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Er was eens een jongen die op jonge leeftijd bij een 
gevaarlijk auto-ongeluk zijn linkerarm had verloren. 
Deze tienjarige jongen had een sterke wil en veel 
doorzettingsvermogen. Ondanks zijn lichamelijk 
gebrek besloot hij vastberaden om de vechtsport judo 
te leren. De jongen begon lessen te nemen bij een oude 
Japanse judomeester. Hij volgde de instructies goed 
op en beheerste de lesstof erg snel. Om deze redenen 
begreep de jongen niet waarom de leraar hem na drie 
maanden training slechts één techniek had aangeleerd. 
Na lang nadenken besloot de jongen zijn vraag eindelijk 
te stellen: “Meester, zou ik niet meer judotechnieken 
moeten leren?” “Dit is de enige techniek die je kent, 
maar dit is de enige techniek die je dient te kennen,” 
antwoordde de leraar. De jongen begreep niet volledig 
wat de leraar hiermee bedoelde, maar hij vertrouwde 
zijn meester en bleef daarom trainen. 

Maanden later nam de leraar de jongen mee naar zijn 
eerste toernooi. Geheel verbaasd over zijn prestatie, 
won de jongen de eerste twee wedstrijden met gemak. 
De derde wedstrijd bleek wat moeilijker te zijn, maar 
na een klein poosje werd de tegenstander ongeduldig 
en verloor.  De jongen gebruikte erg vaardig zijn enige 
aangeleerde techniek om de wedstrijden te winnen. 
Nog steeds verwonderd door zijn eigen succes, kwam 
de jongen vervolgens in de finale te staan. 

Deze keer was zijn tegenstander grootgebouwd, sterk 
en een duidelijk ervaren vechter. In het eerste deel van 
de wedstrijd leek het alsof de jongen deze wedstrijd niet 
zou winnen. Bezorgd dat de jongen - die door het gemis 
van zijn linkerarm erg kwetsbaar oogde - gewond zou 
raken, laste de scheidsrechter een time-out in. Net op 
het moment dat de scheidsrechter de wedstrijd wilde 
beëindigen, stapte de judoleraar van de jongen naar 
voren. “Nee!” sprak de leraar, “Laat hem zijn wedstrijd 
afmaken.” 

Kort nadat de wedstrijd weer begon, maakte de 
tegenstander de fout om zijn alertheid voor een moment 

te minderen. Op dat ogenblik handelde de jongen met 
grote snelheid en gebruikte zijn enige geleerde techniek 
om de tegenstander te vloeren. De jongen won de finale 
en werd uitgeroepen tot winnaar van de dag. Op zijn 
allereerste toernooi werd hij kampioen. 

Op de terugweg evalueerden de jongen en de leraar 
iedere wedstrijd van het toernooi. Op een gegeven 
moment in dit gesprek verzamelde de jongen al zijn 
moed om de leraar de vraag te stellen waar hij sinds 
zijn overwinning mee zat. “Meester, hoe heb ik het 
toernooi kunnen winnen met de beheersing van slechts 
één techniek?” “Je hebt gewonnen om twee redenen,” 
antwoordde de leraar op een rustige toon. “Ten eerste 
heb je geleerd één van de moeilijkste worpen in heel 
judo bijna volledig te beheersen. En ten tweede, de 
enige gekende manier voor een tegenstander om 
zichzelf te verdedigen tegen deze techniek is om jou 
linkerarm vast te grijpen.” 

Het komt geregeld voor in het leven dat wij onze gebreken 
zien als zwakke punten en hier ook naar handelen. Dit 
verhaal leert ons echter het volgende:

Een gebrek vormt eigenlijk alleen een zwak punt 
op het moment dat we negatief denken erover, 

de moed opgeven en niet meer in onszelf geloven. 

Leer daarom zowel goede als ´slechte´ omstandigheden 
altijd positief te gebruiken om je doelen te bereiken, door 
vastberaden en gedisciplineerd te werk te gaan.

Een tweede, nog belangrijkere les die we terugvinden 
in het bovenstaande is de vaardigheid om potentie in 
anderen te ontdekken. Dit houdt in dat we naar een 
ieder zijn eigenschappen kijken in het licht van kracht en 
mogelijkheid, in plaats van tekortkoming en zwakheid. 
Deze eigenschap is kenmerkend voor een effectieve leider en 
zorgt door middel van goede karaktervorming uiteindelijk 
voor het opbouwen van een duurzame maatschappij, 
waar de juiste personen de juiste taken uitvoeren.
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Dashavataar zijn de Das (ds = tien) Avataars (avt;r) 
van Vishnu Bhagwan, wat letterlijk tien incarnaties of 
tien verschijningen betekent. De Dashavataar hebben 
veel invloed gehad op de mensheid. De beschrijving 
van de eerste vijf Avataar is te vinden in de vorige editie 
van de Sangh Kiran. In deze editie worden de laatste vijf 
Avataar beschreven.

6. Parshuraam (prxur;m)
Parshuraam is verschenen in de 
Treta Yuga en is de zesde Avataar 
van Shri Vishnu. Parshu betekent bijl, 
Parshuraam betekent dus Raam met 
een bijl. Hij is de zoon van Jamadagni 
en Renuka. Parashuraam wordt 
geboren in een tijd dat de Kshatriya (=]Iy = koningen 
en krijgers) zich niet meer aan Dharm houden en hun 
macht misbruiken. Om deze Adharm (a/mR = onrecht) 
te vernietigen is Parashuraam op aarde gekomen. 
Na een diepe Dhyaan (?y;n = meditatie) ontvangt 
Parshuraam de bijl van Shiv Bhagwan en leert hij  van 
hem alles over Dhanur Vidya (/nur iv´; = krijgskunst en 
oorlogvoering). Parshuram wordt een Brahmakshatriya 
(b[÷=]Iy): een persoon met de verantwoordelijkheden 
en eigenschappen van een zowel een heilige als een 
krijger. 

