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De kraai en de pauw
Er was eens een kraai die erg tevreden en gelukkig was met
zijn leven. Dit veranderde echter toen hij een witte zwaan zag
zwemmen. “De zwaan is helemaal wit, en ik ben zo zwart! De
zwaan is vast gelukkiger”, dacht de kraai. Hij vertelde dit aan
de zwaan die juist zei: “Ik dacht dat ik de gelukkigste vogel
was totdat ik de papegaai zag! Hij heeft twee kleuren, dus hij
zal de gelukkigste vogel wel zijn!”
De kraai ging naar de papegaai en vertelde het hele verhaal
waarna de papegaai antwoordde: “Ik dacht dat ik gelukkig
was totdat ik de pauw zag. De pauw heeft zoveel mooie
kleuren. Ik heb er maar twee, dus hij zal wel de gelukkigste
vogel zijn!” Na dit gehoord te hebben ging de kraai naar
de dierentuin om de pauw te bezoeken. Hij zag dat vele
mensen de pauw bewonderden om haar schoonheid. Toen
de mensen de dierentuin verlieten vroeg de kraai aan de
pauw: “Jij zal wel de gelukkigste vogel moeten zijn. Je bent
zo mooi en duizenden mensen komen naar je toe om jou
te bewonderen. Wanneer de mensen mij zien, verjagen ze
mij juist.” De pauw antwoordde hierop: “Ik dacht inderdaad
dat ik de mooiste en gelukkigste vogel was, maar door mijn
schoonheid zit ik mijn hele leven vast. Ik realiseer mij juist
dat de kraai de enige vogel is die vrij is. Jij kan als enige vogel
vliegen waar je maar wil. Ik zou er alles voor over hebben om
een kraai te kunnen zijn!”

Velen van ons leven ook in een soortgelijke situatie. Wanneer
we op de basisschool zitten denken we dat middelbare
scholieren gelukkiger zijn door minder strenge regels op
school. Wanneer we op de middelbare school zitten, denken
we dat studenten juist gelukkig zijn omdat zij al succesvol
hun levenspad hebben gekozen. Wanneer we student zijn
denken we dat afgestudeerden gelukkig zijn, omdat ze een
goede baan, een mooi huis en een mooie auto hebben.
Wanneer we afgestudeerd zijn en een goede baan hebben
kost het echter veel moeite om dit alles te onderhouden. Dan
denken wij juist dat de kinderen van de basisschool gelukkig
zijn, omdat ze geen verantwoordelijkheden hebben en
buiten kunnen spelen wanneer ze maar willen.
Uit het verhaal van de kraai en de pauw kunnen we dus leren
dat wij onszelf niet met anderen moeten vergelijken, omdat
dit juist ten koste zal gaan van ons eigen geluk. Er zullen
altijd mensen zijn die wat minder of meer hebben dan wij.
Het is dan ook erg belangrijk dat we Bhagwan dankbaar zijn
voor hetgeen dat Hij ons heeft gegeven.

~ Wees dankbaar voor hetgeen
wat je hebt, voordat het verandert
in iets wat je had ~
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Kartik
In het hindoeïsme kennen we vele feestdagen die door het
jaar heen plaatsvinden. Er is echter één maand in het jaar
die wordt gezien als de ‘heiligste maand’. Dit is de maand
Kartik, genoemd naar ‘Kartikeya’, de tweede zoon van Shiv
Bhagwaan en legeraanvoerder van de devta’s.

alleen omdat de stralen alle zestien kala’s bevatten. Op deze
dag hebben de stralen namelijk ook een geneeskrachtige
werking. Dit is de reden waarom veel mensen op deze dag
vasten om Chandra Dev (de maan) te vereren. Dit wordt
‘Purnimasi vasten’ genoemd.

De maand Kartik is de achtste maand van de vedische
kalender. Deze kalender werkt met de omloop van de maan.
De maand Kartik begint daarom elk jaar op een andere dag
volgens de gregoriaanse kalender. Deze volle maan wordt
Sharad Purnima genoemd. Kartik duurt vervolgens tot de
volgende volle maan genaamd Kartik Purnima. In 2015 viel
deze periode van 27 oktober tot en met 25 november.

Damodar en Govardhan puja
Er wordt vooral veel waarde gehecht aan de maand van
Kartik door Vaishnavs, toegewijden van Vishnu Bhagwaan
en diens incarnaties. Deze maand is namelijk heel nauw
verbonden met Shri Krishna en zijn leela’s (verhalen). Deze
maand wordt daarom ook wel ‘Damodar’ genoemd naar één
van Shri Krishna’s namen. Deze naam verwijst specifiek naar
de vorm van de stoute Krishna die gestraft werd door moeder
Yashoda nadat hij de potten met yoghurt had gebroken
die zij met moeite had gekarnd. Yashoda Mata had Krishna
aan een zware pot vastgebonden, zodat hij geen streken
meer kon uithalen. Krishna kroop echter met de pot achter
zich aan alsof het niets was, tot de pot tussen twee bomen
kwam vast te zitten. Hij bleef trekken en trekken tot de twee
bomen omvielen. Deze bomen waren eigenlijk de zonen
van Kuber, die zo door Shri Krishna bevrijd werden van een
vloek. Deze leela vond zo een 5000 jaar geleden plaats in de
maand Kartik toen Krishna hier op aarde was. Dit is de reden
waarom expliciet de vorm van Damodar veel wordt vereerd
in deze maand door Vaishnavas.

Elke stroming in het hindoeïsme heeft haar eigen feestdagen
in deze maand. Sommige worden niet of kleinschalig gevierd
en anderen worden door meerdere stromingen uitgebreid
gevierd. Denk bijvoorbeeld aan Divali. Maar wat maakt deze
maand zo speciaal en veel belangrijker dan alle andere
maanden?
Sharad Purnima
Sharad Purnima luidt het perfecte begin in van een heilige
maand. In tegenstelling tot andere maanden is dit de enige
maansopkomst die alle zestien kala’s bevat. Kala’s zijn een
deel van de kwaliteiten van Bhagwaan. Als men alle zestien
kala’s kan bemachtigen dan is men een Purna Purushottam,
met twaalf een Maryada Purushottam. Het aanbidden
van Chandra Dev is dus zeer zinvol op deze dag, maar niet

Een ander verhaal dat één dag na Divali plaats vond, was de
Govardhan puja. Krishna was een paar jaar ouder dan bij
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De heilige maand
in de maand Kartik het grootste gift van allemaal is. Geen
enkele gift is hieraan gelijk.
Het licht staat symbool voor de verlichting van ons intellect.
Vuur brandt het slechte op, brandt met felheid en streeft
omhoog. Hoewel de shaastra’s (geschriften) zeggen dat
men eigenlijk elke dag een diya zou moeten aansteken, is
dit vooral belangrijk in Kartik vanwege de extra gunstige
werking ervan. Het aanmaken van een lichtje/diya is namelijk
letterlijk het verlichten van je leven.

de Damodar-leela. Indra Dev is de koning van de devta’s en
werd vereerd door de dorpelingen van Vrindavan. Krishna
suggereerde echter dat het beter was om de Govardhanberg te vereren in plaats van Indra Dev omdat deze al het
voedsel leverde voor hen. Toen zij dit echter deden werd
Indra dev kwaad en overstroomde het land met regen voor
zeven opvolgende dagen. Hij was kwaad omdat zijn ego
was geraakt door de kleine Krishna die vond dat het beter
was een berg te vereren dan Indra dev, de geweldige koning
van de devta’s. Gedurende deze zeven dagen beschermde
Krishna alle dieren en inwoners van Vrindavan door de
Govardhan -berg met zijn pink op te tillen en zeven dagen
in de lucht te houden.

Het Divali feest, dat door vrijwel alle hindoes wordt gevierd,
vindt ook plaats in de maand Kartika. Toen Shri Raam
na veertien jaren terug kwam naar Ayodhya brandden
de inwoners overal diya’s, omdat het licht in hun leven
(Bhagwaan) terug was. Ze heetten hem welkom met het licht.
Deze gebeurtenis vieren wij jaarlijks tijdens Divali. We lichten
onze levens op en reflecteren op onze eigenschappen,
daden en de gevolgen ervan.
Divali bestaat uit vijf dagen en rond deze dagen vinden veel
verhalen plaats met elk een ander moraal. Zo hebben we
bijvoorbeeld de verschijning van Dhanvantri Dev en Lakshmi
Mata tijdens het karnen van de oceaan, de vernietiging van
Narakasura door Shri Krishna, de terugkeer van de Pandavs,
Bhaidooj en het verhaal van Vaman avtaar. Ze geven allemaal
een extra religieus belang aan de maand Kartik. Wat deze
verhalen overigens allemaal gemeen hebben, is het belang
van licht.

