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leeftijd: baal, kishore, yuva, tarun (7-40jr) 
 

 

cNd[guPt m*yR 
      

[ 350 V. CHR. ] 
 
 
 
 

Chandragupt Maurya leefde ongeveer 2300 jaar 
geleden in het koninkrijk Magadh, waarvan Patliputra 
de hoofdstad was . Hij was één van de honderd zonen 
van koning Maurya. De Maurya’s (genoemd naar hun 
vader) waren machtig, slim en zeer populair bij het 
volk. De Nanda’s, genoemd naar Nanda, woonden ook 
in Magadh en waren jaloers en bang voor de Maurya’s 
en ze wilden hun uit de weg ruimen. De Nanda’s 
bedachten toen een val en alle honderd zonen plus 
koning Maurya zaten vast. Eén voor één gingen ze 

dood aan hongersnood. Alleen Chandragupt bleef leven en hij werd 
uiteindelijk in een gevangenis gestopt.  
 
De koning van Parvatak Desh, had een oogje op Magadh en wilde het al een 
hele tijd veroveren.Toen hij hoorde dat de Maurya’s dood waren wilde hij 
Magadha veroveren omdat er toch geen sterke tegenstanders meer waren. Om 
zeker te zijn dat alle Maurya’s dood waren bedacht de hoofdspion van 
Parvatak Desh een raadsel. Hij liet een metalen leeuw maken die bedekt was 
met echt vlees en haar zodat het levensecht leek. De leeuw zou alleen reageren 
op een magnetische staaf die de spion in zijn handen zou hebben. Iedereen uit 
Magadha mocht proberen om de leeuw uit zijn kooi te krijgen alleen was er 
geen deur. Om de eer van Magadha te redden besloten de Nanda’s om 
Chandragupt vrij te laten. Natuurlijk lukte het Chandragupt. De koning van 
Parvatak Desh besloot te wachten met een aanval omdat alleen iemand zo slim 
als de Maurya’s het raadsel op zou kunnen lossen. 
 
Op een dag kwam er een wijze brahman langs in Magadh. Chandragupt 
merkte zijn vastberadenheid op en besloot zijn hulp in te roepen. Hij vertelde 
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de brahman, die Chanakya heette, zijn hele verhaal. Chanakya was een groot 
diplomaat. Hij besloot de hulp van Parvatak in te roepen en heeft Parvatak 
kunnen overhalen om Chandragupt te helpen de Nanda’s uit te schakelen 
zonder dat er ook maar een wapen aan te pas was gekomen. Verder heeft hij 
de bondgenoten van Nanda voor de gek gehouden en ervoor gezorgd dat ze 
hun niet mee konden helpen. De strijd werd makkelijk gewonnen door 
Chandragupt. 
 
Zo werd Chandragupta koning en iedereen in Pataliputra was dolgelukkig. 
Na zijn kroning bleef Chanakya Chandragupt helpen. Toen Alexander de 
Grote Bharat binnenviel, veroverde hij een groot deel van noordelijk Bharat. 
Chandragupt heeft hem later verslagen. Dit deed hij door de gouverneur 
Selucus Nicator en zijn leger te verjagen. Samen met de herovering van het 
noorden van Bharat veroverde Chandragupt ook Punjab, Kabul, Khandahar, 
Gandhara( huidige Afghanisthan) en een stuk van Perzië. Hij bouwde het land 
van Bharat uit tot een groot keizerrijk 
 
Heel de wereld was onder de indruk van het Maurya-rijk. Van alle grote 
landen uit die tijd (bijv. Egypte en Syrië) werden ambassadeurs gestuurd naar 
Pataliputra. De landbouw en handel leefden op en de infrastructuur werd 
door alle geleerden uit het Westen geroemd. Er was genoeg rijkdom, zowel 
wat betreft kennis als materiële weelde. 
 