Op een dag wordt Jamadagni door koning Kartavirya 
Arjun en zijn leger bezocht. Jamadagni geeft zijn 
gasten voedsel gemaakt van de melk van de heilige 
koe Kamadhenu (k;m/enu). De koning eist de koe van 
Jamadagni, maar hij weigert haar af te staan. Kartavirya 
neemt de koe met geweld mee en vernietigt de Ashram 
(a;Åm = verblijfplaats van heiligen). Parshuram treedt 
op tegen dit onrecht en vernietigt het hele leger van de 
koning en vervolgens de koning. Om wraak te nemen, 
nemen de zonen van koning het leven van Jamadagni. 
Hierdoor wordt Parshuram woedend en doodt alle 
zonen van de koning. Vervolgens gaat hij verder en 
doodt hij alle Kshatriya en zorgt hij ervoor dat Dharm 
zegeviert.

7. Raam (r;m)
Shri Raam is de zevende Avatar van 
Vishnu Bhagwan en is verschenen 
in de Treta Yuga. Het verhaal over 
zijn leven staat beschreven in de 
Ramayan (r;m;y,). Shri Raam wordt 
verschijnt in Ayodhya (ayo?y;) als 
zoon van Raja Dashrath en Rani Kaushalya. Hij heeft drie 
jongere broers: Bharat, Lakshman en Shatrughna. Na 
zijn educatie in de gurukul van Rishi Vashishth wordt hij 
door Rishi Vishwamitra meegenomen naar zijn Ashram. 
Vishwamitra heeft veel last van Rakshas die zijn Yagya 
(yD = vuuroffer) verstoren en vraagt Shri Raam om de 
Rakshas te verslaan. Na dit gedaan te hebben gaan ze 
naar het koninkrijk van Raja Janak voor de Swayamvar 
van Sita. Shri Raam volbrengt de opdracht van de 
Swayamvar en trouwt met Sita. Na het huwelijk keren ze 
terug naar Ayodhya en wordt aangekondigd dat Raam 
gekroond zal worden tot Yuvraaj (yuvr;j = kroonprins). 
Rani Kekayi is het hier niet mee eens en wenst dat Shri 
Raam Vanvaas (vnv;s = verblijf in het bos) krijgt en dat 
Bharat koning wordt. 

Uiteindelijk gaan Shri Raam, Sita en Lakshman naar het 
bos voor veertien jaar. Tijdens het laatste jaar van de 
Vanvaas ontvoert Ravan (r;v,) Sita en neemt hij haar 
mee naar Lanka. Shri Raam vindt haar met behulp van 
de Vanar Sena (v;nr sen; = leger van Vanars), die onder 
andere bestaat uit Hanuman, Sugriv en Angad. Het leger 
van Shri Raam gaat naar Lanka om Ravan te verslaan 
en Sita Mata te bevrijden. Tijdens een hevige strijd 
tussen de Vanar Sena en het leger van Ravan worden de 
Rakshas verslagen. Het laatste gevecht gaat tussen Shri 
Raam en Ravan en de oorlog eindigt met de dood van 
Ravan. Na Ravan verslagen te hebben keert Raam terug 
naar Ayodhya en wordt hij alsnog gekroond tot koning. 

Gedurende zijn leven laat Shri Raam zien dat hij de ideale 
zoon, man en koning is. Daarom wordt hij Maryada 
Purushottam (my;Rd; pu¨WoÊm) genoemd en is hij een 
groot voorbeeld voor ons allen. 

Dashavataar
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8. Krishna (Õã,)
Shri Krishna verschijnt in de Dwapar 
Yuga en is de achtste Avataar van 
Vishnu Bhagwan. Krishna betekent 
letterlijk ́ donker´ en verwijst naar de 
donkere kleur van Krishna Bhagwan. 
Zijn verhaal staat beschreven in 
de Mahabharat (mh;.;rt). Shri Krishna is de zoon van 
Vasudev en Devaki om onder andere zijn wrede oom 
Kansa (k&s) te verslaan. Omdat zijn ouders opgesloten 
zijn in de kerkers van het paleis, groeit hij op in Gokul 
als de zoon van Nand en Yashoda. Al op jonge leeftijd 
vecht hij tegen het kwade en laat hij zijn goddelijkheid 
zien. Zo verslaat hij Nagraj Kaliya (n;gr;j k;ily; = de 
koning van de slangen) en zelfs Devraj Indra (devr;j ”N{ 
= koning van de Devta’s) door de Govardhan Parvat op 
te tillen. Uiteindelijk gaat hij naar Mathura (mqur;), waar 
hij Kansa verslaat en zijn ouders bevrijdt. 

Na het bevrijden van zijn ouders zet Shri Krishna zich 
in heel Bharat in om Adharm te vernietigen en Dharm 
te verspreiden. Zo strijdt hij tegen de slechte koning 
Jarasandh (jr;s&/) en helpt hij de Pandavs bij het 
opbouwen van hun koninkrijk Indraprasth (”N{p[Sq). De 
tegenstellingen tussen Dharm en Adharm zijn echter zo 
scherp, dat een Dharmyuddh (/mRyuõ = strijd tussen goed 
en kwaad) onvermijdelijk wordt. Tijdens deze oorlog is 
Shri Krishna de wagenmenner van Arjun en vertelt hij 
de Bhagwad Gita (.gvíIt;) aan hem op het slagveld 
van Kurukshetra. Deze Dharmgranth (/mRg[&q = heilige 
geschrift) is het belangrijkste deel van de Mahabharat 
en leert ons wat Dharm is. Met de inspiratie van Shri 
Krishna trekt Arjun ten strijde en overwint Dharm.

Krishna Bhagwan is tezamen met Raam Bhagwan één 
van de meest aanbeden incarnaties onder Hindu’s 
wereldwijd. Hij staat bekend om zijn moed, daadkracht 
en het herstellen van de balans in de wereld. Hij wordt 
meestal afgebeeld met een Murali (murlI = fluit), wat 
symbool staat voor het verspreiden van de melodie van 
liefde onder mensen. 

