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dIp;vlI - Deepavali
Deepavali is één van de belangrijkste Utsav’s (¬Tsv
= feestdag) binnen de Hindu Dharm (ihNdU /mR). Deze
feestdag staat geheel in het teken van de overwinning
van het goede op het kwade, van Prakaash (p[k;x =
licht) op Andhakaar (aN/k;r = duisternis). Om dit te
vieren steken we op deze dag de Deepjyoti aan. Van
deze Prateek (p[tIk = symbool) kunnen we veel leren.

a;Tm dIpo .v
aatma deepo bhava
Verlicht je innerlijk
Als eerste kunnen we van de Deepjyoti leren hoe we
onszelf kunnen verlichten. Licht staat symbool voor
Gyaan (D;n = kennis) en duisternis voor Agyaan (aD;n
= onwetendheid). Het licht van de Deepjyoti leert ons
om de duisternis van onwetenheid te verdrijven door
onszelf te verlichten met zoveel mogelijk kennis.
De Deepjyoti blijft branden door de Ghee (`I) in de Diya
(idy;) te verbranden. Deze Ghee staat symbool voor
Vaasana (v;sn; = slechte eigenschappen). Net zoals
de Deepjyoti de Ghee verbrand, zo moeten wij onze
slechte eigenschappen verbranden. Dit betekent dat
we onze slechte eigenschappen voor altijd verwijderen,
zodat we één beter mens kunnen worden.
Wanneer de Deepjyoti brandt, zien we dat de vlam
altijd naar boven wijst. Zelfs wanneer je de Diya een
beetje kantelt, blijft de vlam naar boven wijzen. Hiervan
kunnen we leren dat we altijd naar het hoogste moeten
streven en dus altijd volgens Dharm (/mR = het goede)
moeten leven. Want alleen op deze manier kunnen we
de Allerhoogste (.gv;n( = Bhagwaan) bereiken.

Õ<vNto ivXvm;yRm(
krinvanto vishvamaaryam
Maak de hele wereld nobel
De Deepjyoti leert ons niet alleen hoe we onszelf
kunnen verlichten, maar ook hoe we de wereld om ons
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heen kunnen verlichten en zo een betere wereld kunnen
creëren. Tijdens het branden straalt de Deepjyoti licht
en warmte uit naar haar omgeving. Wij hebben allemaal
kennis en Prem (p[em = liefde) in ons, die we kunnen
uitstralen naar de mensen om ons heen, zodat we
allemaal Sukhi (su%I = gelukkig) worden.
Verder kun je met één Deepjyoti duizenden andere
Deepjyoti’s aansteken. Zo kan één persoon met zijn
kennis en wijsheid duizenden andere personen heel
veel leren, wanneer hij zijn kennis deelt met hen. Zo
groeit het licht van kennis in de Vishwa (ivXv = wereld)
en kunnen we uiteindelijk gezamenlijk de duisternis
overwinnen.
Met deze wijze lessen in gedachte, heeft de
nobelprijswinnaar Rabindranath Thakur (ribN{n;q
#;kur) het volgende inspirerende gedicht over de
Deepjyoti geschreven:
‘Wie zal mijn werk doen?’, vraagt de ondergaande zon.
Niemand heeft een antwoord, in de wijde stille wereld.
Een aardewerk lamp zegt nederig uit een hoek:
‘Ik, mijn heer, zo goed als ik kan.’
Een Deepjyoti kan niet, zoals Suryadev (sUyRdev = de zon),
de hele wereld verlichten. Een Deepjyoti kan wel zijn best
doen om een klein deel van de wereld te verlichten. Op
deze manier kan een mens niet het werk van Bhagwaan
doen en de hele wereld verbeteren. Wel kan een mens
de kennis en liefde in zichzelf vergroten en ervoor
zorgen dat de kennis en liefde in zijn omgeving groeit,
zodat onwetendheid en Dvesh (ÃeW = haat) kan worden
overwonnen.
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Swami Vivekanand
Van 11 t/m 27 september 1893 vindt in Chicago voor
het eerst in de geschiedenis het World’s Parliament of
Religions plaats. De Hindu Dharm heeft met Swami
Vivekanand een vertegenwoordiger die door zijn
kennis en kundigheid erin slaagt om de universele
waarheden van Dharm te introduceren in het Westen en
de harten van het publiek te veroveren. Gedurende het
congres geeft Vivekanand zes toespraken tijdens welke
verschillende onderwerpen aanbod komen. Dit artikel
schetst, aan de hand van citaten uit deze toespraken,
een beeld van de manier waarop Swami Vivakanand de
kennis van de Hindu Dharm heeft overgebracht.
Openingstoespraak - 11 september 1893
Na de legendarische woorden “Sisters and brothers of
America...” uitgesproken te hebben concentreert Swami
Vivekanand zich op twee zaken, namelijk universele
aanvaarding en eenheid in verscheidenheid. Hij zegt
hierover het volgende.
Universele aanvaarding
‘Ik ben er trots op te behoren tot een religie die de wereld
zowel verdraagzaamheid als universele aanvaarding
heeft geleerd. Wij geloven niet alleen in de universele
tolerantie, maar wij aanvaarden alle godsdiensten als
waar. Ik ben er trots op te behoren tot een natie die de
vervolgden en de vluchtelingen van alle religies en alle
volken der aarde heeft beschermd.’

liefdeloze gevoelens tussen personen, die hun weg naar
hetzelfde doel wenden.’
Toespraak over onenigheid - 15 september 1893
De openingstoespraak van Swami Vivekanand heeft
grote indruk achtergelaten bij de aanwezigen van het
congres. Tijdens zijn tweede toespraak gaat hij in op het
ontstaan van meningsverschillen. Dit doet hij aan de
hand van een verhaal over een kleine kikker die leeft in
een put. Op een dag valt er een grote kikker uit de zee in
de put. De kleine kikker heeft de wereld buiten zijn put
nooit gezien en kan niet geloven dat er zoiets als een
zee kan bestaan...
‘...... “Nou, dan,” zei de kikker van de put, “niets kan groter
zijn dan mijn put; er kan niets groter zijn dan dit; jij
bent een leugenaar, dus ga weg.” Dat is al de hele tijd
de moeilijkheid. Ik ben een Hindu. Ik zit in mijn eigen
kleine put en denk dat de hele wereld mijn kleine put
is. De Christen zit in zijn kleine put en denkt dat de hele
wereld zijn put is. De Moslim zit in zijn kleine put en
denkt dat dit de hele wereld is. Ik moet jullie van Amerika
bedanken voor de grootse poging die u waagt om de
barrières van deze kleine wereld van ons te verbreken,
en hoop dat de Heer u in de toekomst zal helpen om uw
doel te bereiken.’

Eenheid in verscheidenheid
‘Ik citeer u, broeders, een paar regels uit een lied, dat
ik me herinner te hebben herhaald vanaf mijn vroegste
jeugd, dat elke dag herhaald wordt door miljoenen
mensen: “Zoals de verschillende stromen, die hun bronnen
hebben in verschillende plaatsen, allen hun water mengen
in de zee, zo, o Heer, leiden de paden, die mensen nemen
door verschillende tendensen, hoewel zij verschillend
lijken, krom of recht, allemaal tot U.” ...... ik hoop vurig dat
de klok die vanmorgen luidde ter ere van dit congres,
de doodsklok moge zijn van alle fanatisme, van alle
vervolgingen met het zwaard of met de pen, en van alle
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Voordracht over Hindu Dharm - 19 september 1893
Vivekanand’s derde toespraak is zijn langste toespraak,
tijdens welke hij de basisbeginselen van de Hindu
Dharm uitlegt aan het Westerse publiek. Onderwerpen
als de Ved & Rishi’s, Karma & reïncarnatie, de ziel &
Mukti, het goddelijke realiseren, beeldenverering en
een universele religie komen uitgebreid aanbod.
De Ved & Rishi’s
‘De Hindu’s hebben hun religie ontvangen via
openbaringen, de Veda’s. Zij stellen dat de Veda’s geen
begin en geen einde kennen. Dit klinkt misschien
belachelijk in de oren van dit publiek, hoe kan een boek
geen begin en einde hebben. Maar met de Veda wordt
geen boek bedoeld. Het betekent de bijeengebrachte
schatkist aan spirituele wetten, ontdekt door
verschillende personen in verschillende tijdperken.
Net zoals de wet van de zwaartekracht bestond voor
haar ontdekking en zal blijven bestaan als de gehele
mensheid haar vergeet, precies zo is het met de wetten
die de spirituele wereld beheersen. De morele, ethische
en spirituele verbanden tussen zielen onderling en
tussen individuele zielen en de Vader van alle zielen
waren er voor hun ontdekking en zullen blijven zelfs als
we ze vergeten. De ontdekkers van deze wetten worden
Rishi’s genoemd en we eren hen als perfecte wezens. Het
verheugt me aan dit publiek te vertellen dat sommigen
van de grootste onder hen vrouwen waren.’

op een unieke manier. Er zijn andere gedragingen
die uniek zijn per ziel, veroorzaakt door voorgaande
handelingen. En een ziel met een bepaalde neiging zou
volgens de wetten van verwantschap geboren worden
in een lichaam dat het meest geschikte instrument is
om die neiging te vertonen. Dit is in overeenstemming
met wetenschap, aangezien wetenschap alles wil
verklaren volgens gewoonte en gewoonte ontstaat
door herhaling. Dus herhalingen zijn noodzakelijk om
de natuurlijke gewoonten van een pasgeboren ziel
te verklaren. Aangezien deze niet zijn verkregen in
het huidige leven, moeten ze zijn voortgekomen uit
voorgaande levens.
...... Als dit alles wordt aangenomen, hoe kan het dan
dat ik me niets kan herinneren van mijn voorgaande
leven? Dit kan makkelijk worden uitgelegd. Ik spreek
nu Engels. Het is niet mijn moedertaal; feitelijk zijn er
op dit moment geen woorden van mijn moedertaal
aanwezig in mijn bewustzijn, maar laat me proberen ze
in gedachte te brengen en ze zullen binnenstromen. Dat
laat zien dat bewustzijn slechts het oppervlak is van de
mentale oceaan en in zijn diepten zijn al onze ervaringen
opgeslagen. Probeer en strijd, ze zullen opkomen en je
zult je zelfs bewust zijn van je voorgaande leven. Dit is
direct en aantonend bewijs. Verificatie is het perfecte

Karma & reïncarnatie
‘Sommigen worden geboren in blijdschap, hebben
perfecte gezondheid, een mooi lichaam, mentale
kracht en alles wat hun hartje begeert. Anderen
worden geboren in ellende, sommigen zonder handen
of voeten, anderen zijn op hun beurt stompzinnig en
hebben een belabberd bestaan...... Er moeten oorzaken
zijn geweest, in het verleden, voor zijn geboorte, om
een mens ellendig of gelukkig te maken en dat waren
zijn voorgaande daden...... We kunnen niet ontkennen
dat lichamen bepaalde neigingen verkrijgen door
erfelijkheid, waardoor een unieke geest kan handelen
Sangh Kiran November 2013
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bewijs van een theorie en dit is de uitdaging van de Rishi’s
richting de wereld. We hebben de geheimen ontdekt,
waardoor de diepten van de oceaan van geheugen
kunnen worden bewogen; probeer het en je zult een
complete herinnering krijgen van je voorgaande leven.’
De ziel & Mukti
‘De Hindu gelooft dat hij een ziel is. Het zwaard kan
hem niet doorboren, vuur kan hem niet verbranden,
water kan hem niet doen smelten, lucht kan hem niet
uitdrogen. De Hindu gelooft dat elke ziel een cirkel
is zonder omtrek, maar waarvan het centrum zich
bevindt in het lichaam en de dood is de overgang van
dit centrum van lichaam naar lichaam. Noch is de ziel
gebonden aan de voorwaarden van materie. Ze is in
essentie vrij, ongebonden, heilig, puur en perfect. Maar
op één of andere manier is zij gebonden aan materie en
denkt ze dat ze materie is.
...... perfectie zal worden bereikt wanneer deze binding
wordt verbroken, en het woord dat hiervoor wordt
gebruikt is daarom Mukti; vrijheid, vrijheid van de
bindingen van imperfectie, vrijheid van dood en ellende.
En deze gebondenheid kan alleen verdwijnen door de
genade van God, en zijn genade komt tot de zuivere.
Dus zuiverheid is de toestand van Zijn genade.

Hoe werkt die genade? Hij toont zichzelf aan het zuivere
hart; de zuiveren en onbevlekten zien God, ja, zelfs in
dit leven; dan en alleen dan wordt alle onoprechtheid
in het hart rechtgetrokken. Dan houden alle twijfels
op. Hij is niet meer de gril van de vreselijk wet van
oorzakelijkheid. Dit is het absolute centrum, het vitale
concept van Hindu Dharm.’
Het Goddelijke realiseren
‘De Hindu wil niet leven aan de hand van woorden
en theorieën. Als er bestaansvormen zijn voorbij de
normale, waarneembare bestaansvormen, dan wil hij
hen zien. Als er een ziel in hem is dat geen materie is, als
er een barmhartige, universele ziel is, dan zal hij direct
naar Hem toe gaan. Hij moet Hem zien, en alleen dat
kan alle twijfels wegnemen. Dus het beste bewijs dat
een Hindu wijze geeft over de ziel, over God is: “Ik heb
de ziel gezien; ik heb God gezien.” En dat is de enige
staat van perfectie.
De Hindu religie bestaat niet uit strijd en pogingen
om een bepaalde lering of dogma te geloven, maar uit
realisatie; niet uit geloven, maar uit zijn en worden. Dus
het hele doel van hun systeem bestaat uit de constante
inspanning om perfect te worden, om goddelijke te
worden, om God te bereiken en God te zien, en dit
bereiken van God, dit zien van God, dit perfect worden
zoals de Vader in de hemel die perfect is, vormt de
religie van de Hindu’s. En wat gebeurt er met een mens
wanneer hij perfectie bereikt? Hij leeft een leven van
oneindige gelukzaligheid. Hij geniet van oneindige en
perfecte gelukzaligheid, na datgene bereikt de hebben
wat een mens zou moeten bereiken, namelijk God, en
hij geniet van de gelukzaligheid met God.
Dit zijn alle Hindu’s overeengekomen. Dit is de
gemeenschappelijke religie van alle stromingen van
India; maar perfectie is absoluut, en het absolute kan niet
uit twee of drie bestaan. Het kan geen eigenschappen
hebben. Het kan geen individu zijn. Dus wanneer een
ziel perfect en absoluut wordt, moet het één worden
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met Brahman, en het zou alleen de Heer als de perfectie,
de werkelijkheid van zijn eigen aard en bestaan moeten
realiseren; het absolute wezen, absolute kennis en
absolute gelukzaligheid.’
Beeldenverering
‘Zou ik u mogen vertellen dat er geen polytheïsme is in
India. In elke tempel zal men, wanneer men aandachtig
luistert, zien dat de devoten alle kenmerken van God,
inclusief alomtegenwoordigheid, toekennen aan de
afbeeldingen. Dit is geen polytheïsme, noch verklaart
de naam henotheïsme de situatie. ...... Wat ik bij hen, die
beeldenaanbidders worden genoemd, qua moraliteit
en spiritualiteit en liefde heb gezien, heb ik nooit elders
gezien; ik stop en vraag mezelf: “Kan zonde heiligheid
voortbrengen?”
Bijgeloof is een grote vijand van de mens, maar
schijnheiligheid is erger. Waarom gaat een Christen naar
de kerk? Waarom is het kruis heilig? Waarom is het gezicht
gericht op de hemel tijdens het gebed? Waarom zijn er
zoveel afbeeldingen in de Katholieke kerk? Waarom zijn
er zoveel afbeeldingen in de hoofden van Protestanten
wanneer zij bidden? Mijn broeders, we kunnen net
zo min denken zonder een mentale afbeelding, als
we kunnen leven zonder te ademen. Volgens de wet
van associatie roept een materieel beeld een mentale
voorstelling op en vice versa. Daarom gebruikt een
Hindu een extern symbool wanneer hij bidt. Hij zal je
vertellen dat het hem helpt bij zijn concentratie op het
Wezen waarvoor hij bidt. Hij weet even goed als jij dat de
afbeelding geen God is, niet alomtegenwoordig is. Per
slot van rekening, wat betekent alomtegenwoordigheid
voor bijna de hele wereld? Het is slechts een woord,
een symbool. Is God een oppervlakkig gebied? Toch
denken we, wanneer we het woord ‘alomtegenwoordig’
herhalen, aan de uitgestrekte lucht of de ruimte.

