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Wij doen sewa voor anderen, dit is heel erg goed. 
Maar doen wij ook sewa voor onszelf? Zorgen wij 
wel goed voor ons eigen lichaam? Want hoe kun-
nen we op een goede manier sewa voor anderen  
doen als wij niet goed voor onszelf zorgen?
Een van de dingen die belangrijk is, is voeding. 
Voeding is essentieel aangezien het jouw weefsels 
vormt en voedt. Het komt er dus op neer dat je bent 
wat je eet. 

Laten we nagaan hoe we onze dag beter kunnen 
invullen. Allereerst is het belangrijk dat we op tijd  
opstaan. Rond 06:00, wanneer je wakker wordt moet 
je niet gelijk gehaast opstaan, maar rustig wakker 
worden. Besef wie je bent, wat je hebt (immaterieel, 
maar materieel mag natuurlijk ook). Besef dat er 
weer een nieuwe mooie dag is aangebroken, besef 
welke doelen je hebt, wat je wilt bereiken en het  
belangrijkste; hoe je dit wilt en gaat bereiken. Het is 
heel erg belangrijk er bewust van te zijn wie we zijn, 
wat we willen doen en hoe we dit gaan doen. Want 
als wij geen doel hebben in ons leven, hebben wij 
niets om na te streven  en naar toe te leven en kun-
nen we dus weinig bereiken.

Vervolgens kunnen we voor ons lichaam  zorgen. 
Het lichaam is datgene wat ons naar buiten toe  
representeert. Wanneer ons lichaam niet goed  
functioneert, kunnen we onze taken  niet naar  
behoren uitvoeren. Laten we in de ochtend dus 
onze tanden poetsen, naar het toilet gaan, douchen, 
oefeningen doen (yoga) zoals Surya Namaskar. Dit 
is dubbele sewa, omdat we  hierdoor ons lichaam 
gezond houden en tegelijkertijd de zon bedanken 
voor alles wat wij van hem krijgen. 

Hierna kunnen we ontbijten. Wanneer je in de 
ochtend gedoucht hebt wordt de agni (spijs- 
verteringsvuur) in je lichaam aangewakkerd,  
hierdoor verteert het voedsel  beter en worden de  
voedingsstoffen beter opgenomen door het lichaam.        
Hierna kun je verder gaan met je programma;  
bijvoorbeeld door naar school of naar werk te gaan. 

De beste tijd om de zwaarste maaltijd te nuttigen 
is tussen 10:00 en 14:00 u omdat op dit moment je 

agni (spijsverteringsvuur) het hoogst is. Het eten 
kan dus makkelijk verteren wanneer het rond deze 
tijd genuttigd wordt. Des te later er gegeten wordt 
des te meer energie het lichaam nodig heeft om het 
voedsel te verteren. Vandaar dat het raadzaam is na 
18:00 geen zware maaltijden meer te nuttigen.
Probeer ook om  sporten te vermijden in de  
middag (tussen 14:00 en 18:00 u) aangezien het lucht  
element (dat door sporten verhoogd wordt) al op 
een hoger niveau is gedurende deze periode. 

Het is goed voor je lichaam om te gaan slapen voor 
22:00 u, zo geef je het lichaam genoeg rust om de 
volgende dag weer om 06:00 op te kunnen staan 
met genoeg energie. Probeer ook altijd aan te  
voelen wat je lichaam aangeeft, wanneer het 
honger heeft, wanneer het vraagt om vocht (als 
je dorst hebt), wanneer je naar het toilet moet,  
wanneer je het koud of warm hebt, enz. Het is niet 
goed om deze gevoelens te onderdrukken of te  
negeren. Het lichaam geeft vaker een signaal  
wanneer het iets nodig heeft Het is onze taak om ervoor 
te zorgen dat dit ook gebeurt. Alleen luisteren we er 
meestal niet naar omdat we druk bezig zijn met andere  
dingen (waarvan we denken dat deze belangrijker 
zijn dan onze gezondheid). Dit zou niet zo moeten 
zijn.