Op de zevende dag was Indra Dev gekalmeerd en kwam
hij tot het besef dat Bhagwaan groter dan hij is. Indra Dev
begreep toen ook dat hij door zijn ego niet in staat was om
te zien dat Krishna een incarnatie van Bhagwaan was. Dit
verhaal leert ons dat we pas in staat zijn om tot Bhagwaan te
komen, wanneer we in staat zijn om ons ego los te laten. Zo
lang we dit niet kunnen, zullen we nooit eenwoording met
Bhagwaan bereiken. Dit verhaal leert ons ook om het voedsel
dat we van de aarde krijgen te waarderen en te respecteren.
Het offeren van licht en Divali
Voor iedereen geldt dat als ze in de maand Kartik een lichtje
opsteken voor Bhagwaan, dat het vuur letterlijk onze zondes
opbrandt. De Puraans (geschriften) zeggen dat alle zondes
die in een miljoen kalpa’s (één kalpa is 4.32 miljard jaar) zijn
vergaard, zullen worden vernietigd als iemand ook maar
voor even een lichtje voor Shri Hari opbrandt in de maand
Kartik, dat. De Puraans zeggen ook dat het geven van licht
Sangh Kiran Maart 2016 								
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Kartik - De heilige maand
Kartik Purnima
De heilige maand Kartik eindigt op Kartik Purnima, de
volgende volle maan. Dit is de laatste dag van Kartika en dus
de laatste dag waarop spirituele activiteiten extra gunstig
zijn. Het eind van de maand Kartik begint eigenlijk al vanaf
Prabhodhini Ekadashi (de elfde dag na nieuwe maan) en
duurt vervolgens tot Purnima (de volle maan, vijftiende
dag). In deze laatste paar dagen zijn er vele feestdagen van
verschillende stromingen. Op de purnima, de geboortedag
van zowel Kartikeya als Matsya avtaar, zijn de festiviteiten
klaar.

gedurende Kartik. Voor ieder individu geldt overigens dat
het vasten aangepast moet worden aan de capaciteiten van
die persoon. Als student is het misschien moeilijk om vijf
dagen enkel op fruit en water te leven, maar zoutloos eten is
bijvoorbeeld wel mogelijk.

Vanaf Prabhodhini Ekadashi beginnen de festiviteiten. Op
deze dag wordt de Tulsi-vivaah utsav gevierd. Dit is de dag
waarop Vrinda Devi (een Vishnu bhakt) Vishnu Bhagwaan
onbewust had vervloekt nadat Hij haar had bedrogen
met een list, waardoor Hij veranderde in een steen. Vishnu
Bhagwaan werd een Shaaligraam; een heilige steensoort die
langs de rivier Gandaki gevonden kan worden. Met spijt van
zijn list tegenover Vrinda Devi beloofde Vishnu Bhagwaan
aan haar dat hij voortaan alleen offers zou accepteren met
een Tulsi-blaadje, de gedaante waarin Vrinda Devi vorm
neemt. Dit verklaart waarom men offers doet met Tulsi.

Kartik Purnima is tot slot ook de volle maan waarop Krishna
de Rasa leela uitvoerde. Op deze nacht maakte hij 108
expansies van zichzelf, rekte de nacht uit tot één nacht
van Brahma (4.32 miljard jaar) en danste met de gopi’s van
Vrindavan. Deze dans is speciaal, omdat de dans de gehele
openbaring symboliseert.

Prabhodhini Ekadashi luidt ook het begin in van de Bhishma
Panchaka. Nadat Bhishma door Arjun was verslagen op het
slagveld van Kurukshetra, hield hij zichzelf nog in leven door
zijn gave van iccha mrityu. Dit is de gave om zelf te kiezen
wanneer je heen wilt gaan. Op een bed van pijlen hield
Bhishma zichzelf in leven, terwijl hij in diepe meditatie vastte
voor Krishna Bhagwaan. Shri Krishna was zo tevreden met
Bhishma’s vasten dat deze vijf dagen de Bhishma Panchaka
werden genoemd. Op deze dagen geldt volgens de Padma
Puraan dat voor iedereen die vast voor Krishna en leest,
hoort, mediteert of zingt over Krishna dat zijn/haar zondes
verdwijnen. De Padma Puraan zegt dat zelfs de Yamadoots
(handlangers van Yamraaj, devta van de dood) vluchten
voor hen die succesvol vasten voor Krishna Bhagwaan

Vooral Jains, Shaivs en Sikhs vieren Kartik Purnima uitbundig.
Het is de dag waarop Shiv Bhagwaan een machtige demoon
genaamd Tripurasur doodde met één pijl. De goden waren
zo blij met deze gebeurtenis dat zij hun eigen lichtfestival
hielden: Dev-divali, het lichtfeest van de goden.

De maand voor spirituele realisatie
De maand Kartika is dus een belangrijke maand voor
hindoes, waarin het extra gunstig is om Bhagwaan te vereren
en te werken aan je spirituele ontwikkeling. Dit kan een ieder
op zijn of haar eigen manier doen, bijvoorbeeld door middel
van vrijwilligerswerk, meditatie, bhajans, mandirs bezoeken
of vasten. De maand Kartik biedt een mooi moment
om dichter bij jezelf en Bhagwaan te komen. Het is een
periode voor meditatie en realisatie. Bovendien zullen alle
inspanningen om het goede te doen, extra beloond worden
in deze periode. Hoewel dit niet je drijfveer zou moeten zijn,
is het wel mooi meegenomen. Een guru van de Vaishnavs
genaamd Srila Prabhupada zei eens dat de maand Kartik net
een uitverkoop is: je krijgt dezelfde producten, maar betaalt
er minder voor. Winkels hopen daarna dat je tevreden bent
met de producten en vaker terug komt om producten te
halen. Het is dus wenselijk om in de maand Kartik interesse
te ontwikkelen in de spirituele kant van het leven en er
vervolgens de rest van het jaar mee door te gaan.

HD Pagina 5 								

Sangh Kiran Maart 2016

Charitra Nirmaan
Het aanleren van goede gewoonten is noodzakelijk als wij
ergens vooruit in willen komen. Om op school betere cijfers
te halen en meer te leren, moeten we bijvoorbeeld iedere
dag huiswerk maken. Soms vinden we het moeilijk om dit
met de juiste regelmaat en discipline te doen. Als we een
gezond en gelukkig willen leiden, moeten we echter leren
om onze huidige negatieve gewoonten te herkennen en om
te zetten in nieuwe positieve gewoonten. In deze bouddhiek
zal behandeld worden hoe gewoonten ontwikkeld kunnen
worden om geleidelijk een betere levenswijze te creëren.
Wanneer we iets willen bereiken, richten we ons meestal op
grote doelen of veranderingen. We zijn dan zo gemotiveerd
en geïnspireerd om ons leven te veranderen, dat we alleen
kijken naar het eindresultaat. De meeste mensen willen dit
uiteindelijke resultaat het liefst zo snel mogelijk en met zo
min mogelijk inzet bereiken. Deze mentaliteit bevat enkele
essentiële tekortkomingen die we moeten begrijpen voordat
we met succes kunnen werken aan onze gewoonten.
In de kern is het namelijk zo dat bijna iedere gewoonte die
je bezit - zowel goed als slecht - voort is gekomen uit vele
kleine besluiten door de tijd heen. Volgens dit principe zijn
de problemen die je vandaag hebt ook veelal het resultaat
van een groot aantal besluiten die zich jarenlang hebben
opgestapeld. Het leven dat je nu leidt, is dus eigenlijk de som
van al je gewoonten bij elkaar. Dit betekent dat de weg naar
bijvoorbeeld succes, gezondheid, kracht of voldoening ook
bestaat uit duizenden kleine beslissingen die je dagelijks
dient te maken. Het gaat daarom in eerste instantie om
het dagelijkse proces naar je doelen toe en niet om het
uiteindelijke doel zelf. Dit idee lijkt misschien tegenstrijdig,
maar als je er langer over nadenkt is het toch erg logisch.