Chandragupt’s zoon Bindusara werd de eerste keizer van Bharat doordat hij 
de gebieden Hindukush, Narmada, Vindhyas, Mysore, Bihar, Bengal, Orissa, 
Assam, Baluchistan & Afghanistan erfde van zijn vader. Samraat Ashok was 
de kleinzoon van Chandragupt. 
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leeftijd: baal, kishore, yuva, tarun (7-40jr) 
 

 
 
 

Nagarjuna (100 na Christus) 

Scheikundige 
 

Hij was een buitengewoon goede wetenschapper, geboren in een dorp 
in Baluka te Madhya Pradesh. Zijn toegewijde onderzoek van twaalf 
jaar leverde ontdekkingen en uitvindingen op het gebied van de 
schei- en metaalkunde. Meesterwerken net als ‘Ras Ratnakar’, 
‘Rashrudaya’ en ‘Rasendramangal’ zijn Nagarjuna’s zeer bekende 
bijdragen aan de chemische wetenschap. Op het gebied waar de 
Engelse middeleeuwse alchemist had gefaald, had Nagarjuna de 
alchemie van het veranderen van onedele metalen in goud ontdekt. 
Als de schrijver van medische boeken als ‘Arogyamanjari’ en 

‘Yogasar’ heeft hij ook veelbetekenende bijdragen geleverd op het gebied van geneeskunde. 
Wegens zijn diepgaande geschooldheid en veelzijdige kennis, werd hij benoemd tot kanselier 
van de beroemde universiteit Nalanda. De belangrijke ontdekkingen van Nagarjuna maken 
indruk en verbazen de wetenschapper van vandaag.  

 
 

Varahamihir (499-587 na Christus) 

Voortreffelijke astroloog en astronoom. 
 
Een zeer bekende astroloog en astronoom die is geëerd met een 
status als één van de negen juwelen aan het hof van Koning 
Vikramaditya in Avanti (Ujjain). Varahamihirs boek houdt een 
vooraanstaande plaats in de astronomie. Hij merkte op dat de maan 
en de planeten niet schitteren vanwege hun eigen licht, maar door 
het licht van de zon. In de ‘Bruhad Samhita’ en ‘Bruhad Jatak’ heeft 
hij zijn ontdekkingen in de domeinen van geografie, astronomie, 
plant- en dierkunde omschreven. In zijn verhandeling op plantkunde 
presenteerde hij medicijnen voor verschillende ziekten die gemaakt 

worden van planten en bomen.  
De rishi-wetenschapper staat bekend om zijn unieke bijdragen aan de astrologie en 
astronomie.   
 



Bouddhiek Vibhaag  Sangh Kiran 

 

5 

Acharya Bharadwaj  (800 voor Christus) 
Ontdekker van luchtvaarttechnologie 
 
Acharya Bharadwaj had een kluizenaarswoning in de heilige stad 
Prayag en was een rishi die de Ayurveda en techniek bestudeerde. 
Hij schreef ‘Yantra Sarvasva’ wat verbazingwekkende en 
opmerkelijke ontdekkingen in de luchtvaartwetenschap, 
ruimtewetenschap en vliegende machines omvat.  
Hij omschreef 3 categorieën van vliegende machines: 

- één die op aarde van de ene plaats naar de andere vliegt 

- één die van de ene planeet naar de andere reist 

- één die van het ene Melkwegstelsel naar het ander reist 
 
Zijn ontwerpen en beschrijvingen hebben indruk en verbazing bij de luchtvaart technici van 
vandaag gewekt. Zijn intelligentie in luchtvaarttechnologie blijkt uit de beschrijvingen van: 

- Profound Secret beschrijft de techniek om een vliegende machine onzichtbaar te 
maken door het toepassen van zonlicht en windkracht. 

- Living Secret beschrijft de techniek om een onzichtbare ruimtevaartuig zichtbaar te 
maken door elektronische kracht toe te passen. 

