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De koning & zijn 4 vrouwen
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Er was eens een raja (r;j; = koning) die getrouwd was 
met vier vrouwen. Hij hield het meest van zijn vierde 
vrouw; zoveel, dat hij haar elke dag weer verraste met 
nieuwe sieraden en jurken. Hij gaf haar het beste van 
het beste. Ook hield de koning van zijn derde vrouw. 
Met zijn derde vrouw pronkte hij vaak bij andere 
koningen, omdat zij erg kundig was. Zij kon namelijk 
heel goed schilderen, zong als een nachtegaal en kon 
erg goed pianospelen. De koning hield ook van zijn 
tweede vrouw. Zij was zijn vertrouweling en was altijd 
vriendelijk en geduldig met hem. Als de koning ooit 
een probleem had, kon hij altijd naar zijn tweede vrouw 
gaan voor advies. De eerste vrouw van de koning was 
erg loyaal en had een grote bijdrage geleverd aan het 
koninkrijk en de rijkdommen van de koning. Toch hield 
de koning niet van haar. Zij hield wel heel erg van de 
koning, maar kreeg nooit de aandacht.

Op een dag werd de koning erg ziek. Hij wist dat zijn 
einde nabij was en dat hij dus nog maar kort te leven 
had. Hij dacht aan zijn luxe leven en vroeg zich af: 
“Ik heb nu vier vrouwen bij me, maar als ik sterf zal ik 
helemaal alleen zijn!” Hij riep zijn vierde vrouw bij zich 
en zei daarom tegen haar: “Ik heb altijd het meest van 
jou gehouden. Ik heb je alles gegeven wat je hartje 
je begeerde en zorgde altijd heel goed voor je. Als ik 
sterf, wil je me dan gezelschap houden en meegaan?”  
Zonder ook maar even na te denken zei de vierde 
vrouw: “Nee! Natuurlijk niet!”, waarna ze wegliep. Haar 
antwoord zorgde voor veel pijn bij de koning. 

Hierna riep hij zijn derde vrouw bij zich: “Ik heb mijn hele 
leven van je gehouden. Wil je nu met mij meegaan als 
ik sterf?” Ook de derde vrouw had haar antwoord klaar: 
“Nee! Het leven is veel te mooi. Ik zal opnieuw trouwen 
wanneer jij gestorven bent en zal weer gelukkig 
worden.” De koning kon zijn oren niet geloven. Zijn 
hart was gebroken. Hij vroeg daarna aan zijn tweede 
vrouw: “Jij bent er altijd voor mij geweest als ik advies 
nodig had. Wil je er nu weer voor mij zijn en met mij 
meegaan?” Helaas antwoordde de tweede vrouw: “Het 
enige wat ik nu nog voor je kan doen is je brengen naar 
je graf.” De koning stond versteld van het antwoord van 
zijn tweede vrouw. Hij had nooit gedacht dat zij dit zou 

zeggen. Toen de koning alle hoop opgaf hoorde hij 
iemand zeggen: “Al waar je gaat, ik ga met je mee!” De 
koning keek op en zag zijn eerste vrouw staan. Toen hij 
dit hoorde realiseerde hij zich dat hij nooit goed voor 
zijn eerst vrouw gezorgd had. Met veel verdriet zei de 
koning: “Ik had veel beter voor je moeten zorgen. Het 
spijt me heel erg!” 

Het verhaal kent een diepzinnig moraal. Net als de 
koning heeft een ieder van ons ook vier vrouwen; 
niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk. Onze vierde 
vrouw is ons lichaam. Al hoeveel tijd en moeite we erin 
steken om het er goed uit te laten zien; ons lichaam 
verlaat ons toch wanneer wij komen te overlijden. 
Onze derde vrouw is hetgeen dat wij bezitten: status 
en eigendommen. Wanneer wij overlijden gaan onze 
bezittingen niet mee, maar komen deze bij anderen 
terecht. Onze tweede vrouw is onze familie (en 
vrienden). Al hoeveel zij voor ons gedaan hebben in 
het leven, zij gaan niet verder met ons mee dan ons 
graf. Onze eerste vrouw is onze ziel; vaak verwaarloosd 
in het nastreven van rijkdom, macht en lusten van de 
wereld. Echter is onze ziel het enige wat ons zal volgen, 
ongeacht waar wij gaan. 

