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Omslag:  
Visarjan van een murti van Ganeshji tijdens de viering 
van Ganesh Chaturthi

Sangh Kiran wordt gratis verspreid in de Shakha’s. 
Donaties ten behoeve van toekomstige publicaties zijn 
van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken op 
girorekening 827495 t.n.v. Hindu Swayamsevak Sangh 
o.v.v. donatie Sangh Kiran.

Sangh Kiran is een uitgave van Hindu Swayamsevak 
Sangh. Het is toegestaan om met kennisgeving aan de 
redactie artikelen over te nemen.
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In een bos leeft een hiran (ihr, = hert) dat op het punt 
staat te bevallen van een jong hertje. Ze vindt gelukkig 
een open grasveld in het bos naast een rivier met een 
sterke stroom. Al snel begint het hert weeën te voelen. 
Wat zich daarna afspeelt, is helaas niet in het voordeel 
van het zwangere hert. Donkere wolken komen 
tevoorschijn en uiteindelijk zorgt een blikseminslag 
voor een bosbrand. De situatie waar zij zich in bevindt, 
is niet ideaal om een kind ter wereld te brengen. 

Kijkt het hert links van zich, dan ziet ze een shikaari 
(ixk;rI = jager) die klaar staat zijn pijl op haar af te 
schieten. Rechts van zich ziet zij een hongerige singh 
(is&h = leeuw) die klaarstaat om haar als prooi aan te 
vallen. Het hert raakt in paniek. Wat gaat er nu gebeuren? 
Wat kan ze nog doen om haar jong veilig geboren te 
laten worden? Gaat haar jong het wel overleven? Zal 
de moeder in de handen van de jager vallen of in de 
klauwen van de leeuw? Ze wordt gevangen gehouden 
door het vuur aan de ene kant en de stromende rivier 
aan de andere en door de jager en leeuw aan de overige 
kanten. Wat gaat ze nu doen? 

Het enige dat het zwangere hert doet is focussen op 
de bevalling, focussen op de janma (jNm = geboorte) 
van een nieuw leven. Wat zich daarna afspeelt, is niet 
te begrijpen: de bliksem slaat in en zorgt ervoor dat de 
jager verblind wordt. Hierdoor schiet de jager zijn pijl 
die vlak langs het hert gaat en de hongerige leeuw treft. 

Na enkele seconden begint het te regenen waardoor 
ook de bosbrand geblust wordt. Het hert kan hierdoor 
nu zorgeloos haar jong baren. 

Zo kan het in ons leven ook voorkomen dat we van 
alle kanten geconfronteerd worden met negatieve 
situaties en gedachten. Wat voor keuze(s) maken wij 
in zo’n situatie? Gedachten kunnen zo sterk zijn dat 
ze overwinnen en ons overweldigen. Wat wij van het 
zwangere hert kunnen leren is het volgende: op het 
moment van de bevalling legde het hert haar dhyaan 
(?y;n = focus) alleen op haar jong. Ze gaf haar prioriteit 
daaraan en dacht even niet aan alle negatieve situaties 
om zich heen. Dat had zij namelijk niet in de hand. Een 
focus op elk van de vier gevaren zou haar aandacht 
naar het verkeerde toe leiden en dat zou uiteindelijk 
voor haar de dood kunnen betekenen en misschien 
ook wel de dood van het nog ongeboren hertje. 

Ga eens na voor jezelf! Waar ligt jouw focus? Laten we 
geen overhaaste keuzes maken. Denk als het zwangere 
hert en focus op een ‘happy ending’. Al hoe slecht het 
soms lijkt te gaan, geef de hoop nooit op! Een kamal 
(kml = lotusbloem) groeit immers ook uit een onreine 
omgeving. 

“Hoop is op zichzelf een soort geluk, en misschien wel het 
grootste geluk dat deze wereld te bieden heeft” 
~ Samuel Johnson ~



Navratri is een utsav (¬Tsv = feestdag) die vier keer per 
jaar negen nachten lang plaatsvindt, maar waarvan 
er slechts twee gevierd worden. Navratri is een 
samenvoeging van de woorden navam (nvm( = negen) 
en ratri (r;i] = nacht). Dit festival draait om meditatie 
en zelfreflectie, waarmee je het kwade in jezelf ontdekt 
en probeert te overwinnen. De bedoeling is dat je dit 
op zo een manier doet dat de slechte eigenschappen 
niet meer terugkomen nadat je ze eenmaal hebt 
overwonnen. In de vorige edities van de Sangh Kiran 
zijn de eerste zes vijanden van de mens behandeld. 
In dit deel worden de laatste drie grote bronnen van 
menselijk leed behandeld. 

7. Dvesh (ÃeW)
Dvesh betekent haat. Hiermee wordt zowel haat jegens 
jezelf als haat jegens anderen bedoeld. Haat vindt zijn 
oorsprong in veel zaken of emoties. Het is eerder een 
gevolg van een bepaalde toestand of emotie dan de 
uiteindelijke oorsprong van ongeluk of leed. Mensen 
met haat laten zich volledig leiden door een samenhang 
van emoties en verwachtingen, waarbij zij in zo een 
staat van illusie verkeren dat ze vaak vergeten helder na 
te denken. Dit hangt samen met krodh (ÿo/ = woede). 
Woede is een emotie die zich op de langere termijn kan 
manifesteren als haat. Waar woede in een vlaag komt 
en voorbij gaat, kan haat jaren lang opbouwen en de 
mens steeds dieper sleuren in illusie. 

”Cz;ÃwWsmuTqen ÃNÃmohen .;rt)

svR.Ut;in s&moh& sgeR y;iNt pr&tp_

icchaadveshasmutthena dvandvamohena bhaarata
sarvabhootaani sammoham sarge yaanti pramtapa

~ Shreemad Bhagavad Geeta 7.27 ~

In de Bhagavad Geeta (7.27) vertelt Shri Krishna 
aan Arjun dat elk levend wezen geboren wordt in 
verblinding (lees: illusie), verward door de dualiteiten die 
voortkomen uit verlangen en haat. Shri Krishna vertelt 
hier dat het menselijk denken in dualiteiten een bron is 
van illusie en verwarring, ontstaan door de combinatie 
van verlangen en haat. Een voorbeeld: ellende en 
geluk. Dit zijn twee begrippen die worden gezien als 
dingen die recht tegenover elkaar staan en die elk 

9 vijanden van de mens
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afzonderlijk af te splitsen zijn. De waarheid is echter dat 
beide voortkomen uit verlangens. Verlangens kunnen 
ellende creëren wanneer ze niet vervuld worden, maar 
ook geluk wanneer dit wel gebeurt. 

Als wij in de wereld om ons heen kijken, zien wij dat 
haat voor veel ellende zorgt. Kijk maar naar oorlogen. 
Vele oorlogen die de mensheid gekend heeft, zijn 
uitgebroken door haat jegens anderen. Het begon 
vaak met een handeling of kenmerk van de ene groep, 
waar de andere groep mee oneens was. Dingen bleven 
onbesproken en haat jegens elkaar groeide naarmate 
tijd verstreek en meer conflicten plaatsvonden. 
Op een gegeven moment begint haat ook uit te 
groeien tot wraakgevoelens om hetgeen wat al heeft 
plaatsgevonden. Je krijgt zo een vicieuze cirkel van 
ellende en haat, die alleen doorbroken kan worden 
wanneer één van de partijen de ander vergeeft, of één 
van de partijen verliest. Dit is hoe kleine conflicten 
kunnen uitgroeien tot enorme ruzies. Te denken valt 
aan de huidige situatie in de Gazastrook. 

Om dvesh te kunnen overwinnen moet je alle negatieve 
gevoelens laten varen en anderen vergeven. Wil je de 
haat jegens jezelf wegens ontevredenheid met jezelf 
of een situatie waarin je zit teniet doen, dan moet je 
enkel accepteren dat het ontstaan ervan een gevolg is 
van materiële omstandigheden waar je niets aan kunt 
doen. Haat is kortom een emotie die je enkel meer 
pijn van binnen bezorgt en meer pijn voor anderen 
veroorzaakt. Probeer je naasten lief te hebben in plaats 
van haat te creëren in jezelf. Hierdoor verdwijnt dvesh.



Deel 3
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8. Jalan (jln)
Jalan staat voor het misgunnen van iets aan iemand 
of aan meerdere mensen. Jalan kan ook jaloezie zijn, 
maar is eerder een gevolg van irsha (éW;R = jaloezie) dan 
jaloezie zelf. Tevens is jalan vaak ook een gevolg van 
de emoties irsha, dvesh en lobh (lo. = hebzucht) of 
een combinatie ervan. Om deze reden is het belangrijk 
eerst deze bronnen van ellende te overwinnen, voordat 
je jalan kunt minimaliseren en overmeesteren. 

Jalan kan betekenen dat je iemand iets dusdanig 
misgunt dat je liever hebt dat het vernietigd wordt dan 
dat diegene het krijgt. Het kan zelfs zo erg zijn dat je 
liever hebt dat alles vernietigd wordt, zolang de ander 
hetgeen waar hij of zij naar verlangt het maar niet 
krijgt. Dit was het geval bij Duryodhan en de Pandavs. 
Duryodhan wilde liever een allesverwoestende oorlog 
voeren in plaats van dat hij zijn broers de vijf dorpen gaf 
waar ze naar verlangden. Volgens dharm ontstaat jalan 
door een gebrek aan de eigenschappen daya (dy; = 
medeleven) en daan (d;n = donatie). Zelfs wanneer dit 
maar tegen één persoon is, loopt het al snel uit de hand 
en begin je dit gevoel overal te ervaren. Je gaat denken 
in termen van tekorten in plaats van overvloeden. 

Om jalan te overwinnen moet je eerst uitzoeken wat 
de bron ervan is. Dit is meestal hebzucht, jaloezie en/
of haat. Vervolgens werk je eraan om mededogen en 
vrijgevigheid voort te brengen. Vooral jezelf leren 
erkennen en je slechte kenmerken leren herkennen 
speelt hier een belangrijke rol in. 

9. Ahankaar (ah&k;r)
Ahankaar is het vals ego: egoïsme en arrogantie. 
Ahankaar is de bron van alle illusie die de mens in 
de wereld kan voelen. Alle andere acht illusies zijn er 
alleen, omdat ahankaar (de wortel) er is. 