9. Buddha (buõ)
Na het vertrek van Krishna Bhagwan, 
begint de Kali Yuga. Het toepassen 
van de Veda´s wordt vervangen door 
het verrichten van rituelen zonder 
enige betekenis. Om de wereld 
te verlichten, verschijnt Vishnu 
Bhagwan in zijn negende incarnatie als prins Siddharth 
Gautam. Hij wordt omringd door grote paleismuren 
en heeft nooit armoede, ziekte of dood ervaren, totdat 
hij stiekem de stad ingaat met zijn bediende. Daar 
ontdekt hij de echte wereld, waaronder ook armoede, 
ziekte en dood. Tevens ziet hij voor het eerst een Sadhu 
(s;/u = monnik). De Sadhu inspireert de jonge prins 
om afscheid te nemen van het paleis om zich verder 
te verdiepen in meditatie. Op 35-jarige leeftijd bereikt 
Siddharth Nirvaan (inv;R, = verlichting) waarna hij 
bekend wordt als de spirituele leider Gautam Buddh. Hij 
reist door heel Bharat en verspreidt de ware boodschap 
van Dharm. Hij leert mensen hoe je door Prem (p[em = 
zuivere liefde), Daya (dy; = mededogen) en Ahinsa 
(aih&s; = geweldloosheid) vrij kunt worden van leed en 
de hoogste gelukzaligheid kunt bereiken. Op 80-jarige 
leeftijd verlaat hij zijn lichaam.

10. Kalki (kiLk)
Kalki is de tiende Avatar van Vishnu 
Bhagwan en zal verschijnen aan het 
einde van de Kali Yuga, de periode 
waarin wij nu leven. Kalki betekent 
eeuwigheid en zal verschijnen op 
een wit paard met een zwaard. Zijn 
doel is om de balans in de wereld te herstellen. 

De Dashavataar vormen een inspiratiebron en voorbeeld 
voor ons als mens. Ze hebben zich allemaal ingezet voor 
de bescherming van het goede. We zijn allemaal een 
deel van Bhagwan en kunnen op onze eigen manier 
bijdragen het de bescherming van Dharm door te leven 
volgens haar normen en waarden en op de juiste manier 
op te treden tegen Adharm wanneer dit nodig is.
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Vanaf het collegejaar 2012/2013 gaat de 
bacheloropleiding ‘Religie en Levensbeschouwing: 
traject Hindoeïsme’ van start aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU). De opleiding richt zich op 
personen die de diepgaande filosofie van de Hindu 
Dharm willen begrijpen en willen leren om zelf de 
geschiften te gebruiken om antwoorden te vinden op 
maatschappelijke vraagstukken. Het onderwijs wordt 
in samenspraak met de Hindoeraad Nederland (HRN) 
opgezet en uitgevoerd.

Naast algemene religie-vakken bevat het traject 
specifieke vakken met betrekking tot de Hindu Dharm, 
zoals ‘Sanskriet’, ‘Hindoe-geschriften: Veda & Upanishad’, 
‘Geschiedenis van het hindoeïsme’ en ‘Hindoe-filosofie’. 
Op deze manier wordt geprobeerd de studenten een 
brede basis mee te geven, waarmee ze in de maatschappij 
aan de slag kunnen als geestelijke. Om zich vervolgens 
verder te verdiepen staat een masteropleiding op de 
planning, die van start moet gaan vanaf september 
2013.

Verder ontvangt VU van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) 2,6 miljoen euro om 
postdoctorale ambtsopleidingen Hindoeïsme en 
Boeddhisme te starten. Deze opleidingen sluiten 
aan op de bachelor- en masteropleidingen. De 
ambtsopleidingen richten zich, meer dan de bachelor- 
en masteropleiding, op de ontwikkeling van specifieke 
vaardigheden voor pandits en chaplains. Dit zou moeten 
bijdragen aan een betere invulling van hun functie 
als religieuze voorganger. Het uiteindelijke doel is om 
academisch opgeleide Hindoe-geestelijken te vormen, 
die goed onderbouwde antwoorden kunnen geven 
op vragen over de Hindu Dharm van zowel de Hindu 
gemeenschap als de Nederlandse samenleving. 

Meer informatie over de opleiding is te vinden op de 
website van de VU: www.vu.nl

Britse wetenschappers gaan onderzoeken of Hardi (in 
het Westen bekend als kurkuma) kan worden ingezet 
bij de bestrijding van darmkanker. Uit eerder onderzoek 
is al gebleken dat Hardi in staat is om kankercellen af te 
breken. Ook zou het goed zou zijn voor het geheugen 
en de lijn. De onderzoekers gaan de komende tijd 
veertig patiënten volgen in twee ziekenhuizen in 
Leicester. Ze gaan onderzoeken of een combinatie 
van chemotherapie en Hardi gunstige effecten heeft. 
Zeven dagen voor het begin van een standaard 
chemobehandeling krijgen de patiënten tabletten met 
Hardi. Uit onderzoek onder dieren is gebleken dat de 
combinatie van beide behandelingen ‘honderd keer 
beter’ is dan een van beide therapieën op zichzelf.

De geneeskrachtige werking van Hardi is binnen de 
Hindu Dharm als duizenden jaren bekend. Binnen 
de Ayurved is het een veel gebruikte kruidensoort, 
die wordt ingezet als medicijn tegen onder andere 
ontstekingen, cholesterol, leverziekten, huidziekten 
en een slechte bloedsomloop. Verder wordt het kruid 
natuurlijk gebruikt in de Hindoestaanse en Indiase 
keuken. Wanneer Hardi met de juiste regelmaat en in de 
juiste hoeveelheid wordt gebruikt, zorgt het niet alleen 
voor lekkerder eten, maar heeft het ook een preventieve 
werking. Het is goed dat deze eeuwenoude kennis van 
de Hindu’s, kan worden ingezet voor het welzijn van de 
gehele mensheid. Het is dus zeker aan te raden om hier 
bewust mee om te gaan. 

Hindu Nieuws
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Het Indiase patentenbureau heeft 1300 Yoga Asans 
gepatenteerd om ervoor te zorgen dat deze niet 
kunnen worden uitgebuit. Door de Asans te patenteren 
zijn ze eigendom geworden van India en kunnen ze 
niet meer worden opgeëist als (intellectueel) eigendom 
door (veelal Europese en Amerikaanse) personen of 
bedrijven. Op deze manier blijft de kennis toegankelijk 
voor een ieder en wordt voorkomen dat een kleine groep 
mensen veel geld kan verdienen aan deze kennis.

Yoga guru’s en ruim 200 wetenschappers hebben hard 
gewerkt om de lijst samen te stellen uit 16 oude Yoga 
teksten. Van de lijst worden 30-40 Asans vrijgegeven. De 
totale lijst met alle Yoga Asans en ruim 200 video’s met 
demonstraties zal beschikbaar zijn voor internationale 
patentenbureau’s via India’s Traditional Knowledge 
Digital Library (TKDL). Verder staat op de planning om 
nog 20 teksten te vertalen en toe te voegen aan de lijst, 
zodat ook deze Asans beschermd zijn.