Aaditasya Namaskaram yeh Kuruvanti Dine Dine, 
Janamaantra Sahastreshu Daaridrayam Nopajaayate

आदीत्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ती िदने िदनेे । 
जन्मान्त्र सहस्त्रेषू दारिद्रयं नोपजायते ॥

Wie dagelijks Surya Bhagvaan (de zon) groet zal 
waar hij/zij geboren wordt geen armoede kennen.
Het begrip armoede kan hier ingevuld worden 
met alles wat maar denkbaar is, behalve armoede 
van tijd, ook van succes, rust, welvaart, enz. Want 
als onze ochtend goed is (door op tijd op te staan 
en onze plichten te vervullen) dan zal de rest van 
de dag ook goed verlopen. Wanneer onze ochtend 
rommelig is, verloopt de dag zelf ook 
rommelig.

SEWA voor jezelf
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Een campagne ter bescherming van Gow Mata

Vanaf Vijya Dashmi (28 september 2009) zal de Vishwe 
Mangal Gow Gram Yatra in Bharat beginnen. De Yatra is 
een landelijke campagne om Gowmata (de heilige koe) 
in Bharat te beschermen. Dit artikel legt uit waarom Gow 
Mata zo belangrijk is voor 
Hindoes. 

Gow mata in het huishouden
Hindoes maken dagelijks gebruik van de melk van de 
koe die gelijk staat aan de moeder, vandaar de term Gow 
Mata. Traditiegetrouw had elk huishouden in Bharat 
minstens 1 koe en de familie was soms afhankelijk van 
de koe voor inkomen. Van de melk wordt ghee, per-
sad, dahi (yoghurt) en andere voedingsmiddelen ge-
maakt. De melk van de koe versterkt de Satvik (zuivere)  
kenmerken van een mens. De ghee van koeienmelk wordt 
gebruikt bij Puja’s, het aansteken van de diya en voor het 
klaarmaken van Persad. Gobbar (uitwerpselen) wordt  
gebruikt voor verschillende doeleinden: het wordt 
 gebruikt als koeienmest op het platteland, als brandstof en 
het verbranden van koeienmest creëert een insecticide die  
muskieten verdrijft. De urine van de koe wordt gebruikt bij  
specifieke Puja’s en voor zijn geneeskundige kracht. Een 
combinatie van vijf producties van de koe (melk, yoghurt, 
ghee, urine en gobbar) wordt panchagavya genoemd en 
is het opperste zuiveringsmiddel. Koeien zijn een onmis-
baar deel van de familie en werden behandeld met veel 
respect. Gow Mata staat symbool voor Sewa, omdat zij 
zoveel aan ons geeft. 

Gow Mata en de shastra’s
Hindoe Dharm is gebaseerd op het feit dat Bhagwan 
zich bevindt in elk levend wezen. Daarom is het een 
zonde om een levend wezen te doden. Bij het doden 
van een levende wezen belemmert en verstoort men de 
natuurlijke cyclus van leven en dood van dat wezen. In 
onze Hindoe Shaastra (geschriften) wordt er meerdere 
malen verwezen naar Gow Mata en is het doden van een 
koe verboden. In de Rig Veda, Yajur Veda en Atharva Veda 
staat duidelijk dat een koe niet gedood mag worden. 
In onze Dharmsutra’s, verbieden Vasisht, Gautam en 
Apastamba het eten van koeien en ossen. Baudhayana 
heeft in zijn geschriften straffen voorgeschreven voor 
het doden van een koe. Krishna bhagwan was in Zijn 
tijd op aarde ook een koeienherder, zijn bijnaam was Bal  
Gopal ‘degene die de koeien beschermt’. Een andere 
naam voor Krishna was  Govinda; ‘degene die de koeien 
gelukkig maakt’. 

