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Op een ochtend werd Shri Krishna wakker en zag dat heel 
het dorp Vrindavan bezig was met allerlei activiteiten. 
Het was duidelijk dat de mensen zich klaar maakten 
voor een groot evenement. Krishna werd enorm blij en 
wilde deel uitmaken van dit alles. Maar eerst wilde hij 
weten wat voor evenement er plaats zou vinden. Hij 
stapte naar zijn vader toe die zoals altijd stopte met zijn 
werk en hem naast zich liet zitten om een gesprek te 
beginnen. “Vader, wat is het evenement waar iedereen 
zich klaar voor maakt en voor wie is dit?” Zijn vader 
antwoordde: “Het is een Pooja voor Devraadj Indra, 
hij is de koning van de hemel’’. “Waarom maakt heel 
Vrindavan zich dan klaar voor deze Pooja?” Zijn vader 
legde hem geduldig uit: “Indra Dev is de koning van de 
Devta’s. Hij geeft water voor gewassen. Als we hem niet 
aanbidden dan wordt hij boos en daarom moeten we 
hem aanbidden”. 

Shri Krishna kon niet zien waarom Indra Dev zo 
belangrijk was en vroeg zich af waarom iedereen hem 
moest aanbidden. Hij zei tegen zijn vader: ‘‘We krijgen 
een goede oogst, omdat we hard werken. We bidden 
tot Bhagwan en leiden hierdoor een goed leven. Onze 
rijkdom is vanwege onze eigen daden (Karm). Waar komt 
Indra Bhagwan hier in beeld? Onze belangrijkste bron 
van inkomsten is ons vee, de bossen en de bergen. Zij 
zijn het die ons steunen. Laten wij daarom onze koeien 
en de Govardhan berg aanbidden.” Zijn vader was het 
met hem eens en legde dit uit aan alle dorpelingen. De 
dorpelingen waren het hier ook mee eens en maakten 
zich klaar voor een Pooja en een feest voor alle koeien 
en de Govardhan berg. 

De heiligen reciteerden Mantra’s en de koeien werden 
gevoed met weelderig gras. Krishna´s vader leidde 
de ceremonie en alle dorpelingen stonden rondom 
de Govardhan berg. Indra Dev zag dit en werd heel 
woedend. Hij werd woedend, omdat de dorpelingen  
aan het feesten waren voor alle koeien en de Govardhan 
berg en niet voor hem. Het gezicht van Indra werd 
helemaal rood en hij begon hard te schreeuwen. Hij had 

zo een hoogmoed dat hij besloot om alle dorpelingen 
van Vrindavan een lesje te leren en zo liet hij een enorme 
regenbui storten op het dorp Vrindavan. 

Het begon hard te regenen en enorme windstoten 
waaiden door het dorp. De dorpelingen en de koeien 
waren doodsbang bij het zien van de plotselinge 
verandering in de natuur. Ze waren geschokt door 
de vele overstromingen en hadden geen plek om 
te vluchten. Shri Krishna wist wat er gedaan moest 
worden, legde zijn handpalm onder de Govardhan berg 
en tilde de berg op met zijn pink. Vervolgens riep hij 
alle mensen en koeien bij elkaar om onder de berg te 
schuilen die hij vast hield als een paraplu boven hun 
hoofd. Alle mensen vluchtten naar hem toe en zochten 
beschutting onder de Govardhan berg. Zeven lange 
dagen en nachten hield Shri Krishna de berg met zijn 
pink omhoog. Hij hoefde noch te slapen noch te eten 
of te drinken. Indra Dev keek verbaasd toe en besefte 
al snel dat  Shri Krishna niet een gewoon kind was. Hij 
besloot om de storm te stoppen en kwam uit de hemel 
neergedaald. Hij vroeg om vergiffenis en repareerde 
alles wat hij kapot had gemaakt.

Wanneer we onze eerbied betuigen aan iemand, dan 
moeten we dat doen uit respect, waardering en omdat die 
persoon het echt verdient; niet uit angst. Verder moeten we 
bij het uitvoeren van onze plichten geen waardering eisen 
van anderen. Anders worden we egoistisch en zorgen we 
ervoor dat anderen pijn krijgen.
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‘Sister and Brothers of America ...’ Het uitspreken van 
deze woorden tijdens zijn openingstoespraak op het 
Parliament of the World’s Religions op 11 september 
1893 maakt van hem in één klap een beroemdheid. 
Achter deze woorden schuilt het verhaal van een 
Mahapurush (mh;pu¨W = grootheid), die door zijn 
levenswerk een grote inspiratiebron is voor de gehele 
mensheid: Swami Vivekanand (Sv;mI ivvek;nNd).

Geboorte & Jeugd
Op 12 januari 1863 wordt Swami Vivekanand geboren 
als Narendranath Datta (bekend als Naren), zoon van 
Vishwanath Datta en Bhuvaneshwari Devi. Zijn vader 
is een jurist bij het Hooggerechtshof in Calcutta, 
waardoor Naren in welvaart opgroeit. Van kleins af aan 
is hij gefascineerd door Sanyasi’s (s&Ny;sI = monnik) 
en op de momenten dat hij kan spelen, mediteert hij 
heel vaak urenlang vanuit zichzelf. Zijn moeder merkt 
dit op en vormt hem op spiritueel gebied door hem de 
basiskennis van de Hindu Dharm mee te geven. Later 
in zijn leven verklaart Swami Vivekanand dat het de 
opvoeding van zijn moeder is geweest, waardoor hij tot 
zijn grootse daden in staat was.

Educatie & spirituele zoektocht
Aangezien Naren in een welgestelde familie opgroeit, 
krijgt hij van jongs af aan goede educatie. Hij valt op 
door zijn intelligentie en ijver, waardoor hij hele hoge 
cijfers haalt. Hij houdt van lezen en is geïnteresseerd in 
vele onderwerpen, variërend van filosofie en religie tot 
kunst en geschiedenis. De Hindu Dharmgranth (/mRg[Nq 
= heilige geschriften) fascineren hem en hij neemt 
vele van deze geschriften door, waaronder de Ved, 
Upanishad en Bhagwad Geeta. Naren ontwikkelt zich 
niet alleen op het gebied van leren en lezen, maar ook 
op het gebied van zangkunst van de Indiase klassieke 
muziek en sport. Dit draagt bij aan zijn vorming tot een 
evenwichtige persoon.

Naren’s interesses leiden tot de keuze om vanaf 1880 
Westerse logica, Westerse filosofie en geschiedenis te 
studeren aan General Assembly’s Institution in Calcutta. 
Ook aan de universiteit valt hij op door zijn talent om 
veel informatie op te nemen en zijn kritische kijk op 
zaken. Gedurende zijn studie bestudeert hij de werken 
van bekende Westerse filosofen, zoals Immanuel 
Kant, Baruch Spinoza en Arthur Schopenhauer. Naast 
zijn studie houdt hij zich nog steeds bezig met het 
bestuderen van Sanskriet literatuur. Zijn drang naar 
kennis over de hoogste spirituele waarheid groeit.

In zijn zoektocht naar het antwoord op de vraag ‘Wie 
of wat is Bhagwan nou eigenlijk?’ komt hij als eerste 
terecht bij de Brahmo Samaj. Dit is op dat moment een 
vrij nieuwe stroming die uitgaat van een vormloze God 
en zich afzet tegen de verering van Murti’s (mUitR = beeld). 
Daarnaast zet de Samaj zich in voor sociale hervormingen 
die de ongelijkheid binnen de samenleving weg zullen 
nemen. Naren kan zich vinden in deze filosofie van de 
Brahmo Samaj, maar hij neemt geen genoegen met 
hun woorden. Hij stelt aan verschillende leiders van de 
stroming de vraag: ‘Heeft u God gezien?’ Geen van hen 
is in staat om deze vraag met een ‘Ja’ te beantwoorden. 
Naren laat het er niet bij zitten en zoekt verder naar de 
persoon die zijn vragen wel kan beantwoorden.

Swami Vivekanand
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Shri Ramakrishna Paramhans
Tijdens één van zijn colleges hoort Naren over de staat 
van trance. Wanneer hij aan zijn docent vraagt wat dit 
precies inhoudt, adviseert hij hem om Shri Ramakrishna  
(ÅI r;mÕã,) te bezoeken. Hij is, voor zover de docent 
weet, de enige persoon die de staat van trance heeft 
ervaren en kan Naren precies uitleggen wat het is. Dit 
is de eerste keer dat Naren over Shri Ramakrishna hoort. 
Uit nieuwsgierigheid besluit hij in november 1881 om 
naar Dakshineswar te gaan om hem te ontmoeten.

Wanneer Shri Ramakrishna en Naren elkaar voor het 
eerst ontmoeten is Ramakrishna vervuld van vreugde. 
De Shishya (ixãy = discipel) waar hij zo lang op heeft 
moeten wachten, is eindelijk bij hem gekomen. 
Naren is onder de indruk van Ramakrishna, maar 
ook sceptisch. Hij stelt hem dezelfde vraag die hij 
aan alle religieuze leiders stelt: ‘Heeft u God gezien?’ 
Ramakrishna antwoordt: ‘Ja, ik heb Hem gezien net 
zoals ik jou nu zie.’ Naren is niet meteen overtuigd van 
de waarheidsgetrouwheid van het antwoord. Hij twijfelt 
aan de beschrijvingen die Shri Ramakrishna geeft over 
de hoogste staat van bewustzijn en interpreteert ze als 
verbeeldingen en hallucinaties. Het feit dat Ramakrishna 
een Bhakt (.Kt = devoot) is van Kali Mata vergroot de 
twijfel van Naren, die nog steeds lid is van de Brahmo 
Samaj en tegen beeldenverering is. Toch blijft hij keer 
op keer terugkomen naar Shri Ramakrishna, omdat hij 
met veel geduld en liefde zijn vragen beantwoordt en 
zijn twijfels wegneemt. Geleidelijk aan verandert Naren 
van een scepticus in een volgeling van Ramakrishna.

In 1884 vindt er een ingrijpende gebeurtenis plaats in het 
leven van Naren. Zijn vader komt plotseling te overlijden. 
De kostwinner valt weg, waardoor de familie in ernstige 
geldproblemen terecht komt. Het rijkeluiskind Naren is 
ineens één van de armsten onder zijn medestudenten. 
Om zijn familie financieel bij te kunnen staan, probeert 
Naren werk te vinden, maar dit lukt niet. Dit is een 
roerige periode in het leven van Naren, waardoor hij 
zelfs begint te twijfelen aan Bhagwan.

Dankzij de steun en lering van Shri Ramakrishna 
Paramhans lukt het Naren om de moeilijke tijden door 
te komen. Hij ziet in dat Shri Ramakrishna de persoon 
is die hem naar zijn levensdoel kan begeleiden en 
accepteert hem volledig als zijn Guru (gu¨ = leraar). Ook 
komt hij tot de realisatie dat zijn levensmissie ligt in het 
bereiken van Bhagwan en het verspreiden van Hindu 
Dharm. Daarom besluit hij om zich na zijn afstuderen 
in 1884 volledig te wijden aan de spirituele lering van 
zijn Guru.

Ramakrishna Math
Vanaf zijn komst in de Ashram (a;Åm = hermitage) 
van Shri Ramakrishna in Dakshineshwar zet Naren zich 
volledig in om de spirituele kennis van zijn Guru eigen te 
maken en zichzelf spiritueel te ontwikkelen. Naarmate 
de tijd vordert ziet hij dat hij steeds dichter bij het 
antwoord op zijn vraag komt en dat er een moment zal 
komen waarop hij daadwerkelijk weet wie Bhagwan is. 
In 1885 slaat het onheil echter toe. Bij Shri Ramakrishna 
wordt keelkanker vastgesteld en het is duidelijk dat 
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het een kwestie van tijd is voordat hij zijn lichaam zal 
moeten verlaten. Het hele gezelschap verhuist naar 
Calcutta, waar Naren en de andere discipelen zorgen 
voor Shri Ramakrishna. 

De diagnose van keelkanker vormt geen blokkade in 
de verdere educatie en ontplooiing van Naren. Onder 
begeleiding van Shri Ramakrishna bereikt Naren de staat 
van Nirvikalpa Samadhi (inivRkLp sm;i/); de staat van 
bewustzijn waar hij Bhagwan daadwerkelijk ervaart. Na 
een zoektocht van jaren weet hij vanaf dat moment wie 
Bhagwan is. Hij ontvangt samen met andere discipelen 
de kledij van Mathvasi’s (m#v;sI = monnik) van zijn Guru 
en gezamenlijk richten zij de Ramakrishna Math (m# = 
klooster) op. Het motto van dit klooster is:

nr sev; n;r;y, sev;

nar seva narayan seva
Het dienen van de mens is het dienen van Bhagwan

Na een ziekbed van ruim een jaar gaat Shri Ramakrishna 
op 16 augstus 1886 heen. Zoals vooraf besloten door 
zijn Guru, wordt Naren leider van de Math. Het gemis 
van Ramakrishna zorgt ervoor dat vele volgelingen hun 
donaties aan de Math stopzetten. Ook verlaten veel 
monniken het klooster en kiezen ze voor de Grihasth 
(gOhSq = het huwelijksleven). Omdat het niet meer 
lukt om de kosten van de Math in Calcutta te dragen, 
besluit Naren om te verhuizen naar Baranagar. Na het 
afleggen van de formele eed van Sanyasi’s laat Naren 
zijn wereldse naam achter zich en neemt hij de naam 
Swami Vividishanand (Sv;mI ivividW;nNd) aan.

Rondtrekkende monnik
In 1888 besluit Swami Vividishanand om de Math te 
verlaten en als Parivraajak (pirv[;jk = ongebondene) 
door Bharat te reizen. Van 1888 tot 1890 reist hij door 
het noorden van Bharat en komt hij vele Swami’s en 
Sants tegen. Hij wisselt van gedachte met hen en leert 
meer over Dharm. Alle Swami’s die met hem spreken 
zijn onder de indruk van zijn kennis en kundigheid op 

zo’n jonge leeftijd (25 jaar) en zien duidelijk tekenen van 
grootsheid in hem.

Tijdens zijn reizen komt Swami Vividishanand achter de 
situatie van Bharat door de buitenlandse overheersing. 
Overal waar hij komt, ziet hij armoede en onderdrukking. 
Door het prediken van de leer van zijn Guru en het 
verspreiden van Hindu Dharm probeert hij een bijdrage 
te leveren om de situatie te veranderen. Na twee jaar 
reizen keert hij terug  in de Baranagar Math voor een 
kort verblijf. In 1890 vertrekt hij vervolgens weer richting 
de Himalaya. Daar bezoekt hij tot 1891 verschillende 
Tirthsthaan (tIqRSq;n = bedevaartsoord), ontmoet hij 
meerdere Sants en breidt hij zijn kennis verder uit.

Na zijn verblijf in de Himalaya trekt hij met zijn nieuwe 
kennis en ervaring van 1891 tot 1893 door de rest van 
Bharat. Zijn tocht gaat van Rajputana (het huidige 
Rajasthan) via Maharashtra en Goa naar Zuid-India 
waar hij via Kanyakumari eindigt in Madras (het huidige 
Chennai). In Rajputana raakt hij bevriend met Raja 
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Ajit Singh van Khetri. Deze is heel enthousiast over de 
kennis en lering die Vividishanand verspreidt en wordt 
een aanhanger van hem. Raja Ajit Singh is van mening 
dat de Swami niet Vividish (ivividW = hij die tracht te 
weten) is, maar Vivek (ivvek = hij die wijsheid heeft) is 
en zegt hem dat de naam Vivekanand veel beter bij hem 
past. Vividishanand neemt deze naam echter nog niet 
aan.

In Maharashtra komt de Swami in contact met Thakur 
Saheb Jaswant Singh. Deze Thakur heeft reizen gemaakt 
naar Engeland en de Verenigde Staten en vertelt 
Vividishanand hierover. Hier krijgt hij voor het eerst het 
idee om de kennis van de Vedanta te verspreiden in het 
Westen. Hij reist verder naar Kathiawar waar hij voor het 
eerst hoort over het Parliament of the World’s Religions. 
Zijn volgelingen zijn meteen enthousiast en vinden dat 
Vividishanand hier naartoe moet gaan. Deze twijfelt zelf 
nog en stelt het besluit hierover uit.

Het vervolg van zijn reis leidt Vividishanand naar 
Kanyakumari waar hij drie dagen lang mediteert op  
een grote rots die het meest zuidelijke punt van Bharat 
vormt; de plaats die nu bekend staat als de Vivekanand 
Rock Memorial. Op deze plaats realiseert hij tijdens 
zijn meditatie dat het zijn taak is om de Janata (jnt; 
= het volk) van India wakker te schudden en haar trots 
terug te geven. De massa moet opstaan, het lot zelf in 
haar eigen hand nemen en zich inzetten om de grote 
maatschappelijke problemen op te lossen. 

Met zijn visie over de toekomst van Bharat reist 
Vividishanand door naar Madras. Hier ziet hij tijdens 
een droom dat zijn Guru vanaf de kust van India de 
oceaan inloopt. Vividishanand begrijpt dat dit een 
symbolische boodschap is, waarin hem duidelijk wordt 
gemaakt dat hij naar het Westen moet gaan. Daar zal 
hij de middelen vinden die hem in staat zullen stellen 
om de maatschappelijke problemen van India aan te  
pakken. Hij neem het definitieve besluit om naar het 
Parliament of the World’s Religions te gaan. Met de hulp 
van Raja Ajit Singh, de Raja’s van Mysore en Ramnad, 
en zijn volgelingen lukt het om voldoende geld in te 
zamelen, zodat hij de Yatra (y;]; = reis) kan maken. Hij 
neemt de naam Vivekanand aan, de naam waarmee hij 
wereldberoemd zal worden, en vertrekt op 31 mei 1893 
richting Chicago.

Parliament of the World’s Religions
Eind juli arriveert Swami Vivekanand in Chicago, waar 
hij erachter komt dat het congres pas in september zal 
plaatsvinden. Daarnaast heeft hij een aanbevelingsbrief 
nodig van een gevestigd instituut om deel te nemen 
als afgevaardigde, maar de aanmeldingsperiode is al 
verlopen. Ondanks deze tegenslagen geeft Vivekanand 
niet op. Hij is naar Amerika gekomen met de Lakshya 
(l+y = het doel) om bij het congres aanwezig te zijn en 
zal dat doel ook bereiken. 

Omdat hij niet voldoende geld bij zich heeft en het 
leven in Chicago heel duur is, verhuist Vivekanand naar 
Boston. Daar komt hij in contact met professor J.H. 
Wright die Grieks doceert aan de Harvard Universiteit. 
De professor heeft al heel gauw door dat Vivekanand 
een man van grote wijsheid is die nationale bekendheid 
verdient. Hij neemt de verantwoordelijkheid op 
zich om Swami Vivekanand als Pratinidhi (p[itini/ = 
afgevaardigde) van de Hindu Dharm op het congres 
te krijgen. Professor Wright neemt contact op met de 
voorzitter van de selectiecommissie voor het congres 
en geeft aan dat Vivekanand meer kennis heeft dan alle 
professoren van Harvard bij elkaar. 
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Deze sterke aanbeveling zorgt ervoor dat Vivekanand 
wordt toegelaten als vertegenwoordiger en spreker van 
de Hindu Dharm.

Op 11 september 1893 is het dan zover. Het Parliament 
of the World’s Religions wordt geopend en Vivekanand 
spreekt de woorden ‘Sisters and Brothers of America’ uit, 
waarmee hij de harten van het publiek weet te winnen. 
Zijn kennis en kundigheid als spreker maken hem tot de 
meest geliefde spreker van het congres. De boodschap 
van tolerantie, acceptatie, respect voor alle religiën en 
universele broederschap, die hij gedurende de twee 
weken van het Parliament verkondigt, maakt velen 
nieuwsgierig naar de filosofie van de Hindu Dharm. 
Het congres zorgt voor nationale bekendheid van deze 
‘monnik uit India’ en van over het hele land ontvangt 
hij verzoeken om te komen spreken en mensen meer te 
leren over de Hindu Dharm.

De volgende twee jaar (1893 tot 1895) reist Swami 
Vivekanand door Amerika en geeft hij in onder andere 
Boston, Detroit en New York lezingen over de kennis van 
de Ved. In 1884 wordt de ‘Vedanta Society of New York’ 
opgericht, een kenniscentrum waar de Hindu Dharm 
en Vedanta vandaag de dag nog worden bestudeerd. 
Vanuit Amerika reist hij in 1895 en 1896 naar Engeland. 
Hier ontmoet hij Margaret Elizabeth Noble, die later 
bekend zal worden als Bhagini Nivedita (.ignI inveidt;). 
Net als in New York wordt ook in Londen een Vedanta 
centrum opgericht. 

Terugkeer naar India
Na ruim drie en een half jaar doorgebracht te hebben 
in het buitenland keert Swami Vivekanand op 15 
januari 1897 in Bharat. Vanaf dat moment zet hij zich 
volledig in voor heropleving van India door het publiek 
de boodschap van Garv (gvR = trots), Deshbhakti  
(dex.iKt = vaderlandsliefde) en Svatantrata (Svt&]t; = 
onafhankelijkheid) mee te geven. Ook zorgt hij voor 
educatie van vrouwen, armen en achtergestelden, 
omdat hij weet dat educatie de oplossing is voor de 
problemen van het land.

‘Onze eerste taak is om het volk educatie te geven ... Als de 
achtergestelden niet naar het onderwijs kunnen komen, 
dan moet het onderwijs naar hen toe gaan bij de ploeg, de 
fabriek, overal.’

Zijn reis door het Westen heeft gezorgd voor grote 
donaties van Westerse volgelingen. Hiermee richt 
hij op 1 mei 1897 de Ramakrishna Mission op, een 
organisatie die zich inzet voor Samaaj Sewa (sm;j sev; 
= maatschappelijke dienstverlening). Het motto van de 
Ramakrishna Mission is:

a;tmno mo=;q| jgt( iht;y c

aatmano mokshaartam jagat hitaaya cha
Voor de eigen verlossing en het welzijn van de wereld

Daarnaast vindt de bouw van het klooster Belur Math 
plaats dat op 9 december 1898 wordt geopend. Deze 
Math is vandaag de dag nog de Mukhyalay (mu:y;ly 
= het hoofdkwartier) van de Ramakrishna Math en 
Ramakrishna Mission. De wereldwijde activiteiten van 
de organisatie worden van hieruit gecoördineerd. Op 
deze manier zet de hele organisatie zich in voor de 
ontwikkeling van Bharat en het verspreiden van Hindu 
Dharm in de wereld.

Naast de Belur Math wordt in Mayavati in de Himalaya 
de Advaita Ashram opgericht. Van hieruit vindt de 
publicatie van het maandblad Prabuddha Bharat (p[bu« 
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.;rt = ontwaak Bharat) plaats. Dit maandblad wordt 
nog steeds uitgegeven. Verder worden de werken 
van Swami Vivekanand over Yoga, Ved en Vedanta 
hier uitgewerkt en uitgegeven. Deze werken worden 
gelezen door vrijheidsstrijders als Mahatma Gandhi, 
Lokmanya Tilak en Subhas Chandra Bose en zijn 
een grote inspiratiebron voor hen in de strijd om de 
onafhankelijkheid van Bharat. 

Tweede bezoek aan het Westen
In juni 1899 vertrekt Swami Vivekanand uit Bharat voor 
een tweede rondreis door het Westen. Tijdens deze reis 
wordt de Vedanta Society van San Francisco opgericht 
en bezoekt Swami Vivekanand het Congress of Religions 
van 1900 in Parijs. Hij reist door Italië, Griekenland, 
Turkije en Egypte en keert op 9 december 1900 terug 
in Calcutta. Daar richt hij zich op zijn werk als leider 
van de Ramakrishna Mission en houdt hij overzicht 
over het werk van de organisatie in Bharat, Amerika en 
Engeland.

Mahasamadhi
Het hectische bestaan en harde werk eist zijn tol van het 
lichaam van Swami Vivekanand. Gedurende zijn leven is 
er een moment geweest waarop hij heeft gezegd:

‘Het kan zijn dat er een moment komt waarop ik het goed 
zal vinden om mijn lichaam te verlaten, om het uit te doen 
als een versleten kledingstuk. Maar ik zal niet stoppen met 
werken. Ik zal mensen overal inspireren tot de wereld zal 
weten dat het één is met Paramatma.’

Op 4 juli 1902 verlaat hij zijn lichaam op 39-jarige leeftijd. 
Zijn lichaam wordt gecremeerd op het terrein van de 
Belur Math langs de oevers van de Ganga. Op deze plek 
staat vandaag de dag de Swami Vivekanand tempel. 

Vivekanand heeft zijn belofte om niet te stoppen met 
werken en mensen te blijven inspireren waargemaakt. 
Overal ter wereld zorgen zijn levensverhaal en boeken 
voor verandering in de levens van mensen. Een mooie 
beschrijving van de betekenis die Swami Vivekanand 
heeft gehad voor de mensheid is gegeven door Subhas 
Chandra Bose.

‘Hij was zo groot, zo diepzinnig, zo complex. Een Yogi van 
het hoogste spirituele niveau rechtstreeks communicerend 
met de hoogste Waarheid, die zijn hele leven heeft gewijd 
aan de morele en spirituele verheffing van zijn land en de 
mensheid.’

Swami Vivekanand heeft vele eigenschappen die hem 
tot een voorbeeld maken voor ons. Met zijn kritische 
blik en doorzettingsvermogen bij zijn zoektocht naar de 
hoogste waarheid, zijn inzet en opofferingsgezindheid 
bij het verhelpen van maatschappelijke problemen en 
zijn zelfvertrouwen en trots bij het verspreiden van de 
Hindu Dharm is hij het levende voorbeeld van de leuze:

¬iÊã#t) j;g[t) p[;Py vr;iNnbo/t)

uttishthata, jaagrata, praapya varaannibodhata
Sta op! Ontwaak! Stop niet tot het doel is bereikt!

Deel 1
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Zoek de onderstaande woorden in het diagram en streep ze door. De woorden kunnen in alle richtingen 
voorkomen.

Puzzel
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(shabd khoj = woordzoeker)



Kleurplaat
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Swami Vivekanand in chicago



Op 28 april 2013 was het weer zover. Alle Shakha’s 
kwamen bij elkaar om te laten zien wat zij het afgelopen 
jaar hebben geleerd. Dit jaar stond de Spardhaa in het 
teken van de 150ste verjaardag van Swami Vivekanand. 
Swami Vivekanand was de eerste Indiër die naar het 
buitenland ging om te vertellen over de Hindu Dharm. 
Door zijn mooie woorden over onze Hindu Dharm is hij 
erg bekend geworden en wordt hij nu nog door vele 
mensen over de hele wereld gerespecteerd.  

Ook dit jaar heeft de jury weer hele moeilijke keuzes 
moeten maken. Iedereen deed goed zijn best en vooral 
de Geet Pradarshan’s van alle Shakha’s waren heel mooi.  
Bij Sangh ging Shravan Shakha er met de Geetcertificaat 
vandoor en bij Samiti waren dat Vinayak en Parvati 
Shakha. Nadat de scores van alle onderdelen waren 
opgeteld, werd bekend gemaakt dat Kalyaan Shakha 
had gewonnen bij Sangh en Parvati Shakha bij Samiti.

Aan het eind van de Spardhaa hebben wij verschillende 
mensen geïnterviewd, en gevraagd wat ze van deze 
Spardha vonden. Wij hebben genoten en vaak ook 
kunnen lachen om de antwoorden die sommige 
Shikshaarthi’s gaven. De reacties die we kregen waren 
zeer interessant en gelukkig allemaal positief. In de 
kolommen hiernaast zijn de reacties te zien.

Zelf vonden wij het een hele leuke en geslaagde 
Spardhaa en zijn nu weer een hele ervaring rijker. We 
hebben er heel erg veel van geleerd; inhoudelijk maar 
ook van alle voorbereidingen zelf. Sharona zat namelijk 
in het Bhojan-team en Riddhi in het Bouddhiek-team. 
Het was heel leuk te horen dat het eten lekker was, en dat 
iedereen van de Bouddhiek-onderdelen heeft genoten. 
Dit maakt ons weer zelfverzekerder en inspireert ons om 
volgend jaar weer een Spardhaa te helpen organiseren.  
Onze complimenten gaan uit naar iedereen die heeft 
meegeholpen en uiteraard ook naar alle aanwezigen! 

~ Sharona & Riddhi ~ 
Parvati Shakha 

‘Ik vond de Spardhaa leuk en vond het heel spannend 
om te jureren. Het was moeilijk, maar ik heb zeker een 
goede indruk van jullie gehad. Doordat ik dit jaar de jury 
was, ben ik anders gaan kijken naar de dingen die de 
kinderen leren op de Shakha. Als ik volgend jaar weer 
gevraagd zou worden om te jureren, zou ik het zeker 
doen, maar dan zou ik wel een dikke vest en nog een 
paar sokken meenemen zodat ik het niet koud heb!’  