Jaloezie heb je pas als je begeerte voelt voor iets van 
een ander, als je vindt dat jij het hoort te verdienen en 
niet de ander. Iemand misgunnen kan pas als je jezelf 
ziet als beter en hoger dan een ander, zodat jij kan 
bepalen wat een ander wel of niet verdient. Hebzucht 
kan je pas ontwikkelen als je vindt dat je meer hoort te 

hebben dan dat je nodig hebt. Het ego wil altijd meer 
hebben en vindt ook dat het meer verdient. Zo zijn alle 
negatieve eigenschappen een gevolg van het egoïsme. 
Ahankaar laat mensen hechten aan de illusie van de 
materiële wereld; een mens gaat zich onderscheiden 
van de rest en zichzelf als hoger beschouwen dan al het 
andere. Materiële gedachtes als “ik ben mooi” of “ik ben 
rijk” ontstaan dan.

Ahankaar is moeilijk te overwinnen, omdat het 
perspectief vereist op drie niveaus: hoe jij kijkt naar 
wereld en natuur, naar je medemens en naar God. De 
leegte die ontstaat door afstand te nemen van deze 
drie wordt gevuld door het ego. Om de eerste twee te 
overwinnen moet je leven volgens het principe: 

... a;TmvTsvR.UteWu ...
... aatmavat-sarva-bhuteshu ...

... zie in alle levende wezens je eigen ziel ...
~ Chaanakya Niti 12.14 ~

Doe een ander niet aan wat je zelf niet leuk zou vinden 
als dat jou aangedaan zou worden.

Jij bent en alles om je heen is een deel van Bhagwaan 
en jij bent in de kern niet anders dan de rest. Je moet 
accepteren dat je een ziel bent en dat elk levend wezen 
een ziel is: een deel van Bhagwaan. Het ego bestaat dus 
niet. Er is geen sprake van “ik.” Ga respectvol om met 
de natuur, de mensen om je heen en God. Zo bereik je 
gelukzaligheid en zo zorg je dat ellende je niets meer 
kan aandoen. 



Roemenië, Servië en Montenegro. Door deze landen 
te helpen heeft Rusland ervoor gezorgd dat ze invloed 
kunnen uitoefenen op hen en dus macht hebben over 
het Balkan gebied.

1879: De Tweebond
Oostenrijk-Hongarije is niet blij met de Russische 
invloed over de Balkan en de groeiende Russische 
macht. Dit gaan ze tegen door op 7 oktober een 
bondgenootschap te sluiten met het Duitse Keizerrijk. 
Hierbij spreken ze af dat ze elkaar zullen helpen als 
één van de partijen wordt aangevallen door Keizerrijk 
Rusland. 

1882: De Driebond
In 1881 verliest Italië een strijd met Frankrijk om 
Tunesië. Italië wilde hier een kolonie van maken, maar 
uiteindelijk verovert Frankrijk het land. Als reactie 
hierop sluit Italië zich op 20 mei aan bij de Tweebond, 
waardoor deze veranderd in een Driebond. De relatie 
tussen Italië is goed, tussen Oostenrijk-Hongarije en 
Italië zijn er vanaf het begin spanningen.

1887: Rusland verlaat de Driekeizersbond
Vanaf 1873 hebben Duitsland, Rusland en Oostenrijk-
Hongarije (alle drie keizerrijken) een bondgenootschap. 
In 1887 stapt Rusland hieruit, omdat de banden met 
Duitsland verslechteren.

1894: De Frans-Russische Alliantie
De Driebond maakt Frankrijk en Rusland kwetsbaar. 
Na vele jaren van onderhandelingen wordt op 17 
augustus 1982 een verdrag tot bondgenootschap 
opgesteld. Het duurt uiteindelijk tot 4 januari 1984 tot 
de definitieve versie wordt ondertekend. De Fransen 
en Russen spreken af dat ze elkaar zullen steunen op 
het moment dat één van de landen wordt aangevallen 
door de Driebond door tegelijkertijd van twee kanten 
aan te vallen.

1904: De Entente Cordial
Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk besluiten dat het 
beste voor beiden is om hun onderlinge ruzies uit te 
praten en een verdrag te hebben tegen de Driebond. 

Algemene kennis

Pagina 5         Sangh Kiran September 2014AK

28 juli 2014; een gedenkwaardige dag. Op deze dag 
is het namelijk precies 100 jaar geleden dat één van 
de grootste oorlogen uit de geschiedenis van de 
mensheid is begonnen: de Eerste Wereldoorlog. Tijdens 
deze verschrikkelijke oorlog die duurt van 1914-1918 
worden bijna 65 miljoen soldaten ingezet, waarvan 
meer dan 9 miljoen omkomen en ruim 22 miljoen 
gewond en verminkt raken. Door oorlogsmisdaden, 
ziekten en hongersnoden komen wereldwijd ook nog 
eens meer dan 7 miljoen burgers om. Hoe kon zo’n 
gruwelijke gebeurtenis plaatsvinden en waarom is het 
belangrijk om dit vandaag de dag nog te gedenken?

De achtergrond
De Eerste Wereldoorlog is het resultaat geweest van 
tientallen jaren van opgebouwde spanningen in 
Europa. Vele verschillende gebeurtenissen hebben 
ervoor gezorgd dat zo’n grote oorlog heeft kunnen 
plaatsvinden. Hieronder een overzicht.

1870: De Frans-Pruisische Oorlog
De Fransen vechten een oorlog uit met de Duitse 
staten die onder leiding staan van het Duitse koninkrijk 
Pruisen. De aanleiding van deze oorlog is de groeiende 
macht van de Duitse staten, waardoor Frankrijk zich 
bedreigd voelt. 

1871: Duitse eenwording & Vrede van Frankfurt
De aparte Duitse staten verenigen zich op 18 januari 
tot het Duitse Keizerrijk en gaan gezamenlijk door 
met hun strijd tegen Frankrijk. Uiteindelijk winnen de 
Duitsers en wordt op 10 mei de Vrede van Frankfurt 
getekend. Frankrijk wordt gestraft voor de aanval op 
Pruisen. De Franse deelstaat Elzas-Lotharingen wordt 
ingenomen door de Duitsers. De Fransen zien dit als 
een vernedering. Ooit zullen ze wraak nemen hiervoor.

1878: Rusland verslaat het Ottomaanse Rijk
In de periode 1877-1878 vechten verschillende 
volken in de Balkan voor onafhankelijkheid van het 
Ottomaanse Rijk (het huidige Turkije). Deze volken 
worden gesteund door het Russische Keizerrijk en op 
3 maart 1878 wordt het Ottomaanse Rijk verslagen. 
Dit zorgt voor de onafhankelijkheid van Bulgarije, 



De Eerste Wereldoorlog
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Op 8 april tekenen ze dit verdrag, waarin afspraken 
worden gemaakt over de Afrikaanse koloniën en het 
steunen van elkaar wanneer de Driebond aanvalt. 

1907: De Triple Entente
Rusland en het Verenigd Koninkrijk tekenen het Verdrag 
van Sint-Petersburg op 31 augustus. Hierbij maken ze 
afspraken over Perzië, Afghanistan en Tibet (gebieden 
die ze beiden willen) en spreken ze gezamenlijk te 
strijden als de Driebond aanvalt. Door dit verdrag 
ontstaat er nog een bondgenootschap van drie landen 
die de ‘Triple Entente’ wordt genoemd. 

1908: De Bosnische crisis
Op 6 oktober lijft Oostenrijk-Hongarije de staten Bosnië 
en Herzegovina in. Dit zorgt voor grote woede bij het 
Servië en Rusland en schaadt de onderlinge relatie 
tussen Oostenrijk-Hongarije en deze twee landen.

1912-1913: De Balkan oorlogen
In deze periode vinden op de Balkan twee oorlogen 
plaats tussen de Balkan-landen en het Ottomaanse 
Rijk. Het Ottomaanse Rijk verliest wat zorgt voor de 
onafhankelijkheid van Albanië. Verder nemen Bulgarije, 

Servië, Montenegro en Griekenland delen van de 
Ottomanen in. 

De aanleiding
Begin 1914 ziet Europa eruit zoals aangegeven op de 
onderstaande kaart. Overal zijn vijandschappen en 
heersen er wraakgevoelens voor gebeurtenissen uit 
het verleden. Deze ‘licht ontvlambare’ situatie komt 
tot een uitbarsting na 28 juni 1914. Op deze dag 
bezoekt de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, 
Franz Ferdinand, de stad Sarajevo in Bosnië. Hier wordt 
hij door zes leden van de Bosnische groep Mlada 
Bosna vermoord. Deze moord zorgt voor een reeks 
gebeurtenissen die de Juli-crisis worden genoemd.

Oostenrijk-Hongarije beschuldigt Servië ervan achter 
de moord te zitten en stelt een ultimatum, waarbij 
Servië zich moet overgeven. Servië weigert dit en op 28 
juli 1914 verklaart Oostenrijk-Hongarije de Serven de 
oorlog. In de dagen daarop gaat alles heel snel. Servië 
zoekt steun bij Rusland dat haar leger mobiliseert. 
Duitsland reageert hierop door te eisen dat Rusland 
hiermee stopt. Wanneer dit niet gebeurt, verklaart 
Duitsland Rusland de oorlog op 1 augustus. Voor 



Het begin van de oorlog
Oostenrijk-Hongarije en Duitsland beginnen de oorlog 
met veel zelfvertrouwen. Ze hebben het idee dat ze 
de Balkan-landen, Frankrijk en Rusland snel kunnen 
verslaan, omdat ze een beter leger hebben. Al snel blijkt 
echter dat dit idee niet klopt. Oostenrijk-Hongarije valt 
Servië aan op 12 augustus 1914 met bijna 200.000 
soldaten. Servië reageert hierop door ongeveer 180.000 
soldaten naar het front te sturen. Na hevige gevechten 
die tot 24 augustus duren weet het Servische leger de 
Oostenrijkers te verslaan en te verdrijven. Dit is het 
eerste verlies voor de Driebond en een grote (morele) 
overwinning voor Entente. 