Opstand van 1857
Gowmata speelde een belangrijke rol bij 
de Indiase rebellie in 1857 tegen de Brits 
Oost-Indiase Compagnie. De Hindoe en  
Islamitische soldaten van het leger van 

de Oost-Indiase Compagnie hoorden dat de nieuwe 
kogels waren ingesmeerd met het vet van koeien en 
varkens. Het eten van varken is verboden volgens de  
Islam. Bij het laden van het geweer dienden de soldaten 
een stuk van de kogel af te bijten. De soldaten hoorden 
over het dierlijke smeersel en kregen het gevoel dat de 
Britten hen dwongen om van hun religie af te stappen. 
Dit incident was de aanleiding voor de rebellie. 

Gow Mata in de 21ste eeuw
Vanaf 1944 was het verboden om in de staat  
Gujarat koeien te slachten. Sindsdien is het ook  
verboden om in andere staten koeien te slachten,  
behalve in West Bengal en Kerala. Tegenwoordig zijn er  
Gowshala’s opgericht in Bharat, waarbij koeien niet op 
de straat hoeven te leven, maar in een tehuis kunnen ver- 
blijven. Dit is veiliger voor de koeien en voor de mensen, 
omdat koeien regelmatig het verkeer blokkeerden 
en zorgen voor overlast in overbevolkte steden. De  
bescherming van koeien (en andere dieren) neemt de 

afgelopen jaar steeds meer toe, omdat uit onderzoek  
blijkt dat het eten van vlees op de lange termijn  
schadelijk is voor het lichaam en de natuur.  

Vishwa Mangal Gow Gram Yatra
De Vishwa Mangal Gow Gram Yatra is een campagne in 
Bharat ter bescherming van Gow Mata. De campagne is 
gericht op het hercreëren van bewustwording over de 
relevante rol van koeien in ons dagelijks en spiritueel 
leven en is voornamelijk gericht op dorpen in Bharat. Er 
worden 2,1 miljoen handtekeningen opgehaald om te 
presenteren aan de president van India, Pratibha Patil 
met het verzoek om overal in Bharat het slachten van 
koeien te verbieden en de koe een status van nationaal 
symbool te geven. 

Meer informatie over de campagne is te vinden op 
www.gougram.org. 
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Yogasan
Taar asan
Dit is een van makkelijkste yog asans. Let er 
wel op dat de yog zeer langzaam gedaan 
moet worden, waarbij de ademhaling het 
belangrijkste aspect is.

Voordelen
Kalmerend effect op de geest•	

Uitvoering
Begin in Sam sthiti1. 
Inademen en tijdens het inademen 2. 
beide armen langzaam horizontaal 
langs het lichaam plaatsen, hand-
palmen naar beneden gericht
Adem uit3. 
Langzaam inademen en handpal-4. 
men naar boven draaien, tijdens het 
inademen armen recht  
verticaal omhoog, kijk omhoog naar 
je handen
Adem uit5. 
Adem in en kom terug in positie 26. 
Kom terug in Sam sthiti7. 

 

Trikon Asan 
Pravesh

Trikon betekent letterlijk 
driehoek. Bij deze asan 
maak je een driehoek van 
je lichaam.

Voordelen
Werkt tegen rugpijn•	
Versterkt de  •	
dijspieren

Uitvoering
Begin vanuit Sam 1. 
Sthiti
Rechter been opzij 2. 
en beide armen hori-
zontaal strekken, handpalmen naar de grond
Rechtervoet 90 graden naar rechts, linkervoet een 3. 
klein beetje naar rechts en naar rechts kijken met 
het hoofd
Naar rechts buigen, breng je rechterpalm naar je  4. 
rechterenkel. Strek je linkerarm omhoog
Houd je benen en armen gestrekt en kijk naar je  5. 
linkerduim 
Terug naar positie 26. 
Terug naar Sam sthiti7. 
Doe de yog opnieuw, maar begin nu met het linker-8. 
been

 

 



Paach bure gun -   

Betekenis: Vijf slechte eigenschappen. Vijf slechte eigenschappen/emoties die steeds terugkeren zijn: Luiheid, Hoogmoed, 
Angst, Woede, Onzuiverheid (van gedachten). Deze moeten continu bestreden worden. Als je niets doet keren ze weer 
terug.

Beschrijving: Je hebt 2 gans. Gan 1 staat tegenover gan 2. Er staan 5 paaltjes in het midden van de gymzaal. Als er 
Kuru wordt gezegd moeten de gans de paaltjes proberen te raken met een bal. Deze khel hoor je met 2 ballen te 
spelen. Als een swayamsevak een paaltje heeft omgeschopt, dan moet hij rennen naar dat paaltje en het weer terug 
zetten. Als die swayamsevak achter zijn eigen lijn terugkeert zonder door de tegen partij geraakt te worden, krijgt 
de gan een punt. Je kan dit spel tot 10 punten spelen. De gan die het eerst 10 punten maakt heeft gewonnen. Zie 
onderstaande afbeelding voor de opstelling. 
 

Kaun badla-  

Betekenis: Wie is of zijn gewisseld.

Beschrijving: Iedereen staat in een mandal, de shikshak stuurt een swayamsevak weg uit de mandal. Als hij weg is 
worden er een of meerdere swayamsevaks van plaats verwisseld. Uiteindelijk moet diegene die weg was, raden wie 
er nou gewisseld zijn. Heeft hij alles goed, dan krijgt hij een applaus als beloning.

Khajane ki raksha -    

Betekenis: Bescherm de schat.

Beschrijving: Er zijn twee gans. De ene staat in een mandal (als beginopstelling) aan een kant van de zaal en de  
andere gan staat aan de andere kant van de gymzaal. Een swayamsevak komt in de mandal van de tegenpartij  
zitten, gehurkt. Daarna wordt er iemand gestuurd die hinkelend de swayamsevaks in de mandal probeert te tikken, 
iedereen die hij aftikt moet twee ronden aan de kant zitten. De swayamsevak, die gehurkt zit, probeert zonder getikt 
te worden zijn eigen veld te bereiken. Als hij dat doet krijgt zijn team een punt en wordt er gewisseld. 
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Van 26 juli tot en met 1 augustus vond de Sangh 
Shiksha Varg 2009 plaats in het Amsterdamse 
Nova College. In totaal hebben 50 swayamse-
vaks deelgenomen aan de Varg uit de steden  
Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag.

Zondag werden de swayamsevaks verwacht en 
begon de Varg officieel. De eerste dag stond in 
het teken van elkaar leren en het programma 
bestond voornamelijk uit khel en mahakhel. 

Maandag was echter de eerste echte dag. Om 
half zes stond iedereen op om zich klaar te 
maken voor de dag. De dag begon met Dhwadj 
Arohan gevolgd door een shakha met shaririek 
en bouddhiek. Na shakha volgde alpahaar (ont-
bijt), bouddhiek, khel en mahakhel, vishraam 
(pauze), snaan (douchen) en weer een shakha. 
De avond begon met Saayam Vandana, waar de 
mantra Shivoham Shivoham werd gezongen. 
Daarna was Ratri Katha. Dat was het avond- 
programma met een  verschillende invulling. Zo 
is er antakshree en hints gespeeld, hebben de 

sevaks een toneelstuk opgevoerd en film gekek-
en. Zo zag het programma eruit van maandag 
tot en met 
donderdag.