Udaaharan (= voorbeeld)
Iemand die graag veel lekkers eet en iedere dag luiert achter
de laptop wordt door de tijd heen ongezonder. Als hij op een
dag tot de ontdekking komt dat hij met deze levensstijl niet
lang en gelukkig zal leven, wil hij verandering aanbrengen.
Hij besluit dat hij graag een gezond, sterk en fit lichaam wilt.
Als er nu een magische geest in een fles was die zijn wens
in vervulling kon brengen, dan zou hij in een hele korte
tijd en zonder enige inspanning zijn voorgenomen doel
kunnen bereiken. Zou dit hem op de lange termijn ook blijven
helpen? Als hij zijn huidige gewoonten van lekkere dingen
opsnoepen en luieren voor de laptop niet verandert, dan
zal hij het nieuwe lichaam dat hij op magische wijze had
gekregen niet lang behouden. Daarom is de discipline
om nieuwe (gezonde) gewoonten te ontwikkelen nog
belangrijker dan alleen het uiteindelijke resultaat.
De opbouw van bouwstenen
Wat wij herhaaldelijk doen en waar wij herhaaldelijk aan
denken, vormt in de kern de persoon wie wij zijn. Onze
gewoonten kunnen we daarom zien als bouwstenen in het
leven. Wil je een ander soort leven leiden? Dan heb je een
ander bouwpakket met andere bouwstenen nodig. Iedere
bouwsteen is opgebouwd uit de volgende drie stappen:
1.
2.
3.

Reminder (herinnering) - stimulans dat het gedrag
activeert
Routine - het gedrag of de handeling
Resultaat - opbrengst van het gedrag

De afbeelding aan het begin van de volgende pagina geeft
deze cyclus grafisch weer, waarin de stappen elkaar met de
klok mee opvolgen.
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Gewoonten
voor andere werkzaamheden. Gewoonten kunnen ons dus
helpen om efficiënter te werken aan onze wensen, mits deze
gewoonten in lijn staan met wat voor persoon wij willen zijn.
Welke gewoonten zullen mij helpen als ik deze
aanleer?
Om alle theorie in de praktijk te brengen en antwoord te
geven op de bovenstaande vraag, volgen hieronder enkele
swadhyaay (= zelfreflectie) opdrachten.

Udaaharan (= voorbeeld)
1. De telefoon rinkelt (reminder). Het rinkelen van de
telefoon is de herinnering dat het opvolgen de gedrag
veroorzaakt en ervoor zorgt dat je de telefoon opneemt.
2. Je beantwoordt de telefoon (routine). Dit is het gedrag
of de gewoonte die je hebt ontwikkeld.
3. Je komt erachter wie er gebeld heeft en praat met de
persoon (resultaat). Het resultaat van het gedrag is dat
je meer te weten bent gekomen over de persoon die
je belde en/of de redenen waarvoor er gebeld werd.
Hiermee beloon je de nieuwsgierigheid die je had op
het moment dat de telefoon rinkelde.
Wanneer het resultaat als positief wordt ervaren, dan geeft
de cyclus jou het positieve bericht: “de volgende keer dat
deze reminder zich voordoet, kun je op dezelfde manier
handelen”. Herhaal dit proces vaak genoeg en je zult niet
meer nadenken voordat je handelt naar de reminder. Je
gedrag vindt dan plaats uit gewoonte in plaats van een
bewust nadenkproces.

Stap 1 - Wensen in kaart brengen
Het is belangrijk om eerst een beeld te hebben waarmee
je aan de slag kunt. Dit beeld van wie je wilt zijn, vormt jou
kompas voor je dagelijkse bezigheden en tijdsbesteding.
Als je dagindeling niet geleidelijk bijdraagt aan de
toekomst die je voor ogen hebt, dan zal deze toekomst zeer
waarschijnlijk ook niet uitkomen. Maak nu de opdracht aan
het eind van deze pagina. Let tijdens het opschrijven van
je wensen ook op de normen en waarden die je belangrijk
vindt en of die terugkomen in de toekomst die je schetst.
Stap 2 - Nieuwe identiteit
De tweede opdracht is belangrijk omdat verandering het
effectiefst optreedt wanneer dit van binnenuit komt. Het is
hierbij van belang om een goede identiteit te ontwikkelen
die je naar jezelf toe waarmaakt. Deze strategie maakt dus
gebruik van meer dan alleen motivatie, omdat motivatie en
wilskracht sterk kunnen verschillen van dag tot dag. Wanneer
je aan jezelf kunt bewijzen dat je best de persoon kunt
zijn die zijn of haar huiswerk op tijd afmaakt of vroeg opstaat,
dan zul je beter in staat zijn om lange termijn gewoonten te
ontwikkelen. Dit zullen we doen in hele kleine stapjes.
Maak nu de opdracht aan het begin van de volgende pagina.

Handelen uit gewoonte is niet per definitie goed of fout. Dit
gebeurt doordat bepaalde paden in onze hersenen keer op
keer geactiveerd worden en hierdoor steeds sterker worden.
We hoeven hierdoor steeds minder actief na te denken over
de handeling, waardoor er meer hersencapaciteit overblijft
Stap 1 Wie of wat zou ik graag willen zijn? (bijv. goede vriend, zelfverzekerd, slim, kalm, vriendelijk, sterk, dienstbaar)

CN
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als bouwstenen
Stap 2 Wensen (overnemen stap 1)

Wat voor type persoon hoort bij deze wens?

Vb. Een betere vriend zijn

Ik wil het type persoon worden dat contacten onderhoud.

Vb. Sterker worden

Ik wil het type persoon worden die nooit zijn/haar trainingen mist.

Stap 3 - Opgesplitste gewoonten
Zoals je kunt zien zijn de handelingen/gewoonten bij de
voorbeelden in de tabel aan het eind van deze pagina relatief
klein en gemakkelijk toe te passen. Probeer dit stapsgewijs
te bedenken voor alle wensen die je hebt opgeschreven.
Wanneer je deze opdracht hebt afgerond, heb je een
overzicht van gewoonten die je in je huidige routine dient
te verwerken. Ook hiervoor zullen we enkele technieken
bespreken om het proces makkelijker te maken.

Een makkelijke methode om dit te doen is het maken van
twee lijsten die ons hierbij zullen helpen. Op de eerste lijst
schrijven we wat we nu al iedere dag zonder nadenken doen
en op de tweede lijst schrijven we op welke dingen er op een
dagelijkse basis met ons gebeuren. De eerste lijst omvat dus
handelingen die wij zelf beginnen en de tweede lijst bevat
gebeurtenissen die van buitenaf komen.

Hoe kan ik mezelf nieuwe gewoonten aanleren?
Stap 1 - Reminders kiezen
Zoals we eerder hebben besproken, volgt automatisch
gedrag na een bepaalde reminder of prikkel die ons
herinnert om op een bepaalde manier te reageren. Wanneer
we nieuwe gewoonten willen ontwikkelen, kunnen we
daarom het beste beginnen bij het koppelen van reminders
aan de geformuleerde gewoonten.
Stap 3 Wensen (overnemen stap 1)

Wat voor handelingen horen bij deze wens en identiteit?

Vb. Een betere vriend zijn

Iedere zaterdag een vriend opbellen. Als ik dezelfde vriend (minstens) iedere 3
maanden herhaal, dan behoud ik contact met twaalf vrienden gedurende het
hele jaar.

Vb. Sterker worden

Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag (…) keer opdrukken

Sangh Kiran Maart 2016 								
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Gewoonten als bouwstenen
Lijst 1 - Dagelijkse gewoonten

Lijst 2 - Dagelijkse gebeurtenissen

In de douche stappen

Het stoplicht springt op rood

Jezelf aankleden

Je krijgt een berichtje op je telefoon

Thee drinken

Er is een reclame op de televisie

Ontbijten

Het einde van een liedje

Aan tafel gaan voor het avondeten

Zonsondergang

Met deze twee lijsten heb je een groot aantal dingen in
kaart gebracht waar je nu al uit gewoonte op reageert.
Daarom kun je deze gewoonten erg goed gebruiken om als
reminders te functioneren voor de nieuwe gewoonten die je
jezelf probeert aan te leren. Maak nu de tabel aan het eind
van de pagina verder af.

Stap 3 - Vier je vooruitgang
Jezelf belonen voor je positieve resultaten versterkt de
cyclus van gewoonten ontwikkelen aanzienlijk. Door middel
van complimenten aan jezelf kun je al erg ver komen hierin.
Dit is een bewezen manier om het proces van gewoonten
aanleren te verbeteren.
Hoewel onze dromen voor de toekomst erg groots kunnen
zijn, is het belangrijk om in kleine - maar stabiele - stappen
vooruit te werken. Zo werken we dagelijks aan de vorming
van een onberispelijk karakter, waarmee we onszelf, onze
omgeving en uiteindelijk ook onze maatschappij steeds
beter van dienst kunnen zijn. Hoeveel goede voornemens
heb je in het jaar 2015 waargemaakt? Hopelijk lukt het een
ieder om zijn of haar voornemens van 2016 om te zetten in
goede gewoonten en deze vervolgens ook succesvol eigen
te maken!