- Secret of Eavesdropping beschrijft de techniek om gesprekken af te luisteren die in 
andere luchtvoertuigen gevoerd worden. 

- Visual Secret beschrijft de techniek om te zien wat er afspeelt in andere 
luchtvoertuigen.  

Door zijn briljante ontdekkingen wordt Acharya Bharadwaj herkend als de ontdekker van 
luchtvaarttechnologie. 
 

 
Acharya Kanad (600 voor Christus)  
Stichter van het atoom theorie 

 
Als de stichter van ‘Vaisheshik Darshan’ – één van de zes 
hoofdfilosofieën van India – was Acharya Kanad een genie in filosofie.  
Hij is geboren in Prabhas Kshetra, wat dichtbij Dwarika in Gujarat 
ligt. Hij verklaarde het realisme, de oorzakelijkheidsleer en het atoom 
theorie. Hij heeft alle elementen waar uit al het stoffelijke bestaat 
geclassificeerd in negen delen namelijk: aarde, water, licht, wind, 
ether, tijd, ruimte, geest en ziel. Acharya Kanad zei: “Elke voorwerp of 
creatie is gemaakt van atomen die op hun beurt verbonden zijn tot 

moleculen”.  Zijn verklaring over de atoomtheorie luidde voor het eerst in de wereld, bijna 
2500 jaar vóór John Dalton. Kanad heeft ook de afmeting en de motie van atomen en hun 
chemische reacties met elkaar beschreven. De goede historicus T.N. Colebrook zei eens: 
“Vergeleken met de wetenschappers van Europa zijn Kanad en andere Indiase 
wetenschappers de wereldomvattende experts op dit gebied”. 
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Acharya Patanjali (200 voor Christus)  
 Yoga wetenschapper 

 
De wetenschap van Yoga is één van verscheidene unieke bijdragen die 
India aan de wereld heeft geleverd. Het heeft als doel om die ene 
volledige waarheid te ontdekken en te realiseren. Acharya Patanjali, 
uit het district Gonard in Uttar Pradesh, is degene die Yoga heeft 
uitgewerkt. Hij heeft het controleren van prana (levensadem) en het 
controleren van lichaam, geest en ziel beschreven. Door dit te 
controleren verwerft men gezondheid en innerlijk geluk.  
Acharya Patanjali ’s yogasans verbeteren doeltreffend de ademhaling, 
de bloedsomloop, het verteringssysteem, het hormoonstelsel en nog 

vele andere organen in het lichaam.  
Yoga heeft acht onderdelen waar Acharya Patanjali het bereiken van het ultieme geluk van 
God in toont door:  

1. Niyam, zijn 5 regels voor je eigen vooruitgang:  

- souch: reinheid van lichaam, gedachte en handelingen 

- santosh: tevredenheid 

- tap: beteugeling van je zintuigen 

- swaadhaay: zelf introspectie 

- Ishwar pranidhan: overgaven aan God 
2. Yam zijn 5 regels voor de vooruitgang van de samenleving: 

- ahimsa: geweldloosheid 

- satya: de waarheid 

- asteya: niet stelen 

- brahmacharya: studie 

- aparigrah: niet meer bezitten dan je nodig hebt 
3. asan: houdingen 
4. pranayam: ademhalingscontrole 
5. pratyahar: volledige gebruik van je ademhalingscapaciteiten 
6. dhyan: meditatie 
7. dharna: al het goede  
8. samadhi: het niveau waar waarnemingen van buiten geen invloed meer hebben 

 
Yoga is succesvol door zijn voordelen en wetenschappelijke benadering. Yoga houdt ook de 
geëerde plaats als één van de zes filosofieën in het Indiase filosofische systeem. Acharya 
Patanjali zal altijd gerespecteerd en herinnerd worden als Mahapurush van de wetenschap 
van zelfdiscipline, geluk en zelfrealisatie. 
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leeftijd: baal, kishore, yuva, tarun (7-40jr) 

 
 

Sirsha Angustha Yogasana  

 
Deze yoga asan begint  in sam stithi 

 

Stap 1: Doe je linker been 1 meter naar voren. 