Vrijdag was een speciale dag voor de swayam-
sevaks. Na vijf dagen volop les te hebben ge-
had in dand, padvinyaas, ni-yuddh en boud-
dhiek, was het tijd voor de examens. Iedereen 
was druk aan het voorbereiden en was behoo-
rlijk zenuwachtig. Uiteindelijk heeft iedereen 
zijn examen met goede cijfers gehaald. Hoe-
wel de meeste swayamsevaks het programma  
behoorlijk zwaar vonden, heeft iedereen 
flink genoten. Iedereen heeft ontzettend veel  
geleerd  en kan die kennis doorgeven aan de 
swayamsevaks in de shakha die niet aanwezig 
waren.
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Nova College Amsterdam, Nederland

In Juli 2009, organiseerde Hindu Sevika 
Samiti een driedaagse Shibir met 25 
shiksharti’s van verschillende shakha’s 
in Nederland. 

De Shibir in Amsterdam was een  
combinatie van zware discipline,  
verfrissende boudhieks, intensieve shaririek 
sessies en veel lol! De boudhiek over  
Ayurveda van Prashaantji Bansidhar was 
erg goed ontvangen door de shiksharti’s, 
waarbij ze leerden hoe hun voedings- 
patroon, dagelijks ritme en gedachten invloed  
hebben op hun gezondheid. 

De shiksharti’s genoten erg van de 
Kaaryashala’s (workshops) over de drie  
inspiraties van Samiti, waarbij ze een toneel-
stuk dienden op te voeren over een scene 
uit het leven van Jijabai, Rani Lakshmibai en 

Ahilyabai Holkar. Hun kennis, creativiteit en 
teamwork werden getest gedurende de Ratri 
Katha. Als opdracht dienden de shikshaka’s 
een zoektocht te organiseren en een poster 
te maken van een Hindu symbool. 

Aan het einde van Shibir dienden alle 
shiksharti’s een examen af te leggen op het 
gebied van Shaririek en Boudhiek en alle 
leerlingen waren geslaagd! Een belangrijk 
onderdeel van de Shibir was de positieve 
sfeer, waarbij er geen verschil was in 
omgang tussen een shikshaka en shiksharti. 
Verder droeg een ieder bij aan de 
ontwikkeling van de ander. 

De allerbelangrijkste les is beseffen dat 
shakha’s en shibirs slechts middelen zijn om 
een enthousiaste, sociale en ontwikkelde 
Hindoe-gemeenschap te bouwen. De shibir 
heeft een bijdrage geleverd aan dit hogere 
doel. 
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Achtergrond
Global Human Rights Defence (GHRD) is een 
internationaal opererende en vertegenwoordigde 
mensenrechtenorganisatie. Het hoofdkantoor is 
bewust gevestigd in ’s-Gravenhage, omdat deze 
stad de “Internationale Stad van Vrede en Recht” 
wordt genoemd. 

Missie
Het is de missie van GHRD om mensenrechten, en 
in het bijzonder rechten van minderheden, actief 
te promoten en om autoriteiten, organisaties en 
samenlevingen te informeren, te beïnvloeden en 
te bewegen inspanningen te leveren om overtred-
ingen van mensenrechten tot het verleden te laten 
behoren.

Werkzaamheden
Binnen het brede spectrum van mensenrechten ligt 
de focus op rechten van minderheden. Dit kunnen 
politieke, religieuze, linguïstische, of andere 
minderheden zijn. De geografische focus ligt op 
landen in Zuid-Azië.

Naast actie voeren (campagne en lobbyen) voor 
slachtoffers van mensenrechten- overtredingen, is 
het ook de taak van ons om de slachtoffers te 
helpen op het gebied van rehabilitatie. GHRD 
heeft ervoor gezorgd dat de mensenrechten- 
overtredingen in Bangladesh meer aandacht  
krijgt binnen de mensenrechtensector. Tevens wordt  
hierdoor de druk op Bangladesh opgevoerd. 

Door veel te lobbyen begint GHRD reactie te krijgen 
van National Human Rights Commission van India 
betreffende verschillende zaken.