Yoga is, sinds de introductie in de jaren ‘60 en ‘70, een 
zeer winstgevende bedrijfstak geworden in Europa en 
Amerika. Yoga leraren in de Verenigde Staten hebben 
in de afgelolpen decennia ruim 130 Yoga gerelateerde 
patenten, 150 auteursrechten en 2300 handelsmerken 
geregistreerd. Op deze manier verdienen ze veel geld 
aan kennis, die volgens de Hindu traditie toegankelijk 
moet zijn voor een ieder. Hiervoor wordt nu gezorgd 
door de Asans te patenteren en afspraken te maken met 
buitenlandse patentenbureau’s.

Al vele jaren is bekend dat Sanskriet de beste taal is voor 
computers, aangezien de taal heel duidelijk en compact 
is. Hierdoor kunnen berichten worden verstuurd met 
het minste aantal woorden, wat zorgt voor een betere 
en snellere werking van computers. Na jarenlange 
investeringen door de NASA is het nu zover dat Sanskriet 
officieel gebruikt gaat worden als computertaal. 

Voor de NASA is in 1985 al duidelijk dat Sanskriet de taal 
is die ze nodig hebben. Toenmalige wetenschappers 
hebben ruim 1000 Sanskriet geleerden uitgenodigd 
om te werken voor de NASA, maar deze hebben 
geweigerd, omdat ze vonden dat Sanskriet de kennis 
van India is en niet gebruikt moet worden voor zaken 
in het buitenland. Na het weigeren van de geleerden 
heeft NASA Amerikaanse kinderen van kleins af aan 
Sanskriet lessen gegeven om ervoor te zorgen dat ze 
in de toekomst hun kennis kunnen inzetten voor de 
organisatie. 

Na ruim twee decennia geinvesteerd te hebben in 
de opleiding van de kinderen is het nu zover. Met 
de aankondiging van ‘Mission-Sanskrit’ is een begin 
gemaakt met het gebruik van Sanskriet als computertaal. 
Verder is gedurende het project duidelijk geworden dat 
Sanskriet niet alleen goed is voor de computer, maar 
ook voor de personen die het spreken. Het verbeterd 
de concentratie, het onthoudingsvermogen, het 
inbeeldingsvermogen en het stemgebruik. Dit is een 
extra stimulans om de taal te leren en te gebruiken. 

Hindu Nieuws
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bescherming

NASA lanceert ‘Mission-Sanskrit’ 
binnen eigen organisatie



Vul de antwoorden van de vragen in de puzzel in. De letters in de gele vakjes vormen uiteindelijk de oplossing.

Puzzels & Raadsels
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In dit geschrift zijn de verschijningen van Vishnu Bhagwan beschreven.1. 
Deze verschijning heeft Hiranyaksh verslagen.2. 
Deze verschijning heeft Hiranyakashipu verslagen.3. 
Dit nam Hiranyaksh mee naar de bodem van de kosmische oceaan.4. 
Dit werd gebruikt tijdens de Samudra Manthan (= het karnen van de oceaan).5. 
Zij worden door Bhagwan Vishnu beschermd.6. 
Deze verschijning redt koning Manu en alle wezens tijdens Pralay (= de zondvloed).7. 
Zij is de vrouw van koning Manu.8. 
Deze verschijning bezit de hele kosmos binnen twee voetstappen en verslaat koning Bali.9. 
De zoon van Hiranyakashipu die gered wordt door Shri Vishnu.10. 
Deze verschijning ondersteunt het karnen van de oceaan.11. 

Antwoord:

..........................................................................................................................................................................................

xBd phelI

(shabd paheli = woordpuzzel)



Kleurplaat
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Shri Raam, Sita Mata & het gouden hert



Op zaterdag 14 april vindt de Spardhaa 2012 plaats 
in sporthal ‘Olympus’ te Zoetermeer. Voor de 17e keer 
komen alle Shakha’s van Nederland bij elkaar om te laten 
zien wat ze hebben geleerd en te proberen de beker te 
winnen. Deze Spardhaa is in meerdere opzichten uniek. 
Voor het eerst is het namelijk zo dat het programma 
voor Sangh en Samiti in twee aparte zalen plaatsvindt. 
Ook is het voor het eerst dat alle Sevika’s gezamenlijk 
een Pradarshan (= demonstratie) geven.

Voor de Swayamsevaks is het programma ingedeeld in 
vier delen, namelijk Wyayaam & Geet, Khel, Bouddhiek en 
Mahakhel & Samta. De competitie begint met Wyayaam 
& Geet. Iedere Shakha wordt in een roulatiesessie 
getoetst op de onderdelen Wyayaam Yoga, Ni-yuddh 
en Padvinyaas. De Shikshaks letten erop dat iedereen de 
stof beheerst en dat de Gan de oefeningen gezamenlijk 
uitvoert. De Shakha’s doen goed hun best en vooral 
de uitvoering van Ni-yuddh ziet er indrukwekkend uit.
Tegelijkertijd komen de Shakha’s één voor één langs bij 
de jury om hun Geet voor te dragen. 

Na Wyayaam & Geet is het tijd voor Khel. De Shakha’s 
hebben wekenlang geoefend en zijn aan elkaar 
gewaagd. Iedereen doet zijn uiterste best en er wordt 
goed samengewerkt. Na deze lichamelijke inspanningen 
is het tijd voor Bhojan en geniet iedereen van de Roti’s 
met aardappel & kouseband en Chutney. Na de pauze 
staat Bouddhiek op het programma. Tijdens een grote 
quiz probeert iedereen zijn kennis over de ‘Hindu 
Sanskriti ke Prateek’ (= Hindu symbolen) zo goed 

mogelijk te herinneren en zoveel mogelijk punten te 
scoren. Uiteindelijk lukte het de meeste Shakha’s om 
30-35 van de 40 vragen goed te hebben.

Het laatste onderdeel in Mahakhel & Samta en tijdens 
voetbal, handbal en Lagori zet iedereen zijn beste 
beentje voor. Iedereen weet dat het niet alleen gaat om 
winnen, maar dat het belangrijk is om goed samen te 
werken en respectvol om te gaan met elkaar.