Stap 2 - Maak het gemakkelijk voor jezelf
Natuurlijk maken we het onszelf het liefst zo makkelijk
mogelijk, zodat we zo veel mogelijk van onze energie kunnen
toewijden aan het ontwikkelen van de nieuwe gewoonte.
Wil je bijvoorbeeld iedere ochtend mediteren, zet dan
de avond van te voren een kussen en deken en eventueel
muziek klaar op een vaste plek. Als je hebt gepland om je
huiswerk te maken, ruim dan van te voren je kamer op en
zoek de nodige boeken en schriften bij elkaar. Zo bereid je
jezelf mentaal voor op de taak en maak je de drempel om de
handeling echt uit te voeren zo laag mogelijk.
Nieuwe gewoonten
Vb. “Nadat ik in de ochtend mijn thee heb gedronken, ga ik 3 minuten mediteren.”
Vb. “Iedere keer wanneer er reclame op de televisie is, druk ik 10 keren op.”

CN
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Swaashtya - Indriya
De 5 Indriya
In dit artikel gaan we in op de indriya, vrij vertaald betekent
dit waarnemingsorgaan of zintuig. Uit de voorgaande
artikelen heb je geleerd dat goed functionerende indriya
een vereiste zijn voor een goede gezondheid. Een mens
heeft vijf waarnemingsorganen, namelijk:
•
•
•

neus
mond
oor

•
•

•

•

Tong  door te veel van een bepaalde smaak tot ons
te nemen (te veel chips = zout, te veel chili = scherp) of
het gebruik van stimulerende middelen (alcohol, drugs)
Neus  door giftige stoffen in te ademen, zoals te veel
sterke geuren (parfums) te gebruiken; het gebruik van
stimulerende middelen (drugs)

huid
oog

Tevens is het belangrijk dat we onze zintuigen niet gebruiken
om negatieve informatie in overmaat tot ons te nemen. Een
aantal voorbeelden:
•
•

•
Elk van deze organen heeft ook een werkorgaan en is
verbonden aan één van de vijf oerelementen (panch
mahabhoot). Zie hiervoor de tabel onderaan deze pagina.
Het juiste gebruik van onze zintuigen
Alle zintuigen dienen op een kalme manier gebruikt te
worden. Hiermee wordt bedoeld dat zintuigen niet te veel
gestimuleerd moeten worden. Enkele voorbeelden:
•
•
•

Oren  het luisteren naar harde muziek (kan leiden tot
gehoorbeschadiging)
Huid  het te lang voelen van te warme of koude
materialen (vuur, ijs)
Ogen  door uren per dag te besteden aan een smartphone, te veel televisie kijken

•

•

Oren  het (aan)horen van scheldwoorden, geschreeuw
of negatieve muziek (met scheldwoorden)
Huid  het voelen van te veel kou of warmte, die
schadelijk is en er niets aan doen of het lichaam
overbelasten door te veel te sporten of te bewegen.
Ogen  kijken naar gewelddadige beelden of 		
evenementen
Tong  het gebruik van overmatige smaken (te sterk,
te pittig, te zoutig, etc.), maar ook het gebruik van
alcohol, tabak en drugs.
Neus  inademen van schadelijke stoffen, roken,
snuiven van drugs, het niet inademen van frisse zuurstof
(door de hele dag binnen te zitten)

Het bovenstaande valt goed te minimaliseren met indriya
nigrah, het beheersen van de zintuigen. Dit betekent dat de
zintuigen in de juiste mate op de juiste momenten gebruikt
worden en wanneer jij dat wilt. Dus niet dat de zintuigen
de controle hebben, maar dat jij met je gezond verstand
bepaalt wat de juiste mate en juiste momenten zijn om een
zintuig te gebruiken.

Waarnemingsorgaan

Zintuigelijke werking

Werkorgaan

Element

Oren

Gehoor

Stembanden, mond, tong

Ether (Aakaash)

Huid

Gevoel (tast)

Handen

Lucht (Vaayu)

Ogen

Zicht

Voeten

Vuur (Agni)

Tong

Smaak

Genitaliën

Water (Jal)

Neus

Reuk

Anus

Aarde (Prithbi)
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Swaashtya Vaak beseft men niet hoe belangrijk de vijf zintuigen zijn en
dat we moeilijk zonder ze kunnen. Om dit beter te begrijpen
is het aan te raden om voor een aantal uur te proberen om
één zintuig af te sluiten of af te dekken. Zo kunnen we kijken
wat voor impact dit heeft op ons leven. Dek bijvoorbeeld je
oren of ogen af voor een aantal uur en ervaar de stilte en/
of duisternis, maar besef ook wat het met je zou doen als je
deze stilte of duisternis permanent zou ervaren
Elke keer dat wij een zintuig niet juist gebruiken, beschadigen
wij deze. Daarnaast heeft dit ook een impact op ons welzijn
en karakter, omdat iets wat meerdere malen (onbewust)
herhaald wordt, uiteindelijk een gewoonte kan worden.
Om onze zintuigen te voeden en te onderhouden volgen
hieronder een aantal tips.
Oren
Het luisteren naar muziek (instrumenten), mantra’s of de
natuur zijn goede manieren om jezelf in balans te brengen.
Het is een goede stap om voor jezelf na te gaan welke soort
muziek jou aanspreekt tijdens verschillende emoties die
je ervaart. Probeer bijvoorbeeld om rustgevende muziek
te beluisteren wanneer je boos bent. Of vrolijke muziek
wanneer je verdrietig bent, etc. Het is tevens goed om te
weten wat je dosha (constitutie) is. Zo kan je muziek beter
afstemmen.

Huid
Het is erg gezond om abhyanga in de ochtend voor het
douchen, toe te passen. Abhyanga staat voor volledige
lichaamsmassage met warme olie. Een half uur voor het
douchen kan met warme sesamolie het gehele lichaam
ingemasseerd worden. De olie voedt het lichaam en herstelt
de droge huid. Na 20 minuten kan er een warme douche
genomen worden, hierdoor worden afvalstoffen uit de
huid afgespoeld. Daarnaast wordt door deze massage
het zenuwstelsel gekalmeerd, stress verminderd en de
bloedsomloop gestimuleerd. Ook kan je hierdoor beter
SH

slapen. Eventueel kunnen er in plaats van sesamolie ook
ander kruidenoliën gebruikt worden. Dit dient wel afgestemd
te zijn op uw huidtype (dosha).

Ogen
Probeer kleuren in je omgeving te hebben welke je gelukkig
maken. Lichtere kleuren hebben vaak een positieve werking.
Dit geldt ook voor kleding. Probeer maar eens te kijken
wat het effect is als je een aantal dagen zwarte of donkere
kleding draagt tegenover een aantal dagen kleding met
wat lichtere of warmere kleuren. Het zien en dragen van
warmere kleuren zoals oranje, geel en rood zorgt voor een
betere gemoedstoestand en kan depressie verminderen.
Probeer ook in de ochtend het gezicht met koel water te
besprenkelen. Terwijl dit gedaan wordt, kan er koud water
in de mond gehouden worden om zo pitt (vuur) in de
hoofdregio te balanceren. De ogen kunnen ook gespoeld
worden met Triphala water. Dit voedt de ogen en helpt bij
verschillende oogziekten. Zorg er ook voor dat je genoeg
vitamine A (voedsel met donkeroranje of gele kleuren zoals
wortels, pompoen, abrikoos, mango, etc.) binnenkrijgt,
omdat dit de ogen voedt. Amla bevat veel vitamine C en is
daarom erg gezond voor de ogen. Amla staat ook bekend als
Chakshushya, wat betekent: ‘dat wat de ogen versterkt’.

Tong
Met de tong verschillende smaken proeven wij. De tong
dienen we daarom ook goed schoon te houden, zodat we dit
kunnen blijven doen. Begin daarom eerst in de ochtend met
het schrapen van de tong, bij voorkeur met een (gouden)
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Indriya
tongschraper. Op deze manier verwijder je toxines die
zich in de loop van de nacht hebben opgebouwd. Neem
vervolgens drie eetlepels warme sesamolie in de mond
en spoel daarmee voor minimaal vijf minuten je mond. Na
het uitspugen heeft de doorzichtige olie waarschijnlijk een
witte kleur. Poets hierna pas je tanden (het liefst met een
tandpasta die geen schadelijke stoffen bevat).

verbeeldingen en tevredenheid naar boven brengen. De
tabel onderaan deze pagina geeft aan welk middel wat voor
soort effect heeft.