Tevens vind GHRD belangrijk dat de samenlev-
ing, vooral jongeren ook actief worden binnen het  
maatschappelijk middenveld. Daarom hecht GHRD 
zoveel waarde aan educatie in Nederland.
Door middel van verschillende soorten  
activiteiten proberen wij draagvlak te creëren  
binnen de Nederlandse samenleving. De activiteiten 
kunnen uiteenlopend zijn, zoals een uitwisselings- 
programma, workshops op scholen ( basis-, MBO- 
en HBO-scholen). 
Een van de meest succesvolle programma’s in 
Nederland is Hand-in-Hand. Op dit evenement 
wordt er geprobeerd door middel van 
entertainment (zang en dans) de jongeren te 
stimuleren en te motiveren om actief te worden.

Dit jaar werd er op 2 oktober in kader van  
‘Internationale dag van Geweldloosheid’ een  
evenement georganiseerd in het ‘Nieuwe Kerk’ te 
Den Haag om het gedachtegoed van Mahatma 
Gandhi te verspreiden binnen de Nederlandse 
samenleving. 

Op 10 december, ‘Internationale dag van mensen-
rechten’, wordt er extra aandacht geschonken aan 
de mensenrechtenovertredingen. 

Houd de website in de gaten voor de  
activiteiten: www.ghrd.org.
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Sewa door studenten: Sewa Week van HSFN. 
De Sewa Week is een jaarlijkse project dat het  
Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN) sinds 
2007 organiseert. In de laatste week, voordat het 
nieuwe collegejaar begint, vinden er een tiental 
activiteiten plaats, waarbij Sewa centraal staat. 
Zo hebben vrijwilligers tijdens de afgelopen Sewa 
Week, die plaats vond van 24 t/m 29 augustus 
2009, onder andere:

Geholpen met het maken van voedsel- •	
pakketten bij voedselbanken;
Een maaltijd bereid voor daklozen;•	
Een inzamelingsactie georganiseerd voor een  •	
weeshuis in Suriname;
Een wandeltocht gemaakt met •	
ouderen uit een verzorgingstehuis.•	

Naast deze activiteiten zijn er nog een sponsorloop 
en benefiettalentenjacht gehouden, waarbij er 
zoveel mogelijk geld is opgehaald voor het 
project ‘Fight child labor in Bali’. Dit is een project 
van Global Human Rights Defence (GHRD), waarbij 
kinderarbeiders terug worden gebracht naar school, 
zodat ze kunnen leren en een betere toekomst voor 
zichzelf kunnen opbouwen; een toekomst zonder 
kinderarbeid.

In de drie jaar dat de Sewa Week wordt  
georganiseerd, hebben veel personen actief deel-
genomen aan de activiteiten. Het aantal vrijwilligers 
is verdubbeld van 70 in 2007 tot ruim 150 in 2009. 
Ook hebben tientallen organisaties gezamenlijk 
meegeholpen met de realisatie van de Sewa Week 

door te helpen met de promotie en uit-
voeren van de activiteiten. Verder zijn er 
artikelen en reportages verschenen in 

verschillende kranten en op verschillende radio- en 
televisiezenders, zoals De Telegraaf, Algemeen 
Dagblad, Radio Amor, FunX en OHM. De boodschap 
van Sewa is verspreid onder duizenden mensen. 
HSFN organiseert de Sewa Week om te laten zien 
hoe belangrijk Sewa is voor de samenleving. Verder 
zien de vrijwilligers op welke manieren het 
mogelijk is om in onze Nederlandse samenleving 
Sewa te doen. Het hoofddoel van de Sewa Week is 
om ervoor te zorgen dat Sewa een onderdeel wordt 
van het dagelijkse leven van een ieder. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat het niet meer nodig is om 
een Sewa Week te organiseren, omdat iedereen uit 
zichzelf dan al Sewa doet. 
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ISKCON