                    ~ Mevr. Audrey~ 
Jurylid Samiti & Moeder van 2 Shikshaarthi’s  

‘Mijn taak op de Spardhaa was het verzorgen van het 
ouderenprogramma vanuit Samiti. Het was leuk om te 
zien en te horen hoe de ouders tegen Shakha aankijken 
en wat voor rol Shakha heeft in de opvoeding van de 
kinderen. Ik heb vooral geleerd dat Shikshika’s een grote 
verantwoordelijkheid dragen in de Shakha en dat ze 
eigenlijk een heel groot voorbeeld zijn! Ouders sturen 
hun kinderen om een stukje opvoeding mee te geven 
en daarmee zie je dat ze goed begrijpen wat de normen 
en waarden van de Shakha zijn.’

~ Shawita - Parvati Shakha ~

‘Mijn taak op de Spardhaa was Mukhya Shikshak. Ik 
vond het een interessante ervaring, omdat ik dit nog 
niet eerder heb gedaan. Van de afgelopen weken, het 
plannen van de Spardha en alles er om heen, heb ik 
heel goed geleerd hoe je moet organiseren. Iedereen 
bedankt voor al jullie harde werk!’  

~ Rajeev – Skand Shakha ~

Verslag Spardhaa 2013
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‘Ik vond de Spardhaa wel leuk; vooral dat we hebben 
gewonnen. De speurtocht vond ik het leukst en 
ook Dumbells, maar volgend jaar zou ik het niet weer 
willen doen. Ik ben heel blij dat we hebben gewonnen, 
en kan niet wachten tot volgend jaar!’  

~ Risha – Parvati Shakha ~

’Ik vond de Spardhaa echt toppie! Het was leerzaam en 
het samenwerken vond ik heel leuk. Ik ben heel blij dat 
we Geet hebben gewonnen, alleen weet ik niet echt 
hoe we dat hebben gedaan. De Bhojan vond ik heel erg 
lekker!’

~ Jyoti – Vinayak Shakha ~

‘De speurtocht vond ik het leukst van alle onderdelen, 
omdat je daar echt met je eigen Shakha alleen wordt 
getoetst. Aan het eind werd er Ghosh gespeeld. Dit 
vond ik vooral leuk, omdat ik nooit eerder wist wat dit 
was, en later zou ik dat graag ook willen doen!’

~ Shivani – Parvati Shakha ~

‘De Spardhaa was zeer geslaagd en de Sankhya was 
zeer goed. Samen met de ouders zal het totaal aantal 
aanwezigen waarschijnlijk rond de 150 zijn geweest. 
Het programma was soepel verlopen en iedereen heeft 
een leuke dag gehad. Ik heb heel veel nieuwe mensen 
van verschillende Shakha’s leren kennen, en dat is ook 
het belangrijkste. Bhojan was ook zeer geslaagd!’  

~ Avinash – Kalyaan Shakha ~

‘De Spardhaa was vooral leerzaam. We zaten beiden 
in het Sharierik-team.  We werkten elke week aan onze 
taken voor de Spardha, altijd op tijd komen op Baithak’s 
en vooral prioriteiten stellen. Het gaat hier namelijk 
niet alleen om de ontwikkeling van onszelf, maar de 
ontwikkeling van alle Swayamsevak’s! ‘

~ Radhikesh – Kalyaan Shakha ~ 
~ Soedhier – Vinayak Shakha ~

‘Een hele goede Spardhaa. Op naar volgend jaar!’
~ Wiereen - Skand Shakha ~

Verslag Spardhaa 2013
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“ivvek ! ...... ivvek ! Ky; kr rhe ho ?”
“are b;pre !” 12-s;l k; ivvek apnI m;\ ke bul;ne pr 

c*&kkr apne a;p se bol;) vh dUdRxRn ko jldI se 

but;kr ¬sk; irmo$ zup; ily;, a*r apne gi,t kI puStk 

ko %olkr p!Ď;é k; n;$k krne lg;)

“p!Ď;é pUrI óé ?” sunIit ne aNdr a;kr apne be$e se pUz;) 

ivvek ko de%kr hI vh smZ gé qI ik ¬sk; ?y;n p!Ď;é 

pr nhI&, khI& a*r q;) “mh;.;rt de% rhe qe ?” “nhI& to,” 
ivvek ne bót m;sUm bnkr ¬Êr idy;) sunIit muSkur;é) 

“muZe ¬LlU smZ rh; hw ? Xy;m ko jb tere ipt;jI sb kuz 

dohr;E&ge tere s;q a*r tuZe kuz pt; nhI& rheg;, to vh terI 
/ul;é kre&ge) .l;é c;hte ho, to p!Ď;é pr ?y;n do)” 

vwse sunIit j;ntI qI ik ¬sk; be$; bót smZd;r q;, mn 
k; sCc; q; a*r a;?y;iTmkt; me& bót ¨cI r%t; q;) 

sunIit k; bs clt;, to vh ivvek ko iksI a;Åm me& 

iksI b[;÷, Ã;r; xIi=t krv;tI) pr ivvek ke ipt; to ... 
“h;\, pt; hw,” ivvek bolne lg;) “ipt;jI to c;hte hw ik mw& 

E&jIinyr bn\U) pr muZe koé E&jIinyr-ve&jIinyr nhI& bnn; 

hw) p;sv;le g;\v ke Xy;m k;k; ko j;ntI ho, n ? ve  
`o@Ďev;l; rq cl;te hw) ipzle rivv;r ko mw& ¬ske s;q 

gy; q;) ”tne s;re logo& se iml;) bót aCz; lg;) mw& 

b@Ď; hokr vhI k;m kå&g;)”

“aCz; ?” sunIit ne muSkur;kr pUz;) vh ivvek ke p;s bw# 

gé) “mw& j;nt; ô\ ik tum ab Ky; khogI) ipt;jI kI 

trh tum .I c;htI ho kI mw& p!Ďne ke b;d b@Ď; a;dmI bnU\)” 
“mw& c;htI to ô\ ik tum b@Ďe a;dmI bno) pr ye iksne kh; 

ik s;rqI bnkr koé b@Ď; a;dmI nhI& bn skt; ?” ivvek 

apnI m;\ kI b;t sunkr hwr;n óa;) “mtlb ?” ¬skI m;\ 

smZ;ne lgI - “mnuXy apn; jIvn jb /mR;nus;r VytIt 

krt; hw, lok iht, jn kLy;, tq; ivXvx;iNt jb ¬sk; 

¬´eXy hw, to .*itk sNs;r me& c;he jo .I ¬sk; pex; ho, 
a;?y;iTmk ëiã$ se vh mh;pu¨W hot; hw)”

ivvek bót l;ls; se apnI m;\ kI b;t sun rh; q;) 

sunIit a;ge bolI - “tuZe yid s;rqI bnn; hw, to .gv;n( 
Õã, jws; s;rqI bno) Svy& /mR ke m;gR pr clkr, dUsro 
ko shI m;gR pr clne kI p[er,; den;) jwse Õã, ne ajRun 

ko /mR k; ¬pdex idy; q;) a*r de%n;, tum jb /mR ke 

m;gR pr cloge, to Svy& .gv;n( tere jIvn åpI rq k; 

s;rqI bnkr ter; m;gRdxRn kre&ge)”

“sc ?” ivvek ne ivSmy ke s;q pUz;) “ijs trh ve ajRun 

ke s;rqI bne qe ?” “h;\,” m;\ ne jv;b idy;) “iblkul ¬sI 

trh)” “m;\, p!Ď;é pUrI óé) mw& mh;.;rt a;ge de%U ?” hskr 

m;\ bolI - “mn lg;kr de%n;)”

Õã, jws; s;rqI
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Eén keer iets goeds doen is vrij makkelijk. Als voorbeeld nemen we het doen van Sewa; het dienen van een ander 
zonder er iets voor terug te vragen. Dit is één van de belangrijkste waarden binnen onze Hindu Dharm en hoort 
ook bij het karakter van een Swayamsevak. Je verleent onbaatzuchtig een dienst en je offert jezelf op voor een 
ander. Er zijn drie vormen van Sewa te onderscheiden.

Tan Sewa1.   
Hierbij dien je een ander door middel van jouw lichaam, zoals het helpen oversteken van een oudere persoon, 
het bouwen van een school in een ontwikkelingsland of het ruimen van puin na een aardbeving.
Man Sewa2.   
Bij deze vorm van Sewa dien je een ander door middel van jouw kennis. Dit kan op twee manieren. Je kunt een 
ander begeleiden bij zijn huiswerk en de kennis die je hebt met hem delen. En je kunt iemand steunen op een 
ethische manier. Hiermee wordt bedoeld dat je een ander stimuleert om het goede te doen en op het goede 
pad te blijven door adviezen en begeleiding te geven. Dit is ook een vorm van kennis overdragen. 
Dhan Sewa3.    
Dat betekent dat je een ander dient door materiële middelen te geven, zoals geld en andere spullen. Een goed 
voorbeeld van Dhan Sewa is het ‘Back to school Bali’-project, waar het afgelopen jaar door alle Shakha’s geld 
voor is ingezameld.  

Het is per persoon verschillend welke vorm van Sewa het meest wordt gedaan. De één doet liever Tan Sewa, terwijl 
de ander eerder kiest voor Man Sewa. Dat is niet erg, zolang je maar weet wat Sewa inhoudt en je Sewa in jouw 
leven kan toepassen met geheel jouw hart. Dat is waar het werkelijk om draait. 

Wanneer de bovenstaande vormen van Sewa één keer moeten worden gedaan, dan lukt dat iedereen wel. Het is 
niet zo moeilijk om één keer boodschappen te sjouwen of geld mee te nemen voor een goed doel. De kunst is om 
altijd, dag in dag uit, goede daden te verrichten en ervoor te zorgen dat het doen van het juiste normaal wordt 
voor jou. Het moet niet bijzonder zijn dat je een goede daad verricht, maar vanzelfsprekend. Swami Vivekanand 
leert ons hierover het volgende.

‘Als je echt het karakter van iemand wilt beoordelen, kijk dan niet naar zijn grote prestaties. Iedere dwaas zou op de één 
of ander moment een held kunnen worden. Kijk hoe de man zijn meest gewone handelingen uitvoert; dat zijn de dingen 
die het ware karakter van een grote man laten zien. Grootse omstandigheden stimuleren zelfs de slechtste mensen tot 

een soort grootheid, maar alleen hij is een echt grote man, wiens karakter altijd groot is, waar hij ook is.’

Zorg er dus voor dat je een gewoonte maakt van het doen van het juiste en een groots karakter ontwikkelt, waardoor 
je altijd goed doet en dus altijd leeft volgens Dharm.

Een goede daad verrichten is makkelijk; 
de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.

~ Aristoteles 384 v.C – 322 v.C. ~



suúd; çqRÕCzĚeWu yuKt& bui«mt; sd;) 
smqRen;ip sNdeã$u& x;XvtI& .UitimCzt;_ 

suhridaa hyarthakricchreshu yuktam buddhimataa sadaa, 
samarthenaapi sandeshtum shaashvateem bhootimicchataa.

Zij, die kundig en intelligent zijn, en blijvende welzijn wensen voor  
hun naasten, geven altijd juist advies in moeilijke situaties. 

~ Valmiki Ramayan, Yuddhakaand, Shloka 17.33 ~
Vibheeshan redeneerde zuiver volgens Dharm en gaf Ravan het advies om Sita Mata veilig terug te brengen naar Shri 
Raam, waardoor de dreigende oorlog voorkomen zou worden. Nadat Ravan zijn advies fel had geweigerd, vertrok 
Vibheeshan uit Lanka en zocht hij toevlucht bij Shri Raam. Op het moment dat Vibheeshan aankwam bij Shri Raam 
was er een vergadering gaande met enkele legeraanvoerders. Zijn komst werd door sommigen beschouwd als 
reden tot wantrouw. Ook Sugreev liet zijn argwaan blijken en adviseerde Shri Raam om de ongenode Vibheeshan 
te doden, voordat hij enige schade zou kunnen aanrichten. Om een optimaal besluit te kunnen nemen vroeg Shri 
Raam de overige Vaanar aanvoerders ook naar hun mening in de vorm van de bovenstaande Amrit Vachan. 

Er zijn meerdere leringen die hierdoor uitgedragen worden. Ten eerste omschrijft de Amrit Vachan enkele 
eigenschappen die een persoon in staat stellen om juiste adviezen te geven in moeilijke situaties. Kundigheid is de 
(hoge) mate van vaardigheid die een persoon op een bepaald gebied heeft ontwikkeld. Intelligentie is het vermogen 
om doelgericht te handelen, rationeel na te denken en effectief om te gaan met omstandigheden. Blijvende welzijn 
wensen voor naasten houdt in dat we in relatie tot anderen altijd oprecht nadenken en handelen in een hoger 
belang. Laat de Amrit Vachan een inspiratie vormen voor ons allen om deze kenmerken een vooraanstaande plaats 
te geven in onszelf en continu verder te ontwikkelen. 

Ten tweede benadrukt de Shloka enkele belangrijke eigenschappen van Shri Raam als een leider. Nadat Sugreev 
zijn visie kenbaar had gemaakt, zouden anderen uit respect voor hun koning geen weerwoord bieden. Shri Raam 
moedigde echter iedereen aan om hem te ondersteunen in zijn besluit. Iedere leider kent een keuzevrijheid in de 
manier waarop hij of zij aanstuurt. In plaats van het besluit zelf te nemen en deze op te dragen aan anderen luisterde 
Raamji eerst geduldig naar de visie van Sugreev. Vervolgens toonde Hij vertrouwen in de bekwaamheid van de 
aanvoerders door een ieder uit te nodigen zijn standpunt te delen en zo bij te dragen aan het besluitvormingsproces. 
Shri Raam leert ons de kwaliteiten van een leider die de algehele vooruitgang als doelstelling heeft en volgens 
Dharm werkt. Laat deze inspirerende wijze van handelen als leidraad dienen in situaties waar wij zelf te maken 
krijgen met het (gezamenlijk) nemen van moeilijke besluiten. 
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Amrit Vachan

suhridaa   = naasten
hi   = in
arthakricchreshu  = moeilijke situaties
yuktam   = juist
buddhimataa   = intelligent
sadaa   = altijd

samarthena  = kundig
api    = en 
sandeshtum  = advies
shaashvateem   = blijvend
bhootim  = welzijn
icchataa  = wensen



Man me taakat
mn me& t;kt idl me& ihMmt 

tere n;m se hI imle)

muZ;R kr m;yUisyo& me& 2x
fUl s;re ifr i%le)

mn me& t;kt ...

Sv;mI ivvek;nNd ! a;nNd ! a;nNd ! 2x

soc hI Ees; klm jo il%e tkdIr ko)

r;h gum j;ne k; @r hw mgr ”s fkIr ko)

hr sfr a;s;n gujĎre 2x
s;q s;y; tU cle)

mn me& t;kt ...

Sv;mI ivvek;nNd ! a;nNd ! a;nNd ! 2x

ijĎNdgI ke m&c me& hw& ajb ye cun*ity;\)

@or aNj;n; i%&ce n;ce sb k$putily;\)

kmR kr inSv;qR se 2x
muiKt m;y; se imle)

mn me& t;kt ...

Sv;mI ivvek;nNd ! a;nNd ! a;nNd ! 4x

Man me taakat dil me himmat
Tere naam se hi mile

Murjha kar maayusiyo me 2x
Phool saare phir khile

Man me taakat...

Swami Vivekanand! Anand! Anand! 2x

Soch hi aisa kalam jo likhe takdeer ko
Raah gum jaane ka dar hai magar is fakeer ko

Har safar aasaan guzare 2x
Saath saaya tu chale

Man me taakat...

Swami Vivekanand! Anand! Anand! 2x

Zindagi ke manch me hai ajab ye chunautiyaa
Dor anjaanaa khiche naache sab katputliyaa

Karm kar nisvaarth se 2x
Mukti maaya se mile

Man me taakat...

Swami Vivekanand! Anand! Anand! 4x 

Krachtige gedachten en moed in het hart krijgt men alleen door uw (Swami Vivekanand’s) naam en inspiratie. Deze 
is zo krachtig dat zelfs de door tegenslagen en verdriet uitgedroogde bloemen opnieuw kunnen bloeien.

Onze gedachten zijn zo een pen die ons lot schrijft. Maar er bestaat bij ons een angst om van het juiste pad af te 
wijken. Met uw zegen zal elke reis, elk leven op eenvoudige en veilige wijze verlopen.

In het leven (een zogenaamd podium) zijn er vele uitdagingen. Wij zijn dansende poppetjes van wie de draden 
worden getrokken door een onbekende kracht. Voer al je daden uit op een onbaatzuchtige en belangeloze wijze, 
zodat je verlost kunt worden van de wereldse illusies. 

Betekenis
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Gedurende de maanden juli en augustus zal de Shakha niet in de gymzaal plaatsvinden. Meer informatie over •	
een eventuele locatie in de buitenlucht en de herstart van de Shakha in de gymzaal in september ontvangt u 
via de Mukhya Shikshak/Shikshika van uw Shakha.

• De Sangh Shikshaa Varg 2013 vindt plaats 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 vindt plaats 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!