Het Schlieffenplan
De Duitsers beginnen de oorlog met de uitvoering van 
het Schlieffenplan. Dit plan houdt in dat een klein deel 
van het Duitse leger het Franse leger aanvallen bij de 
Frans-Duitse grens als afleidingsmanoeuvre. Terwijl 
de Fransen zich daarop concentreren marcheert het 
overige deel van het Duitse leger door België en valt 
het Frankrijk binnen via de Frans-Belgische grens. Het 
Franse leger bij de Duits-Franse grens kan hierdoor 
worden overrompeld wat het makkelijk maakt voor het 
Duitse leger om Parijs te veroveren. 

De Duitsers mobiliseren 1,3 miljoen soldaten om dit 
plan uit te voeren. Vanaf 7 augustus 1914 beginnen 
de gevechten bij de Duits-Franse grens en steekt het 
Duitse leger de grens over met België. De Belgen 
verzetten zich en worden gesteund door de Fransen 
en Britten. In eerste instantie lijkt alles goed te gaan en 
lukt het de Duitsers om door België heen te marcheren 
en tot 15 kilometer van Parijs te komen, ondanks het 
verzet van ruim 1,2 miljoen Franse, Belgische en Britse 
soldaten. België is verslagen, maar de Fransen en Britten 
hergroeperen zich. Vanaf 5 september vechten ze met 
ruim 1 miljoen man tegen bijna 1,5 miljoen Duitse 
soldaten de Eerste Slag bij de Marne uit. De Fransen 
winnen de slag en het lukt om de Duitsers 50 kilometer 
terug te dringen. Wanneer de slag voorbij is op 13 
september zijn er in totaal 500.000 soldaten gestorven. 
De Duitsers, Fransen en Britten graven zich in aan het 
front. Het belooft nog een lange oorlog te worden...

De Eerste Wereldoorlog
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de strijd tegen de Russen kan Duitsland de hulp van 
het Ottomaanse Rijk goed gebruiken. De Ottomanen 
hebben nog een appeltje te schillen met de Russen 
voor het verlies van hun gebieden in 1878 en sluiten 
een geheim verdrag met de Duitsers op 2 augustus.

Duitsland vraagt aan Frankrijk om zich niet te mengen 
en neutraal te blijven. De Fransen weigeren dit echter, 
waardoor Duitsland op 3 augustus ook Frankrijk 
de oorlog verklaart. Om een tweefrontenoorlog te 
voorkomen (Frankrijk in het oosten en Rusland in 
het westen) heeft Duitsland een plan waarbij het 
Franse leger wordt overrompelt met een aanval via 
het neutrale België en Parijs binnen zes weken wordt 
veroverd. Hiervoor moeten ze echter zeker weten 
dat de Britten de Belgen niet zullen helpen, wanneer 
ze België gebruiken voor een inval van Frankrijk. De 
Britten eisen van de Duitsers om het neutrale België 
met rust te laten. Wanneer de Duitsers dit niet beloven, 
verklaart het Verenigd Koninkrijk op 4 augustus het 
Duitse Keizerrijk de oorlog. Uiteindelijk verklaart 
Oostenrijk-Hongarije op 6 augustus de oorlog aan het 
Russische Keizerrijk. In een periode van 10 dagen is 
de situatie in Europa verandert van vrede naar totale 
oorlog. Oostenrijk-Hongarije en Duitsland strijden met 
hulp van het Ottomaanse rijk tegen Rusland, Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk. 



Swaasthya - de dosha’s
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In de vorige editie van de Sangh Kiran hebben we 
het gehad over de definitie van swaasthya (Sv;SQy = 
gezondheid). We hebben de verschillende betekenissen 
behandeld maar ook de uitleg van deze definitie 
volgens Ayurved. Er kwamen heel wat aspecten voor. 
In dit artikel zullen we verder ingaan op het aspect 
dosha. 

Vorming van de dosha
Volgens Ayurved zijn er drie dosha’s, ook wel bio-
energieën genoemd. Deze drie dosha’s zijn aanwezig 
in de kosmos, de natuur maar ook in de mens. Elk van 
deze dosha’s is gevormd uit de panch mahabhoot (pHc 

mh;.Ut = de vijf oerelementen). Deze opbouw is te zien 
in de tabel onderaan deze pagina.

Wanneer er trillingen ontstaan in akaash creëert dit 
beweging en dit geeft aanleiding tot het element vayu. 
Deze beweging en trillingen veroorzaken wrijving wat 
zorgt voor warmte; dit vormt het element agni. Als er 
warmte in de ruimte is, ontstaan er door middel van 
condensatie waterdruppels en zo komen we tot het 
element jal. Wanneer jal in volume toeneemt zal door 
middel van massa en gewicht van kosmische stof en 
door natuurkrachten als de zwaartekracht een mengsel 
ontstaan van water en kosmische stof en dit zal leiden 
tot het element pritvhi. Uit deze vijf elementen zijn de 
volgende drie dosha’s gevormd.

Vat (1. v;t): opgebouwd uit ether en lucht;
Pit (2. ipÊ): opgebouwd uit vuur en water;
Kaph (3. kf): opgebouwd uit water en aarde.

Vat betekent letterlijk ‘datgene wat verplaatst of 
beweegt’. Vat is de kracht van de aandrijving. Het 
regelt alle bewegingen, waaronder de spieren, 
zenuwimpulsen en gedachten.

Pit betekent letterlijk ‘datgene wat brandt of kookt’. Pit 
draait om warmte, spijsvertering en alle transformaties 
in het lichaam. Pit is de zuursecretie van de maag, 
het gal van de lever en ontsteking. Pit-zweet is zuur, 
hierdoor ontstaat een lichaamsgeur. Pit geeft kleur aan 
de ogen en door pit dromen mensen in kleur. Pit zorgt 
ook voor de kleur van de huid en maakt sproeten en 
rood haar. Pit heeft een link met zicht en geur. 

Kaph betekent letterlijk ‘datgene wat plakt’. Kaph 
is verantwoordelijk voor de groei van weefsel, de 
productie van slijm en vet en het vasthouden van 
vocht. Kaph is de stabiele, ontspannen dosha. Kaph 
is de kracht van het samenbrengen, stevigheid en 
dichtheid. Kapha zintuigen zijn smaak en geur.

De persoonlijke dosha
Ieder mens bestaat uit een unieke combinatie van vat, 
pit en kaph. Het is net zo uniek als het DNA van een 
persoon en volledig verschillend voor elk individu. 

Mahabhoot Functie Tanmatra Gyaan indri Karma indri
Akaash - Ether Ruimte Shabd - Gehoor Oor Stem / mond
Vayu - Lucht Beweging Sparsh - Aanraking Huid Handen
Agni - Vuur Energie Roop - Visie Ogen Voeten
Jal - Water Aantrekkingskracht Ras - Smaak Tong Genitaliën
Prithvi - Aarde Stabiliteit Gandh - Reuk Neus Anus



afgeweken van de “norm” van de natuur. Zo wordt de 
gezondheid behouden.

Verandering van dosha’s
De dosha’s zijn verantwoordelijk voor bewegingen, 
zintuigelijke ervaringen en andere activiteiten die 
het menselijk lichaam en de geest beïnvloeden. Een 
letterlijke betekenis van dosha is ‘dat wat verandert’. 
Elke storing veroorzaakt in deze dosha’s kan uiteindelijk 
zorgen voor ziektes. Het milieu, de talloze externe 
invloeden en de veranderingen in je dagelijks leven 
spelen hier een grote rol in. Een aantal voorbeelden:

Het eten van rauwkost verhoogt vat, omdat het •	
veel lucht bevat;
Te veel sporten verhoogt vat, omdat het beweging •	
bevat;
Het eten van te veel peper verhoogt pit, omdat het •	
vuur en hitte bevat;
Koude dranken drinken verlaagt pit en tevens agni, •	
omdat het een verkoelende werking heeft;
(Zoet) eten (in overmaat) verhoogt kaph, omdat •	
het aarde bevat en meestal zwaar is.

Het soort voedsel heeft dus een grote invloed op de 
dosha’s en kan de balans herstellen en versterken of 
juist verstoren, waardoor het verschil tussen prakriti 
en vikriti groter wordt. Het effect van verschillende 

Swaasthya
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De dosha van een persoon hangt af van de specifieke 
combinatie van de fysieke, mentale en emotionele 
kenmerken. Eigenschappen en kenmerken die horen 
bij de verschillende dosha’s komen bij een ieder voor, 
maar deze zijn meestal niet in gelijke verhoudingen 
aanwezig. Door deze variatie zijn meerdere combinaties 
mogelijk, die variëren van één duidelijke “dominante” 
dosha tot een evenredige verdeling tussen de drie. De 
mogelijke combinaties zijn:

Prakriti & vikriti
Bij het vaststellen van de dosha-combinatie van een 
persoon wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Prakriti - 1. p[Õit;
Vikriti - 2. ivÕit.

Prakriti betekent ‘natuur’ en is de “norm” van een 
persoon qua lichamelijke en geestelijke balans. Dit 
is de gezonde staat. Vikriti is de huidige staat van 
vat, pit en kaph. Deze twee staten kunnen van elkaar 
verschillen; hoe groter het verschil, des te meer kans op 
aandoeningen en ziekten. 

Wanneer de praktiti dosha bekend is, kunnen het 
persoonlijk dieet en de levensstijl volgens deze 
combinatie worden aangepast om zo een gezonde 
levensstijl te volgen. Elke persoon is uniek en heeft 
daardoor dus ook unieke voedingsbehoeften. Een 
combinatie van een juist dieet, lichaamsbeweging 
en levensstijl zorgen ervoor dat er niet te veel wordt 

Smaak Elementen Dosha-effect (+) Dosha-effect (-) Energie
Zoet Aarde & water Verhoogt kaph Verlaagt vat & pit Verkoelend
Zuur Vuur & aarde Verhoogt pit & kaph Verlaagt vat Verwarmend
Zout Vuur & water Verhoogt pit & kaph Verlaagt vat Verwarmend
Scherp Vuur & luch Verhoogt vat & pit Verlaagt kaph Verwarmend
Bitter Lucht & ether Verhoogt vat Verlaagt pit & kaph Verkoelend
Wrang Lucht & aarde Verhoogt vat Verlaagt pit & kaph Verkoelend

Vat; •	
Pit; •	
Kaph; •	
Vat-Pit; •	

Vat-Kaph; •	
Pit-Kaph;•	
Vat-Pit-Kaph.•	



de dosha’s
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soorten voedsel en de smaken die hierbij horen is te 
zien in de tabel onderaan de vorige pagina.