beeld van de blauwe lucht of van de zee, dan verbinden
we ons idee van heiligheid natuurlijk met het beeld
van een kerk,moskee of kruis. De Hindu’s hebben de
denkbeelden over heiligheid, zuiverheid, waarheid,
alomtegenwoordigheid en dergelijke geassocieerd
met verschillende afbeeldingen en vormen. Maar met
dit verschil dat de hele religie van de Hindu’s draait om
realisatie. De mens wordt goddelijk door het goddelijke
te realiseren. Afbeeldingen of tempels of kerken of
boeken zijn slechts ondersteuning, de hulpmiddelen van
zijn spirituele jeugd, maar hij moet vooruit blijven gaan.
Hij moet nergens stoppen. De heilige boeken vertellen
ons: “Uitwendige aanbidding, materiële aanbidding is het
laagste niveau; worstelen om hogerop te komen, mentale
aanbidding is het volgende niveau, maar het hoogste
niveau wordt bereikt wanneer de Heer gerealiseerd is.”
Merk op, dezelfde serieuze man die geknield is voor
zijn beeld vertelt je: “De zon kan Hem niet uitdrukken,
noch de maan, noch de sterren, de bliksem kan Hem niet
uitdrukken, noch hetgeen wij vuur noemen; door Hem
schijnen zij allen.” Maar hij beledigt niet iemands beeld
of noemt zijn aanbidding zondig. Hij erkent dat het een
noodzakelijke fase van het leven is. Zou het juist zijn van
een oude man om te zeggen dat kindsheid een zonde is
of dat jeugd een zonde is? Als een mens zijn goddelijke

Nu we erachter komen dat we op een of andere manier,
door de wetten van onze mentale constitutie, onze
ideeën van oneindigheid moeten associëren met het
Sangh Kiran November 2013
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aard kan realiseren met behulp van een afbeelding, zou
het juist zijn om dit een zonde te noemen? Noch zou
hij het een fout moeten noemen, wanneer hij die fase
heeft overbrugd. Voor een Hindu reist de mens niet van
fout naar waarheid, maar van waarheid naar waarheid,
van lagere naar hogere waarheid. Voor hem zijn alle
religiën talloze pogingen van de menselijke ziel om het
Oneindige te bevatten en te realiseren.
Eenheid in verscheidenheid is het plan van de natuur
en de Hindu heeft dat erkend. Iedere andere religie
stelt bepaalde starre dogma’s vast en probeert de
gemeenschap te dwingen tot acceptatie hiervan. Het
geeft de gemeenschap slecht één jas die Jack en John
en Henry even goed moet passen. Als het John of Henry
niet past, dan moet hij voortgaan zonder jas om zijn
lichaam te bedekken. De Hindu’s hebben ontdekt dat
het absolute alleen gerealiseerd kan worden, of gedacht
kan worden, of bepaald kan worden door middel van het
relatieve, en de afbeeldingen, kruisen en halve manen
zijn simpelweg verscheidene symbolen, verscheidene
kapstokken waaraan de spirituele ideeën kunnen
worden gehangen. Het is niet zo dat dit hulpmiddel
noodzakelijk is voor iedereen, maar zij die dit niet nodig
hebben, hebben niet het recht om te zeggen dat het
fout is. Noch is het verplicht binnen het Hindoeïsme.’
Een universele religie
‘Dit, broeders, is een korte omschrijving van de religieuze
ideeën van de Hindu’s. De Hindu is er misschien niet in
geslaagd om al zijn plannen uit te voeren, maar als er ooit
een universele religie zal zijn, dan moet het een religie
zijn die geen vast punt in plaats of tijd heeft; die oneindig
zal zijn net als de God waarover het predikt en waarvan
de zon evenzeer zal schijnen voor de volgelingen van
Krishna en Christus, heiligen en zondaars; die niet een
Brahmanist of Boeddhist, Christen of Moslim zal zijn,
maar het totaal van al deze zal zijn met nog oneindige
ruimte voor ontwikkeling; die in haar universaliteit
met haar oneindige armen elk mens zal omhelzen en
een plaats zal vinden voor een ieder, van de laagste