Voor de Sevika’s bestaat het programma uit Khel,  
Sharierik, Bouddhiek, Mahakhel en natuurlijk de grote 
Pradarshan. De dag begint met enkele Khel, zoals 
Anapekshit Langraa, Mandal Kabaddi en Gend Daur. 
Deze Khels zijn al in de Shakha’s voorbereid en iedereen 
werkt met elkaar samen, waardoor de Sevika’s van 
verschillende Shakha’s elkaar op een gezellige manier 
leren kennen. 

Later op de dag wordt Bouddhiek getoetst op een erg 
originele manier. Ook de Sevika’s hebben de ‘Hindu 
Sanskriti ke Prateek’ voorbereid en door middel van 
een speurtocht met quizen en workshops wordt getest 
hoe goed iedereen dit kent. Naast het beantwoorden 
van vragen, moeten de Sevika’s tekenen, dichten, 
luisteren, puzzelen en goed samenwerken om de 
speurtocht goed af te ronden. Door de opzet is de 
speurtocht heel leuk en legelijk heel leerzaam. Na dit 
leerrijke gedeelte is het tijd om te ontspannen met 
Mahakhel. Er wordt paaltjesvoetbal gespeeld, waarbij 
iedereen goed en sportief meedoet.
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Het programma eindigt met de Pradarshan van alle 
Sevika’s. Tijdens de Spardhaa is er meerdere keren 
gezamenlijk geoefend en dan is het eindelijk zover. Er 
wordt een grote opstelling gemaakt in de vorm van een 
Chakra. Nadat de muziek is begonnen (Hanuman Chalisa) 
begint een spectaculaire voorstelling. Tegelijkertijd 
wordt Yoga Asan gedaan, gelopen in formaties, Dand 
gedaan en gezwaaid met vlaggen. Iedereen gaat op 
het ritme en het is heel mooi om te zien. Het is één van 
de indrukwekkenste afsluitingen die de Spardhaa ooit 
heeft gekend. Terecht krijgen de Sevika’s een groot 
applaus van alle aanwezigen. 

Na de Pradarshan vindt de prijsuitreiking plaats en 
kondigt de jury aan welke Shakha op welke plaats is 
geëindigt. Iedereen krijgt sowieso een ‘Hanuman Chalisa’ 
mee. Uiteindelijk blijkt dat Skand Shakha gemiddeld 
over alle onderdelen het beste heeft gepresteerd en 
mogen zij de beker meenemen voor een jaar. Volgend 
jaar vindt er namelijk weer een Spardhaa plaats, waarbij 
we iedereen weer hopen te zien.

“De Spardhaa was voor mij een leuk en gezellig moment. 
Niet om te kijken wie de beste is, maar het was voor mij 
belangrijk om elkaar weer te zien. Je zag vrienden van 
bijvoorbeeld Den Haag of Amsterdam. Daarnaast maak 
je ook kennis met anderen en maak je gelijk ook nieuwe 
vrienden, waar het uiteindelijk ook om gaat.

De hele dag staat in teken van wat je de afgelopen jaar 
hebt geleerd. Daarnaast speel je leuke spelletjes met elkaar. 

Het eten was heel erg lekker. We hebben heel veel geleerd 
en probeerden de lastige vragen tijdens de Bhouddhiek 
sessie te beantwoorden. We hebben gekeken naar een 
paar spectaculaire Pradarshan’s. Helaas kwam daarna een 
einde van deze dag.”

~ Sharvesh ~

“Ik had de eer om Mukhiya Shikshika te mogen zijn. Voor mij 
was het een onwijs spannende ervaring en een geweldige 
dag. Er was een gezellige en sportieve sfeer. Dit vond ik erg 
fijn om mee te maken. 

Voor het eerst hebben we op de Samiti Spardha 2012 
een Pradharshan neergezet met heel Samiti. Er heerste 
saamhorigheid, eenheid en dat was precies het doel van 
deze Pradharshan. Ik heb deze dag als erg leuk, leerzaam 
en gezellig ervaren, ik kan haast niet wachten tot de 
volgende Spardha.”

~ Maya ~

“Dit jaar was het onderdeel Bhouddhiek heel erg moeilijk. 
Ik vond Ni-Yuddh het makkelijkste. Khel en Mahakhel was 
als gewoonlijk erg leuk. Daarnaast vond ik Geet ook heel 
leuk. Het eten en drinken was ook erg lekker. Je zag mensen 
die je heel lang niet gezien had. Kortom, dit jaar was weer 
een hele leuke dag. Tot volgend jaar!”

    ~ Umesh ~



In het paasweekend heeft de Europese Shibir 
plaatsgevonden in Amsterdam. Dit is een Shibir die om 
het jaar plaatsvindt in een ander land in Europa. Het doel 
van de Shibir is om Swayamsevaks en Sevika’s van de 
verschillende landen met elkaar in contact te brengen, 
kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. Verder 
wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden, 
waardoor de Hindu gemeenschap in Europa zich kan 
ontwikkelen en een grotere bijdrage kan leveren.

Tijdens deze Europese Shibir is het thema: Swami 
Vivekanand. Als één van de eerste vertegenwoordigers 
van de Hindu Dharm in het Westen vormt hij een 
voorbeeld voor ons. Door middel van presentaties, 
discussies en workshops komen de aanwezigen meer te 
weten over zijn levensverhaal, dat ons leert hoe we onze 
Dharm in het Westen kunnen behouden en uitdragen.

Tijdens de Shibir zijn er in totaal 96 participanten uit 
9 verschillende landen aanwezig, namelijk: Amerika, 
Engeland, Duitsland, Finland, Noorwegen, België, 
Frankrijk, Denemarken en Nederland. De verschillende 
nationaliteiten zijn geen barrière geweest in de 
onderlinge band en gedurende de hele Shibir heerst er 
een familiegevoel. Iedereen heeft veel van elkaar kunnen 
leren en hoopt elkaar gauw weer te zien. We hebben 
een aantal quotes van de Nederlandse aanwezigen 
verzameld om  een beeld te geven van de Shibir.

“Het was heel erg leuk, leerzaam en gezellig. Het was een 
mooie nieuwe ervaring om te zien dat er Shakha is in heel 
Europa. Het voelde alsof we allemaal een grote familie 
waren. Ik snap nu wat we bedoelen met ‘Vasudhaiva 
Kutumbakam’.”