Dosha’s en het dag-nachtritme
De dosha’s hebben ook hun plek in het dag-nachtritme 
en oefenen hiermee invloed uit op ons als mens. 
Op verschillende delen van de dag overheerst een 
bepaalde dosha. De verdeling is als volgt.

06.00 – 10.00 uur Kaph tijd
Voor 06.00 opstaan, want daarna wordt het moeilijker, 
omdat Kaph overheerst.

10.00 – 14.00 uur Pit tijd
De beste tijd voor de lunch, omdat pit (lees: agni) actief 
is. De zon staat op het hoogste punt (12:00 uur).

14.00 – 18.00 uur Vat tijd
Tijd om activiteiten af te bouwen, omdat vat actief is.

18.00 – 22.00 uur Kaph tijd
Met het vallen van de avond wordt de spijsvertering 
minder. Nuttig geen zwaar voedsel meer.

22.00 – 02.00 uur Pit tijd
Tijd om te slapen. Probeer uiterlijk 22:00 te gaan 
slapen,  omdat kaph dan nog overheerst en het daarom 
makkelijker is om in slaap te vallen.

02.00 – 06.00 uu Vat tijd
Slapen en weer opstaan.

Eigenschappen per dosha
De dosha’s hebben door hun opbouw verschillende 
eigenschappen en effecten. De onderstaande tabel 
geeft deze aan. Als je kijkt naar de verschillende 
fysieke eigenschappen zou je dus een globaal kunnen 
plaatsen welk uiterlijk past bij vat, pit en kaph. Let wel: 
het hoeft niet perse zo te zijn dat de persoon ook die 
dosha als dominante dosha heeft. Verder is te zien dat 
een vat-persoon sneller emotioneel kan worden, een 
pit-persoon sneller boos kan worden en een kaph-
persoon sneller verveeld kan raken. Het betekent 
niet dat deze personen niet samen kunnen werken of 
altijd conflicten zullen hebben. Met deze kennis leren 
we elkaars verschillen te herkennen, zodat we hier 
begripvol mee kunnen omgaan.

Dosha Fysiek Karakter Aandoeningen Tips
Vat Lichtgewicht

Snel
Creatief
Fantasierijk

Stoornissen van darmen, 
zoals constipatie

Routine in slaap- & eetschema

Droge huid Onregelmatig Ondergewicht Warm blijven en veel drinken
Angstig
Emotioneel

Aandoeningen aan het 
zenuwstelsel, stress

Rauw voedsel vermijden, verhoog 
zoet, zuur, zout en scherpe smaak.

Artritis Lichaam dagelijks masseren met olie
Gasvorming Gember, ghee en zoethout

Pit Heldere ogen Intelligent Maagzweer/zure reflux Ga naar bed voor 22:00 uur
Geel/rood oogwit
Rode wangen

Kritisch
Ambitieus

Bijziend, gevoelig voor 
licht, migraine

Verhoog bittere, wrange en zoete 
smaak. 

Workaholic
Boos

Haaruitval Vermijd warmte, intensiteit en 
overbelasting. 

Ontsteking/scherpe pijn Neem rust, geniet van het leven
Hoge bloeddruk Vermijd kritiek op jezelf en anderen

Kaph Zwaarder Vriendelijk Overgewicht, diabetes 06:00 uur opstaan en bewegen
Stabiel
Sterk

Loyaal
Bezitterig

Hoog cholesterol, 
hoge bloeddruk 

Vermijd vlees, tarwe en zuivel na 
zonsondergang 

Verveeld Depressie Vermijd zoute en zoete smaak 
Verkoudheid, hooikoorts Vermijd vet, gefrituurd voedsel 



Overigens is Gandhi niet het eerste standbeeld dat op 
het plein zal worden geplaatst. Al tien anderen worden 
op een soortgelijke manier vereerd waaronder Nelson 
Mandela, oud-president van Zuid-Afrika en Abraham 
Lincoln, oud-president van de Verenigde Staten. Het 
beeld van Gandhi komt tussen deze twee grootheden 
te staan. Verwacht wordt dat het beeld begin 2015 zal 
worden onthuld. 

Fruit en vruchtensap: vegetarisch of niet?
Consumentenorganisatie Foodwatch heeft ontdekt 
dat in veel voedsel vaak dierlijke ingrediënten te 
vinden zijn, zonder dat deze ingrediënten zijn vermeld 
op de etiketten van het product. Te denken valt 
aan visgelatine in vruchtensap om de toegevoegde 
vitamines te dragen (Sisi en Coolbest), sporen van 
rund in bepaalde chips varianten om de smaak te 
versterken (Croky) en lak van de afscheiding van luizen 
om fruit zoals appels een goede glans te geven. Ook 
om de welbekende Magnum ijsjes zit een dergelijke 
glanslaag van luizen en soms zitten er zelfs gemalen 
luizen doorheen. Foodwatch vindt deze verborgenheid 
onacceptabel en pleit via een actie voor strengere 
etiketregels op voedselverpakkingen. Hier zijn de 
levensmiddelenproducenten het niet mee eens. 

Al deze dierlijke stoffen worden gebruikt als technische 
hulpstoffen bij de bereiding van bepaalde producten. 
Hierdoor hoeven deze niet worden aangemerkt als 
ingrediënten en dus zijn deze hulpstoffen vaak niet 
op de etiketten te vinden. Desalniettemin blijven de 
stoffen in een aantal gevallen toch in het eindproduct 
achter. Voor vegetariërs en andere mensen die vanwege 
een geloofsovertuiging of religie bepaalde producten 
niet consumeren, is deze situatie best vervelend. Hun 
keuzevrijheid wordt hen door de verborgenheid van 
dierlijke ingrediënten ontnomen. Foodwatch heeft 
geconstateerd dat het hier gaat om minimaal 1,5 
miljoen Nederlandse consumenten. 

Deze vermenging van natuurlijke producten met 
dierlijke ingrediënten verstoort een balans in de 
voedselwereld van de Hindu Dharm. De Hindu 
levensfilosofie kent drie soorten eigenschappen die 

Hindu Nieuws
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Herdenking slachtoffers MH17 in mandir
Shri Gao Mata Mandir in Den Haag heeft op zondag 27 
juli 2014 een speciale rouwdienst georganiseerd ter 
nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegramp op 
17 juli 2014 in Oekraïne (MH17, Malaysia Airlines). Ruim 
zestig personen van de Haagse Hindu gemeenschap 
waren aanwezig om deze dienst bij te wonen en om 
stil te staan bij de ramp. De bezoekers deden dat onder 
andere door het aansteken van een kaarsje of diya en 
door het neerleggen van bloemen. In totaal waren 
er 298 lichtjes te tellen. Dit getal staat gelijk aan het 
aantal omgekomen passagiers en bemanningsleden. 
Twee passagiers kregen in het bijzonder de aandacht. 
Rishi Jhinkoe en Nisha Binda traden op 12 juli in 
het huwelijksbootje via Hindu rituelen, waarna het 
echtpaar op 17 juli het vliegtuig richting Kuala Lumpur 
instapte om op huwelijksreis te gaan. Ook zij behoren 
tot de vele slachtoffers van de ramp. 

Standbeeld Gandhi in de buurt van Brits Parlement
Het gebouwcomplex van het Britse Parlement in 
Londen wordt verrijkt met een standbeeld van 
Mahatma Gandhi. Het standbeeld komt tegenover 
de gebouwen te staan. Dit maakte William Hague, de 
Engelse minister van Buitenlandse Zaken, op 8 juli 
2014 bekend, nadat hij het Gandhimonument in Delhi 
bezocht had. Het idee om een standbeeld te plaatsen 
van Gandhi is volgens deze minister niet vreemd. Hij 
meent dat Gandhi zo op een gepaste manier wordt 
geëerd vanwege zijn geweldloos handelen en zijn 
vreedzame leiderschap. Bovendien heeft Gandhi een 
directe relatie gehad met Engeland, aangezien hij in 
Londen heeft gestudeerd. Daarna vertrok hij naar India 
waar hij zich verzette tegen de Britse kolonisatoren en 
waar hij streefde naar haar onafhankelijkheid. 
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ook toepasselijk zijn om voedsel te categoriseren: 
sattva, rajas en tamas. Bij de eerste soort gaat het om 
de zuivere voedselproducten, zoals fruit, groenten, 
honing en water. Bij de groep rajas staan de producten 
centraal die enigszins verslavend zijn. Te denken valt 
aan koffie, thee, chocolade, prik, chips en snoep. De 
derde categorie van voedsel is tamas, waartoe vlees, 
vis en eieren onder andere behoren. Kenmerkend aan 
dit soort voedsel is dat het gaat om eten of drinken dat 
oud, rot of dood is. Van deze groep zou de mens volgens 
het Hindoeïsme zo min mogelijk moeten consumeren. 
Wat er nu in de praktijk gebeurt, is dat producten uit de 
zuivere groep (sattva) met dierlijke hulpstoffen uit de 
onzuivere groep (tamas) worden vermengd. Hierdoor 
daalt de kwaliteit en zuiverheid van de satvische-
producten, zonder dat Hindu’s hiervan weten. 

De actie die Foodwatch onderneemt is een simpele. 
Ook jij kan bijdragen aan de verduidelijking van de 
voedseletiketten. Foodwatch heeft de consumenten 
namelijk verzocht om e-mails te versturen naar 
minister Schippers waarin strengere voorwaarden 
worden geëist. De consumentenorganisatie hoopt 
daarnaast de minister te overtuigen aan de hand 
van handtekeningen en steun afkomstig van andere 
organisaties. 

Is gebruik van aluminiumfolie tijdens havan 
kankerverwekkend?
Dit is een interessante vraag, waarvoor nader 
onderzoek nodig is. Hiervoor moeten we eerst kijken 
naar de inhoud van aluminiumfolie, de chemische 
componenten en de stofeigenschappen daarvan. De 
stofeigenschappen tijdens hoge temperaturen door 
het vuur zijn hierbij vooral van belang. 