De Hare Krishna 
Beweging is de popu-
laire naam voor de Inter- 
nationale Gemeenschap 
voor Krishna-bewustzijn 
(ISKCON staat voor  
International Society  for 
Krishna Consciousness), 
in 1966 opgericht door 
Srila Prabhupada. Haar 
hoofdkwartier is 
gevestigd in Mayapur, 
Kolkata te India. Het is 
een wereldwijde gemeen- 

schap van toegewijden die bhakti-yoga  
beoefenen, de eeuwige wetenschap van het 
liefdevol toegewijd dienen van God. De gemeen- 
schap heeft vrijwel overal ter wereld centra. Verder 
heeft Iskcon veel agrarische leefgemeenschappen 
en scholen, waar de Vedische kennis wordt over-
gedragen. In de Benelux is de leefgemeenschap 
in de Belgische Ardennen gevestigd, genaamd  
Radhadesh. Hier bevindt zich ook de Vedische 
universiteit. De eerste twee studiejaren worden 
afgesloten met respectievelijk een certificaat 
en een diploma van de Universiteit van Wales,  
Lampeter. Studenten die de driejarige opleiding 
volgen, halen een Bachelor degree in Vaishnava 
Theologie.

In 1970 richtte Srila  
Prabhupada de 
Governing Body Comission 
op om hem te helpen met 
het managen van ISKCON. 
De GBC houdt jaarlijks  
vergaderingen in May-
apur Dhaam en geeft tot 
op de dag van vandaag 
algemeen advies aan 
de gemeenschap. De  
besluiten komen tot stand 
door democratisch te  
stemmen, in overleg met de plaatselijke  
bestuurders. De traditie van deze beweging is 
gebaseerd op de authentieke 
Vedische geschriften, in het bijzonder de wereld-
beroemde klassieker, de Bhagavad Gita, die de  
essentiële instructies van Heer Krishna bevat, 5000 
jaar geleden door Hem Zelf gesproken. 

Srila Prabhupada onderwees niet alleen  
spiritualiteit, maar introduceerde in het westen 
ook het vedische cultuur. Een cultuur die rijk is aan  
klassieke Indiase muziek en dans. Jaarlijks is er 
de welbekende Ratha yatra festival oftewel India  
Parade festival in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en tegenwoordig ook in Eindhoven.  Iedere week  
zijn er ook harinams gepland in steeds verschillende 
steden. Een harinam is een processie waarin de  
toegewijden de heilige namen van Krishna  
zingen op straat. Door het naar buiten to-
etreden door middel van de Ratha yatra’s en 
harinam’s worden zowel morele als spirituele  
boodschappen overgedragen. Sinds er Ratha  
yatra’s gehouden worden heeft de Shakha ons  
gesteund door hun vrijwillige bijdrage, namelijk het  
ondersteunen en beveiligen van de optocht.

 
Srila Prabhupada vroeg zijn leerlingen om ervoor 
te zorgen dat er niemand hongerig zou zijn in 
een straal van tien kilometer rond een tempel. Hij 
deed dit verzoek toen hij vanuit een tempelraam in  
Mayapur (India) kinderen met honden om voedsel- 
resten zag vechten. Vanaf die dag is Food For 
Life (FFL) gestart en nu, na enkele decennia, 
is het de grootste vegetarische voedselhulp- 
organisatie ter wereld. Dagelijks deelt FFL over de  
gehele wereld duizenden gezonde, warme  
vegetarische maaltijden uit. 

Soms wordt er bij rampen direct 
actie ondernomen vanuit de 
plaatselijke tempels. Dit was het 
geval tijdens de tsunamiramp 
in december 2004, waarbij er 
op grote schaal hulp werd aan- 
geboden in India, Sri Lanka en op 
kleinere schaal in Indonesië en 
Maleisië.

Er komen ook steeds meer  
speciale projecten van de grond, 
zoals het Bhaktivedanta zieken-
huis, een weeshuis voor kinderen 
in Sri Lanka, een weeshuis in  
Kenia, een school in Vrindavana, 
enz. 
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Belangrijk is dat in al deze projecten het weg- 
nemen van de bron van alle misère centraal staat: het  
gebrek aan godsbewustzijn, Krishna-bewustzijn.