Nu we enige kennis hebben over het verzorgen van
de verschillende zintuigen kunnen we kijken naar een
gebalanceerde voeding. Om de voeding gebalanceerd te
houden dient elke maaltijd de zes smaken te bevatten,
namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Madhur (zoet)
Amla (zuur)
Lavan (zout)
Kashaya (wrang)
Katu (scherp)
Tikta (bitter)

De hoeveelheden zijn aan te passen aan de hand van je
eigen constitutie en de verschillende seizoenen. Over het
algemeen wordt koud voedsel en koude drank afgeraden.
Gebruik geen hete pepers in overmaat, maar zwarte peper.

Eet of drink niet wanneer je boos of gestrest bent. Ayurved
zegt dat voeding veranderd in vish (vergif ) als het wordt
genuttigd op het moment dat men boos is. Koel dus eerst af
en ga daarna pas eten.
Pas deze tips in jouw leven toe, besteedt meer aandacht aan
je zintuigen en je zult vanzelf merken dat je meer kunt halen
uit je zintuigen en er een beter gevoel aan overhoudt. Geef
het door aan anderen en probeer zo samen te werken naar
een gezondere samenleving!

Neus
Geuren van kruiden of essentiële oliën hebben een
geneeskrachtige werking. Verschillende oliën kunnen
gebruikt worden in een diffuser (een flesje met de olie of
een apparaat wat de geur verpreidt), vermengd worden met
olie of badzout, of in een spray. Geuren kunnen doordringen
tot de subtiele kanalen (nadi’s) en hiermee herinneringen,
Energiegevend

Verkoelend

Kalmerend

Citroen

Jasmijn

Lavendel

Sinaasappel

Munt

Vanille

Kruidnagel

Limoen

Sandelhout

Kaneel

Roos

Oranjeboom bloesem
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Algemene ontwikkeling
Oorlog. Iets waar wij in een land als Nederland al heel
lang niets meer van zien, maar waar miljoenen andere
mensen nog elke dag mee te maken hebben. Syrië is
een voorbeeld van zo een land waar oorlog (helaas nog)
vanzelfsprekend is.
Syrië
Syrië (officieel Arabische Republiek Syrië) is een land in Azië
dat onder andere grenst aan Turkije en Irak. Bashar al-Assad
is sinds 2000 de president van dit land. Sinds 2011 is de
president verwikkeld in een strijd met diverse groeperingen
om de macht in zijn land. Zoals op het plaatje rechts op deze
bladzijde te zien is, zijn er verschillende etnische groepen die
strijden om stukken land. Hierdoor is er veel onrust in het
land, en daar zijn veel onschuldige mensen de dupe van.
Protest in Syrië in 2011
Er vielen tienduizenden burgerdoden en nog veel meer
inwoners vluchtten naar buurlanden waaronder Turkije en
Jordanië. De president beloofde enkele keren verbetering,
maar dat liep telkens op niets uit.

President van Syrië, Bashar al-Assad
Door de onrust vinden er demonstraties plaats tegen
de Syrische regering. Op 17 maart 2011, de ‘Dag van de
Waardigheid’, demonstreerden honderden burgers in diverse
steden in Syrië. Twee dagen later gingen ook burgers in de
hoofdstad Damascus de straat op, waarna het regime van
president Bashar al-Assad actie ondernam. Politieagenten
kregen het bevel om te schieten op de demonstranten.
Hierbij vielen tientallen doden.
Onrust in Syrië
Gedurende heel 2011 en 2012 bleef het zeer onrustig in het
land. Protesten en demonstraties liepen uit de hand en het
leger van president Assad bleef veel te hard optreden.
AK

Verschillende etnische groepen strijden om stukken land
De situatie anno 2016
Vijf jaar later zet het conflict zich nog steeds voort en bevindt
het land zich in een kritieke fase. Het geweld neemt nog
steeds toe. Volgens de Verenigde Naties (internationale
organisatie die samenwerkt op het gebied van onder andere
internationale veiligheid en behoud van mensenrechten)
heeft dit geweld gezorgd voor ruim 6,8 miljoen slachtoffers,
waaronder 3 miljoen kinderen. Er is nu sprake van een
burgeroorlog (oorlog waarbij de strijdende partijen deel
uitmaken van hetzelfde land of rijk).
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Oorlog in Syrië
De situatie in het land is vreselijk. Veel bedrijven en
winkels zijn verwoest of moeten sluiten omdat de toevoer
van goederen wordt stopgezet. Hotels en restaurants
zijn allemaal leeg. Prijzen zijn sinds het uitbreken van de
burgeroorlog verdrievoudigd en meer dan de helft van de
bevolking is werkloos. Er wonen soms drie of vier gezinnen
in één woning. Kinderen krijgen geen daglicht en kunnen
niet meer naar school. De hygiëne verslechtert met de dag
waardoor ziektes uitbreken. De gezondheidszorg in Syrië is
door de oorlog hevige schade toegebracht en nauwelijks
meer toegankelijk. 60% van de ziekenhuizen en 93% van de
ambulances is beschadigd of verwoest en de helft van alle
artsen is het land ontvlucht.

Een van de vele gevolgen van de burgerloog in Syrië
Door een ernstig gebrek aan medicijnen en apparatuur zijn
dokters soms gedwongen brute methoden te gebruiken om
levens te redden. Op momenten dat er geen stroom is, sterven
baby’s in couveuses. Dit is geen gunstige leefomgeving om
je in te bevinden en om als kind op te groeien. Wat nu? Wat
kunnen de inwoners van Syrië doen?

Statistieken over de vluchtelingen (September 2015)
Op de vlucht
Voor velen is de enige oplossing om het land te ontvluchten.
Het is duidelijk dat het er niet meer veilig is. Ruim 4 miljoen
mensen zijn het land al ontvlucht naar Turkije, Libanon, Irak,
Jordanië en Noord-Afrika en 7,6 miljoen mensen zijn binnen
eigen landsgrenzen op de vlucht. Zoals je de laatste paar
maanden in het nieuws vast hebt gemerkt, komen er ook
veel vluchtelingen naar Europa. Naar schatting zijn 300.000
Syrische vluchtelingen naar Europa getrokken. Dat aantal
neemt heel snel toe.
In Nederland zijn in vele gemeenten instellingen gebruikt
als tijdelijke opvangplaats voor asielzoekers. Denk hierbij
aan scholen, buurthuizen en sporthallen. Ook Nederlandse
gezinnen hebben hun huis opengesteld om Syrische
vluchtelingen te kunnen ontvangen. Er wordt hulp geboden
door diverse organisaties die worden ondersteund door
vrijwilligers. Samen wordt getracht de opvang zo goed
mogelijk te laten verlopen, voordat de procedure van
asielaanvraag van start gaat.

Vluchtelingen onderweg naar Europa
Sangh Kiran Maart 2016								
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Hindu Nieuws
1. Geweld tegen rundvleesconsumptie
Het slachten, verkopen en consumeren van rundvlees is
in een aantal gebieden in India ten strengste verboden.
Naast het opleggen van gevangenisstraffen worden
overtreders soms ook zwaar mishandeld door boze
hindoes. Twee voorbeelden van de afgelopen maanden
laten zien dat dit geweld niet bepaald zachtzinnig is.

Deze twee voorbeelden laten duidelijk zien dat
rundvleesconsumptie niet wordt aanvaard door meerdere
(niet alle) hindoes en dat overtreding van deze regel in
bepaalde deelstaten of gebieden zelfs kan leiden tot
gewelddadige acties, die uiteraard zelf ook zijn verboden.
Enkele geweldplegers zijn daarom ook uiteindelijk door de
politie gearresteerd.

Grote gebieden van India hechten al lange tijd veel waarde
aan het vegetarisme, vooral als het gaat om de consumptie
van rundvlees. In gebieden als Maharashtra en Uttar Pradesh
is het bijvoorbeeld verboden om rundvlees te verkopen of
te consumeren. In de stad Palitana (in Gujarat) is het zelfs
helemaal niet toegestaan om vlees, vis en ei(producten) te
nuttigen (zie vorige editie van de Sangh Kiran). Het overtreden
van deze regels kan leiden tot een gevangenisstraf van
enkele jaren. Daarnaast kunnen zulke overtreders hard door
medeburgers worden aangepakt. Twee recente voorbeelden
tonen die ‘harde aanpak’ duidelijk aan.

Charchaa-vragen:
1. Waarom is volgens jou de koe zo heilig binnen het
Hindoeïsme?
2. Wat vind jij van het gedrag van de boze groep hindoes?
Keur jij hun gedrag af of ligt de schuld bij de slachtoffers
zelf?