Wat is aluminiumfolie?
Aluminiumfolie is een legering die bestaat uit minimaal 
92% aluminium en wat restmetalen. Het is een dun 
laagje van 0.25 micron plat gewald stukje metaal. 
Omdat het metaal zo dun is, kun je het met de hand 
scheuren en is het zeer flexibel (lees: vouwbaar). De 
buitenlaag van aluminium reageert met zuurstof tot 
een dun aluminiumoxide laagje. Het productieproces 

van aluminium wordt gezien als een proces dat 
kankerverwekkend is. Dit komt echter niet door het 
eindproduct, maar de chemicaliën en procescondities 
die ervoor worden gebruikt.

Aluminium verbranding
Als eerste is het van belang om vast te stellen dat 
aluminium niet verbrandt in een havan kund. Het smelt 
pas boven de 660 °C en zulke hoge temperaturen krijg 
je niet bij de verbranding van hout. Een deel van het 
aluminium verkoolt en dat worden kleine aluminium 
deeltjes, die bedekt worden door roet. De rest van het 
aluminiumfolie blijft intact, omdat het niet brandbaar 
is. Recente onderzoeken geven niet aan dat de stof 
kankerverwekkend is, ook niet bij het aluminium dat 
gebruikt wordt in pillen, antitranspirant, etc. 

De conclusie is dat het gebruik van aluminium niet 
kankerverwekkend is. De gevaren zitten meer in 
aluminium als kleine metaaldeeltjes in de lucht. Die 
deeltjes kunnen vast zitten in de longen.

Verkoop Yogabroeken met Hindu Goden
De Amerikaanse (web)winkel Om Shanti Clothing 
is gespecialiseerd in het verkopen van ‘hippe’  
yogakleding, waarbij flexibiliteit wordt gecombineerd 
met mode. Het bijzondere aan deze winkel is dat er 
ook yogabroeken worden verkocht met de prints van 
Hindu Goden. Op de site zijn bijvoorbeeld broeken 
met afbeeldingen van Durga Mata, Shri Ganesh en 
Shivji te vinden. Merkwaardig is de naam die deze 
broeken hebben: Power Pants! Wat vind jij hiervan? Is 
dit misbruik van Hindu afbeeldingen? Of is het juist toe 
te juichen dat dit gebeurt?



xBd %oj 
(shabd khoj = woordzoeker)

Zoek de onderstaande woorden in het diagram en streep ze door. De woorden kunnen in alle richtingen 
voorkomen.

F H F N P C D Q H L N A Q A W

X X Z I A I H J S F B Q X Y Q

T Q S X A M V A R D A A N G U

S U W B U G H R U B I C K A J

A T A M A T I S H D Y H S A U

S I T I R H D A K N A H R C S

B N C N B D R J A A R H I T H

C H M F A A N V X I L Y T J T

O P A F T H K E R T E S Z J A

Q Y N X Y C C A Y K Y E W S R

U J T D P F A A I Z V Y C V H

Z T H E K M H A V Y O S D M S

A D R O F B K T W K N O A A A

H N A V B I E S Z Z C L R N D

D Q K T I O H F S L V I O T R

AAGYA     BHARAT     CHAUDAH     DASHRATH

DHRITI     KAIKEYI     LAKSHMAN     MANTHRA     SHRIRAAM

SITAMATA     VACHAN     VAN     VARDAAN

Puzzel
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Shri Raam is een voorbeeld van iemand die standvastig is. Zijn vader, Raja Dasharath, had zijn echtgenote Kaikeyi 
twee wensen beloofd, omdat ze ooit zijn leven had gered. Kaikeyi wenste op een later tijdstip dat niet Shri Raam, 
maar Bharat (haar zoon) koning van Ayodhya zou worden en dat Shri Raam veertien jaren lang in het woud moest 
verblijven. Ondanks de protesten van velen, hield Shri Raam zijn vaders woord en vertrok hij naar het woud samen 
met Lakshman en Sita Mata.

Kleurplaat
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De vanvaas van Shri Raam



Probeer tijdens het lezen van deze bouddhiek deze drie 
vragen voor jezelf te beantwoorden. 

Pahalaa udaaharan (phl; ¬d;hr, = voorbeeld 1) 
Vidur - ivdur - Dvapar Yug
In de tijd van de Mahabharat (mh;.;rt) werd Vidur 
geboren als de zoon van Maharishi Vyaas en Parishrami. 
Hij was de broer van Dhritrashtra en Pandu, waarmee 
hij dus de kaka (k;k; = vaders broertje) van de Pandavs 
en Kauravs was. Een groot deel van zijn ontwikkeling 
werd meegegeven door Pitaamah Bhishma, door wie 
hij in zijn opvoeding werd geschoold in verschillende 
onderwerpen. Van de drie broers stond Dhritrashtra 
bekend om zijn kracht, Pandu om zijn vechtkunsten en 
Vidur om zijn intellect. Zodoende werd hij benoemd als 
koninklijke raadgever van de koning van Hastinapur. 

De geschiedenis gedenkt Vidur om zijn eerlijkheid, 
intelligentie en diepgaande kennis. Naast het bezitten 
van een grote hoeveelheid kennis wist Vidur deze 
kennis ook op de juiste wijze toe te passen, waardoor 
hij wordt gerespecteerd als het voorbeeld van het 
hebben van dhi (/I = wijsheid). Hij werd gezien als 
een neutrale partij en redeneerde altijd in het belang 
van het goede. Daarnaast kan niemand ontkennen dat 
Vidur een volmaakt voorbeeld is van het bovenstaande 
citaat. Alle woorden die Vidur uitsprak waren diep 

In het dagelijks leven gebruiken wij woorden op 
verschillende manieren voor verscheidene doeleinden. 
We praten met anderen, geven spreekbeurten, schrijven 
opstellen en sturen berichten naar elkaar. Naast praten 
en schrijven vormen woorden ook een groot deel van 
de totstandkoming van onze gedachten. Dit betekent 
dat de wijze van ons woordgebruik een erg grote 
invloed uitoefent op onze percepties (denkbeelden) 
van de wereld, onze relaties en omgang met mensen 
om ons heen en zodoende op ons karakter. 

Omdat men bijna nooit alle woorden zorgvuldig 
afweegt en overdenkt, is de kans groot dat we gebreken 
hebben in dit aspect van ons leven. Desondanks is het 
beslist de moeite waard om jezelf hierin te beoordelen 
en verder te ontwikkelen. De woorden die je wel of niet 
gebruikt hebben een directe invloed op wie je bent, 
en daarmee ook wie je in de toekomst zult worden. 
Uiteindelijk zijn het ook onze keuzes in woorden die 
ervoor zorgen hoe sterk en zelfverzekerd wij overkomen 
naar anderen toe. 

Op Shakha leren we ons dienstbaar op te stellen voor 
de samenleving en altijd een beschermer van Dharm 
te zijn. Wanneer wij dusdanig leren spreken dat de 
samaadj (sm;j = samenleving) onze woorden ervaart 
als parels van wijsheid om naar te luisteren, dan zullen 
we beter in staat zijn deze doelen te bereiken en door 
middel van ons karakter anderen te inspireren hetzelfde 
werk te doen. Dit eerste hoofdstuk in de reeks neemt 
dan ook het volgende citaat als bron van inspiratie: 

Laat je woorden als parels zijn, 
zeldzaam en waardevol.

In de introductie van Charitra Nirmaan (cir] inm;R, 
= karakterontwikkeling) in de vorige Sangh Kiran 
hebben we stilgestaan bij het belang van de vorming 
en verfijning van een sterk karakter. Deze vorming en 
verfijning komen onder andere voort uit zelfreflectie. 
Dit houdt in dat je bijvoorbeeld nagaat (1) in hoeverre 
je een eigenschap al hebt ontwikkeld, (2) hoe het 
versterken van een dergelijke eigenschap jou zal 
beïnvloeden en (3) hoe je dit in de praktijk kunt brengen. 

Charitra nirmaan
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doordacht en zorgvuldig uitgekozen, zodat hij zeker 
wist dat zijn spreken altijd waardevoller was dan de 
stilte die hij doorbrak. Hiermee vormt deze mahapurush 
een voorbeeld voor ons in het ontwikkelen van ons 
denken, spreken en adviseren op een wijze die in lijn 
is met Dharm. 

Onze wijze van spreken kunnen we verbeteren of 
zuiveren door enkele ongunstige gewoonten te leren 
herkennen en vervolgens af te leren. Hieronder staat 
een aantal van dergelijke gewoonten opgesomd. Naast 
deze lijst kun je voor jezelf nadenken of je nog andere 
punten kunt bedenken die je zou willen afleren. 

1. Roddelen
Roddelen is het slecht praten over iemand die niet 
aanwezig is bij het gesprek. Een persoon die zich 
bezighoudt met het aanhoren en doorvertellen van 
negatieve verhalen over anderen verliest tijd die hij of zij 
liever had kunnen steken in nobelere en waardevollere 
zaken. Een swayamsevak of sevika streeft naar het 
hebben van een onberispelijk karakter, maar roddelen 
is een slechte gewoonte die ons karakter ontsiert. 

2. Oordelen
Oordelen is het vormen van een mening of conclusie 
over iets of iemand in termen van goed en slecht. Het is 
menselijk om te oordelen over zaken die we waarnemen. 
Als we in de winkel iets zien staan dan vormen we 
vrijwel direct een oordeel over of we het mooi vinden 
of niet. Desondanks is het vaak niet bevorderlijk om zo 
onbewust een oordeel te vellen, vooral als het gaat om 
meningen over anderen. We doen dit bijna altijd met 
te weinig informatie en blijven ons daarna eigenwijs 
vasthouden aan dat oordeel. Hierdoor stellen we ons 
niet open voor wie de ander in zijn of haar kern is. 

Woorden als parels
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We doen te weinig moeite om iemand te begrijpen en 
echt te leren kennen zoals hij of zij is, zonder dat we 
ons eigen (voor)oordeel hieraan vastplakken. Als we 
ons in plaats hiervan geïnteresseerd en belangstellend 
zouden opstellen naar de buitenwereld, dan sluiten we 
ons niet meer af voor wat we kunnen leren van onze 
omgeving. Deze zienswijze gaat gepaard met een open 
en ontvankelijke houding in onze manier van omgaan 
met anderen. 