~ Abhimanyu, Kalyaan Shakha ~

“Velig en vertrouwd, gezellig en gedisclipinieerd, ervarend 
en educatief… met andere woorden: een Shibir om nooit 
te vergeten.” 

~ Shaneeta, Kalyaan Shakha ~

“Ik vond de Shibir heel leerzaam maar vooral ook leuk. Ik 
vond het interessant dat ze ook Shakha in andere landen 
hebben. Ik niet verwacht dat er zoveel mensen uit veel 
verschillende landen zouden komen. Het was leuk om in 
het Engels te praten en ook gelijk te ‘oefenen’ in de praktijk. 
Verder heb ik ook heel veel mensen van andere Shakha’s 
in Nederland leren kennen en we hadden het met z’n allen 
altijd heel gezellig! Het was een hele leerzame, interessante 
en leuke ervaring om dit mee te kunnen maken.”

~ Diana, Vinayak Shakha ~

“Ik vond de Europese Shibir geweldig! Het was voor mij 
de 1e keer dat ik naar een Europese Shibir was geweest. Ik 
vond het super gezellig en ik heb een betere band gekregen 
met mensen uit mijn Shahka. Ook heb ik nieuwe mensen 
leren kennen die naar andere Shakhas in Nederland gaan. 
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En het leuke is dat we na de Shibir nog steeds contact 
met elkaar hebben. Ik ben blij dat ik ben geweest naar de 
Europese Shibir, het is zeker een aanrader om de volgende 
keer te gaan. Want ik weet nu al dat ik naar de volgende 
keer, over 2 jaar, weer ga.”

~ Karishma, Vinayak Shakha ~

“Het was heel leerzaam, gezellig en leuk om te zien hoe 
Shakha in andere landen wordt gedaan. Sommige dingen 
zijn anders maar ook veel dingen waarvan je denkt: ‘haha, 
ik heb ook ditzelfde geleerd op Shakha maar er zit toch 
verschil in.’”

~ Nishada, Vinayak Shakha ~

“De Europese Shibir was een toonbeeld voor het echte 
familiegevoel, welke we op Shakha en daarbuiten willen 
zien. Wat een harmonie en gelukzaligheidsgevoel werd 
er gecreëerd met de Sevaks en Sevikas uit verschillende 
landen! Deze activiteiten vergroten mijn trotsgevoel voor 
de Hindu Dharma en laat zien waarom werk voor de 
Samaaj zo belangrijk is.”

~ Harish, Lakshman Shakha ~

“Ik heb enorm veel plezier gehad, veel geleerd en ik ben 
weer een ervaring rijker, het was superleuk om mee te 
maken dus! “

~ Nilam, Vinayak Shakha ~

“Ik vond het erg leuk en interessant. Ik heb veel mensen 
ontmoet maar ook veel vragen kunnen stellen. Zowel aan 
de mensen uit Nederland maar ook uit het buitenland.”

~ Jayesh, Vinayak Shakha ~

“De Shibir was leuk, ik heb veel nieuwe mensen leren 
kennen, veel gesport en veel geleerd.”

~ Vikash, Lakshman Shakha ~

“Ik vond het leuk, het was gezellig en ik heb veel geleerd. 
Het was interessant om te horen en leren hoe tolerant en 
verfrissend Swami Vivekanand was en hoe zijn kennis en 
ideeën zijn toegepast in de Shibir.” 

~ Jay, Shravan Shakha ~

“Ik vond het erg erg gezellig en leuk! En ik heb veel geleerd. 
Dit was mijn eerste Shibir en ik vond het nogal spannend!” 

~ Keshni, Vinayak Shakha ~

“Ik vond het heel leuk om samen met andere Swayamsevaks 
en Swayamsevikas uit heel Europa bezig te zijn met 
Shakha. Daarnaast heb ik veel geleerd en nieuwe vrienden 
gemaakt.” 

~ Radhikesh, Kalyaan Shakha ~

“Ik vond de Shibir leuk omdat je met z’n allen bij elkaar 
was. Je deed van alles met elkaar en kon het met iedereen 
goed vinden. Het maakte niet uit van welk land je was. Ook 
was de Shibir erg nuttig voor je Engels.”

~ Sharvesh, Shakti Shakha ~

“Het belangrijkste van de Shibir was dat de sfeer geweldig 
was en dat er internationale vriendschappen zijn ontstaan. 
Al met al een stap richting het verwezenlijken van het doel 
van Sangh en Samiti!”

~ Avinash, Kalyaan Shakha ~

Europese Shibir 2012
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“Alleen de naam ‘’Europese Shibir’’ trok me al aan. Ik vond 
het echt geweldig met andere Swayamsevaks te praten die 
uit het buitenland kwamen. Het mooie vond ik dat we met 
zijn alle gewoon Shakha hadden, terwijl we van andere 
landen kwamen. Tijdens Bhojan kon iedereen met elkaar 
kennis maken en meer over elkaar te weten te komen. Met 
elkaar Khels spelen was ook echt top, omdat zij dezelfde 
Khels kennen die jij ook kent.”

~ Soedhier, Vinayak Shakha ~

“De Shibir heeft mijn ogen nog meer geopend. Ik ben zo 
blij dat ik ben geweest, want het was een hele ervaring 
met een volle lading van positiviteit, kennis & gezelligheid. 
Ik heb gezien waarom we tevreden moeten zijn met wat 
we hebben. De sfeer was zo goed en het was net een 
grote familie, zoals het hoort. Ik zou de tijd graag terug 
willen draaien… en kan dus niet wachten tot de volgende 
Europes Shibir.”

~ Madhawie, Vinayak Shakha ~

“Ik heb heel veel genoten van de Shibir en ik heb er heel 
veel van geleerd. De Khels vond ik het leukst!”

~ Tushar, Vinayak Shakha ~

“Het was mijn allereerste Shibir. Ik heb er veel geleerd 
en plezier gemaakt. De Shibir was echt iets om niet te 
vergeten.” 