Stap 2: Klem je vingers in elkaar met de handpalmen recht tegen   

            elkaar en breng die naar achteren met gestrekte armen. 

Stap 3: Buig je linkerknie tot ongeveer 90 graden  

Stap 4: Buig je romp naar je linkervoet en kijk naar de grond toe 

met je achterbeen gestrekt. 

Stap 5: Probeer dan nu je armen en achterbeen zo gestrekt mogelijk te krijgen  

Stap 6: Kom terug in positie 3 

Stap 7: Kom terug in sam stithi 

Herhaal deze asan 4 tot 5 keren en verwissel elke keer dan van been. 
 

Voordelen: 

Als je zenuwachtig bent is deze asan heel handig om de nervositeit tegen te gaan, ook 

stimuleert het de honger. En het strekt de spieren in de schouders waardoor er meer bloed 

gaat stromen in je schouders. 

 

 

   

 

Shakuni Asan 

 
Deze asan begint in Unmukh stithi 

 

Stap 1: je buigt je knieen.      

Stap 2: zet je handen tussen je voeten  

Stap 3: Buig nu je rug (net als bij dhanur asan) en blijf ong. 20 sec. in deze positie staan 

Stap 4: Kom terug in positie 2  

Stap 5: kom terug in unmukh stithi 

 

Voordelen: 

Deze asan is goed voor je rug. Als je een stijve rug hebt is deze asan goed om van een stijve 

rug een soepele rug te maken 
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Leeftijd: baal, kishore, yuva, tarun (7-40jr) 

 

Suryachakra 

 

Je schuift je linkerbeen naar je rechterbeen, schuif 
hem daarna verder schuin naar voren en maak 
een urdhokshep urdhokshep urdhokshep urdhokshep met je linker hand. Stoot met je 
rechtervuist (nokkel van je middelvinger steekt uit) 
en zeg suryachakrasuryachakrasuryachakrasuryachakra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pad Prahaars      2    1 

 

Pad 1: een trap naar voren met je achterste 
been(rechterbeen) en (vooraan) neerzetten. 
 
Pad 2: Schop met je achterste voet (rechter) 
via de rugzijde (je draait dus een ½ cirkel) 
naar voren met de zijkant van je voet. 
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Berouw is goed,  

maar onschuld is beter 
 

 

 

Berouw betekent dat je spijt hebt van iets slechts dat je gedaan hebt. Om berouw te hebben 

moet je dus eerst iets verkeerds gedaan hebben. Het is goed om spijt te hebben voor wat je 

verkeerd hebt gedaan en dat probeert recht te zetten.  

Onschuldig wil zeggen dat je helemaal niets verkeerds moet doen en dus geen schuld op je 

geweten hebt.  

Dus doe je geen slechte dingen, dan hoef je ook geen berouw te hebben. 

Berouw is goed, maar het verkeerde wat je gedaan hebt, zal altijd nog slechte gevolgen met 

zich meedragen. Onschuld is daarom altijd beter. 
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leeftijd: baal, kishore, yuva, tarun (7-40jr) 

    
 
r,jIt isãh pãj;b ke mh;r;j; qe) ve b@e srl 
Sv.;v ke qe) apnI p[j; ko ve sãt;n kI trh Py;r 
krte qe)  
    
Ek idn mh;r;j; r,jIt isãh apne kuz srd;roãà ke 
s;q Ùm rhe qe) Ùmte- Ùmte ve Ek g;\v  ke p;s 
ph\uce ) vh;\ kuz bCce a;m ke pe@π pr pTqr m;r-m;r 
kr a;m to@πne k; pâyTn kr rhe  qe) ac;nk Ek 
pTqr mh;r;j; r,jIt isãh ke isr pr a; lg;) mh;r;j; ke s;qI srd;roàã ko 
b@π; k[o/ a;y;) ve d*@πkr ¨n bCcoã ko mh;r;j ke p;s pk@π l;ye) ¨Nho'ne 
mh;r;j; se kh; -- 