3. Negatief praten
Negatief zijn betekent dat je uitgaat van het slechte 
in alles. Wanneer iemand zo een denkwijze heeft dan 
herken je dit terug in zijn of haar woorden. Negatieve 
gedachten worden negatieve woorden en negatieve 
woorden worden weer omgezet in negatieve 
invloeden. Het maakt ons en de mensen met wie we 
praten minder gelukkig als we negatief zijn. Gelukkig 
is het zo dat we deze cirkel ook om kunnen draaien. Als 
we ervoor zorgen dat onze woorden geen negatieve 
elementen bevatten, dan zullen onze gedachten ook 
zuiver en positief worden. Dit heeft als direct gevolg dat 
we ons gelukkiger voelen en we door middel van onze 
woorden ook alleen geluk verspreiden naar mensen 
met wie wij in aanraking komen. 

4. Klagen
Klagen is een vorm van negatief praten en zorgt ervoor 
dat zowel de verteller als de luisteraar in een negatieve 
spiraal belanden. Een sterk karakter kunnen we alleen 
ontwikkelen wanneer we stoppen met klagen over 



7. Meningen als feiten vertellen 
Wanneer we iets wat wij vinden presenteren als de 
waarheid, dan zijn we bezig met het vertellen van 
meningen in de vorm van feiten. Dit is geen prettige 
houding om zelf naar te moeten luisteren, dus zal het 
ons ook weinig opleveren wanneer we zo een houding 
naar anderen toe aannemen. Ook dit is een vorm van 
oneerlijkheid, omdat we dan een subjectieve visie 
delen als een objectieve waarheid. Daarnaast sluit 
deze houding ons af om optimaal te kunnen leren 
van anderen. We beschouwen onze gelimiteerde en 
misschien onjuiste mening als de waarheid, waardoor 
we geen ruimte meer hebben om deze visie te 
verbeteren aan de hand van inzichten die anderen 
voor ons hebben. 

Dusaraa udaaharan (dUsr; ¬d;hr, = voorbeeld 2) 
Shri Raam - ÅI r;m - Treta Yug
Shri Raam was de zevende incarnatie van Shri Vishnu 
Bhagwaan en werd geboren als oudste zoon van 
Maharaja Dasharath en Maharani Kaushalya. Bhagwaan 
verscheen in de vorm van Shri Raam om de wereld te 
bevrijden van de onmenselijke daden van Ravan. Het 
levensverschaal van Maryada Purushottam Shri Raam 
wordt beschreven in de Ramayan. Deze Dharmgranth 
is naast een beschrijving van de geschiedenis die 
plaatsvond ook een gids met richtlijnen om door middel 
van rechtvaardigheid en zuivere beslisvaardigheid 
Bhagwaan te bereiken. Het bestuderen van dit geschrift 
geeft ons onder andere inzicht in het ideale karakter 
van Shri Raam. 

Naast een oneindig aantal voorbeeldige eigenschappen 
was Shri Raam ongetwijfeld een ideaal als het gaat 
om spreken in woorden die als parels zijn. Shri Raam 
sprak altijd eerlijk en gebruikte nooit harde woorden. 
Hij had geen hoogmoed vanwege zijn goedheid, maar 
sprak altijd uit zichzelf en op een vriendelijke wijze met 
anderen. Als iemand Hem meerdere keren onrecht 
aandeed en slechts één keer iets goeds deed, dan sprak 
Shri Raam alleen over dat goede punt en niet meer 
over de negatieve gebeurtenissen. Ook als mensen 
kritiek hadden probeerde Hij te begrijpen waarom 
men teleurgesteld was en reageerde Shri Raam op zo 
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onze situatie en beginnen na te denken over hoe we 
het kunnen verbeteren. Vervolgens dienen we zelf aan 
de slag te gaan met deze verbeteringen. 

5. Smoesjes gebruiken
Taalgebruik dat bestaat uit smoesjes en verzinsels duidt 
op een karakter dat geen verantwoordelijkheid neemt 
voor gemaakte keuzes. Als we positieve veranderingen 
teweeg willen brengen in de maatschappij  is dit 
een eigenschap om af te leren en te vervangen door 
eerlijkheid in de erkenning van onze fouten. Alleen zo 
is het mogelijk om vooruitstrevend te zijn in alles wat 
we doen. 

6. Overdrijven
Wanneer we gebeurtenissen of onderwerpen groter 
maken dan dat ze zijn, zijn we bezig met overdrijven. 
Het is soms aantrekkelijk om iets te overdrijven zodat 
er een beter en spannender verhaal is om te vertellen. 
Wanneer we op deze manier nadenken zijn we echter 
gehecht aan verkeerde doelstellingen in gesprekken 
en dienen we onze aandacht te verplaatsen naar de 
eerlijkheid en soberheid die horen bij een onberispelijk 
karakter. Een kleine overdrijving kan namelijk met grote 
snelheid vergroot worden en veranderen in een leugen. 
Je zult waarschijnlijk wel aanvoelen dat woorden die 
leugens bevatten niet vergeleken kunnen worden met 
woorden die net zoals parels zijn. 
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een manier dat het misverstand opgeklaard werd. In 
gesprekken, overleggingen en vergaderingen luisterde 
Hij erg aandachtig naar de meningen en zienswijzen 
van anderen, voordat hij zijn eigen visie deelde. Deze 
kwaliteiten maakten Shri Raam erg geliefd bij een 
ieder. Alle mensen - van het volk tot Zijn ministers en 
legeraanvoerders - voelden zich hierdoor veilig om 
hun mening op een eerlijke manier te kunnen delen, 
zonder dat hierover geoordeeld werd. Dit zijn essentiële 
kenmerken van een goede en betrouwbare leider die 
wij ook in onszelf kunnen ontwikkelen. 

Het afleren van de eerdergenoemde aspecten zal 
ervoor zorgen dat we minder snel onnodig spreken. 
Welke karaktertrekken zouden we in de plaats hiervan 
dan kunnen versterken? Een kern van eigenschappen 
die gunstig zijn om te gebruiken als uitgangspunt 
wordt hieronder uiteengezet. Deze vier pilaren kunnen 
we benutten om onze woorden een sterk fundament 
te geven en zodoende effectiever te kunnen werken 
voor Dharm.  

1. Eerlijkheid 
     Wees eerlijk en oprecht in wat je zegt. 
2. Authenticiteit 
     Wees authentiek; blijf bij jezelf. 

3. Integriteit 
     Wees hetgeen dat je zegt; kom je woorden na. 
4. Liefde 
     Wees goedgezind naar anderen toe; wens hen al 
     het goede toe. 

Deze vier ingrediënten vormen alleen gezamenlijk 
in de juiste verhoudingen het recept voor een 
invloedrijke spreekwijze. Absolute eerlijkheid kan 
bijvoorbeeld kwetsend zijn als deze eerlijkheid niet 
op een liefdevolle wijze wordt overgebracht. Parels 
zijn niet alleen zeldzaam en waardevol, maar ook 
mooi en elegant. Van het eerste gedeelte kunnen we 
leren door niet onnodig te spreken en altijd een sterke 
boodschap te hebben. Het tweede deel kunnen we 
toepassen door de wijze van overbrengen ook mooi en 
elegant te maken. Voorbeelden hiervan zijn een goede 
toonhoogte, intonatie, spreeksnelheid en volume.

Tot slot is het zo dat parels ook ontzettend sterk zijn. Als 
we al deze aspecten meenemen, dan kunnen we erin 
slagen om iedere boodschap op een bewuste manier 
te vormen. Wanneer we zo leren spreken kunnen we 
anderen verrijken en inspireren met onze kennis en 
kunde, waarmee we ons steentje bijdragen aan een 
sterkere en harmonieuzere samenleving. 



De bouddhieks gingen dan ook over onderwerpen zoals 
yog, dharm granths, wetenschap en diaspora (onze 
geschiedenis). Dit zijn allemaal onderwerpen waar wij 
weet van moeten hebben om niet alleen onszelf maar 
ook anderen te vormen. Shaririek bestond uit twee 
onderdelen: een workout-sessie die aandacht gaf aan 
kracht, lenigheid en conditie en een onderdeel waarin 
onder andere dand en ni-yuddh behandeld werden.  
Aan het eind van de varg heeft iedere shikshaarthi een 
trainingsschema voor zichzelf gemaakt om ook thuis 
verder te gaan met de lichamelijke workouts. Wij hopen 
natuurlijk dat iedereen zich tot de dag van vandaag 
nog houdt aan zijn of haar schema! 

De sankhya (= aantal aanwezigen) lag dit jaar rond 
de tachtig. Een heel mooi aantal dus. Wij hopen jullie 
allemaal ook volgend jaar op de varg te mogen zien! 

Namaskar!

“Namaskaar! Elke varg is er weer één om niet te vergeten 
door alle shikshaarthi’s die weer een heleboel positieve 
ervaringen met zich meebrengen en daardoor ook een 
fantastische sfeer creëren. Het deed mij goed om te 
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Eindelijk was het dan zover! In de afgelopen 
zomervakantie vond de varg 2014 plaats. Van zondag 
20 tot en met zondag 27 juli kwamen verschillende 
swayamsevaks en sevika’s uit heel Nederland bij elkaar 
in het Wateringse Veld College te Den Haag. Voor zeven 
dagen was dit onze varg sthaan (vgR Sq;n = varg locatie) 
waar alle activiteiten gehouden werden. 

Het programma was verdeeld in twee onderdelen: 
bouddhiek en shaririek. Bij Sangh was bouddhiek onder 
leiding van Wiereenji en bij Samiti onder leiding van 
Kiranji. Ook de shaririek sessies waren zeker om niet te 
vergeten. Uitspraken als: “Shraddha didi, ik ben moe”, “Ik 
kan niet meer” en “Ik heb spierpijn!” hebben we erg vaak 
gehoord. Abhimanyuji en Shraddhaji hebben iedere 
dag het uiterste uit de shikshaarthi’s gehaald. Gelukkig 
konden alle kinderen aan het einde van de varg wel 
zeggen dat het ondanks alle spierpijn erg leuk was. Om 
een verandering in de samenleving teweeg te brengen 
en om ons uiteindelijke doel te bereiken, moeten wij 
zowel fysiek als mentaal sterk zijn. Daarvoor is het dus 
belangrijk dat we zowel kennis over dharm granths 
(geestelijke ontwikkeling) als een goede conditie en 
lenigheid hebben (lichamelijke ontwikkeling). 
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zien dat de oudere shikshaarthi’s hun leeftijdsgenoten 
maar óók de jongere shikshaarthi’s gingen stimuleren, 
motiveren en helpen gedurende de varg; kenmerkend 
voor broederschap. Zelf heb ik veel inzicht en handvaten 
gekregen gedurende de bouddhieks om mijzelf verder 
te kunnen ontwikkelen. Verder mijn complimenten 
voor en dank aan de ouders en prabandhak/bhojan 
team. Alles was uitstekend geregeld en erg lekker! Tot 
de volgende varg!”