~ Simran, Vinayak Shakha ~

“We hebben heel veel van de Shibir geleerd en vonden 
het erg leuk. Ook waren de Khels welke we met andere 
kinderen uit verschillende landen speelden erg leuk en 

daarnaast hebben we tijdens de Shibir ook veel geleerd. 
Het bijzondere van de Shibir was, dat het net als een familie 
aanvoelde.“

~ Jyoti & Pawan, Vinayak Shakha ~

“De Europese Shibir vonden wij erg leuk, we heb veel 
nieuwe vrienden gemaakt met mensen uit verschillende 
landen. Ook vonden we de Khels leuk en het eten was elke 
dag anders, maar vooral lekker!”

~ Akshay & Alysha, Rana Prataap Shakha ~

“Ik vond het heel leuk en leerzaam en ik vond het vooral 
leuk dat we bij elkaar waren.”
~ Tahir, Vinayak Shakha ~

“Het leukste aan de Shibir was dat ik samen met 
leeftijdsgenoten uit verschillende landen heb mogen 
optrekken en veel vrienden heb gemaakt. Daarnaast heb 
ik ook veel geleerd. Het was een erg leuke Shibir!”

~ Shravan, Shravan Shakha ~

“Ik vond het heel erg leuk om met iedereen te spelen en 
iedereen was erg aardig tegen mij. De mensen waren leuk, 
de Khels waren leuk en het eten was lekker. De volgende 
keer ga ik graag weer mee.”

~ Dylan, Vinayak Shakha ~

“Ik heb zoveel nieuwe Didi’s leren kennen, zij hebben de 
Shibir voor mijn leuk en makkelijk gemaakt. Dankzij de 
Europese Shibir ben ik gemotiveerd geraakt om andere 
Shibirs bij te wonen.”

~ Nivedita, Parvati Shakha ~
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Sewa is één van de belangrijkste waarden binnen de 
Hindu Dharm. Door deze waarde in ons leven toe te 
passen, leren we om ons eigen belang op te offeren en 
in het belang van anderen te denken. Om deze waarde 
aan de Swayamsevaks en Sevika’s mee te geven, is vanaf 
maart 2012 een begin gemaakt met het inzamelen van 
geld voor het Sewa project ‘Back to School - Bali’. 

Bali is een Indonesich eiliand dat populair is onder 
toeristen, onder meer vanwege de prachtige stranden, 
het natuurschoon en de vele monumenten, waaronder 
de duizenden Balinese tempels.  In 2002 en 2005 hebben 
er verschikkelijke bomaanslagen plaatsgevonden. Door 
deze aanslagen heerst er een ongekende vorm van 
armoede. De inkomsten van veel kostwinners, met 
name werkzaam in de toeristische sector, is gedaald 
of geheel weggevallen.  Veel ouders kunnen daardoor 
het schoolgeld van hun kinderen niet meer betalen 
en kunnen ook niet schooluniformen en schoolgerei  
aanschaffen. Schooluitval is daardoor toegenomen en 
kinderen zijn genoodzaakt te werken om een bijdrage 
te leveren in het levensonderhoud van hun familie. Het 
levensonderhoud op Bali is de laatste jaren duur door 
de inflatie van de Indonesische Rupiah.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is hoog als 
gevolg van de slechte economische toestand; met 
name in grote gezinnen waar de ouders analfabeet zijn 

en waar het inzicht van het belang van onderwijs voor 
hun kinderen ontbreekt. De kinderen die vroegtijdig 
schoolverlaten vallen ten prooi aan kinderarbeid 
om het gezin te ondersteunen in het dagelijkse 
levensonderhoud. Deze kinderen worden gedwongen 
op zeer jonge leeftijd te werken en krijgen lage banen. 
Het is daarom belangrijk om de kinderen te voorzien 
van adequaat onderwijs om hun levensstandaard te 
verheffen en ze te behoeden voor illegale activiteiten. 

Sinds 2007 steunt GHRD het project ‘Back to School - 
Bali’ en zijn 336 kinderen in de dorpen Selat, Langgahan 
en Selat Duda Timur voorzien van onderwijs. Onderwijs 
vormt het fundament voor de ontwikkeling van kinderen 
en voor de samenleving. Sinds GHRD het project heeft 
opgezet, heeft 97% van de deelnemers twee jaar 
educatie voltooid. Gezien de positieve ontwikkelingen 
wil GHRD dit project voortzetten in andere gebieden van 
Bali en is momenteel in gesprek met de vrijwilligers. 

In de Shakha wordt er wekelijks aandacht besteed aan 
het project en krijgen de Swayamsevaks en Sevika’s 
de mogelijkheid om een eigen bijdrage te leveren. De 
totale kosten om een kind te voorzien van educatie zijn  
maar € 15,- per jaar. Wanneer iedereen dus een deel van 
zijn/haar zakgeld doneert voor dit goede doel, kunnen 
we gezamenlijk de toekomst van honderden kinderen 
verbeteren. Tot nu toe is het opgehaalde bedrag:

€ 525,07
=

35 kinderen naar school

Ook de komdende maanden zal er op de Shakha’s 
geld worden ingezameld. Laten we met z’n allen ons 
best doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen en 
zoveel mogelijk kinderen te helpen. Door het project te 
steunen, steun je immers niet alleen een kind, maar ook 
een gezin, een organisatie en een beweging die strijdt 
voor verandering.  

Sewa project - Bali
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In onze omgeving zijn er vele verschillende soorten mensen met verschillende karakters, gewoonten en normen 
& waarden. Zo heb je goede mensen die eerlijk en betrouwbaar zijn en hun leven inrichten volgens de universele 
normen van Dharm. Aan de anderen kant zijn er ook personen die kwade zaken als stelen, roken, drinken, schelden, 
vechten, etcetera goedkeuren en toepassen in hun leven. Deze Amrit Vachan leert ons hoe we met deze mensen 
moeten omgaan. 

Als eerste is het belangrijk om te begrijpen dat onze omgeving invloed op ons heeft. Wanneer er goede elementen 
in onze omgeving zijn, dan zullen deze zorgen voor een goede ontwikkeling in ons en wanneer er slechte elementen 
zijn, dan zullen deze ons negatief beïnvloeden. We moeten er dus voor zorgen dat onze omgeving zuiver blijft en 
dit doen we door slechte personen niet toe te laten in onze kennissen- en vriendenkring. Deze personen moeten 
we dus zo ver mogelijk bij ons vandaan houden.