In september 2015 zou een moslimgezin in Uttar Pradesh
rundvlees in bezit hebben gehad. Als gevolg van dit
vermoeden heeft een boze groep hindoes de gezinsleden
mishandeld. De vader van het gezin is komen te overlijden
en diens zoon is zwaargewond geraakt. Ook in oktober 2015
is een moslim omgekomen door het geweld van een boze
groep hindoes. De man zou samen met vier anderen een
aantal runderen hebben willen smokkelen vanuit Himachal
Pradesh naar Uttar Pradesh om die dieren daar vervolgens
te laten slachten. Toen zij hierop zijn betrapt, zijn zij alle vijf
zwaar mishandeld, waarna één is komen te overlijden.

2. Mediteren kun je leren, maar ook op school?
Wereldwijd wordt meditatie beschouwd als iets positiefs,
omdat mediteren de gezondheid en spiritualiteit van
mensen flink kan bevorderen. Om die reden wordt
tegenwoordig gepleit voor het stimuleren van het
mediteren op scholen en over dit idee is inmiddels een
petitie gestart.
Al eeuwenlang mediteren mensen om hun eigen
gezondheid te bevorderen. Door regelmatig te mediteren
kunnen zich enkele positieve effecten voordoen, zowel op
lichamelijk als op geestelijk gebied. Via meditatie kunnen
mensen bijvoorbeeld minder stress ervaren in het dagelijks
leven en kan het concentratievermogen worden vergroot.
Verder kan meditatie de creativiteit, zelfbeheersing en het
zelfvertrouwen van mensen stimuleren. Door meditatie
kunnen mensen meer grip krijgen op hun negatieve emoties
of gedachten, waardoor zij gelukkiger in het leven kunnen
staan.
Daarnaast mediteren mensen ook om religieuze of spirituele
doeleinden. Binnen het Hindoeïsme wordt veelal de
gedachte aangehangen dat meditatie mensen dichter bij
God kan brengen, doordat meditatie het goddelijke in de
mens naar boven haalt.

De koe wordt in India als moederfiguur vereerd (Gau Mata)

Mediteren hoeft verder niet moeilijk te zijn. Iedereen kan
(leren) mediteren, ook niet-religieuze personen. Bij de
meditatie is het belangrijk dat mensen zich focussen op de
eigen ademhaling, zodat zij hun hoofd kunnen legen. Verder
is het bij de meditatie belangrijk dat mensen een fijne zitof lighouding vinden en dat zij in een rustige omgeving
mediteren. Door die focus op de ademhaling, een fijne
houding en een rustige omgeving kan meditatie leiden tot
een gevoel van rust en concentratie.

HN Pagina 15 								

Sangh Kiran Maart 2016

Hindu Nieuws
Vanwege die rust en concentratie is er een petitie gestart
met als onderwerp dat kinderen op school het mediteren
(kunnen) leren. Via een petitie kunnen burgers de overheid
(officieel) verzoeken om een bepaalde actie te verrichten of
om zorg te dragen voor een bepaalde activiteit. Het idee van
deze petitie is dat kinderen beter met stress leren omgaan,
dat zij zich beter zouden kunnen focussen op het schoolwerk
en dat zij niet snel afgeleid raken. Op die manier kunnen
mensen al vroeg leren hoe zij tot rust kunnen komen. Zo kan
worden gestreefd naar een samenleving die zich kenmerkt
door meer rust en focus, waarbij als slagzin geldt: de jeugd
is de toekomst!

In 1986 heeft de Indiase overheid het Ganges Actie Plan
in het leven geroepen (GAP, ook wel: Ganga Action Plan)
met als doel de kwaliteit van het water te verbeteren. De
regering heeft honderden miljoenen euro’s besteed aan het
zuiveren van het water door onder andere waterpompen,
maar zonder veel succes. Die waterpompen gebruiken
namelijk veel elektriciteit en zijn niet voldoende geweest om
de waterkwaliteit te verbeteren. In 2007 is zelfs naar voren
gekomen dat de vervuiling van de rivier sinds 1986 sterk is
toegenomen. Het GAP heeft gefaald, mede door geldgebrek,
het stellen van onvoldoende duidelijke en concrete doelen
en door het niet volledig uitvoeren van beslissingen.

Charchaa-vraag:
Wat vind jij van het idee dat kinderen mediteren als vak op
school krijgen? Ben jij het ermee eens? Teken dan de petitie
op https://petities.nl/petitie/leren-mediteren-op-school.

Haighton, Noorloos en Van Soelen hebben de werkwijze van
het GAP vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd
(milieu-maatschappijwetenschap, religiewetenschap en
filosofie) en hebben enkele aanbevelingen of oplossingen
aangekaart die van belang zijn voor het verbeteren van
de waterkwaliteit en het waterbeleid. Twee ervan zullen
hieronder worden genoemd.

Mediteren in het klaslokaal
3. Ganga rivier: komt haar schoonheid en zuiverheid ooit
nog boven water?
De afgelopen jaren is de Ganges of Ganga rivier
wereldwijd steeds meer onder de aandacht gebracht. In
de vorige twee edities van de Sangh Kiran is de heilige
en spirituele betekenis van deze rivier geschetst (I) en is
de hedendaagse toestand van onze heilige rivier kort in
kaart gebracht (II). In dit laatste deel zullen enkele ideeën
en oplossingen naar voren komen die zijn bedacht om de
rivier te reinigen (III). Hierbij zal worden gerefereerd aan
het werk van M. Haighton, R. Noorloos & S. van Soelen,
‘De Ganges: puur en vervuild. Een interdisciplinair
onderzoek naar de vervuiling van de Ganges’, Utrecht
2011.

Ten eerste leggen de drie auteurs uit dat de vervuiling op alle
terreinen zou moeten worden aangepakt. Als een probleem
moet worden opgelost, is het van belang om de aandacht
op het geheel te vestigen in plaats van een deel van het
probleem. Het GAP heeft zich bijvoorbeeld in grote mate op
de vervuiling vanuit de industrie gefocust en bijvoorbeeld
niet op de vervuiling vanuit de landbouw (ook deze speelt
een invloedrijke rol bij de watervervuiling, zie deel II).
Ten tweede hebben Haighton, Noorloos en Van Soelen
geschreven dat de communicatie met de Indiërs zeer
belangrijk is voor het creëren van een schoner milieu. Zij
bevelen aan dat inwoners via voorlichting bewust zouden
moeten worden gemaakt van het probleem en dat die
inwoners meer zouden moeten worden betrokken bij het
project om het water te verschonen. Op die manier kunnen
inwoners ook wat meer bewust raken van hun eigen
bijdrage aan milieuvervuiling en kunnen zij wellicht eerder
hun gedrag aanpassen. Het GAP heeft die communicatie in
grote mate nagelaten.
Prashna aur Uttar (Vraag & Antwoord)
Heb jij een vraag over het Hindoeïsme? Wil jij meer te weten
komen over een bepaald onderwerp? Of heb jij misschien een
vraag of opmerking over een aspect van de hindoe samaaj
of over bepaalde hindoegerelateerde ontwikkelingen die
zich zowel in Nederland als elders in de wereld voordoen?
Richt je vraag of opmerking aan info@hssnl.org. Jouw vraag
of opmerking kan dan in een volgende editie behandeld
worden. U vraagt, wij draaien!
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Puzzel
Sita mata’s verblijfplaats
Ravan heeft Sita Mata ontvoerd en in Ashok Vatika geplaatst!
Kun jij Hanumanji helpen om Sita Mata te vinden?