Prasadam (letterlijk: ‘de genade van God’) is zuiver  
vegetarisch voedsel dat aan Heer Krishna is  
geofferd en dat daardoor karma-vrij is. Het is  
daarom niet alleen voeding voor het lichaam, maar 
ook voor de geest en de ziel.

Seva 
Er worden verschillende seva (toegewijde  
dienst) verricht, waaronder: Shastra Vitaran 
Seva (boekverspreiding) , Prasada Vitaran Seva  
(voedselverspreiding), Mandir Suddhikaran Seva 
(tempel schoonmaak), Mandir Pushtikaran Seva 
(tempel onderhoud), Pushpa Seva (bloemen- 
kransen), Rasoi Seva  (keuken), Pujari Seva 
(beeldgedaanten verering), Anya Seva (andere  
dienst) Tulsi of Go Seva
 
 
 
 
 
 
 

 

Voedselverspreiding (prasadam seva) aan •	
degenen die het nodig hebben via ons 
‘Food for Life’ project. Elke week worden 
honderden mensen gevoed met een  
complete, gezonde, vegetarische maaltijd.  

Verering van de beeldgedaanten. U kunt •	
een offerdienst (arati) sponseren of aan  
iemand laten opdragen. Giften van geld 
zijn welkom, maar de Beeldgedaanten  
ontvangen ook graag offerandes in natura  
zoals bloemen, specerijen, rijst, vruchten, etc.  
 

Boekverspeiding. Productie en distributie naar •	
bibliotheken, gevangenissen, instituten, etc.
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Seva hai Yagya Kunda

 

Seva hai yagya kunda samidha sam ham jale
Dhyeya mahasagar me sarita roep ham mile
Loka yogakshema hi rashtra abhay gana hai

Sevarata vyakti vyakti karya ka hi prana hai ||ref||

Uccha nicha bheda bhula eka hama sabhi rahe
Sahaja bandhu bhava ho raga dvesha narahe

Sarvadik prakasha ho gyanadipa bala do
Charana shighra drirha barhe dhyeya shikhara hama charhe||1||

Muskurate khila uthe mukula pata pata me
Lahara lahara sama uthe hara praghata ghata me

Stuti ninda labha lobha yasha virakti chava se
Karmakshetra me chale sahaja sneha bhava se ||2||

Dina hina seva hi paramesh ki archana
Kevala upadesha nahi karmarupa sadhana
Mana vacha karma se sadaiva eka rupa ho

Shivasundara nava samaja vishvavandya hama garhe ||3||

| Betekenis |
Net zoals het heilig en goed is voor de Samidha om geofferd te worden in het heilige vuur van de Yagya, 

precies zo is het voor ons om anderen te dienen. Net zoals een rivier stroomt en samenkomt met de 
oceaan, laat ons samenkomen in de oceaan van Seva. Goed zijn voor anderen is waar wij voor staan. En 

Seva-georiënteerde mensen vormen de kern van ons werk.
Laten we alles vergeten over onderlinge verschillen in standen en achtergronden, laten wij allen één zijn. 
Laat er een broederschap zijn zonder haat, bitterschap en vijandschap. Laat het overal licht zijn, en geef 
ons allen kennis. Laten we verder gaan en ons doel bereiken. Elke bloem bloeit met een lach, elke golf 

komt en gaat op de zelfde wijze. Weg van belaging, voordeel, hebzucht en roem, laten we op eenvoudige 
wijze met veel liefde verder marcheren in ons veld van daden (Karmkshetra).



Soechna
In de paasvakantie van 2010 zal er in Denemarken de Europese Shibir •	
plaatsvinden, waar swayamsevaks uit verschillende Europese landen 
aan mee zullen participeren. Meer informatie hieromtrent volgt nog! 

Wil je ook dat je shakha groter wordt? Neem dan al je broertjes,•
zusjes, vrienden, vriendinnetjes, nichtjes, neefjes en alle andere
kennissen mee op shakha!