“ mh;r;j !  ye l@πke b@πe xwt;n h'w ! îNhoãne a;pko pTqr m;r kr bhut b@π; 

apr;` iky; hw) îNhe d<@ idy; j;ye)”  
ikNtu mh;r;j ko iblkut kâo/ n a;y;) ve bole -- 

îNheã %j;ne see ¨ict /n idlv; kr zo@π idy; j;ye)” srd;ro' ne yh de% kr 
kh; -- 

“ îNh'e %j;ne se ¨ict /n idlv; kr Kyo' zo@π idy; j;ye) ” srd;r b@πe cikt 
huye) mh;r;j ne ¨Nheã asmãjs meã p@πe de% kr kh; -- 

“ ye bCce ijs a;m ke pe@π pr pTqr m;r rhe qe ≤ Ky; ¨sne îNh'e koîR dã@ idy;?            
agr nhIã to m'w îNh'e Kyoã dã@ dU\ ≤ Ky; màw pe@π se .I gy; bIt; hU\) pe@π pTqr ko 
co$ %;kr îNheã fl de a*r mwã îNheã kuz .I n dU\ ?  dUsr; în b;lkoã ne muZe 

j;nbUZ kr nhIã m;r;)” 
bCcoã ko a;m %rIdne ke  ilye pwse idye gye) srd;r mh;r;j kI îs ¨d;rt; se 
b@πe p[;ivt huE ÷ p[.;ivt 
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leeftijd: baal, kishore, yuva, tarun (7-40jr) 

 
 

1)  Twee paardeneigenaren wilden kijken wie van de twee het beste 

paard bezit. Omdat geen van beide eigenaren zin had om te 

verliezen spraken ze af dat het een langzaam-aan race werd. Het 

paard dat als laatste over de finish komt heeft gewonnen. De 

wedstrijd ging van start maar vorderde niet echt. Na een paar uur 

sprongen de ruiters van hun paard af en spraken ze iets met elkaar 

af. Direct daarna reden ze met volle snelheid richting de finish, maar het was nog 

steeds een langzaam aan race. Wat spraken de ruiters met elkaar af? 

 

2) Hoeveel kanten heeft een voetbal? 

 

3) Een vrouw van 43 jaar ligt dood in haar huis. 

Er zit een gat in het dak, waar een dakpan ontbreekt. 

De klok in het huis staat stil op 10 minuten voor twaalf. 

De open haard brandt echter nog en ook de CD speler staat nog aan. 

Buiten schijnt de zon, maar alle bloemen in de tuin zijn uitgebloeid. 

Wat klopt er niet?  

 

4)  Geef 5 achtereenvolgende dagen waarin de 'A' niet voorkomt. 

 

5) Gegeven de volgende figuur:  

 

 

De getallen 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28, 32 en 36 moeten zodanig in de rondjes van 

het figuur worden ingevuld, dat er op elke lijn een som van exact 100 ontstaat. Hoe 

moet dit? 
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� Rotterdam Zuid Shakha. Vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur aan de Jan Ligthartstraat 

6. Indien jullie neven, nichten, kennissen of vrienden hebben in de buurt kan je ze 

vragen om te gaan naar de shakha. 

 

� De 10
de

 Spardha zal deze keer gehouden worden in Amsterdam, voor meer informatie 

kijk op de website of vraag aan je mukhya shikshak. 

 

� Kijk op www.sangh.nl de nieuwe website van sangh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangh Kiran wordt in de shakha’s gratis verspreid, maar donaties ten behoeve van 
toekomstige publicaties zijn welkom. 