PZ
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Kleurplaat
De strijd tussen Hiranyakashipu & Narsingh
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Amrit Vachan
xu.& kroit kLy;,m;roGy& /ns&pd;)
x]ubui«ivn;x;y dIpJyoitnRmoऽStute_
shubham karoti kalyaanam-aarogyam dhana-sampadaa |
shatru-buddhi-vinaashaaya deepa-jyotir-namostute ||
Brenger van geluk, welvaart, goede gezondheid en rijkdom,
vernietiger van vijandig intellect, ik buig voor uw licht, diya.
shubham
karoti 		
kalyaanam
aarogyam
dhana 		
sampadaa

=
=
=
=
=
=

goed/heilig/voorspoedig
dat wat brengt
success/geluk/voorspoed
vrijheid van ziektes
geld
overvloed aan rijkdommen

shatru		
buddhi		
vinaashaaya
deepa		
jyoti 		
namostute

=
=
=
=
=
=

vijandig
intellect
vernietiger
lamp/diya
licht/gloed
ik buig voor u

Deze shloka wordt gereciteerd tijdens het aansteken van een diya. In het hindoeïsme en bijna alle andere religies en culturen
staat het licht symbool voor al het goede. De voornaamste eigenschap van licht is dat het in staat is duisternis en al het slechte
te verdrijven. Dit is letterlijk zo, maar het staat ook symbool voor al het slechte dat het weet te verdrijven. Het aansteken van
een diya is een eeuwenoude traditie onder hindoes met veel betekenis.
In de Shrimad Bhagavad Gita wordt uitgelegd dat Bhagwaan zelf de bron van het licht in alle lichtgevende voorwerpen is. Dus
als we licht gebruiken om duisternis te verdrijven, vragen we aan Bhagwaan om in de vorm van licht tot ons te komen. Hij is vrij
van duisternis, omdat Hij het licht zelf is. Daarom is Hij in staat onze levens voor ons te verlichten en duisternis te verdrijven. De
duisternis, onze innerlijke vijanden, die worden verdreven door de diya. Onder deze innerlijke vijanden kunnen we de emoties
kaam (verlangen), lobh (hebzucht) en krodh (woede) verslaan.
Kaam is verlangen of lust. Dit is het verlangen om met één van de vijf zintuigen prettige dingen te ervaren en om gelukkig te
voelen. Dit geluk is echter een illusie, het is geen werkelijk geluk omdat de dingen die je ervaart materialistisch zijn. Het is het
doel om verlangens te ontstijgen en de zintuigen onder controle te houden.
Lobh is hebzucht en is het verlangen naar materiële objecten. Het valt te omschrijven als ‘gierigheid’. Mensen zetten hun
vertrouwen in materiële zaken, dingen die tijdig zijn en uiteindelijk geen blijvend geluk zullen brengen, in plaats van
in Bhagwaan of zichzelf. Zodra zo iemand een object dan verliest zal diegene zich heel ongelukkig voelen met negatieve
gevolgen op diens geest.
Krodh is woede. Woede zorgt er voor dat je je vermogen tot helder nadenken en handelen verliest. Hierdoor voert men daden
uit waar men achteraf spijt van kan hebben. Deze emotie kan ook voortkomen uit kaam en lobh wanneer met niet krijgt wat
men wilt. Woede vermijden zorgt voor een heldere en zuivere geest.
De diya inspireert ons om te zijn zoals zij. De diya verlicht haar omgeving en verdrijft duisternis, intussen brandt het haar
brandstof op. Zo zouden wij onszelf kunnen opofferen en inzetten voor het goede. Het licht staat tevens symbool voor kennis
en de duisternis voor onwetendheid. Met kennis verdrijven wij onwetendheid. Zo leert de diya ons om onszelf in te zetten om
kennis te verkrijgen en te verspreiden.
Eén diya is in staat duizenden andere diya’s op te lichten, zonder daar zelf aan op te gaan. Zo leert de diya ons dat we onze
omgeving kunnen verlichten en duizenden anderen kunnen inspireren om dit ook te doen. Hier zijn wij enkel toe in staat
wanneer wij zelf het goede doen en de duisternis in onszelf hebben verdreven. De vlam is onze kennis en deze kennis kunnen
we delen met duizenden anderen. Dit is een lang en moeilijk proces, maar laten we ernaar blijven streven om elke dag net wat
feller te branden. En het echt aansteken van een diya kan ons hierbij goed doen. Het inspireert ons immers om het kwade in
onszelf te verdrijven en het goede te ontwikkelen.
AV
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Leerrijke citaten
Geef me werk dat bij me past en
ik hoef nooit meer te werken

Als je doet wat je leuk vindt,
hoef je nooit te werken

~ Confucius (551-479 v. Chr) ~

~ Mahatma Gandhi (1869-1948) ~

Wat vind jij belangrijk bij het kiezen van een baan?
‘Wat wil je later worden’ is een veel gestelde vraag aan jongeren, waarop vaak wordt geantwoord: ‘iets waar ik rijk van word.’
Hoe je het ook wendt of keert, een goed salaris blijft een belangrijke factor bij het vinden van een baan, maar daarnaast
spelen ook andere motieven een belangrijke rol voor de baankeuze. Zo letten mensen onder andere ook op de werksfeer,
inhoud en afwisseling van het werk, contractvoorwaarden, afstand, werktijden, vrijheid en verantwoordelijk op de werkvloer,
ontwikkelingsmogelijkheden en het maatschappelijk belang van het werk.
Welke factoren ook doorslaggevend mogen zijn, het blijft belangrijk dat je het werk met plezier uitoefent. Dat is wat de twee
leerrijke citaten ons leren. Door je te concentreren op wat je leuk vindt of op wat bij je past, zal je hoogstwaarschijnlijk extra
gemotiveerd zijn het werk goed te doen en zal je bereid zijn je extra hard in te spannen. Je zal het werk met plezier verrichten
en wellicht meer geluk in het leven ervaren. Het beroep is de ruggengraat des levens; waarom niet een plezierige ruggengraat?
Sewa
Dit uitgangspunt geldt niet alleen voor het vinden van een baan, maar voor veel dingen in het leven, zoals het verrichten van
vrijwilligerswerk (sewa). Sewa kun je op verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld een ander dienen door te helpen
in de keuken (tan sewa), door bijles te geven aan een klasgenoot (man sewa) of door een zwerver eten te geven (dhan sewa).
Ieder persoon is uniek en beschikt over vele talenten en interesses. Bij de één liggen die talenten of interesses dichter bij het
uitleggen van informatie, terwijl een ander ervan houdt om zich lichamelijk in te spannen, bijvoorbeeld het helpen dragen
van boodschappen. Ook bij het uitvoeren van sewa is het belangrijk dat je een vorm kiest waar jij je zelf prettig bij voelt en dat
goed bij jou past als persoon.
Twee obstakels
Bij het kiezen van werk dat bij je past of dat je leuk vindt kunnen zich echter enkele obstakels voordoen. Een eerste obstakel
is dat niet elk persoon even goed weet wat hij of zij leuk vindt of wat bij diegene past. Voordat je de keuze maakt wat je gaat
doen, is het eerst van belang uit te vinden wat je wilt doen. Hierbij is het belangrijk dat je tijd vrij maakt om hierover na te
denken. Vaak kan het ook helpen om met een familielid of vriend hierover te praten. Je kunt bijvoorbeeld vragen wat zij denken
dat goed bij jou past. Door te praten met anderen kun je jezelf (nog) beter leren kennen en worden sommige interesses jou
mogelijk eerder duidelijk. Het is overigens niet vreemd dat je soms niet weet wat je nou echt leuk vindt. Je interesses kunnen
immers in de loop der tijd veranderen. Wees je daarvan bewust en blijf je van tijd tot tijd afvragen waar jij plezier aan beleeft.
Een tweede obstakel is dat je soms toch bepaalde taken moet uitvoeren waarvan je zelf weinig plezier ervaart. Hierbij kan je
denken aan het maken van je huiswerk voor een vervelend vak of aan het stofzuigen in huis. Deze twee voorbeelden laten zien
dat je soms bepaalde plichten moet vervullen, waardoor het niet altijd mogelijk is om alleen datgene te doen wat je leuk vindt
of dat goed bij jou past. De kunst is om ook plezier te vinden in deze vervelende klussen; je moet het toch doen, dus waarom
doe je het niet met een tikkeltje plezier? Dat kun je bijvoorbeeld al bereiken door het werk wat uitdagender te maken; daag
jezelf uit het werk binnen een bepaalde tijd te verrichten. Kijk of het jou lukt je kamer binnen een uur (goed) op te ruimen.
Daarnaast helpt het ook om dankbaar te zijn, als je toch minder leuke dingen moet doen. Wees dankbaar dat je ouders samen
met jou boodschappen willen doen en probeer in te zien waarom ook de kennis van minder leuke vakken belangrijk is.
Tot slot: reflecteer en leer
De gedachtegang van de Chinese filosoof Confucius en de Indiase verzetsstrijder Gandhi is een bijzondere, omdat dit
gedachtegoed al meer dan tweeduizend jaren stand houdt. Om te blijven weten wat goed bij je past en wat je leuk vindt, is
het belangrijk om te blijven nadenken over jezelf: wat zou jij (op dit moment) met plezier willen doen? Vind jij dat antwoord
ook echt bij jou passen? Stel die tweede vraag vooral ook aan mensen met wie jij goed omgaat en leer hoe zij over jou denken.
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Verslaggeving
Spardhaa 2015
Zondag 26 april 2015 vond de jaarlijkse Spardhaa weer plaats. Dit keer in Rotterdam - Schiedam. Shakha’s vanuit verschillende
steden kwamen bij elkaar om getoetst te worden op de stof die zij het afgelopen jaar hebben geleerd. Uiteindelijk werd de
Spardhaa gewonnen door Skand en Parvati shakha. Vinayak shakha won de Geet-certificaat. Maar het maken van nieuwe
vriendschappen is natuurlijk het belangrijkst op een Spardhaa. Zoals de Mukhya Shikshak ook al zei: “Winnen is voor even,
maar vriendschap is voor altijd!”