~ Kishan – 20 jaar – Rana Pratap Shakha ~

‘Ik vond de varg erg leuk, omdat ik nieuwe vriendinnen 
heb gemaakt en heb leren kennen. De spelletjesavonden 
(raatri kaaryakram) vond ik ook leuk en de bouddhieks 
interessant. Ik ben veel te weten gekomen dankzij de 
bouddhieks!”

~ Ashverya – 14 jaar – Hanuman Shakha ~

“De varg was een verrijkende ervaring. Ik heb genoten 
van de gezelligheid en van de kennis die ik heb 
opgedaan. Er werd goed gezorgd voor iedereen en je 
kon de broederliefde echt voelen. Ik heb nu al zin in 
volgend jaar!”

~ Shruti– 14 jaar – Dhruv Shakha ~

“Dit was mijn derde varg en ook deze heb ik weer als 
erg leerzaam en gezellig ervaren. De workout sessies 
waren de eerste paar dagen wel zwaar, maar het was 
zeker de moeite waard! Ook heb ik weer veel lieve didi’s 
leren kennen! Het was erg leuk en zeker voor herhaling 
vatbaar.”

~ Ishara – 16 jaar – Kalyaan Shakha ~

“Dit was mijn derde varg en ook deze keer vond ik het 
heel erg leuk! Ik heb veel geleerd bij de bouddhieks, 
wat ik overigens ook het leukste onderdeel vond van de 
varg. Ik heb genoten van alle gezelligheid en het lekkere 
eten natuurlijk! De workout-sessies van Shraddha didi 
vond ik wel zwaar aan het begin, maar de laatste paar 
dagen viel het gelukkig wel mee. Ik merkte een groot 
verschil aan het eind ten opzichte van de eerste dag.  Ik 
had nooit gedacht dat ik vooruit zou gaan, maar met 
de vele oefeningen en de peptalks van Shraddha didi is 
het helemaal goed gekomen. Gelukkig waren mijn drie 
zussen mee, want dit heeft ervoor gezorgd dat ik bijna 
geen heimwee had naar huis toe. Ik hoop dat de varg 
volgend jaar net zo leuk wordt en dat ik meer mensen 
mag leren kennen! Namaskaar!”

~ Shivani – 12 jaar – Parvati Shakha ~ 



webdesign;
(Basis)kennis van HTML en/of PHP en de bereidheid•
om deze kennis verder te ontwikkelen;
Ervaring met een Content Management Systeem•
(CMS) is een pré;
Ervaring met programma’s als Adobe Dreamweaver•
en Adobe Photoshop is een pré.

Nidhi Vibhaag (ini/ iv.;g) 
Op 12 juli 2014 was het Guru Purnima. Omdat er in 
de zomervakantie geen shakha’s plaatsvinden in de 
gymzaal hebben we in de maand juni op de shakha’s 
Guru Purnima gevierd. Bij deze viering vereren we de 
Dhwaj als onze guru. Wij vereren geen persoon als 
Guru maar de Dhwaj omdat deze onder andere oranje 
is, voor kracht en wijsheid staat en op verschillende 
plaatsen tegelijk aanwezig kan zijn.

Bij deze viering wordt er ook guru dakshina gegeven 
(een gift aan de guru). Deze gelden worden binnen 
Sangh gebruikt voor het betalen van de kosten die wij 
maken. Voor het grootste deel is dit de zaalhuur. Hierbij 
vindt u een overzicht van de ontvangen guru dakshina 
t/m 25 augstus 2014.

     Shakha       Bedrag
     Dhruv      €   20,00
     Kalyaan      € 135,00
     Parvati/Skand      € 150,00
     Vinayak/Shakti/Shravan/Saraswati      € 158,50
     Totaal      € 463,50

Verder wil Nidhi Vibhaag graag onder de aandacht 
brengen dat de shakha’s in september weer van start 
gaan en de huur van de zalen bij de gemeente door 
inflatiecorrectie omhoog is gegaan. Wij verzoeken u 
hier ook rekening mee te houden. Momenteel komt er 
middels de maandelijkse donatie ongeveer 1100 euro 
binnen. In onze begroting komen wij uit op 1250 euro 
aan kosten per maand. Er is dus nog een tekort aan 
inkomsten die zo spoedig mogelijk opgevuld dient te 
worden. Mocht dus u financieel al dan niet-financieel 
iets bij kunnen dragen aan Sangh, dan kunt u contact 
opnemen middels penningmeester@hssnl.org.

Verslag Vibhaags
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Bouddhiek Vibhaag (b*iõk iv.;g)
De redactie van de Sangh Kiran is altijd opzoek naar 
nieuwe, enthousiaste redactieleden. Herken je één of 
meerdere van de onderstaande punten in jezelf, neem 
dan contact op met de redactie via de gegevens in het 
colofon.

Goede beheersing van de Nederlandse taal;•
Goede schrijfvaardigheid;•
Interesse in en/of kennis over (literatuur)•
onderzoek;
Beheersing van de talen Engels, Hindi en/of•
Sanskrit;
Creativiteit als het gaat om het maken/zoeken van•
afbeeldingen en puzzels;
Interesse in en/of kennis over grafische•
vormgeving.

Sharierik Vibhaag (x;rIirk iv.;g)
De Sharierik Vibhaag is van plan om een syllabus uit 
te brengen met als onderwerp ‘yog’. Hiervoor is de 
vibhaag opzoek naar een persoon met de volgende 
kenmerken:

Goede beheersing van de Nederlandse taal;•
Beheersing van de talen Engels en Hindi en de•
bereidheid om zich op deze gebieden verder te
ontwikkelen;
Kennis van het Sanskrit is een pré. We gaan uit•
van de bereidheid om elementaire beheersing te
ontwikkelen, indien deze kennis niet aanwezig is;
Aantoonbare kennis en ervaring met het doen van•
(literatuur)onderzoek;
Aantoonbare kennis en ervaring met het schrijven•
van artikelen;
Het beoefenen van yog en het hebben van•
achtergrondkennis hierover is een pré.

Sampark & Vistaar Vibhaag (sMpkR & ivSt;r iv.;g)
Sangh heeft een webdomein www.hssnl.org. Voor 
dit domein moet een website ontwikkeld worden. 
Hiervoor zijn we opzoek naar iemand met:

Interesse in en/of kennis en ervaring met•



Ieder mens heeft in het leven verschillende verantwoordelijkheden vanuit verschillende rollen. Als zoon of dochter 
heb je bijvoorbeeld de taak om in het huishouden te helpen, als leerling heb je de plicht om goed te presteren op 
school, als ouder heb je de verantwoordelijkheid om voor je kind(eren) en echtgenoot of echtgenote te zorgen en als 
werknemer dien je goed te functioneren op de werkvloer. De hoeveelheid taken die jouw verantwoordelijkheden 
meebrengen varieert ieder moment. Soms heb je het rustig, terwijl je het op andere momenten vrij druk hebt. 

Soms zijn we echter geneigd bepaalde taken uit te stellen en laten we die taken als het ware liggen, ondanks het 
feit of we het nou druk of rustig hebben. Deze houding nemen wij aan onder het mom van ‘dat doe ik straks’ of ‘dat 
komt later wel’. Uitstelgedrag komt ook voor op momenten dat we ergens tegenop kijken of ergens geen zin in 
hebben, omdat het bijvoorbeeld veel is of omdat je de taak vervelend vindt. Denk bijvoorbeeld maar aan die ene 
grote toets waarvoor je nog veel moet leren of aan al die klusjes thuis die je liever niet doet. 

Om echt succesvol te zijn is het belangrijk dat een begin van uitvoering wordt gemaakt aan de taken die je moet 
vervullen. Pak de taken zowel op als aan en wees gefocust op die taak. Niemand heeft ooit iets bereikt door stil te 
blijven zitten en te roepen dat taken nog moeten worden gedaan. De beste manier om iets voor elkaar te krijgen 
is door actie te ondernemen. Dit geldt voor alle aspecten van het leven. Als je iets wilt bereiken, dan moet je er 
moeite voor doen, hoe zwaar of hoe veel het ook lijkt. Dit leert het eerste citaat ons. Je karakter wordt bovendien 
gevormd door hetgeen wat je doet, niet door hetgeen dat je zegt dat je gaat doen. 

Belangrijk na die eerste stap is om door te zetten en om aan je doel vast te houden. Blijf doorgaan met hetgeen 
waarmee je bezig bent en wees trouw en loyaal aan je doel. Om succesvol te zijn, is het met andere woorden van 
zeer groot belang om je te richten op de kernwaarden dhriti (/Oit = standvastigheid) en anushaasan (anux;sn = 
discipline). Dit leert het tweede citaat ons. 

Pas wel op dat je standvastigheid en discipline niet omslaan in koppigheid en eigenwijsheid. Hiermee wordt bedoeld 
dat sommige mensen helemaal niet van hun doel willen afwijken, ook al leidt afwijking of bijstelling tot betere of 
efficiëntere resultaten. Het is allereerst belangrijk om doelen te hebben, zodat je ernaartoe kan werken. Soms 
moet je echter van je doelen afwijken of moet je die bijstellen, omdat achteraf blijkt dat de gestelde doelen niet zo 
realistisch waren of omdat ze uiteindelijk niet haalbaar zijn. Hier is in principe niets mis mee. Het belangrijkste is dat 
het succes alsnog wordt behaald en dat we leren van het bijstellen, zodat we de volgende keer beter in staat zijn 
een doel vast te stellen. De mens leert nu eenmaal door vallen en opstaan en de tijd zal het leren. 

Leerrijke citaat
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Een reis van duizend mijlen begint met één enkele stap 
~ Lao Tzu ~

Als je naar het oosten wilt gaan, ga niet naar het westen 
~ Shri Ramakrishna Paramhans ~



De bovenstaande Amrit Vachan is ongetwijfeld een van de bekendste gebeden die in het dagelijks leven wordt 
toegepast. Hierin begint Goswami Tulsidasji (goSv;mI tulsId;sjI) de Hanumaan Chalisa (hnum;n c;lIs;) met het 
betuigen van respect aan zijn guru (gu¨). Het woord guru bestaat uit twee delen: ‘gu’ (gu = duisternis) en ‘ru’ (¨ = 
vernietigen). In ons leven is onwetendheid de symbolische duisternis die weggenomen kan worden door kennis 
over de zin en het doel van het leven. 