“Win de wereld niet ten koste van je ziel; wijsheid is beter 
dan zilver of goud”
~ Bob Marley ~



De Hindu dharm kent veel geschriften, die elk een 
ander doel voor ogen hebben. Zo zijn er geschriften 
als de Ayurved met als focuspunt de gezondheid, de 
Arthved die zich focust op economie en rijkdom en is 
er ook een geschrift genaamd Vaastu Shaastra waarin 
de inrichting van het huis centraal staat. Vaastu (v;Stu) 
kan vrij vertaald worden als ‘het land met een huis erop’ 
of ‘het wonen.’ Een shaastra (x;S]) is een geschrift of  
lering. Vaastu Shaastra is dus de lering van het wonen. 
Het geschrift behandelt de architectuur en constructie 
van een ghar (`r = huis), zodat de opname van positieve 
energieën in een huis optimaal kan zijn. 

Volgens de Vaastu Shaastra is het huis een grote 
factor in de swaasthya (Sv;SQy = gezondheid) van 
de personen die er in wonen. Als het huis slecht is 
gebouwd of ingericht, zal dat slechte gevolgen hebben 
voor de bewoners. Nu is het in Nederland vrij lastig 
om zelf een huis te bouwen vanaf de grond volgens 
de principes van Vaastu Shaastra, omdat huizen in 
het algemeen niet door (toekomstige) bewoners 
zelf worden gebouwd. Dit betekent echter niet dat 
Vaastu Shaastra ontoepasbaar is geworden in deze 
tijd. Op huizen die al gebouwd zijn is Vaastu Shaastra 
nog steeds toepasbaar door het huis en de kamers 
dusdanig in te richten dat de ontvangst van positieve 
energieën geoptimaliseerd wordt. In dit artikel zullen 
we ons focussen op de invloed van energieën op het 
leervermogen. Door te letten op de inrichting van de 
studiekamer en/of slaapkamer kunnen de gezondheid 
en concentratie worden verbeterd, wat leidt tot betere 
prestaties bij het leren.

Vaastu Purush
In de Vaastu Shaastra wordt het huis vergeleken met een 
persoon die wordt weergegeven met de Purush Mandal 
(pu¨W m<@l), zoals te zien is op de afbeelding. Deze 
zogenoemde Vaastu Purush heeft een vastgestelde 
ligging ten opzichte van de windrichtingen en vaste 
plaatsen voor verschillende energiestromen die de 
namen van de bijbehorende devta’s (devt; = goddelijke 
energieën) dragen. De optimale plaats van een ruimte 
in het huis wordt vastgesteld aan de hand van de 
Vaastu Purush. 

Vaastu Shaastra
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Ligging van de studieruimte
Volgens de mandal (m<@l = diagram) bevindt het hoofd 
van de Vaastu Purush zich in het noordoosten van het 
huis. De energieën die zorgen voor concentratie en 
mentale balans komen op dit punt het huis binnen. 
Het is dus het beste om een aparte studeerkamer 
te hebben in het noordoostelijke deel van het huis. 
Behalve op huiselijke schaal, geldt het principe van 
de Vaastu Purush ook per kamer. De ‘studeerhoek’ van 
de studeerkamer zou volgens dit principe dus in het 
noordoosten geplaatst moeten worden. Enige speling 
in noordelijke of oostelijke richting is mogelijk.

Inrichting van de studieruimte
Bij de inrichting van de studieruimte is de mandal ook 
leidend. Aan de hand hiervan kunnen er praktische tips 
worden gegeven over het bureau, het meubilair, de 
verlichting en het bed.