 

Postbank: 827495 t.n.v. Hindu Swayamsevak Sangh o.v.v. donatie Sangh Kiran. 
Het is toegestaan (zonder toestemming van de redactie) artikelen uit uw Sangh Kiran 

over te nemen. 
 

Redactie: Sharesma Parag, Shawita Parag,  
Shiv Lakhi & Ashis Autar. 

Contact adres: de Gheynstraat 145, 2562 NN Den Haag, tel: 070-3644136 
 website: www.sangh.nl, emailadres: info@sangh.nl 
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Liye prakhara sankalpa hrudaya me 
ilye p[%r s'kLp ˙dy meilye p[%r s'kLp ˙dy meilye p[%r s'kLp ˙dy meilye p[%r s'kLp ˙dy me    

Liye prakhara sankalpa hrudaya me 
Aage badhate jaayenge 

Hindutatva ka gourava vaibhava 
Jagati me prakataayenge || 

 
Shaktipeetha hai shakha apnee 
Kare prabhaavee prasthaapan 

Swaabhimaana bharakara hunkaare 
Kara doshon kaa uchchaatan 

Dharmadhwajaa hai arunapataakaa 
Gaava gaava faharaayenge || 

 
Nirbhaya hokara satata chalenge 
Sankata kee parvaaha nahee 

Lobha moha mada digaa na sakate 
Sattaasukha kee chaaha nahee 

Dhyeyanishtha anagina hrudayon se 
Snehamruta chhalakaayenge || 

 
Vijayvaahinee sanghatanaa kaa 
Shankhanaada detaa sandesh 
Hindu phir se jaaga rahaa hai 
Jaaga rahaa hai nija parivesh 

Samarasa sukhamaya janajeevan ho 
Vaha rachanaa vikasaayenge || 

 
 

ilye p[%r s'kLp ˙dy me 
a;ge b!πte j;ye'ge 

ihNduTv k; g*rv vw.v 
jgtI me p[k$;ye'ge _ 

 
xiKtpI# hw x;%; apnI 

kr'e p[.;vI p[Sq;pn 
Sv;i.m;n .rkr hu'k;re 
kr doWo' k; ¨Cc;$n 
/mR?vj; hw ar–np$;k; 
g;\v g;\b fπhr;ye'ge _ 

 
inr.y hokr stt cle'ge 

s'k$ kI prv;h nhI' 
lo. moh md i@g; n skt'e 

s ;su% kI c;h nhI' 
?yeyin„# anign ˙dyo' se 

Sneh;mOt zlk;ye'ge _ 
 

ivjyv;ihnI s'`$n; k; 
x'%n;d det; sNdex 

ihNdU ifr se j;g rh; hw 
j;g rh; hw inj pirvex 

smrs su%my jnjIvn ho 
vh rcn; ivks;ye'ege _

 
Betekenis 
 
Met vastberadenheid in onze hart, zullen we vooruitgaan om de trots en rijkdom van onze Hindu 
Dharm in de wereld te verspreiden. 
 
Onze shakha sthaan is een plaats van kracht waar we vooruitgang boeken. We vullen zelftrots in 
onze harten aanwakkeren waarmee we alle slechte eigenschappen vernietigen. Het symbool van 
Dharm is onze Bhagwa Dhwaj die we in elke dorp gaan verspreiden. 
 
Zonder angst zullen we altijd vooruitgaan, zonder ons zorgen te maken over enig gevaar. We 
hebben geen last van verlangens, binding en hoogmoed. We streven niet naar hogere positie. We 
zullen in de ontelbare harten, dat vertrouwen in onze doel hebben, een diep gevoel van liefde 
wekken. 
 
De overwinning van eenheid zal aangekondigd worden met het geluid van de Shankh. Hindu’s 
worden weer wakker en hun uitstraling komt weer terug. Wij zullen het beeld dat alle levende 
wezens gelukzaligheid ervaren over de wereld verspreiden.
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Kleurplaat 

 