De tweede regel van deze Amrit Vachan leert ons wat er gebeurt, wanneer we wel een goede band met een 
slecht persoon opbouwen. De slechte persoon wordt hier vergeleken met steenkool. Wanneer steenkool warm is, 
verbrandt het je hand en wanneer het koud is, maakt het je hand vies. De steenkool schaadt je altijd, het maakt niet 
uit in welke vorm. Hetzelfde geldt voor een slechte persoon. Wordt je band met zo’n persoon heel goed en ga je 
meedoen met hem, dan zul je je branden aan de gevolgen van slechte daden (stelen, roken, vechten). 

Is je band met zo’n persoon minder goed, maar ga je wel met hem om, dan zal de slechte invloed van deze persoon 
jou ‘zwart’ maken. Je zult omgeven worden met rook, drank en scheldwoorden, die een negatieve invloed op je 
hebben. Ook zullen anderen een negatief beeld van jou krijgen, omdat ze zich zullen afvragen waarom je omgaat 
met zo’n slechte persoon. Het is dus het beste om een kennissen- en vriendenkring op te bouwen die bestaat uit 
goede personen met een goed karakter en goede normen & waarden.

Amrit Vachan
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durjanena samam sakhyam preetim chaapi na kaarayet,  
ushno dahati chaangaram sheetah krishnaayate karam.

Maak een slecht persoon niet tot een vriend en dierbare. Warme 
steenkool verbrandt je hand, koude steenkool maakt het zwart.

durjanena = een slecht persoon
sakhyam  = vriend
preetim  = dierbare
chaapi   = en
na   = niet
kaarayet  = maken

ushno   = warm
dahati   = branden
angaram  = steenkool
sheetah  = koud
krishnaayate  = zwartmaken
karam  = hand



Navyug ka nav vichaar aaya
nvyug k; nvivc;r a;y; nvcetn; .r; jIvn)

apne `r ko hm hI bn;ye gokuls; jn mn .;vn_

 ¬#te hI ho .UmI v&dn; =m; m;&gte /rtI se)

sUrj kI vh hstI ikr,e sup[.;t khtI hmse)

vwidk m&]o&ke p;#n se `r k; hr kon; p;vn_

apn; .ojn mn inm;Rt; b[÷; kh; hw vedo& me&)

Ees; .ojn s;q kre& to mn iml;p hot; `r me&)

imlkr b;&$e su%du% b;&te rhe Eks; úTSp&dn_

n. me& ¬@Ď;n .rnev;le p&% p[;Pt ho ”s `r ko)

s&SÕit k; s&v/Rn krtI /r; p[;Pt ho ”s `r ko)

shj .;v se /mR s;/n; `r apn; puåW;qR p[v,_

Navyug ka nav vichar aaya navchetana bhara jivan,

Apane ghar ko ham hi banaye gokulsa jan man bhavan.

Uthate hi ho bhoomivandana kshama mangate dharti se,

Sooraj ki vaha hasati kirane suprabhata kahati hamse,

Vaidik mantroke pathan se ghar ka har kona paavan.

Apane bhojan man nirmata brahma kaha hai vedo me,

Aisa bhojan saath kare to man-milap hota ghar me,

Milkar baante sukhdukh baate rahe eksaa hrit-spandan.

Nabh me udaan bharanevale pankh prapta ho isa ghar ko,

Samskriti ka samvardhan karati dhara prapta ho isa ghar ko,

Sahaj bhav se dharm sadhana ghar apna purusharth pravan.
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De familie staat centraal in in dit tijdperk. Veel sociale problemen zullen worden opgelost, wanneer het familie 
systeem goed wordt behouden en nageleefd. Dus, laten we onze levens vullen met nieuwe energie en onze huizen 
zo mooi maken als Gokul, de verblijfplaats van Shri Krishna.

Nadat we opstaan in de ochtend, buigen we meteen voor Moeder Aarde en vragen haar om vergiffenis, omdat 
we op haar staan. De stralen van de zon wensen ons ‘Su Prabhatam’ (goedemorgen); op dezelfde stralende manier 
groeten we onze familieleden ook. Het reciteren van de Mantra’s uit de Ved zorgt voor een positieve atmosfeer in 
huis en is een voorspoedig begin van de dag.

De Dharm Granth (geschiften) hebben verklaard dat ons eten gelijk is aan Brahma (Bhagwan), omdat het ons leven 
geeft en vormt. We moeten dus heel bewust omgaan met onze voeding en weten wat we wanneer en op welke 
manier eten. We zouden minstens één keer per dag met de hele familie moeten eten. Op deze manier kunnen de 
ervaringen van de dag uitgewisseld worden, wat zorgt voor een sterke emotionele band binnen de familie. Op 
deze manier klopt de hele familie als één hart.

Alle familieleden zouden naar het allerhoogste moeten streven en het beste uit zichzelf moeten halen. Tegelijkertijd 
zouden ze een sterke culturele basis moeten hebben, die zorg voor duurzaamheid en voorspoed. De ontwikkeling 
van de familie zou moeten plaatsvinden op basis van universele waarden. Deze waarden van Dharm zouden op 
een natuurlijke manier moeten worden nageleefd binnen de familie. Op deze manier kunnen de vier Purusharth 
(levensdoelen), Dharm, Arth, Kaam en Moksh, door middel van Sadhana (doelgerichte oefening en ontwikkeling) 
door iedereen worden bereikt.

Betekenis



In de maanden juli en augustus kunnen de gymzalen niet worden gebruikt voor de Shakha. Meer informatie •	
over de planning voor deze maanden en een mogelijke locatie in de buitenlucht ontvangt u via de Mukhya 
Shikshak van uw Shakha. Vanaf september vinden de Shakha’s weer plaats in de gymzaal.

• Van zaterdag 4 t/m vrijdag 10 augustus 2012 vindt de Sangh Shiksha Varg plaats op 
het Nova College te Amsterdam. Voor meer informatie kunt u mailen met info@hssnl.org.

Soechna

Oplossingen Puzzels & Raadsels
g a r u D a p u r a n a

v a r A a h a

n a r S i m h a

p r i t H v i

m a n d a A r p a r v a t

d e V t a

m A t s y a

s a T r u p a

v a a m A n a

p r a h l A d

k u R m a

• Van zaterdag 4 t/m woensdag 8 augustus 2012 vindt de Samiti Siksha Shibir plaats op
het Nova College te Amsterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:




