vuur. Op dezelfde manier zijn er kenmerken 
die bepalen wat de Dharm van een mens (mnuãy) is.

Een algemene beschrijving die ingaat op de Dharm van 
de mens kunnen we vinden in de Vaisheshik Darshan 
(vwxeiWk dxRn).

ytoŒ>yudy in^Åeysisi«^ s /mR^) 
yato’bhyudaya nihshreyasasiddhih sa dharmah

~ Vaisheshik Darshan 1.1.2 ~

Hetgeen dat zorgt voor daadwerkelijke vooruitgang en 
het bereiken van de ultieme gelukzaligheid is Dharm.

De Dharm van de mens is dus om uiteindelijk tot 
Sacchidaanand (siCcd;nNd = de hoogste waarheid, het 
universele bewustzijn en de ultieme gelukzaligheid) te 
komen. Vooruitgang die leidt tot het bereiken van dit 
levensdoel is daadwerkelijke vooruitgang. Gedurende 
het leven is het dus als mens onze Dharm om met 
onze Karma (kmR = handelingen) deze vooruitgang te 
realiseren. 

Nu is de vraag volgens welke richtlijnen we onze 
Karma moeten verrichten om zeker te zijn dat deze 
overeenkomt met onze Dharm. De Manu Smriti (mnu 
SmOit) leert ons hierover het volgende.

/Oit^ =m; dmoŒStey x*c ”iN{y ing[h^)

/IivR´; sTy;ÿo/^ dxk& /mR l=,m(_

dhritih kshamaa damo’steya shaucha indriya nigrahah

dheervidyaa satyaakrodhah dashakam dharma lakshanam

~ Manu Smriti ~

Standvastigheid, vergevingsgezindheid, beheersing 
van de wil, niet stelen, reinheid, beheersing van de 
zintuigen, wijsheid, kennis, waarheid, afwezigheid 
van woede; dit zijn de tien kenmerken van Dharm.

Naast deze algemene richtlijn, die verscheidene 
kernwaarden van Dharm bevat, zijn er vele geschriften 
die ons leren wat leven volgens Dharm inhoudt. Het 
is dus belangrijk dat we deze geschriften kennen, 
bestuderen en de kennis  toepassen.
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/mRg[Nq - Dharmgranth
De heilige geschriften waarin de kennis en wijsheid over 
Dharm staat beschreven worden Dharmgranth (/mRg[Nq) 
genoemd. Deze geschriften zijn hoofdzakelijk onder te 
verdelen in twee groepen.

1. Shruti (Åuit) = hetgeen dat gehoord is;
2. Smriti (SmOit) = hetgeen dat herinnerd is.

De Shruti bevatten kennis die aan de Rishi’s (AiW) is 
geopenbaard in de staat van Asampragyaat Samadhi 
(asMp[D;t sm;i/). In deze staat van bewustzijn ervaart 
men niets anders dan volledige eenheid met het 
allerhoogste, Paramatma (prm;Tm;), en is er geen sprake 
meer van een eigen, individuele identiteit. Men gaat 
volledig op in Paramatma. Het goddelijke geluid dat op 
dat niveau is gehoord, is terug te vinden in de Shruti. 
Deze kennis is dus rechtstreeks afkomstig van Bhagwan 

en door middel van een orale traditie overgegaan van 
Guru (gu¨ = leraar) op Shishya (ixãy = leerling); vandaar 
de naam Shruti.

De Smriti bevatten kennis die door de Rishi’s is 
doorgegeven in de geschreven vorm (ili%t åp). Deze 
kennis is een uitwerking van de kennis van de Shruti 
en dus niet rechtstreeks afkomstig van Paramatma. 
De geschriften bevatten interpretaties (Vy;:y;) van de 
abstracte kennis van de Shruti en veel voorbeelden 
(¬d;hr,) die deze kennis concreet en begrijplijk maken. 
Omdat dit is gebasseerd op de herinnering die men 
heeft aan de ervaringen van de Asampragyaat Samadhi, 
worden deze geschriften Smriti genoemd.

Zowel de Shruti, als de Smriti bestaan uit talrijke 
geschriften. Een globaal overzicht hiervan is te zien in 
het onderstaande schema.
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ved - Ved
De Ved vormt de kern van de Dharmgranth. Het woord 
Ved is afgeleid van de stam Vid (ivd( = weten), net als het 
woord Vidya (iv´; = kennis). De Ved bevat dus de zuivere 
kennis over Dharm. Omdat de Ved een samenstelling is 
van alle Mantra’s (mN]) die van Paramatma afkomstig 
zijn, wordt het ook wel Samhita (s&iht; = samenstelling) 
genoemd. Er is één Ved die bestaat uit vier delen, waarin 
alle Richa (Ac; = verzen) zijn ingedeeld aan de hand van 
hun onderwerp. Deze indeling is gedaan door Maharishi 
Vyaasdev (mhiWR Vy;sdev). Omdat hij de kenner is van alle 
delen van de Ved wordt hij ook wel Vedvyaas  (vedVy;s) 
genoemd. De vier delen van de Ved zijn:

1.  AGved - Rigved;
2.  yjuveRd - Yajurved;
3.  s;mved - Saamved;
4.  aqvRved - Atharvaved.

b[;÷, - Brahman
De Brahman richten zich voornamelijk op het rituele 
deel van de Ved en zijn een uitwerking van de Yagya 
(yD = vuuroffers) die beschreven staan in de Ved. 
Deze geschriften richten zich in eerste instantie op de 
Mantra’s die nodig zijn bij een Yagya en de stappen van 
de uitvoering hiervan. Verder gaan ze in op de diepere 
betekenis  van de Yagya en bevatten ze een introductie 
van de filosofische betekenis van de Mantra’s. In totaal 
zijn er 19 Brahman Granth, waarvan de vier bekendste 
en meeste gebruikte hieronder staan gegeven.

1.  Eetrey - Aitareya;
2.  xtpq - Shatapath;
3.  t;<@(y - Taandya;
4.  gopq - Gopath.

Iedere Brahman is gerelateerd aan een deel van de Ved. 
De nummers van de weergegeven Brahman komen 
overeen met de nummer van de Ved waaronder ze 
vallen. De Aitareya Brahman hoort dus bij de Rigved, de 
Shatapath Brahman bij de Yajurved, enzovoorts. 

a;r<yk - Aranyak
Het woord Aranyak is afgeleid van Aranya (ar<y = bos). 
Deze geschriften zijn een verdere uitwerking van de 
Yagya die gericht zijn op de spirituele ontwikkeling van 
het individu. Hierbij wordt gekeken naar de (symbolische) 
Yagya’s die plaatsvinden in het lichaam en geest van de 
mens, en geanalyseerd hoe deze kunnen leiden tot het 
bereiken van het hoogste doel (Moksh). Omdat men zich 
voor de uitvoering hiervan terugtrok in de rustgevende 
omgeving van het bos, worden de geschriften Aranyak 
genoemd. Een deel van de Aranyak is in de loop van de 
geschiedenis verloren gegaan. Vandaag de dag zijn de 
volgende Aranyak bekend:

1.  Eetrey - Aitareya;
2.  s&:y;n - Sankhyaan;
3.  twiÊrIy - Taittireeya;
4.  tlvk;r - Talavakaar.

Van deze Aranyak behoren de eerste twee tot de Rigved, 
de derde tot de Yajurved en de vierde tot de Saamved.

Dharmgranth

Sangh Kiran Februari 2013 Pagina 4



¬pinWd( - Upnishad
De Ved is een grote bundel van kennis over allerlei 
verschillende Vishay (ivWy = onderwerp). De Upnishad 
zijn diepgaande uitwerkingen over een specifiek 
onderwerp van de Ved. Deze geschriften zijn heel 
filosofisch van karakter en bevatten uitvoerige analyses 
over onder andere de Jeev (jIv = de individuele ziel), 
Prakriti (p[Õit = de natuur) en Paramatma. Verder 
bevatten de geschriften antwoorden op (levens)vragen 
als ‘Wie zijn we nou eigenlijk?’, ‘Wat is het doel van het 
leven?’ en ‘Waarom bestaat het universum?’. 

In het verleden waren er honderden Upnishad. Door de 
aanvallen op Bharat en de buitenlandse overheersing 
zijn vele hiervan verloren gegaan. Vandaag de dag 
kennen we in ieder geval nog 108 Upnishad, waarvan 
11 worden aangemerkt als Mukhya Upnishad (mu:y 
= prominent). Een overzicht van deze Upnishad is 
hieronder te zien.

1.  éx  - Ish;
2.  ken  - Ken;
3.  k#  - Kath;
4.  p[Xn - Prashna;
5.  mu<@k - Mundak;
6.  m;<@UKy - Maandookya;
7.  Eetrey - Aitareya;
8.  twiÊrIy - Taittareeya;
9.  z;NdoGy - Chaandogya;
10.  bOhd;r<yk - Brihadaaranyak;
11.  Xvet;Xvtr - Shvetaashvatar.

¬pved - Upaved
De Upved zijn hele praktische geschriften die gericht 
zijn op de toepassing van kennis op een bepaald gebied. 
Een overzicht van deze geschriften is hieronder te zien.

1.  aqRved - Arthved (Economie);
2.  /nuveRd - Dhanurved (Krijgskunst);
3.  g;N/vRved - Gaandharvaved (Kunst);
4.  a;yuveRd - Ayurved (Gezondheid).

Iedere Upved komt voort uit een Ved. De nummers 
komen overeen met de nummers van de Ved. Zo is 
de Gaandharvaved verbonden aan de Saamved en de 
Ayurved aan de Atharvaved. Omdat deze geschriften 
heel concreet en praktisch zijn, is het relatief makkelijk 
om de gegeven kennis in het dagelijks leven toe te 
passen. Zo kan de kennis uit de Arthved over economie 
en financieel beheer, zowel in het persoonlijke leven 
worden toegepast als in de maatschappij. Hetzelfde 
geldt voor de Dhanurved, die leert hoe je jezelf en de 
samenleving kunt beschermen. 

De Gaandharvaved richt zich op verschillende 
kunstvormen, zoals zang, dans en theater, en leert ons 
hoe we door middel van kunst tot spirituele ontwikkeling 
kunnen komen. In de Ayurved staat de levenswijze 
beschreven die zorgt voor een goede lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. Door het bewaren van balans 
in het leven, wordt voorkomen dat men ziek wordt. 
In het geval dat dit toch gebeurd, zijn er uitgebreide 
beschrijvingen van natuurlijke medicijnen.

ved;© - Vedaang
Het woord Ang betekent letterlijk ‘(lichaams)deel’. De 
Vedaang zijn ondersteunende delen, die ervoor zorgen 
dat we de Ved kunnen begrijpen. Ze bestaan uit zes 
delen die elk een bepaalde vaardigheid behandelen die 
nodig is om de Ved goed te kunnen lezen, ontleden en 
bevatten. De Vedaang zijn:

1.  is=; - Shiksha (Uitspraak);
2.  kLp - Kalp (Rituelen);
3.  Vy;kr, - Vyaakaran (Grammatica);
4.  in¨Kt - Nirukta (Woordbetekenis);
5.  zNd^ - Chandah (Ritme);
6.  JyoitW - Jyotish (Astrologie).

dxRn (¬p;©) - Darshan (Upaang)
De Darshan (dxRn = visie/inzicht) Shaastra zijn filosofische 
werken die de kennis van de Ved vanuit een bepaalde 
visie en inzicht uitleggen. Deze zes verschillende 
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Dharmgranth hebben allemaal een eigen manier om 
dezelfde waarheid te onderzoeken en te beschrijven. 
Aan de hand hiervan wordt duidelijk gemaakt dat er 
binnen de Hindu Dharm de vrijheid is om volgens je 
eigen pad tot de waarheid te komen. Het is dan ook niet 
zomaar dat er in de Ved staat:

Ek& st( ivp[;^ bó/; vdiNt

ekam sat vipraah bahudhaa vandanti

~ Rigved 1.164.46 ~

De Waarheid is één, de wijzen hebben Het 
met vele namen beschreven.

De zes Darshan of filosofische scholen zijn:

1.  s;&:y - Saankya;
2.  yog - Yoga;
3.  Ny;y - Nyaya;
4.  vwxeiWk - Vaisheshik;
5.  mIm;&s; - Mimaansa;
6.  ved;Nt - Vedanta.

pur;, - Puraan
De kennis van de Ved wordt in de bovenstaande 
geschriften op een filosofische manier behandeld. De 
gegeven uitleg is redelijk ingewikkeld en het vergt 
een grote mate van achtergrond kennis om deze te 
begrijpen. Om de kennis makkelijke begrijpbaar te 
maken heeft Vedvyaasji de Puraan geschreven. 

De Puraan zijn geschriften waarin er door middel 
van vele voorbeelden en verhalen op een praktische 
manier wordt uitgelegd wat Dharm is en hoe het 
in het dagelijkse leven kan worden toegepast. De 
Katha’s (kq; = verhalen) zijn zeer divers en gaan onder 
andere over de levensverhalen van de Avatar (avt;r = 
verschijningsvormen) van Vishnu en Shiv. Ook wordt 
er verteld over de strijd tussen de Devta’s (devt;) en 
Asurs (asur). Al deze Katha’s hebben een symbolische 
betekenis, die ons leert hoe we om moeten gaan met de 

strijd tussen goed en kwaad in onszelf en om ons heen. 
Ook laten de moralen uit de levensverhalen van de 
Avatars en de Devta’s ons zien welke keuzes we kunnen 
maken wanneer we volgens Dharm willen leven. 

In totaal zijn er 18 Puraan die ingedeeld kunnen worden 
in drie delen van zes Puraan die te gaan over Brahma 
(b[÷; = de schepper), Vishnu (ivã,u = onderhouder) en 
Shiv (ixv = de vernietiger).

Brahma
1.  b[÷  - Brahm;
2.  b[÷vwvtR - Brahmavaivart;
3.  b[÷;<@ - Brahmaand;
4.  v;mn - Vaaman;
5.  m;kR<@ey - Maarkandeya;
6.  .ivãy - Bhavishya.
Vishnu
7.  ivã,u - Vishnu;
8.  .;Gvt - Bhaagvat;
9.  pd(m - Padma;
10.  n;rd - Naarad;
11.  v;r;h - Vaaraah;
12.  g¨@Ď - Garur.
Shiv
13.  ixv - Shiv;
14.  il&g - Linga;
15.  SkNd - Skand;
16.  aiGn - Agni;
17.  kUmR  - Koorma;
18.  mTSy - Matsya.
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r;m;y, - Ramayan
De Ramayan is één van de twee geschriften die worden 
gerekend tot de Itihaas (”ith;s = geschiedenis). In de 
Ramayan staat het verhaal van Maryada Purushottam 
Shri Raam (my;Rd; pu¨WoÊm( ÅI r;m) beschreven. Hij komt ter 
aarde in de stad Ayodhya bij Raja Dashrath en Kaushalya 
met zijn drie broertjes Bharat, Lakshman en Shatrughan. 
Door zijn goede karakter en voorbeeldigheid is hij van 
jongs af aan geliefd bij iedereen.

Nadat Shri Raam zijn opleiding heeft voltooid in de 
Gurukul van Rishi Vashishth, vertrekt hij met Vishwamitra 
naar het bos om enkele Rakshas te verslaan. Zijn reis 
voert hem naar Mithila, waar hij de Dhanush (/nuW = 
boog) van Shiv breekt en trouw met Sita. Na terugkomst 
in Ayodhya wordt besloten dat Shri Raam koning moet 
worden. Kaikeyi (de moeder van Bharat) is hier tegen 
en maakt gebruik van twee wensen die ze ooit van 
Dashrath heeft gekregen. Ze wenst dat Bharat koning 
moet worden en Shri Raam voor 14 jaar naar het bos 
moet. Om de belofte van zijn vader en de wens van zijn 
moeder uit te voeren, gaat Shri Raam naar het bos.

In het 13de jaar van de verbanning wordt Sita ontvoerd 
door Ravan. Hij neemt haar mee naar Lanka. Na een 
lange zoektocht, waarbij Shri Raam wordt geholpen 
door Hanuman en de Vanar Sena (v;nr sen; = apenleger), 
wordt Sita gevonden. Het leger van Shri Raam strijdt 
tegen Ravan en uiteindelijk overwinnen ze. Sita wordt 
bevrijd en iedereen gaat terug naar Ayodhya, waar Shri 
Raam alsnog tot koning wordt gekroond.

In de Ramayan komen er talrijke situaties voor, waarbij 
een keuze gemaakt moet worden. Hierbij is het altijd de 
vraag wat Dharm is op dat moment en welke keuze dus 
juist is. De levensechte voorbeelden van de Ramayan 
leren ons hoe we de normen & waarden van onze Dharm 
en Sanskriti (s&SÕit = cultuur) kunnen toepassen in onze 
dagelijke leven. Ook laten ze zien hoe onze Vyavhaar 
(Vyvh;r = gedrag) naar anderen moet zijn, zodat we 
kunnen komen tot gelukzaligheid voor iedereen.

De Ramayan is door vele Rishi’s en Sants (s&t = heiligen) 
geschreven in verschillende talen. Het doel hiervan was 
om de kennis toegankelijk te maken voor iedereen. De 
bekendste versies van de Ramayan zijn:

1.  v;LmIik rč - Valmiki R. (Sanskrit);
2.  r;mcirtm;ns- Raamcharitmaanas (Awadhi);
3.  k&bn rč - Kamban R. (Tamil).

In Nederland is de Raamcharitmaanas van Goswami 
Tulsidas het bekendst.

mh;.;rt - Mahabharat
De Mahabharat is de tweede Granth die tot de Itihaas 
behoort. Dit geschrift bestaat uit meer dan 100.000 
verzen en is één van de langste gedichten ter wereld. 
Vedvyaasji heeft de Mahabharat verteld en laten 
opschrijven door Shri Ganesh. Het verhaal is heel 
uitgebreid, maar in de kern gaat het over de strijd tussen 
de Kauravs (k*rv) en de Pandavs (p;<@v). 

De Pandavs zijn vijf broers, genaamd Yuddhishthir  
(yui/iã#r), Bheem (.Im), Arjun (ajRun), Nakul (nkul) en 
Sahadev (shdev). Ze zijn goed van karakter en staan aan 
de kant van Dharm. Tegenover hen staan de Kauravs 
van wie de oudste broer Duryodhan (duyoR/n) heet. 
Duryodhan is heel egoïstisch en arrogant en staat aan 
de kant van Adharm.

Hindu Dharm &
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De Pandavs zijn geliefd bij iedereen en het volk wil dat 
Yudhishthir tot koning wordt gekroond. Duryodhan 
heeft een hekel aan de Pandavs en wil dit voorkomen, 
zodat hij zelf koning kan worden. In zijn pogingen om 
dit te doen vergiftigd hij Bheem, verbrand hij het huis 
van de Pandavs, vernederd hij Draupadi (de vrouw van 
de Pandavs) en speelt hij vals bij een dobbelspel, zodat 
de Pandavs voor 13 jaar naar het bos moeten. 

Nadat de Pandavs terugkeren, hebben ze volgens 
de afspraken recht op hun deel van het koninkrijk.  
Duryodhan weigert de Pandavs echter hun 
Adhikaar (ai/k;r = recht) te geven. Zelfs wanneer 
Shri Krishna als een Shantidoot (x;iNtdUt = 
vredesonderhandelaar) naar Duryodhan toegaat, wil 
hij niet luisteren. Gezien de omstandigheden is een 
strijd onvermijdelijk en vindt er een Dharmyuddh  
(/mRyu« = strijd tussen Dharm en Adharm) plaats. Na 18 
dagen oorlog winnen de Pandavs uiteindelijk en keert 
de rust, vrede en Dharm terug. 

Net als de Ramayan bevat de Mahabharat vele 
voorbeelden, waardoor we op een makkelijke manier 
kunnen begrijpen wat Dharm is.

.gvíIt; - Bhagavadgeeta
In de Mahabharat is er een heel speciaal en bekend deel 
dat bekend staat als de Shrimad Bhagavad Geeta (ÅImd( 
.gvd( gIt;). Deze Dharmgranth bestaat uit 700 verzen 
en is een tweespraak tussen Shri Krishna en Arjun op 
het slagveld Kurukshetra (ku¨=e]). Hierin verteld Shri 
Krishna voor het begin van de strijd wat de essentie 
van Dharm is. Gezien de onschatbare waarde van deze 
kennis wordt de Geeta ook wel de vijfde Ved genoemd. 
Het kan worden gezien als een samenvatting van alle 
kennis van de Ved, waarvan we kunnen leren wat onze 
Kartavya (ktRVy = plicht) is en hoe we dit het beste 
kunnen vervullen. De Geeta is heel toegankelijk en ook 
verkrijgbaar als Nederlandse vertaling. Voor een ieder 
die Dharm wil begrijpen is het zeer zeker aan te raden 
deze Granth te lezen. 

aNy SmOit - Overige Smriti
Naast de genoemde Dharmgranth zijn er vele andere 
Smriti, die geschreven zijn door koningen, geleerden of 
Rishi’s. Van deze Smriti is in Nederland de Manu Smriti 
het bekendst. Deze geschriften bevatten regels en 
richtlijnen, die aangeven wat Dharm is in de visie van de 
schrijver. Ze kunnen ons dus hele waardevolle dingen 
leren. Tegelijkertijd is het belangrijk om te weten dat 
deze Smriti gebonden zijn aan Desh (dex = land), Kaal 
(k;l = tijd) en Paristhiti (piriSqit = omstandigheid). De 
gestelde regels en richtlijnen zijn dus niet universeel 
toepasbaar. Bij een verandering van land, tijdperk of 
situatie zijn ze dus niet meer (volledig) geldig. Wanneer 
deze Granth bestudeerd worden is het van belang om 
dit in gedachte te houden.

In dit artikel zijn er vele Dharmgranth genoemd en 
beschreven. Het kennen van de namen van deze Granth 
en weten waar ze globaal over gaan, is helemaal niet 
voldoende om daadwerkelijk te begrijpen wat onze 
Dharm is. Om dit te weten, zodat we vooruitgang 
kunnen boeken en met de hele gemeenschap tot een 
hogere waarheid, bewustzijn en gelukzaligheid kunnen 
komen, zullen we de geschiften moeten bestuderen. 
Laten we ons dus realiseren dat we gezegend zijn, 
omdat we zulke grote bronnen van kennis hebben, en 
hier op een gepaste, respectvolle manier mee omgaan. 

Dharmgranth
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Enorme, antieke Hindu Mandir 
gevonden op Bali

Binnen Europa beschikt de Haagse Hindi school over 
de grootste collectie informatieve en educatieve Hindi 
boeken. Enkele vrijwilligers hebben het jaar 2012 
ingeluid met de herinrichting van de Haagse Hindi 
School en het sorteren en ordenen van een nieuwe 
instroom Hindi boeken. Het resultaat mag er na enkele 
maanden hard werken dan ook wezen. 

Het is inspirerend om het kleurrijke, leerzame en 
uitgebreide assortiment geordend naar onderwerp, 
genre of schrijver te doorlopen. De collectie loopt uiteen 
van Dharmgranth tot de eerste kinderleesboeken, van 
yoga en spiritualiteit tot stripverhalen en van de Indiase 
geschiedenis tot de hedendaagse politiek. Verder is 
de literatuur van schrijvers als Premchand en Sharat 
Chandra Chattopadhyay en het dichtwerk van Soerdas, 
Kalidas en Ravindranath Tagore te vinden. Ook zijn de 
visies en heldendaden van vrijheidsstrijders als Bhagat 
Singh en Subhash Chandra Bose en het gedachtegoed 
van Shri Ramakrishna Paramhansa, Swami Vivekanand 
en Swami Dayanand beschikbaar.

De Haagse Hindi School aan de Loosduinsekade 130 is 
er voor alle Hindi liefhebbers en geïnteresseerden en 
zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot informatie 
en kennis in het Hindi over uiteenlopende onderwerpen. 
Er is leesplezier voor jong en oud. Top vijf verkochte 
boeken: 

1. Ramāyan
2. Bhagavat Gitā
3. Hindi les- en examenboeken (Wardha)
4. Chalisā (o.a. Hanumān, Shri Krishna, Laxmimāta)
5. Kavach Sangrah

Voor informatie over de verkoop van boeken kunt u 
mailen met info@hssnl.org.

Bouwvakkers in Bali hebben waarschijnlijk de grootste, 
historische Mandir op het Indonesische eiland ontdekt.  
De bouwvakkers groeven bij een studiecentrum voor 
Hindu’s in de hoofdstad Denpasar een afvoer en stuitten 
één meter onder de grond op de overblijfselen van de 
stenen tempel. Ze groeven een grote stenen pilaar 
uit van één meter lang , waarna het archeologen de 
uitgraving overnamen.

De tempel dateert van tussen de 13e en 15e eeuw. 
Een team van archeologen is bezig het fundament van 
het gebouw, dat waarschijnlijk ruim 20 meter lang is, 
naar boven te halen. Tijdens de uitgraving zijn er ook 
andere voorwerpen gevonden, waaronder keramiek. 
De archeologen weten nog niet of het mogelijk is de 
Mandir te reconstrueren. 

Twaalf Belgische Hindu-organisaties hebben zich 
verenigd in een koepel en een verzoek ingediend tot 
staatserkenning. Als de Hindu Dharm wordt erkend, 
krijgen Hindu-geestelijken hun pensioen betaald door 
de staat en mogen Hindu’s ook deelnemen aan het 
bijzonder onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot de 
oprichting van Hindu basisscholen. 

Belgische Hindu’s vormen een bescheiden groep met 
een geschatte populatie van ongeveer 20 duizend. 
De gemeenschap is in België vooral bekend door 
Radhadesh, het Benelux-hoofdkwartier van de ISKCON.

Hindu Nieuws
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Boekencollectie van de Haagse Hindi 
School uitgebreid

Belgische Hindu’s dienen verzoek tot 
erkenning in



Steeds meer universiteiten in China, waaronder de 
prestigieuze Peking Universiteit en Beijing Foreign 
Studies Universiteit, hebben Hindi als vak op het 
lesprogramma staan. Hindi is een populaire vreemde 
taal geworden in China en om de taal mee te geven 
wordt gebruik gemaakt van de teksten van de Ramayan. 
Hierbij wordt de Ramayan niet alleen gelezen, maar 
worden de wijze lessen hieruit ook besproken en morele 
waarden meegegeven aan de studenten. 

Om de culturele band tussen India en China te verstreken 
heeft de ‘India China Economic and Cultural Council 
(ICEC)’ besloten een cultuurpark te bouwen bij Kailash 
Mansarovar, waar de Chinese vertaling van de Ramayan 
en Mahabharat beschikbaar zal zijn voor bezoekers. 
Verder zal het park een museum en onderzoekscentrum 
hebben waar verschillende culturele en religieuze 
informatie uitgewisseld zal worden. 

Uit een onderzoek van de University of Oxford blijkt dat 
vegetariërs minder vaak met een hartaandoening in 
het ziekenhuis belanden. De wetenschappers bekeken 
de gegevens van in totaal 44.500 Britten en Schotten, 
waarvan 15.100 vegatariërs en 29.400 mensen die wel 
vlees en vis aten. Gedurende 11 jaar moesten 1.066 
deelnemers in het ziekenhuis behandeld worden voor 
een hartaandoening en overleden er 169. Dit bleken 
vaker alleseters te zijn dan vegetariërs. Mensen die 
vegetarisch aten, bleken 32 procent minder risico te 
lopen op een hartaandoening.

De vegetariërs hadden over het algemeen een 
lagere bloeddruk, een lager cholesterolgehalte en 
een gezonder gewicht. De oorzaak daarvan is dat ze 
waarschijnlijk minder verzadigd vet binnenkrijgen. De 
resultaten zijn gepubliceerd in het American Journal of 
Clinical Nutrition.

Op 12 januari 2013 is het 150 jaar geleden dat Swami 
Vivekanand is geboren. Om dit heugelijke feit te vieren 
zullen er gedurende het hele jaar over de hele wereld  
vele activiteiten zijn, waarbij de grootsheid van Swami 
Vivekanand zal worden herdacht en de waarde van zijn 
boodschap in dit tijdperk zal worden besproken. 

Swami Vivekanand was één van de eerste personen 
die de kennis van de Hindu Dharm in het Westen heeft 
verspreid. Vooral zijn toespraak tijdens het Parliament 
of the World’s Religions maakte grote indruk en gaf de 
aanwezigen inzicht in de wijsheid van de Hindu Dharm.

Tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 6 november 
2012 heeft er een unicum plaatsgevonden. Voor het 
eerst in de geschiedenis is een Hindu verkozen als lid 
voor het Huis van Afgevaardigden, namelijk de 31-jarige 
Tulsi Gabbard uit Hawaii. 

Bij haar inauguratie heeft mevrouw Gabbard haar 
eed afgelegd met haar hand op de Bhagavad Geeta. 
Inmiddels is ze aan het werk als Commissielid 
Binnenlandse Veiligheid en voor Buitenlandse Zaken; 
functies die voortkomen uit haar ervaring als Kapitein 
van de Army National Guard. 

Hindu Nieuws
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Ramayan als lesmateriaal aan Chinese 
universiteiten

2013: Het jaar van Swami Vivekanand 
(150ste verjaardag)

Vegetariërs hebben kleinere kans op 
hartaandoening

Voor het eerste een Hindu in het Huis 
van Afgevaardigden (VS)



Sewa is één van de kernwaarden van de Hindu Dharma, 
namelijk anderen helpen zonder er iets voor terug 
te vragen. International Sewa Day is een wereldwijd 
initiatief waar in een bepaalde periode in meer dan 
30 landen Sewa-activiteiten worden georganiseerd. 
Gedacht kan worden aan landen als VS, India, Finland, 
Frankrijk, Engeland, Uganda, Kenia, etc. Dit was de 
eerste keer dat de International Sewa Day in Nederland 
werd georganiseerd. 

Sewa kan door iedereen gedaan worden, door jou maar 
ook met z’n allen. Iedereen heeft wel ééns Sewa gedaan. 
Bewust of onbewust, misschien voor mens of dier. Maar 
niet iedereen staat stil als het gaat om Sewa voor het 
milieu. Veel mensen realiseren zich niet dat een schoon 
milieu belangrijk is voor iedereen. Dus niet alleen voor 
ons zelf, maar dat ook voor toekomstige generaties. 
Met deze gedachte hebben wij ervoor gekozen om een 
steentje bij te dragen door het Zuiderpark in Den Haag 
op zaterdag 13 oktober 2012 tijdens de International 
Sewa Day schoon te maken.

De dag begon als een regenachtige dag en eindigde 
met een plensbui. Ondanks de regen was het een 
succesvolle dag waarbij we met iedereen veel werk 
hebben verzet en nog  veel meer plezier hebben gehad. 
Aan het begin van de activiteit leek het erop dat we met 
een groepje vrijwilligers waren van 15 mensen, maar al 
gauw sloten er meer en meer Swayamsevaks en Sevika’s 
aan.  Uiteindelijk waren we met een behoorlijke groep 
van 30 super enthousiaste  deelnemers. 

Voordat we daadwerkelijk het Zuiderpark in gingen, 
werd er kort verteld wat Sewa is en wat het doel van 
de activiteit was. Vervolgens werd de gehele groep 
in  6  groepjes verdeeld. Ieder groepje maakte een 
bepaald gebied in het Zuiderpark schoon. Tussendoor 
was er ook een gezamenlijke eetpauze. Daarna sloten 
we gezamenlijk de activiteit af. De opbrengst van onze 
Sewa werd getoond door het aantal opgeruimde vuilnis 
bij elkaar te zetten. Uiteindelijk hebben we meer dan 35 
kilo aan vuilnis opgehaald!

Deze gezellige, succesvolle dag is ons bijgebleven als 
een dag waarop een groep mensen belangeloos een 
steentje heeft bijgedragen aan de samenleving en bij 
deze activiteit was dat door te werken aan een schoner 
milieu, waarbij weer of wind ons niet tegenhield!

International Sewa Day
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Sewa is één van de belangrijkste waarden binnen de 
Hindu Dharm. Door deze waarde in ons leven toe te 
passen, leren we om ons eigen belang op te offeren en 
in het belang van anderen te denken. Om deze waarde 
aan de Swayamsevaks en Sevika’s mee te geven, is vanaf 
maart 2012 een begin gemaakt met het inzamelen van 
geld voor het Sewa project ‘Back to School - Bali’. 

Bali is een Indonesich eiliand dat populair is onder 
toeristen, onder meer vanwege de prachtige stranden, 
het natuurschoon en de vele monumenten, waaronder 
de duizenden Balinese tempels.  In 2002 en 2005 hebben 
er verschikkelijke bomaanslagen plaatsgevonden. Door 
deze aanslagen heerst er een ongekende vorm van 
armoede. De inkomsten van veel kostwinners, met 
name werkzaam in de toeristische sector, is gedaald 
of geheel weggevallen.  Veel ouders kunnen daardoor 
het schoolgeld van hun kinderen niet meer betalen 
en kunnen ook niet schooluniformen en schoolgerei  
aanschaffen. Schooluitval is daardoor toegenomen en 
kinderen zijn genoodzaakt te werken om een bijdrage 
te leveren in het levensonderhoud van hun familie. Het 
levensonderhoud op Bali is de laatste jaren duur door 
de inflatie van de Indonesische Rupiah.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is hoog als 
gevolg van de slechte economische toestand; met 
name in grote gezinnen waar de ouders analfabeet zijn 

en waar het inzicht van het belang van onderwijs voor 
hun kinderen ontbreekt. De kinderen die vroegtijdig 
schoolverlaten vallen ten prooi aan kinderarbeid 
om het gezin te ondersteunen in het dagelijkse 
levensonderhoud. Deze kinderen worden gedwongen 
op zeer jonge leeftijd te werken en krijgen lage banen. 
Het is daarom belangrijk om de kinderen te voorzien 
van adequaat onderwijs om hun levensstandaard te 
verheffen en ze te behoeden voor illegale activiteiten. 

Sinds 2007 steunt GHRD het project ‘Back to School - 
Bali’ en zijn 336 kinderen in de dorpen Selat, Langgahan 
en Selat Duda Timur voorzien van onderwijs. Onderwijs 
vormt het fundament voor de ontwikkeling van kinderen 
en voor de samenleving. Sinds GHRD het project heeft 
opgezet, heeft 97% van de deelnemers twee jaar 
educatie voltooid. Gezien de positieve ontwikkelingen 
wil GHRD dit project voortzetten in andere gebieden van 
Bali en is momenteel in gesprek met de vrijwilligers. 

In de Shakha is wekelijks aandacht besteed aan het 
project en hebben de Swayamsevaks en Sevika’s de 
mogelijkheid gekregen om een eigen bijdrage te 
leveren. De totale kosten om een kind te voorzien van 
educatie zijn  maar € 15,- per jaar. Wanneer iedereen 
dus een deel van zijn/haar zakgeld doneert voor dit 
goede doel, kunnen we gezamenlijk de toekomst van 
honderden kinderen verbeteren. In totaal is een bedrag  
opgehaald van:

€ 1.673,10
=

111 kinderen naar school

Inmiddels is het inzamelingsproject in de Shakha’s 
afgerond. Dit betekent echter niet dat het niet meer 
mogelijk is om het project te steunen. Mocht u vaste 
donateur willen worden dan kunt u dit aangeven door 
contact op te nemen met Global Human Rights Defence 
via info@ghrd.org. 

Sewa project  - Bali
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De term Yoga komt uit het Sanskriet en 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.

Aandachtspunten vooraf
•	 Voer de oefeningen uit op lege maag (minimaal 3 uur na het eten).
•	 Het uitvoeren van de oefeningen in de vroege ochtend vergroot het effect ervan.

Bhastrika Pranayaam
Het woord Pranayaam bestaat uit 2 delen: Prana en Ayaam. Prana betekent levenskracht of levensenergie (dus de 
zuurstof ) en Ayam betekent vergroten. Prayanam betekent dus vergroting van de levensenergie. Dit doen we door 
middel van het controleren van onze ademhaling. De ademhaling functioneert als een brug tussen ons lichaam en 
onze geest. Door deze te leren beheersen, komt je geest tot rust wat je in staat stelt om een hoger bewustzijn te 
bereiken en in contact te komen met je Aatma (= ziel).

Bhastrika is een vorm van Pranayaam waarbij de lucht met kracht wordt ingeademd en uitgeademd. Hierdoor 
wordt de Jatharagni (spijsverteringsvuur) aangewakkerd en de Ama (opgehoopte afvalstoffen) in de onderbuik 
verbrand.

Voordelen
•	 Vermindert stress;
•	 Verhelpt ademhalingsproblemen en overgewicht;
•	 Verbeterd het concentratievermogen en de longcapaciteit.

Uitvoering
1. Snuit de neus voordat u begint. Ga vervolgens in een gemakkelijke positie zitten met een rechte rug en buig 

het hoofd iets naar voren. Gedurende deze oefening vind er alleen ademhaling plaats via de neus. Dus niet via 
de mond.

2. Adem krachtig en snel in door de neusgaten.
3. Span dan de buik aan om snel te kunnen uitademen. Probeer de lucht er als het ware uit te persen door de 

buikspieren aan te spannen en naar binnen te duwen. Als deze ademhaling krachtig wordt gedaan dan heeft 
dit een krachtig geluid als de lucht door de neusgaten komt en zou het moeten klinken alsof je iets oppompt.

4. Probeer dit tien tot vijfentwintig keer te doen. Probeer hierbij de buik snel en ritmisch in te trekken bij het 
uitblazen via de neus en uit te zetten bij elke inademing.

Let op!
Probeer deze oefening, zeker in het begin met voorzichtigheid te oefenen. Begin met een aantal keer en bouw dit 
rustig op. Bij duizeligheid kunt u het beste weer op een normale manier proberen adem te halen. Daarnaast dient 
u deze oefening niet te beoefenen tijdens zwangerschap, de maandelijkse periode, als u last heeft van druk op uw 
oren of ogen. In het geval van hoge bloeddruk dient u deze oefening met voorzichtigheid uit te voeren.

Yoga - Pranayaam
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Amrit Vachan
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In deze Doha uit de Raamcharitmaanas vertelt Shri Raam aan Hanumaanji wat de denkwijze van een ware dienaar 
is. Het bevat belangrijke aspecten voor een Swayamsevak of Sevika; een persoon die zich dienstbaar wil maken 
voor de vooruitgang van de maatschappij.

De Hindu Dharm leert ons dat Bhagwan overal aanwezig is en dat de hele wereld een openbaring is van Bhagwan. 
Of het nu de persoon is die naast je zit of aan de andere kant van de wereld, of het nu een kleine mier is of een 
grote olifant, of het nu een Tulsi plant is of een grote Akshay Vat; alles heeft een Aatma (= ziel) en is een deel van 
Paramatma (= Bhagwan). Een ware Bhakt (= devoot), een ware dienaar realiseert zich dit en dient de algehele 
wereld vervolgens met dit beeld voor ogen.

Een belangrijk detail is de onwankelbaarheid van deze gedachte. Dit betekent dat je voor 100% zeker weet dat 
deze denkwijze de waarheid is en dat je er nooit van afwijkt. Of je nou in een goede situatie verkeerd of in een 
slechte, of het nou gaat om mensen die je heel goed kent of wildvreemden, of het je nou goed uitkomt of slecht; je 
ziet altijd dat alles een deel is van het goddelijke en zet je in voor de vooruitgang hiervan. Dit betekent dat je jezelf 
altijd inzet om Dharm na te leven, verder te verspreiden en te beschermen.

Een bijzondere persoon die deze onwankelbare gedachtegang had, was Hanumaanji. Hij deed alles met de 
gedachte dat de hele wereld niets anders is dan een deel van Bhagwan en zette zich volledig in om haar te dienen 
volgens  Dharm. Daarom wordt Hanumaanji de ideale Swayamsevak genoemd; een voorbeeld voor ons allemaal.

so anNy j;ke& ais mit n $r” hnum&t) 
mw& sevk scr;cr åp Sv;im .gv&n_ 

so ananya jaaken asi mati na tarai hanumant, 
main sevaka sacharaachara roopa swaami bhagavant.

Hanumaan, hij die deze onwankelbare gedachte heeft,  
is exceptioneel; ik ben de dienaar van de algehele wereld,  

die een beeltenis is van mijn Heer, Bhagwan.

~ Raamcharitmaanas, Kishkindhaakaand, Doha 3 ~

so  = hij
ananya  = exceptioneel
jaaken  = die
asi  = deze
mati  = gedachte
na  = niet
tarai  = wankelen

hanumant = Hanumaan
main  = ik
sevaka  = dienaar
sacharaachara = algehele wereld
roopa  = beeltenis
swami  = heer
bhagvanta = Bhagwan



Bhagavaa  lahara lahara
.gv; lhr lhr lhr;ye) 

Ty;g x*yR sNdex sun;ye_

pUvR idx; se ikr,e fwlI

jg ko JyoitmRy kr @;le)

.gvt( ?vj kI idVyp[.; ko

hm sb p[itidn xIW nv;E_

aåi,m Svi,Rm r&g sj;ye

/mR .;vn; stt jg;ye)

Ty;g tpSy; bN/u.;vn;

hm sb jIvn me& apn;E_

ivXvgu¨ yh .gvt( ?vj hw

jg me& jy k; yh p[tIk hw)

vw.v ke ait ¬Cc ix%rpr

s&SÕit ko ifr se pó&j;E_

bhagavaa lahara lahara laharaaye,
tyaaga shaurya sandesha sunaaye.

poorva dishaa se kirane phailee
jaga ko jyotirmaya kara daale,

bhagavat dhvaja kee divyaprabhaa ko
hama saba pratidina sheesha navaaye.

aroonima svaranima ranga sajaaye
dharma bhaavanaa satata jagaaye,

tyaaga tapasyaa bandhubhaavanaa
hama saba jeevana me apanaaye.

vishvaguru yaha bhagavat dhvaja hai
jaga me jaya kaa yaha prateeka hai,
vaibhava ke ati uccha shikharapara

sanskriti ko phir se pahuchaaye.

De Bhagwa Dhwaj wappert al eeuwenlang en geeft ons de boodschap van opoffering en heldhaftigheid mee.

De kleur van de Bhagwa Dhwaj is net als de opkomende zon die vanuit het oosten opkomt en de hele wereld 
verlicht. Voor deze goddelijke verlichting van de Bhagwa Dhwaj buigen wij dagelijks.

Met haar oranje, goude kleur ontbrandt de Dhwaj in ons de inspiratie van Dharm. Het leert ons om eigenschappen 
als zelfopoffering, discipline en broederschap in ons leven eigen te maken. 

Deze Bhagwa Dhwaj is de leraar van de hele wereld en staat symbool voor overwinning (van het goede op het 
kwade). Hierdoor zal het de cultuur van de hele mensheid weer tot grote hoogten (grote idealen) brengen.

Betekenis
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Kleurplaat
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Chatrapati Shivaji



• Op zondag 28 april 2013 vindt de Spardhaa plaats van 10.00 - 16.00 uur in Sporthal ‘t Zandje aan de Schimmelweg 
202, 2524 XK te Den Haag. Meer informatie volgt via de uitnodiging die verspreid zal worden in de Shakha’s.

• De Sangh Shikshaa Varg 2013 staat gepland van zondag 28 juli t/m zondag 4 augustus. Swayamsevaks van 12 
jaar of ouder kunnen hieraan deelnemen. Voor de jongere Swayamsevaks zal er een Shibir plaatsvinden van 
zondag 28 juli t/m dinsdag 30 juli. Voor meer informatie kunt u mailen met info@hssnl.org.

• De Samiti Shikshaa Shibir 2013 staat gepland van dinsdag 30 juli t/m zondag 4 augustus. Voor meer informatie 
kunt u mailen met info@hssnl.org.

• Het jaar 2013 staat in het teken van de 150ste geboortedag van Swami Vivekanand. Zowel in de Shakha, als
op de grote activiteiten zal hier aandacht aan besteed worden. Daarnaast zullen andere Hindu organisaties
activiteiten organiseren hier omtrent. Meer informatie hierover zal gedurende het jaar in de Shakha’s verspreid
worden.

Soechna

¬iÊã#t) j;g[t) p[;Py vr;iNnbo/t)

uttishthata, jaagrata, praapya varaannibodhata

Sta op! Ontwaak! 
Stop niet tot het doel is bereikt!