Bureau
Het bureau moet naar het noorden gericht zijn, 
oftewel als student moet je met je gezicht gericht naar 
het noorden studeren. Je lichaam heeft een eigen 
magnetisch veld of energieveld net als dat van de aarde; 
door met je gezicht naar het noorden te studeren raak 
je in synchronisatie met het magnetisch veld van de 
aarde. Wanneer dit niet zo is, zullen energiestromen 
met elkaar botsen en dit zorgt voor een afname van 



te hebben. Spiegels weerkaatsen licht en energieën 
en verstoren de binnenkomende energiestromen. 
Wanneer het echt niet mogelijk is de spiegel uit de 
kamer te halen, probeer hem dan te overdekken met 
een dik kleed die je weghaalt op de momenten dat je 
de spiegel moet gebruiken. 

Bed
Het is vaak het geval dat de studieruimte tevens de 
slaapkamer is. Dit betekent dat bij de inrichting rekening 
gehouden moet worden met de ligging van het bed. 
Een student moet met zijn hoofd naar het oosten (de 
richting waar de zon opkomt) gericht slapen, want dit 
bevordert het vermogen om te onthouden. Als dit niet 
lukt, is het wel belangrijk dat men nooit met het hoofd 
naar het noorden gericht slaapt; dit zorgt namelijk voor 
slapeloosheid en ziektes. 

Yantra’s in de studieruimte
Yantra betekent letterlijk instrument en is een 
middel dat gebruikt kan worden voor het creëren 
van een inspirerende sfeer in de studieruimte. Een 
veelgebruikte optie is om een piramide te kopen en 
die als decoratie op je bureau te plaatsen. De piramide 
is een eeuwenoude yantra die energie verzamelt en 
focust op een plaats. Een andere optie is om plaatjes 
van Saraswati Maa en Ganeshji op te hangen. Beiden 
staan voor kennis en zullen dus bijdragen aan je 
ontwikkeling, doordat je inspiratie uit ze kunt putten. 
Voor kennis over specifieke yantra’s kun je je richten tot 
een pandit (pi<@t = geleerde) van de Vaastu Shaastra.

Het is heel lastig om in Nederland een huis volledig 
volgens de principes van Vaastu Shaastra op te 
bouwen en in te richten. We kunnen echter nog steeds 
zo veel mogelijk kennis van deze shaastra toepassen 
om de positieve effecten van dit geschrift te ervaren. 
Wees je er wel heel bewust van dat alleen het volgen 
van bovengenoemde principes niet zal zorgen voor 
het oplossen van alle studieproblemen. Er kunnen 
ook andere redenen zijn waarom een persoon slecht 
studeert. Je kamer inrichten volgens de principes van 
Vaastu Shaastra is en blijft hoe dan ook een factor als 
het gaat om concentratie en leervermogen. 

om optimaal te leren
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concentratievermogen. Het bureau moet zo geplaatst 
zijn dat je uitzicht hebt op de kamer (en de deur, indien 
mogelijk) en je zicht niet belemmert wordt. Verder is 
het aan te raden om een muur, of zo min mogelijk open 
ruimte, achter het bureau te hebben. De muur achter 
de studerende persoon geeft zelfverzekerdheid en de 
open ruimte en uitzicht voor het bureau zorgen voor 
inspiratie en vrije gedachten. Het bureau moet een 
rechthoek zijn met de verhouding van 1:2 breedte 
en lengte. Een bureau dat te groot is zorgt voor 
onoverzichtelijkheid en een bureau dat te klein is zorgt 
voor belemmeringen. De kamer en het bureau moeten 
te allen tijde opgeruimd en leeg zijn. Een rommelige 
kamer of een rommelig of vol bureau bezorgen stress 
en belemmeren energiestromen.

Meubilair
Volgens het diagram geldt dat in elke kamer, maar 
vooral de studeerkamer geen meubilair direct tegen 
de muur aan moet staan, want dat belemmert de 
energieën die via de muren de kamer in komen. Dit 
geldt dus ook voor het bureau. De uitzondering is 
de energie van asura (asur = negatieve energie) in 
het westen. Deze energie zorgt voor aantrekking van 
de wereldse verleidingen. Om te voorkomen dat die 
energie de kamer binnen komt, is het raadzaam om 
hier zwaar meubilair tegen de muur te plaatsen. Een 
goede optie is bijvoorbeeld om de boekenkast op deze 
plaats neer te zetten. Hang geen boekenplanken aan 
de muren of boven het hoofd.

Verlichting
De kamer moet goed verlicht zijn. Optimaal zou zijn 
om een raam in het oosten te hebben. Wanneer dit niet 
zo is, is het aangeraden om een lamp die niet direct 
boven het hoofd hangt te gebruiken. Een tafellamp is 
ook prima, zo lang die staat in het zuidoosten van de 
tafel (dus de rechterkant van het bureau als je met je 
gezicht naar het noorden gericht studeert). De kamer 
moet verder met lichte, rustgevende kleuren geverfd 
zijn. Donkere kleuren brengen je in een negatieve 
zijnstoestand en bezorgen hierdoor stress. Om de rust 
en balans van energie in de kamer te bewaren is het 
afgeraden om een spiegel in de studeer- of slaapkamer 



Een vinamra (ivnm[ = nederig) karakter is een karakter 
zonder valse trots, mahatvakanksha (mhTv;k;&=; = 
eerzucht) en hebzucht. Het is menseigen om ons 
zorgen te maken over datgene wat wij ervaren als onze 
identiteit, rechten en bezittingen. Wanneer we het  
gevoel hebben dat deze aspecten ons ontnomen 
worden, dan raken we emotioneel uit balans en 
reageren we hier - afhankelijk van hoe wij in elkaar zitten 
- boos, verdrietig of terneergeslagen op. Verschillende 
religiën trachten nederigheid te bevorderen door de 
houdingen die aangenomen worden bij het bidden. 
Knielen en buigen met overgave herinnert ons aan 
het feit dat alles wat wij zijn, hebben en kunnen 
afkomstig is van Bhagwaan. Er is dus eigenlijk geen 
reden om hoogmoedig te zijn over deze zaken. 
Nederigheid is een eigenschap die genezend werkt 
tegen de bovengenoemde kwalen. Het is daarmee 
een onmisbaar aspect in ons leven en zeker de moeite 
waard om meer over te leren. 

Pahalaa udaaharan (phl; ¬d;hr, = voorbeeld 1)
Shabari - xbrI - Treta Yug
Mata Shabari was de dochter van een jager en wordt in 
het heden vereerd als de bhakt (.Kt = devoot) die een 
hart van goud had. Ze is het ultieme voorbeeld van de 
wijze waarop je met liefde, vertrouwen en devotie het 
Allerhoogste kunt bereiken. Nadat zij zag dat er voor 
haar vivaah (ivv;h = trouwdag) duizenden schapen 
en geiten geofferd zouden worden, rende zij weg van 
huis zodat de dieren gespaard konden worden. In 
het bos zocht ze naar een leraar die haar kon helpen 
in haar spirituele ontwikkeling, maar vele brahmans 
(b[;÷, = geleerde) wezen haar af omdat zij van lagere 
kaste was. Uiteindelijk kwam Shabari terecht bij Rishi 
Matanga die haar als zijn shishya (ixãy; = leerlinge) 
accepteerde, omdat hij zag hoe puur en zuiver zij van 
karakter was. Voor de rest van haar leven verbleef zij 
in de ashram (a;Åm = kluizenaarsverblijf ) en verzorgde 
haar omgeving met heel veel toewijding. 