Deze taak wordt vervuld door een guru, die vanwege deze goddelijke taak op dezelfde manier gerespecteerd en 
gewaardeerd wordt als Bhagwaan. Uiteindelijk streeft een guru ernaar om een persoon die hier klaar voor is te 
helpen zijn of haar ware aard te herkennen. De ware aard van onze aatma (a;Tm; = ziel) is kwalitatief gelijk aan die 
van Paramaatma (prm;Tm; = Goddelijke Ziel). De jivaatma (individuele ziel) realiseert zich dit echter niet en hecht 
zichzelf daarom in eerste instantie aan het aardse en het vergankelijke. Wanneer wij leren dat dit ons ongelukkig 
maakt en beseffen dat wij op zoek zijn naar iets wat onvergankelijk is, dan is het de guru die ons in het proces 
begeleidt om de vergeten verbinding met Bhagwaan opnieuw te ervaren.

Een onderdeel van dit proces is het zuiveren van onze man (mn = gedachten en gevoelens). Tulsidasji beschrijft 
dit door middel van de beeldspraak waarin hij aangeeft dat hij de spiegel van zijn geest zuivert. Wanneer een 
spiegel stoffig en dof is, is het beeld dat gereflecteerd wordt onduidelijk en onscherp. Willen wij de reflectie van 
Bhagwaan helder kunnen zien in onszelf, dan is het dus noodzakelijk dat onze gedachten en gevoelens dusdanig 
gezuiverd worden dat het mogelijk wordt hier een volmaakte weerspiegeling van Paramaatma in te kunnen zien. 
Uit oprechte eerbied en de herkenning van zijn verheven status stelt Tulsidasji dat hij dit doet met de stof van de 
lotusvoeten van zijn guru. 

De voeten van een guru symboliseren het fundament van kennis en kunde waar een guru stabiel en evenwichtig 
op staat. Het stof hiervan is beeldspraak voor de leringen die ervoor zorgen dat onze gedachten en gevoelens 
gereinigd worden. De geest is in essentie een verzameling van al onze gedachten en gevoelens, welke vergeleken 
kan worden met een oceaan van bewustzijn waarin al onze individuele (en gelimiteerde) percepties de golven 
zijn. Een zuivere geest kent geen fluctuaties meer in het water van de oceaan en bevindt zich in een staat van 
absolute kalmte en rust. Deze zuivere vorm van bewustzijn kan men alleen verkrijgen wanneer er geen ego en 
arrogantie meer is. Alleen dan zijn wij in staat om te herkennen dat onze ware aard sat (st = waarheid ) - chit (icÊ 
= bewustzijn) - aanand (a;nNd = gelukzaligheid), oftewel sacchidanand (siCcd;nNd), is. Met deze gedachtegang 
als basis begint Tulsidasji de Hanumaan Chalisa, zodat de persoon die op het punt staat de naam van Shri Raam te 
reciteren zich in de juiste mentale staat bevindt.

ÅI gu¨ crn sroj rj inj mn muku¨ su/;ir) 
brnè\ r`ubr ibml jsu jo d;yk fl c;ir_

shri guru charana saroja raja nija mana mukuru sudhaari 
baranaoon raghubara bimala jasu jo daayaka phala chaari

Nadat ik de spiegel van mijn gedachten heb gezuiverd met de stof van  
de lotusvoeten van Shri Gurudev, ga ik over tot het beschrijven van  

de feilloze glorie van Shri Raam - schenker van de vier vruchten.

~ Hanumaan Chalisa - Doha 1 ~

Amrit Vachan
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Vervolgens wordt er gesproken over de pracht en praal van Shri Raamji, de schenker van de vier vruchten. Met dit 
laatste wordt er verwezen naar de vier purushaarths (pu¨W;qR = levensdoelen). Het menselijke leven bestaat uit vier 
facetten die te maken hebben met het leven volgens verheven doelstellingen (/mR - dharm), het hebben van een 
stabiele basis om te leven (aqR - arth), het vervullen van verlangens op een verstandige manier (k;m - kaam) en de 
verlossing van de limieten die we hebben doordat wij onze ware aard nog niet hebben ontdekt (mo= - moksh). Het 
uiteindelijke doel van het leven is het bereiken van deze verlichting, waarbij de andere drie aspecten onderdelen 
vormen van het pad dat hiernaartoe leidt. Bij een bewust en doelgericht leven leiden hoort het besef dat wij leven 
in en van het vergankelijke om ons heen, maar hier geen deel van uitmaken. 

Het begrijpen van de diepere betekenis en filosofie van uitspraken in geschriften zorgt ervoor dat het opzeggen 
van de gebeden met de juiste mentale focus en concentratie gedaan kan worden. Hierdoor wordt het resultaat 
van het reciteren of denken aan een gebed sterker en wordt het eenvoudiger om de essentie van datgene wat wij 
vragen ook terug te laten komen in onze gedachten en handelingen.

crn - charan  = voeten
sroj - saroj  = lotus
rj - raj  = stof
inj - nij  = eigen
muku¨ - mukuru = spiegel
su/;r - sudhaar = verbeteren

brnè\ - baranaoon = beschrijven
ibml - bimal  = zuiver
jsu - jasu  = glorie
d;yk - daayak  = schenker
fl - phal  = vrucht
c;r - chaar  = vier

Amrit Vachan
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In de komende edities van de Sangh Kiran besteden we aandacht aan het leren lezen en begrijpen van de taal 
Hindi (ihNdI). We beginnen met de Varnamālā (v,Rm;l; = het alfabet). Deze bestaat uit 11 Svar (Svr = klinkers) en 
33 Vyanjan (Vy&jn = medeklinkers). Elke klinker heeft een bijbehorende Mātrā (m;]; = afkorting). Deze vervangt de 
klinker op het moment dat deze in het midden van een woord voorkomt. Hieronder staan de Vyanjan.

In de volgende Sangh Kiran edities zullen we leesoefeningen doen. Dit overzicht kan dan van pas komen.

Hindi - De Vyanjan
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Saadhya ho saadhan tumhi 

Moeder (Shakti/Durga), voor het doel dat wij willen bereiken bent U het middel (saadhan), de weg ernaar toe 
(saadhana) en het doel zelf (saadhya). Van ons (saadhaks) bent U het intellect en de inspiratie.

Wij streven de Hindu’s in het hele land te verenigen, zodat zij een sterke groep vormen en dit uiteindelijk zal zorgen 
voor eenheid over de hele wereld. Wij wensen enkel datgene wat in het belang is van wereld.

Mededelingen, preken en demonstraties zijn niet voldoende voor succes. Zonder stevige wortels en dagelijkse 
verzorging kan een boom of plant niet goed groeien. Datzelfde geldt voor ons. Het is daarom belangrijk om ons 
fundament te versterken door dagelijks te werken aan onze ontwikkeling.

Een plan komt pas tot haar recht wanneer er wordt samengewerkt om deze uit te voeren. Laten wij dus samenwerken, 
zodat de gehele wereld kan genieten van ons harde werk. Ons gebed aan U is pas volledig wanneer de wereld een 
mooiere plaats zal zijn.

aqR - Arth - Betekenis
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s;?y ho s;/n tMhI m;\

a*r tumhI s;/n;)

s;/ko& ke p[;, me& ho

m;\ tuMhI icr cetn;_

ihNdu k; kr s&g#n ë!Ď

xiKt .r sb dex me&)

ivXv ko Ek;Tmt; de&

a¨, riNjt vex me&)

prm vw.v me& sm;E

ivXv iht kI k;mn;_

`oW,; .;W, p[dxRn

sflt; l;te nhI&)

mUl sI&cn ke ibn; to

vO= srs;te nhI&)

inTy pUj; k; inym hw

devt; kI acRn;_

yojn; s;qRk t.I hw

h;q ju$ j;E\ s.I)

kmR ke shyog k; fl

hWR se p;E\ s.I)

fuLl kusuimt sumn ivrict

pU,R ho a;r;/n;_

saadhya ho saadhan tumhi maa
aur tumahi saadhanaa

saadhako ke praan mein ho
maa tumhi chir chetanaa

hindu kaa kar sangathan drirh
shakti bhar sab desh mein
vishwa ko ekaatmataa de 

arun ranjit vesh mein
param vaibhav mein samaaye

vishwa hit ki kaamanaa

ghoshanaa bhaashan pradarshan
saphalataa laate nahi

mool sinchan ke bina to
vriksha sarasaate nahi

nitya pooja ka niyam hai
devataa ki archanaa

yojanaa saarthak tabhi hai
haath jut jaaye sabhi

karma ke sahayog kaa phal
harsh se paayen sabhi

phulla kusumit suman virachit 
poorna ho aaraadhanaa



Einde zomervakantie
Vanaf 1 september 2014 zullen alle Shakha’s weer in de gymzalen plaatsvinden.•

Vijaya Dashmi
In het weekend van 3 t/m 5 oktober 2014 zal in alle Shakha’s Vijaya Dashmi worden gevierd. Meer informatie•
hierover ontvangt u te zijner tijd. Hierbij bent u alvast van harte uitgenodigd om deze vieringen bij te wonen.

Herfstvakantie
In verband met de herfstvakantie zullen de Shakha’s in de week van 20 t/m 26 oktober 2014 niet doorgaan.•

Vibhaags
In deze editie heeft u een update gehad over de werkzaamheden die binnen Sangh worden uitgevoerd. Wilt u•
iets betekenen voor een Vibhaag of Sangh in het algemeen? Neem dan contact op via info@hssnl.org.

• Momenteel zijn wij op zoek naar mensen die de Sangh Kiran kunnen afdrukken (kleur). Indien u hier (eenmalig 
of structureel) toe in staat bent dan kunt u contact opnemen via info@hssnl.org.

• In maart 2014 heeft u een brief ontvangen betreffende de financiële situatie van Sangh. Mocht u aan de hand 
hiervan nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via penningmeester@hssnl.org.

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.

Soechna