kruipende barbaar die niet veraf staat van de bruut, tot
de hoogste mens die door de deugden van zijn hoofd en
hart bijna boven menselijkheid uittorent, waardoor de
gemeenschap ontzag heeft voor hem en zijn menselijke
natuur in twijfel trekt. Het zal een religie zijn die door
haar inrichting geen plaats zal hebben voor vervolging
of intolerantie, die goddelijkheid zal terug zien in iedere
man en vrouw en waarvan de hele strekking, de hele
kracht zal draaien om het helpen van de mensheid bij
het realiseren van haar eigen ware, goddelijke aard.’
Reactie op bekeringen - 20 september 1893
Gedurende zijn reizen door Bharat heeft Swami
Vivekanand Christelijke missionarissen aan het werk
gezien. Op het congres deelt hij zijn mening hierover.
‘Christenen moeten altijd klaar staan voor goede kritiek,
en ik denk niet dat u het erg vindt als ik een beetje
kritiek uit. Jullie Christenen zijn zo dol op het versturen
van zendelingen om de ziel van de heidenen te redden.
Waarom proberen jullie niet om hun lichaam te redden
van de hongerdood? In India stierven duizenden tijdens
de verschrikkelijke hongersnoden, maar jullie Christenen
deden niets. Jullie richten door heel India kerken op,
maar het schreeuwende kwaad in het Oosten is niet
godsdienst - ze hebben genoeg religie - maar het is
brood, waar de miljoenen die lijden om schreeuwen met
uitgedroogde kelen. Zij vragen ons om brood, maar we
geven ze stenen. Het is een belediging voor hongerige
mensen om hun religie te geven; het is een belediging
voor een hongerige man om hem metafysica te leren.’
Boeddhisme - 26 september 1893
Op de één na laatste dag van het congres geeft Swami
Vivekanand een toespraak over de relatie tussen het
Boeddhisme en de Hindu Dharm.
‘Ik ben geen Boeddhist, zoals u heeft gehoord, en toch
ben ik het. Waar China, of Japan, of Ceylon de leringen
van de Grote Meester volgen, daar aanbid India hem als
een God geïncarneerd op aarde. ...... het echte verschil
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dat wij Hindu’s willen laten zien tussen het moderne
Boeddhisme en wat we zouden moeten begrijpen als
de leringen van Heer Boeddha komt in principe hierop
neer: Shakya Muni kwam om niets nieuws te prediken
...... hij was de volbrenging, de logische conclusie, de
logische ontwikkeling van de religie van de Hindu’s.
De religie van de Hindu’s is in twee delen verdeeld:
het ceremoniële en het spirituele. Het spirituele deel
wordt vooral bestudeerd door monniken. ...... Shakya
Muni zelf was een monnik, en het was zijn glorie dat
hij de grootmoedigheid had om de waarheden van
de verborgen Veda’s naar buiten te brengen en hen
over de hele wereld te verspreiden. De grote glorie
van de Meester lag in zijn schitterende sympathie voor
iedereen, in het bijzonder voor de onwetenden en
armen. De Boeddhist begreep de volbrenging van de
waarheden van de Hindu religie niet. Aan de filosofische
kant stootten de discipelen van de Grote Meester zich
aan de eeuwige rotsen van de Veda’s en konden ze hen
niet vernietigen. ...... Vandaag de dag is er niemand die
zichzelf Boeddhist noemt in India, het land van het
geboorte.
... Hindoeïsme kan niet leven zonder Boeddhisme, noch
Boeddhisme zonder Hindoeïsme. Realiseer je dat deze

scheiding ons heeft laten zien, dat de Boeddhist zich niet
staande kan houden zonder de hersenen en filosofie
van de Brahmans, noch de Brahman zonder het hart
van de Boeddhist. Deze scheiding tussen de Boeddhist
en de Brahman is de oorzaak van de neergang van
India. Laten we daarom het schitterende intellect van
de Brahman verenigen met het hart, de nobele ziel, de
prachtige humaniserende kracht van de Grote Meester.’
Afsluitingstoespraak - 27 september 1893
Na iedereen bedankt te hebben, sluit Swami Vivekanand
af met de volgende hoopvolle woorden.
‘Wens ik dat de Christen Hindu wordt? God behoede
me. Wens ik dat de Hindu of Boeddhist Christen wordt?
God behoede me. Het zaad is in de grond geplaatst, en
de aarde en lucht en water zijn er omheen geplaatst.
Wordt het zaad de aarde, of de lucht, of het water? Nee.
Het wordt een plant, het ontwikkelt volgens de wetten
van zijn eigen groei, het neemt de lucht, de aarde en
het water op, verandert deze in plantenstof en groeit uit
tot een plant. Hetzelfde geldt voor religie. De Christen
hoeft geen Hindu of Buddhist te worden, noch hoeft
een Hindu of Boeddhist Christen te worden. Maar elk
moet de bezieling van de anderen opnemen en nog
steeds zijn eigen individualiteit behouden en groeien
volgens zijn eigen wetten van groei.
Als het Congres van Religiën de wereld iets heeft laten
zien, dan is het dit: het heeft aan de wereld bewezen dat
heiligheid, zuiverheid en liefdadigheid niet de exclusieve
bezittingen zijn van één kerk in de wereld, en dat ieder
systeem mannen en vrouwen heeft voortgebracht met
het meest verheven karakter. Als iemand, met dit bewijs
voor ogen, droomt van de exclusieve overleving van
zijn eigen religie en de vernietiging van de anderen, dan
heb uit de grond van mijn hart medelijden met hem, en
wijs ik hem erop dat op de vlag van elke religie, ondanks
weerstand, binnenkort geschreven zal zijn: ‘Help’ en niet
‘Vecht’, ‘Opname’ en niet ‘Vernietiging’, ‘Harmonie en
Vrede’ en niet ‘Onenigheid’.

Sangh Kiran November 2013

Pagina 8

9 vijanden van de mens
Navratri is een Utsav (¬Tsv = feestdag) die vier keer
per jaar plaatsvindt, waarvan twee gevierd worden, en
negen nachten duurt. Navratri is een samenvoeging
van de woorden Navam (nvm( = negen) en Ratri (r;i] =
nacht). Dit festival draait om meditatie en zelfreflectie,
waarmee je het kwade in jezelf ontdekt en probeert
te overwinnen. De bedoeling is dat je dit op zo’n
manier doet, dat de slechte eigenschappen niet meer
terugkomen, nadat je ze eenmaal hebt overwonnen.
In de komende Sangh Kiran’s komen negen grote
innerlijke vijanden van de mens aanbod, die de bron
zijn van menselijk leed. Dit deel gaat over de eerste drie
vijanden.
1. Kaam (k;m)
Kaam betekent lust; het verlangen naar zinsbevredeging.
Dit is de energie die ontstaat uit de wens om aangename
gevoelens te ervaren met de vijf Indriya (”iN{y;& =
zintuigen), namelijk gevoel met het lichaam, smaak met
de tong, reuk met de neus, geluid de oren en zicht met
de ogen. Hierdoor laat je jezelf leiden door je zintuigen
en niet door wijsheid. In de Bhagavad Geeta staat het
volgende over Kaam beschreven.

k;m EW ÿo/ EW rjogu,smuºv^)
mh;xno mh;p;Pm; ivõ(yenimh vwir,m(_
kaama esha krodha esha rajogunasamudbhavah
mahaashano mahaapaapmaa viddhyenamiha vairinam
~ Bhagavad Geeta 3.37 ~

“Het is lust, dat voorkomt uit hartstocht en later overgaat
in woede, dat de allesverslindende, zondige vijand is.”
Aan Kaam worden hier twee eigenschappen verbonden,
namelijk allesverslindend en zondig. Wanneer men
Kaam nadert bekijkt, ziet men dat je het nooit kunt
vervullen. Wanneer je al heel veel hebt, wil je nog altijd
meer, waardoor je geen onderscheid meer kunt maken
tussen nodig en overbodig. Je blijft maar doorgaan met
verzamelen en ‘verslindt’ daarbij alles op je pad. Verder
zorgt Kaam ervoor dat je doet wat je leuk vindt en daarbij

minder of geen waarde hecht aan de consequenties
voor jezelf en anderen. Je eigen verlangens worden
zo belangrijk voor jezelf, dat je anderen (en soms ook
jezelf ) pijn doet en in gevaar brengt.
Daarnaast is het zo dat het vervullen van Kaam slecht
tijdelijke bevrediging brengt en niet leidt tot Anand
(a;nNd = duurzame gelukzaligheid). Om dit te ervaren is
het van belang om je te realiseren dat je niet het lichaam
bent, maar de Aatma (a;Tm; = ziel). Het lichaam is slechts
een tijdelijk omhulsel voor de ziel. Het bevredigen
van je zinnen is dus leuk voor een hele korte periode,
maar het is verspilde energie, omdat je niet dichterbij
Moksh (mo= = verlossing, één van de hoofddoelen van
het leven) komt. Kaam kan worden overwonnen met
Santosh (s&toW = tevredenheid). Wees tevreden met wat
je hebt, waardeer hetgeen dat je gegeven is en neem
niet meer om gewoonweg meer te hebben.
2. Krodh (ÿo/)
Krodh betekent woede en is een heel groot obstakel
tussen de mens en Dharm. Woede heeft een negatief
effect op de mens. Het zorgt ervoor dat je niet meer
helder kunt denken en beredeneren, en dat je geen baas
meer bent over je Karma (kmR = handelingen). Vaak wordt
woede veroorzaakt door een persoon of voorval, waar
jij het niet mee eens bent. Jouw reactie op de acties van
een ander vorm jezelf. Hoewel het dus lijkt alsof woede
van buitenaf komt, komt het eigenlijk van binnenuit en
tast het je ook van binnen aan. Het ontstaan van Krodh
ligt niet aan de ander, maar aan jezelf.
Krodh kan ook een reactie zijn op een gevoel van
onmacht; het gevoel dat je niet de baas bent over het
leven of niet kan bepalen wat er gebeurt in de wereld
om je heen. Omdat je niet bij machte bent om de
verlangens (Kaam) die je hebt te vervullen, ontstaat er
woede in jou. Krodh is dus een gevolg van Kaam. Deze
analyse over de oorzaken van Krodh stelt ons in staat
om acties te ondernemen, waardoor woede kan worden
overwonnen.
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Deel 1
De eerste stap in het overwinnen van woede is
acceptatie. In het geval van een voorval zullen we
moeten accepteren dat het gebeurd is en dat we
het verleden niet kunnen veranderen. Ook zullen we
moeten accepteren dat onszelf vasthouden aan het
verleden en ons boos maken, omdat we vinden dat
het anders had moeten zijn, niets oplost. De oplossing
voor een situatie uit het verleden is niet Krodh, maar
Kshama (=m; = vergiffenis). Het denken aan de slechte
ervaringen uit het verleden, zorgt voor innerlijke onrust
en negativiteit. Vergiffenis biedt jezelf de mogelijkheid
om de onrust en negativiteit los te laten en anderen de
kans om hun fouten goed te maken. Woede om een
ander is net als het drinken van vergif in de hoop dat
de ander ziek zal worden. Waarom zou je jezelf kwellen
voor de Karma van een ander?
In het geval van woede uit een gevoel van onmacht
zullen we moeten accepteren dat er vele zaken zijn die
we niet in de hand hebben. Wensen dat dit wel zo is, is
wensen om het onmogelijke. Dit betekent echter niet
dat we helemaal niets in de hand hebben. Santosh (s&toW
= tevredenheid) over het deel dat we wel in de hand
hebben en daar het maximale uit halen leidt uiteindelijk
tot het overwinnen van woede en innerlijke rust.
3. Mad (md)
Mad betekent bedwelming en duidt op innerlijke
disbalans door gebruik van bedwelmende middelen en
emotionele instabiliteit. Het gevolg van het gebruik van
middelen als alcohol, tabak en drugs, is dat je verstand
verdoofd raakt, waardoor de natuurlijke balans tussen
verstand en emotie verstoord wordt. In het geval van
emotionele instabiliteit wordt het verstand overmand
door emotie, waardoor innerlijke disbalans ontstaat. Je
kunt bijvoorbeeld zo vol zijn van verdriet of blijdschap,
dat je niet helder meer kunt nadenken. Dit wordt vaak
beschreven als het ‘jezelf laten meeslepen’, oftewel:
een impulsieve actie verrichten op het moment van
de emotie, zonder erover na te denken. Je hebt geen
beheersing meer over jezelf en je daden.
Sangh Kiran November 2013

Om je zelfbeheersing en beheersing over je daden te
behouden, is het noodzakelijk dat je Buddhi (buiõ =
verstand) de leiding over je emoties en lichaam blijft
houden. Het overwinnen van Mad zorgt voor stabiliteit
van de Buddhi en dit zorgt weer voor innerlijke stabiliteit.
In het geval van het gebruik van bedwelmende
middelen ligt de manier om Mad te overwinnen voor
de hand, namelijk het stoppen van het gebruik ervan.
In het geval van overmanning door emotie zijn er twee
manieren om Mad te overwinnen.
De eerste manier is Dhyaan (?y;n = meditatie). Dit
vergroot de innerlijke rust en verkleint de impact die
externe impulsen hebben. Hierdoor blijft je Buddhi
zelfs in de meest ingrijpende situaties stabiel en ben
je in staat om je emoties om te zetten in een positieve
kracht. De tweede manier is zelfreflectie over de externe
invloeden die jou uit balans kunnen halen. Je omgeving
is hier een grote factor. Door met personen om te gaan
die een negatieve omgeving voor jou creëren, wordt
je onstabiel. Wanneer je bijvoorbeeld op basis van je
normen en waarden geen alcohol drinkt en daarom door
je omgeving gepest wordt of onder druk gezet wordt,
kan het voorkomen dat je op den duur uit onzekerheid
of frustratie toch begint te drinken. De emotie heeft dan
voor jou besloten met een grote kans dat je achteraf
spijt zult hebben. Het is immers niet jouw eigen bewuste
keuze geweest. Door je bewust te zijn van de externe
invloeden waar jij gevoelig voor bent en verstandige
keuzes te maken over je omgeving voorkom je dit.
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Hindu nieuws
Opening hoogste Mandir van Europa
Op maandag 16 september vond de officiële opening
plaats van Raja Gopuram van de Shri Varatharajah
Selvavinayagar Mandir. De Raja Gopuram is een 17
meter hoge toren bij de hoofdingang van de Mandir
waarop symbolen en verhalen uit de Hindu geschriften
zijn afgebeeld. Voor het decoreren van de Raja Gopuram
met ingewikkelde beelden en figuren van Devta’s,
dieren en planten, zijn er 15 Indiase kunstenaars en 8 Sri
Lankaanse kunstschilders intensief bezig geweest.
De Mandir is door een groep (voormalige) Tamilvluchtelingen afkomstig uit Sri Lanka opgericht. Zij
verenigden zich in 1991 en begonnen met Mandir
diensten in een gebouw van de Nicolaaskerk in
Den Helder. Na jarenlang gespaard te hebben, werd
uiteindelijk in 2001 een begin gemaakt met de bouw
van de Ganesh Mandir op een eigen stuk grond aan de
Annie Romein Verschoorlaan in Den Helder.
De bouw van de Mandir heeft in drie fasen
plaatsgevonden en heeft in totaal 12 jaar geduurd. De
tempel kost een half miljoen euro en is volledig betaald
uit donaties en giften. Met de opening van deze Mandir
heeft Europa haar eerste Ganesh Mandir die gebouwd is
in de traditionele Zuid-Indiase stijl. De tempel staat voor
iedereen open. Als men de tempel binnen gaat, dient
men wel tenminste op die dag vegetariër te zijn en
wordt men verzocht om de schoenen buiten te laten.

Hindu’s ontvluchten Pakistan
Volgens recente rapporten van onder andere The United
States Commission on International Religious Freedom
en Human Rights Watch blijkt dat Hindu’s in Pakistan
discriminatie, onderdrukking, bedreiging, geweld,
verkrachting en ontvoering massaal ontvluchten. Het
aantal Hindu’s dat van Pakistan naar India trekt, bestond
tot halverwege 2011 uit zo’n 8 tot 10 families per maand.
In 2012 waren het al 400 families in tien maanden. In
Pakistan is nu 1,6 procent van de bevolking, zo’n drie
miljoen mensen, Hindu en de meesten van hen wonen
in de Sindh regio. Met regelmaat worden jonge Hindu
meisjes ontvoerd en verkracht door moslims, ze worden
gedwongen met moslims te trouwen en zich tot de islam
te bekeren. Door de toename van religieus extremisme,
worden de vrijheid van religie en andere mensenrechten
in Pakistan bedreigd. Ook heerst er een klimaat van
straffeloosheid voor de tegen religieuze minderheden
gerichte misdaden. Niet alleen de Hindu’s, maar ook
Christenen en Shi’a moslims worden onvoldoende
beschermd door de Pakistaanse overheid.
Een vluchteling vertelt hoe schrijnend de situatie
in Pakistan is. “Rijke moslims in Pakistan ontvoeren
vaak straffeloos jonge Hindu-meisjes en bekeren ze
gedwongen tot de islam. Daarom huwen veel Hinduouders hun dochters al uit rond hun twaalfde. Maar
mijn zus was nog niet getrouwd. Mijn broers en ik lieten
de vrouwen en meisjes in het gezin nooit alleen. Maar
de avond dat ze werd ontvoerd, waren mijn vader, mijn
oudere broers en ik aan het werk op het land. Mijn zus
was thuis met mijn jongste broertjes. Toen gewapende
mannen het huis binnenvielen, konden ze niets
beginnen. Ze hebben mijn zus verkracht, ontvoerd en
onder dwang bekeerd tot de islam. Sindsdien hebben
we niets meer van haar vernomen. De politie doet niets;
net als de rechters en de politici. Toen we een rechtszaak
aanspanden tegen de ontvoerders heeft de politie ons
niet geholpen. Ze zeiden ‘Ze hebben haar bekeerd tot
de islam, dus waar doe je eigenlijk moeilijk over?’ Toen
besloten we te vluchten. ”
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Kleurplaat
Shri Raam en Sita Mata keren terug naar Ayodhya

Sangh Kiran November 2013
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Verslag Varg 2013
Van zaterdag 27 juli t/m zondag 4 augustus hebben
de Samiti Shiksha Shibir en de Sangh Shiksha Varg
plaatsgevonden. Voor de vijfde keer is het Nova College
in Amsterdam de gastlocatie geweest voor deze
activiteiten. De volgende zaken hebben deze Varg en
Shibir heel bijzonder gemaakt.

Shikshaarties over de Shibir en Varg 2013. Dit geeft een
impressie van de activiteiten.

Nieuwe groep Shikshaks en Shikshika’s
De Shibir en Varg zijn dit jaar georganiseerd door een
groep van 14 Kaaryakarta’s en Kaaryakarini’s. Voor
velen van hen is het de eerste keer geweest dat ze
les hebben gegeven op een Shibir of Varg. Personen
die nog maar een paar jaar geleden deel uitmaakten
van de Shikshaarthi-groep, hebben dit jaar de
verantwoordelijkheid gedragen. De opgedane kennis
en ervaring kunnen de komende jaren worden ingezet
voor de groei van de organisatie en de verbetering van
de activiteiten.

‘Ik vond de Varg kapot leuk. En deze keer had ik bijna alles
gekregen wat ik al kende! En volgend jaar moet ik gewoon
naar Praveen gan gaan.’
~ Shankar, Kalyaan Shakha ~

Deelname van ouders
Onder de 75 deelnemers aan de Shibir en Varg zijn er
drie ouders geweest. Zij zijn vijf dagen en nachten lang
op de Varg Sthaan verbleven en hebben deelgenomen
aan het programma. Met hun kennis en ervaring hebben
ze de aanwezigen vooral tijdens de verstandelijke
activiteiten waardevolle inzichten mee kunnen geven.
Daarnaast heeft hun aanwezigheid gezorgd voor een
vergroting van de familiesfeer.
Bijdrage van families en bedrijven
Gedurende de negen dagen zijn er in totaal 25 maaltijden
geserveerd. Dit zou niet gelukt zijn zonder de bijdrage
van families en bedrijven. In totaal hebben 20 families
een donatie gedaan en zijn ze langsgekomen op de
Varg om de maaltijden te verzorgen. Verder hebben
acht bedrijven in de voorbereiding van de Shibir en
Varg een donatie gedaan, variërend van een financiële
bijdrage tot bijdragen in natura, zoals plastiekwaren,
kruiden en groeten.

‘Deze Shibir was erg leuk en leerzaam, maar vooral gezellig!
Ik wil iedereen bedanken die dit heeft mogelijk gemaakt. ’
~ Sharona, Parvati Shakha ~

‘Ik heb deze Varg voor het eerst als leuk ervaren. Ook zou
ik de mensen die voor het lekkere eten hebben gezorgd,
willen bedanken! ‘
~ Shivani, Parvati Shakha ~
‘De Varg was heel leuk. Ik heb veel geleerd en nieuwe
mensen ontmoet. De volgende keer ben ik er zeker weer! ‘
~ Rahul, Skand Shakha ~
‘De Shibir was heel gezellig en ik heb veel geleerd over het
Shikshika zijn/worden. Het eten was lekker en Prabandhak
was goed, dankjewel voor alles! Respect! ‘
~ Poodja, Parvati Shakha ~
‘De Varg was superleuk, ookal had ik mijn knie bezeerd.
Ik heb ook nieuwe mensen ontmoet, dat was een leuke
ervaring. Het was gewoon superleuk! ‘
~ Anish, Skand Shakha ~

Hieronder staan de diverse ervaringen van de
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Verslag Varg 2013
‘Mijn ervaring op de Shibir is: ik heb heel veel geleerd op
de Shibir met de workshops en met de Bhouddiek’s die we
hadden gekregen. Het was wel de eerste paar dagen zwaar,
maar later wende je wel aan het ritme. Ik heb ook heeeel
veeel lieve Didi’s leren kennen ! Het was een hele leuke tijd!
Ik zou het volgend jaar niet willen missen! ‘
~ Keshnie, Vinayak Shakha ~

‘Deze Shibir was heel erg anders dan ik had verwacht
vergeleken met vorig jaar. Het was zoals altijd een leuke
en leerzame ervaring!!! En wat ik dit jaar super leuk vond
waren de specialiteiten!!! ‘
~ Karishma, Vinayak Shakha ~
‘De Varg was top! Mijn dank aan iedereen die dit mogelijk
heeft gemaakt. Een ervaring die me nog jaren zal
bijblijven.‘
~ Nimai, Skand Shakha ~
‘Dit was mijn derde Varg. Het was leuk, vooral Mahakhel.
Ook de nieuwe stof was leuk.’
~ Kelvin, Kalyaan Shakha ~
‘De Shibir was heel leerzaam. Ik heb mezelf veel ontwikkeld
in die tijd. Het was een gezellige en leuke ervaring. ‘
~ Mira, Parvati Shakha ~

‘Dit was mijn eerste varg en het was een hele leuke ervaring.
Superleuk!!! En ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk
hebben gemaakt.’
~ Dinant, Kalyaan Shakha ~
‘Ik vond de Shibir heel leuk en leerzaam, want ik ben met
Ni-yuddh heel veel vooruit gegaan en ook met Dand.
Behalve dat was het ook wel een zware Shibir, omdat als
je wat eerder naar de Shibir ging (Varg) moest je heeel
vroeg wakker worden. Maar het eten was wel heel lekker
hoor. Ik vond het wel jammer dat we maar één douche
gelegenheid hadden gekregen, maar ik had het wel heel
leuk op de shibir. ‘
~ Risha, Parvati Shakha ~
‘De Varg was leuk, maar er kunnen een paar punten
verbeterd worden. Minder Bouddhiek en meer afwisselen,
een rustiger programma en achterstanden tegengaan.’
~ Karan, Kalyaan Shakha ~
‘Ik heb veel geleerd over dand en discipline.’
~ Ivo, Kalyaan Shakha ~

‘Op deze Varg heb ik heel veel mogen leren. Ik heb
geleerd dat Shakha niet alleen draait om lesgeven en
verantwoordelijkheden binnen de Shakha zelf. Ik ben
weer een stapje verder in mijn ontwikkeling. Iedereen
bedankt! Van 9-jarige Shikshaarti tot de oudsten en
verantwoordelijken. Zeker voor herhaling vatbaar.‘
~ Riddhi, Parvati Shakha ~
‘De Varg was wel goed, maar we konden meer Mahakhel
doen. Toch heb ik veel geleerd. ‘
~ Umesh, Shakti Shakha ~
Sangh Kiran November 2013
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¬ict d;n
Ek smy kI b;t hw - Ek amIr se# ne %ud ko sone ke
br;br tulv;y; a*r ¬s sone ko grIbo& me& b\$v; idy;)
¬sI g;\v me& Ek sNy;sI rhte qe) ve aTyNt grIbI me& jIvn
y;pn krte qe) ¬nke p;s gOhSqI ke n;m pr kuz .I nhI&
q;) se# ko ¬nke b;re me& pt; cl;, to ¬n mh;n sNt ko
apne yh;\ bul;y;) sNt se# ke yh;\ pó\ce) se# ne ¬nse
kh; - “mw&ne a;j son; grIbo& me& b;\$ idy; hw) a;pke ihSse
k; son; sM.;lkr r%; hw t;ik a;pko de dU\) a;p yid
le le&ge, to muZ pr b@ĎI p; hogI)”

¬se d;n ke åp me& b;\$t; ô\) mw& to a;pkI a;iqRk sh;yt;
krn; c;ht; q;, pr a;p sone k; mULy hI nhI& j;nte)“
se# ke kqn se ah&k;r $pk rh; q;)

sNt ne sek kI b;t ko ?y;n se sunkr kh; - “#Ik kh;
mh;r;j a;pne) a;p Ees; kIijE, a;p Ek tulsI ke pÊe
ke br;br t*lkr son; muZe de do)“ ¬Nho&ne tulsI k; pÊ;
apne h;q me& lekr, ¬s pr r;m n;m il%kr tr;jU ke Ek
pl@‘e me& r% idy;) dUsre pl@‘e me& son; r%; gy;) mgr yh
Ky; À dUsre pl@‘e me& son; c!‘t; gy;, c!‘t; gy;) leikn
se# kI b;t sunkr sNt ne kh; - “se#jI, .gv;n a;pko tulsI ke pÊe v;l; pl@‘; ifr .I n ¬# sk;)
%Ub b;\$ne kI t;kt de&) a;pne aCz; iky; ik grIbo& me&
a;pne son; b;\$;) ”sse .U%o& kI rojI-ro$I cltI rhetI) se# ”s cmTk;r ko de%kr c*k gy;) apnI .Ul ko
pr muZe tuMh;re sone se Ky; len;-den; À” se# sNt kI b;t smZkr vh sNt ke pwro& ko zUkr kh; - “mh;Tmn Ú
ko bót bur; lg;) se# ne kh; - “s.I ko to son; kI a;p merI .Ul ko =m; kIijE) mw& ah&k;r me& @Ubkr aN/;
a;vXykt; hotI hw)“
ho gy; q;) merI a;\%e %olkr a;pne muZkr bót b@‘;
¬pk;r iky;) sCce /nI to a;p hw) a;pko koi$-koi$
sNt ne se# ke `m<@ ko j;nkr kh; - “muZe jIvn me& p[,;m Ú“
k.I d;n kI a;vXykt; nhI& p@‘I, a*r n; mw& k.I iksI
se d;n let; ô\) .gv;n muZe ”tn; de dete hw& ijsse mw& do se# kI b;t sunkr sNt bót p[em se smZ;ne lg; - “jIvn
vKt kI ro$I a;r;m se %; skt; ô\) a;pko yid son; me& Ek b;t y;d r%n;, se#jI) /nI hokr ah&k;r hon;, ¬s
d;n den; hI hw, to iksI Eese VyiKt ko de do jo scmuc ivW ke sm;n hw, jo pUre xrIr me& fwl j;t; hw) /n ke hone
¬ske jårtmNd ho)“
pr mnuãy yid nrm rht; hw, to vh g&g;jl ke sm;n piv]
hot; hw) éXvr ne tuMhe& /n idy; hw) ”s /n ko .gv;n
sNt ke kqn pr se# ko guSs; a;y;) vh bol; - “tU hmex; kI Õp; smZkr grIbo& ko d;n dete rhn; a*r apne jIvn
se grIb rhe ho, n À ”silE nhI& j;nte hw ik son; Ky; ko sfl kro) /n k; d;n ¬n logo& ko den; c;ihE
hot; hw) sone k; mULy aNy s.I /;tuao& se ai/k hw) jo ¬ske scmuc jårtmNd ho&) jo jårtmNd n ho&, ¬Nhe&
duiny; .I sone k; p;n; a*r sone ko apne p;s r%n; gvR bul;kr d;n dene kI b;t khn; ah&k;r y; id%;v; khl;t;
kI b;t smZtI hw) muZe hI de%o) mere p;s ”tn; son; hw hw)“ yh ¬pdex dekr s;/u apnI r;h cle gE) ¬s idn ke
ik tul; d;n de skt; ô\) %ud ko sone se tulv;t; ô\ a*r pXc;t se# ne id%;v; krn; bNd iky;)
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Leerrijke citaat
Heel de wereld is mijn vaderland.
~ Desiderius Erasmus 1469 - 1538 ~
Het land dat je als jouw thuisland ziet, wordt jouw vaderland genoemd. Voor de meeste mensen is dit het land waar
ze geboren en opgegroeid zijn. Voor iemand die in Nederland is geboren en opgegroeid, wordt dus gezegd dat
Nederland zijn/haar vaderland is. De bovenstaande citaat leert ons echter dat de hele wereld ons vaderland is. Dit
klinkt klinkt misschien vreemd, maar is heel gemakkelijk te begrijpen.
Onderaan deze pagina zijn er twee plaatjes van de wereld te zien. Op het linkerplaatje is de wereld te zien, zoals ze
door de mens is ingedeeld. Je ziet dus verschillende landen met verschillende namen. Op het rechterplaatje is de
wereld te zien, zoals ze er in werkelijkheid vanuit de ruimte uit ziet. Er zijn geen aparte landen met verschillende
namen. Er is één wereld die bestaat uit water en land. Dus als we er goed over nadenken, dan is de hele wereld ons
vaderland. We zijn immers op de wereld geboren en opgegroeid.
Eén van de redenen dat er vandaag de dag nog veel wordt gevochten op de wereld, is dat men denkt in de
scheidingen van het linkerplaatje en alleen voor het ‘eigen’ land en ‘eigen’ volk opkomt. Maar wanneer men de
wereld ziet zoals ze is, namelijk het rechterplaatje, dan zal men de hele wereld als vaderland beschouwen en
zullen veel ruzies ophouden. Iedereen zal dan worden gezien als bewoner van het eigen land en er zullen geen
buitenstaanders meer zijn. Deze gedachtegang is ook terug te vinden in een Amrit Vachan:
ayam nijah paro veti gananaa laghuchetasaam, udaaracharitaam tu vasudhaiva kutumbakam
Hij hoort bij mij, hij hoort niet bij mij; dit zijn de gedachten van een kleingeestige persoon.
Voor een nobel persoon geldt dat de hele wereld zijn familie is.
Wanneer wij op deze manier denken en leven, staan we open voor iedereen en kunnen we daadwerkelijk iedereen
dienen. Want als een persoon openstaat voor meer mensen, dan kan hij ook meer mensen dienen en laat hij/zij
zich niet tegenhouden door culturele, religieuze, etnische of geografische grenzen.
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Amrit Vachan
k;mmy Ev;y& pu¨W ”it) s yq;k;mo .vit tTÿtu.Rvit)
yTÿtu.Rvit tTkmR ku¨te) yTkmR ku¨te tdi.s&p´te_