Skand & Parvati shakha, winnaars van de Spardhaa 2015

Vinayak shakha, winnaars van de Geet-certificaat

Shravan shakha wordt getoetst op bouddhiek

Sangh Praarthna bij de afsluiting van de Spardhaa

Groepsfoto van alle deelnemers van de Spardhaa 2015
VA
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Activiteiten
Guru Purnima 2015
In de maand juni heeft de viering van Guru Purnima plaatsgevonden. Deze feestdag staat in het teken van onze guru, de
Bhagwa Dhwaj. Op Guru Purnima wordt de guru (leermeester) vereerd door de shikshaarti’s (leerlingen). In een feestelijke
sfeer danken wij de guru voor alle kennis die wij hebben mogen ontvangen.

Guru puja tijdens de viering in Rotterdam

Bouddhiek tijdens de viering in Rotterdam

Bhojan bij Rana Prataap shakha in Amsterdam

Groepsfoto van Saraswati shakha op Guru Purnima

Vijaya Dashmi 2015
Vijaya Dashmi hebben de shakha’s dit jaar ook gevierd in de derde week van oktober. Op deze feestdag vieren wij de
overwinning van het goede op het kwade. Shri Ram versloeg Ravan, en Durga Ma versloeg Mahishasur. Alle shakha’s hebben
op deze dag dan ook een shastra puja verricht.
		

Altaar voor shastra puja

Khel bij Dhruv shakha

Charchaa bij Skand & Parvati shakha

Iedereen krijgt een tilak bij de viering in Rotterdam
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Bodhayitvaa Sanghabhaavam
bo/iyTv; s&`.;vm( n;xiyTv; hIn.;vm(
nvxt;Bde kilyug;Bde ihNdu/moR ivjyt;m(_/[u_

Bodhayitvaa Sanghabhaavam naashayitvaa heenabhaavam
Navashataabde kaliyugaabdhe Hindudharmo vijayataam (ref )

r;ĘĚ.iKtm( s;mrSym( d=s&pt p[;qRn;i.^
v/RiyTv; Sv;i.m;nm( p;HcjNym( Å;Vyt;m(
dI`Rtps; pU,Rmns; c;åvcs; vIrv[uTy;
Sv;qRrihtm( D;nsihtm( =;]tejo dxRt;m(_1_

Raashtrabhaktim saamarasyam dakshasampat praarthnabhihi
Vardhayitva swaabhimaanam paanchajanyam shraavyataam
Deerghatapasaa poornamanasaa chaaruvachasaa veeravrutyaa
Swaartharahitam gyaanasahitam kshaatratejo darshataam (1)

devv;,I r;ĘĚv;,I /mRs&SÕit mUlg&g;
lok.;Wo jIvn;qRm( s&sÕten ih .;ãyt;m(
ihNdu dxRn jIv.Ut; s&SÕit^ %lu ivXvm;Ny;
.Vy.;rt vw.v;qRm( s;CyinTym( seVyt;m(_2_

Devavaani raashtravaani dharmasanskriti moolagangaa
Lokabhaasho jeevanaartham sanskrutena hi bhaashyataam
Hindu darshan jeevabhootaa sanskritih khalu vishwamaanyaa
Bhavyabhaarat vaibhavaartham saachyanityam sevyataam (2)

EeKy.;vm( v/RiyTv; .ed.;vm( v;riyTv;
m;tOmiNdr pUjn;qRm( inTy x;%; gMyt;m(
ihNdu b;N/v Snehb;N/s( svRs;/k xiKtd;yI
ivXvm&gl x;iNtsu%dm( ihNdur;ĘĚm( r;Jyt;m(_3_

Aikyabhaavam vardhayitvaa bhedabhaavam vaarayitvaa
Maatrimandir poojanaartham nitya shakha gamyataam
Hindu baandhav snehabaandhas sarvasaadhak shaktidaayee
Vishwamangal shaantisukhadam Hinduraashtram raajyataam (3)

aqR - Arth - Betekenis
Wanneer wij de gedachtegoed van Sangh daadwerkelijk begrijpen en toepassen zullen wij in staat zijn om zwakkere kwaliteiten
in ons en van de Samaaj teniet te doen. Volgens de geet “bodhayitva Sanghabhaavam” zal (Hindu) Dharm daarmee in deze
nieuwe eeuw van de Kaliyug zegevieren. De geet werd geschreven in 1999, het jaar 5101 van Kaliyug. Dit jaar markeerde de
start van een nieuwe eeuw.
Het eerste couplet staat in teken van we nodig hebben om een goed karakter te kunnen vormen. Verbondenheid met het land
waar onze wortels vandaan komen, het streven naar een staat waarbij we iedereen als gelijk zien, dusdanige zelfverzekerdheid
en trotsheid op onze identiteit opdat we het geluid van de Paanchajanya (Shri Krishna’s schelp) overal zouden kunnen laten
horen. Om een karakter te verkrijgen waarbij we zijn zonder baatzucht en vervuld van kennis zijn langdurige Tap (in deze
context ‘moeite’), een volledig toegewijde Man (gedachten/emoties), positieve woorden (die in dienst staan van vooruitgang)
en moed van belang. Met deze ontwikkeling in ons karakter zullen we de uitstraling van een Kshatriya kunnen verkrijgen.
Het tweede couplet draait om de kern en het fundament van onze Dharm en Sanskriti (cultuur). De taal Sanskrit, die ook wel
staat gekenmerkt als ‘devavaani’ (de taal van de goden) vormt de sleutel tot vele aspecten van onze Dharm en Sanskriti. De
Geet geeft ons de boodschap mee om deze taal ons eigen te maken en het aan anderen te leren. De levensvisie van de Hindu’s
wordt door velen op de wereld gerespecteerd. Dit is tevens de ware rijkdom van Bharat. Laten we dit altijd blijven dienen en
volgen.
Het derde couplet geeft de boodschap van het bereiken van een gevoel van eenheid en broederschap. Het regelmatig naar de
Shakha gaan is een middel om dit eenheidsgevoel te vergroten en verdeeldheid/onenigheid te verkleinen. De Geet roept de
Hindu’s op om met gevoel van broederschap en met liefde voor elkaar bijeen te komen. Deze eenheid zal ons de kracht geven
om het uiteindelijke doel “vishwamangala shaantisukhadam” (voorspoed, vrede en geluk in de wereld) te kunnen bereiken.

GT
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Aantekeningen
Ben je je schrift vergeten? Maak dan hier je aantekeningen!

Sangh Kiran Maaart 2016
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Soechna
Balgokulam
Vanaf zaterdag 5 maart 2016 begint een nieuwe wekelijkse activiteit genaamd Balgokulam. Dit is Shakha voor
jonge kinderen en hun ouders. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u
mailen met info@hssnl.org.

Shakha op de Shri Vishnu School
Vanaf dinsdag 15 maart 2016 begint een nieuwe Shakha op de Shri Vishnu School voor de leerlingen van deze school. Bent u
of kent u iemand die hier op school zit, dan zou hij/zij zeker kunnen aansluiten.

Spardhaa 2016
Op zondag 24 april 2016 vindt wederom de jaarlijkse Spardhaa plaats van 10.00 - 16.00 uur in Sporthal Boswijk aan de Laan van
Kans 1 in Den Haag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Mukhya Shikshak van uw Shakha.

Sangh Shibir 2016
Van maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus 2016 vindt de Shibir van Sangh plaats. Meer informatie volgt nog door middel
van de uitnodiging die verspreid zal worden in de Shakha’s. Voor vragen kunt u contact opnemen via de onderstaande
contactgegevens.

Samiti Sammilit Shakha
Op vrijdag 19 augustus 2016 vindt de Sammilit Shakha van Samiti plaats. Meer informatie volgt nog door middel van de
uitnodiging die verspreid zal worden in de Shakha’s. Voor vragen kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Overig
Ideeën of verbeterpunten voor de Sangh Kiran of de Shakha´s? Deze zijn van harte welkom en kunnen te allen tijde worden
doorgegeven aan de Mukhya Shikshak of Shikshika van de Shakha.