kaamamaya evaayam purusha iti, sa yathaakaamo bhavati tatkraturbhavati,
yatkraturbhavati tatkarma bhavati, yatkarma bhavati tadabhisampadyate.
Het zelf is alleen aan verlangen gehecht. Zoals je verlangen wordt, zo wordt je wil.
Zoals je wil wordt, zo wordt je daad. Zoals je daad wordt, zo wordt je bestemming.
~ Brihadaaranyak Upanishad 4.4.5 ~
De bovenstaande Amrit Vachan legt uit dat wij in de kern datgene worden waar wij naar verlangen. Innerlijke
verlangens zijn de subtiele wensen die wij diep in ons hebben. In het dagelijkse leven zorgen onze verlangens er
vaak onbewust voor dat er ergens een wil voor wordt ontwikkeld. Deze wil is vervolgens de oorzaak van onze daden,
de dingen die we doen. Omdat al onze handelingen bij elkaar bepalen welke doelen in het leven wij wel of niet
behalen, vormen zij gezamenlijk uiteindelijk onze bestemming in het leven. Als we de tussenstappen wegdenken
oefenen onze verlangens dus een grote invloed uit op wie wij uiteindelijk worden als persoon. Op het moment
dat we ons hier bewust van worden kunnen we gerichter werken aan onze levensdoelen en tevens achterhalen
waarom we soms falen in het bereiken van hetgeen dat we nastreven.
Omdat we het nu hebben over levensdoelen lijkt het er misschien op dat dit voornamelijk geldt op een wat groter
niveau. De les is echter (juist) ook van toepassing op kleinere - schijnend onbelangrijke - zaken. Alle fluctuaties
(veranderingen) in onze stemmingen zijn namelijk aanwijzingen van dieper verborgen verlangens. We raken uit
balans en voelen irritaties, boosheid of verdriet op het moment dat verlangens niet vervuld worden. Wanneer dit
wel het geval is zijn we daarentegen blij en optimistisch.
Willen wij controle hebben over wie we als persoon zijn, dan is het van belang dat wij onze verlangens leren
beheersen. Hiervoor moeten we voor onszelf bepalen welke verlangens de ondergrond vormen van onze dagelijkse
reacties op gebeurtenissen. Dit kun je in de praktijk bijvoorbeeld doen met behulp van een oefening, waarbij je
met voldoende regelmaat positieve en negatieve gevoelens evalueert in termen van onderliggende verlangens.
Deze analyse kun je vervolgens gebruiken om na te gaan of je korte termijn verlangens (wat ik nu leuk vind en
wil) wel in lijn staan met lange termijn doelen (wie ik later wil zijn). Ga voor jezelf na of deze twee punten wel in
harmonie zijn met elkaar en bedenk hoe je ervoor kunt zorgen dat ze niet conflicteren, maar elkaar juist versterken.
Iedere dag die we voor onszelf invullen staat symbool voor hoe wij uiteindelijk ons leven inrichten. Wees daarom
voortdurend bewust in je besluitvormingen en evalueer kritisch of het pad dat je bewandelt wel leidt naar de
bestemming die je wilt bereiken.
kaamamaya		
evaayam		
purusha		
yatha			
bhavati			
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aan verlangen gehecht
alleen
het zelf
zoals
wordt

tat			
kratu			
karma			
kurute			
abhisampadyate
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Poorna vijay
pU,R ivjy s&kLp hm;r;
anqk aivrt s;/n;)
inxidn p[itpl cltI a;é
ivXv /mR a;r;/n;_
vNde m;tO.Uim vNde
vNde jgjnnI vnde_ /O_

Poorna vijay sankalp hamaara
anathak avirata saadhanaa,
nishadina pratipala chalati aayi
vishwa dharm aaraadhana.
Vande matrubhoomi vande
vande jagajannani vande [ref ]

pu<y pur;tn dex hm;r;
m;nvTv a;dxR rh;)
s&SÕit k; p;vn m&gl Svr
koi$ k<# se inTy bh;_
skl ivXv k; m&gl krne
sv;RSv;pR, p[er,;) 1)

Punya puraatan desh hamaara
maanavatva aadarsh rahaa,
sanskriti ka paavan mangala svar
koti kanth se nitya bahaa.
Sakala vishwa ka mangal karne
sarvaaswaarpan preranaa [1]

s&bl lekr ihNdu cetn;
smrst; k; mN] mh;n)
atIt k; g*rv g;q; k;
pqdxRk p[erk a;ē;n_
.ivãy k; pq ¬JJvl krne
xiKt s&cyn s;/n;) 2)

Sambal lekar Hindu chetanaa
samarasataa ka mantra mahaan,
ateeta ka gaurav gaatha ka
pathadarshak prerak aahvaan.
Bhavishya ka path ujjwal karne
shakti sanchayana saadhana [2]

m;tO.Uim a;r;?y hm;rI
r;ã$Ě.iKt hw p[er,;)
éXvrIy hw k;yR hm;r;
jIvn kI s&kLpn;_
kexv p[eirt s&` m;gR pr
crwvetI kI k;mn;) 3)
Betekenis

Maatrubhoomi aaraadhya hamaari
raashtrabhakti hai preranaa,
ishwareeya hai kaarya hamaara
jeevan ki sankalpanaa.
Keshav prerit Sangh maarga par
charaiveti ki kaamanaa [3]

Het continu leven volgens Vishwa Dharm is onze eed, onze onuitputbare en eindeloze Sadhana. Gegroet zijt Bharat
Mata, waar deze Dharm als grondslag wordt toegepast.
In ons moederland, Bharat, is Maanavatva (menselijkheid) altijd onze leidraad geweest. De zuivere noten van
onze cultuur zijn door vele kelen gezongen. Deze Maanavatva en onze cultuur vormen onze inspiratie om onszelf
volledig over te geven aan het doel van de bevordering van voorspoed in de wereld.
Onze bewustzijn draait om Samarastaa, het als gelijk beschouwen van alle levende wezens. Ons verleden vormt
onze begeleider om dit toe te kunnen passen. Het is onze Sadhana om de toekomst er ook mooi te laten uitzien.
Wij aanbidden Bharat Mata en devotie naar de cultuur van ons land toe vormt onze inspiratie. Ons werk (Sangh
Kaarya, Vishwa ka Mangal) staat gelijk aan het werk van Bhagvaan, ons werk is goddelijk. Met dit werk dat werd
geïnitieerd door Keshav Baliram Hedgewar wensen wij dat de wereld vooruit zal gaan.
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Soechna
•

Gedurende de Kerstvakantie, dus van zaterdag 21 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014, zullen de Shakha’s
niet doorgaan.

¬iÊã#t) j;g[t) p[;Py vr;iNnbo/t)

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