Toen haar Guru al oud was geworden en zijn lichaam 
zou verlaten, riep hij Shabari naar zich toe en vroeg of 
hij nog iets voor haar kon betekenen. Shabari wilde 
graag met hem mee om het aardse achter zich te laten, 

maar Rishi Matanga stelde haar gerust en vertelde dat 
Shri Raam haar op een dag zou komen opzoeken. Pas 
na deze ervaring zou ze klaar zijn om haar lichaam te 
verlaten en verlichting te bereiken. Vanaf dat moment 
wachtte Shabari geduldig op Shri Raam. Ze stond vroeg 
in de ochtend op om verse besjes te plukken voor 
Bhagwaan en de ashram mooi te versieren voor zijn 
komst. Ondanks het feit dat anderen haar uitlachten 
en zeiden dat Shri Raam nooit iemand van zo een lage 
kaste zou komen opzoeken, bleef ze hoopvol doorgaan 
met haar saadhana (s;/n; = spirituele inspanning). 

Mata Shabari bewees iedereen het tegendeel op de 
dag dat Shri Raam en Lakshman de ashram tijdens 
hun vanvaas kwamen opzoeken. Zij gaf Shri Raam 
toen haar zelfgeplukte en geproefde bessen, die Raam 
Bhagwaan met erg veel liefde opat. Lakshman wilde 
deze niet eten, omdat de oude vrouw er al van had 
gegeten. Hier antwoordde Raam Bhagwaan op dat hij 
nog nooit zulke zoete en lekkere bessen had gegeten 
en dat hij gelukkig wordt van alles wat hem met zuivere 
liefde wordt gegeven. Shabari Mata hielp Raam en 

Charitra nirmaan
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Lakshman in hun zoektocht naar Sita. Omgekeerd gaf 
Raamji haar de kennis over de negen vormen van ware 
bhakti (.iKt = devotie), waarna Shabari haar lichaam 
verliet en verlichting bereikte. Het is hierbij belangrijk 
om te herkennen dat haar karakter geen gevolg was 
van de beledigingen en onderdrukking van haar 
omgeving, maar dat het hier gaat om uitermate goede 
eigenschappen die Shabari van nature in zich had. Zij 
is hiermee een ideaal voorbeeld van het bewandelen 
van ons levenspad met eenvoud, zuiverheid en 
nederigheid.   

De karaktereigenschap nederigheid wordt door 
velen gekenmerkt als een negatief aspect. Het wordt 
gezien als jezelf minder vinden dan anderen, geen 
gelijk kunnen krijgen en alles van anderen accepteren 
zonder een weerwoord te bieden. Deze associaties 
belemmeren ons om in te zien dat nederigheid juist 
een positieve eigenschap is - één die een persoon op 
vele vlakken kan versterken en verreiken. Nederigheid 
bestaat in essentie uit vijf onderdelen: 

1. Gebalanceerd zelfvertrouwen
Als eerste is het belangrijk dat je een kalm en accepterend 
zelfbeeld hebt dat niet overgevoelig is voor het ego. 
Dit betekent dat je niveau van zelfvertrouwen in balans 
is, niet te weinig en zeker niet te veel. Je zoekt geen 
bevestiging of erkenning van anderen, waardoor je 
niet handelt vanuit de instelling om aardig gevonden 
te worden door je omgeving. Aan de andere kant heb 
je ook geen te groot gevoel van eigenwaarde, wat de 
oorzaak kan worden van een  trotse en superieure 
houding. 

de kracht van nederigheid
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2. Verantwoordelijkheid
Een realistisch zelfbeeld zorgt ervoor dat je jezelf beter 
leert kennen. Het inzicht in je eigen sterke en zwakke 
punten helpt je vervolgens om verantwoordelijkheid 
te dragen voor fouten die je maakt in je leerproces, 
waarna je deze kunt verbeteren. 

3. Open houding
Hoe vaak komt het niet voor dat wij verzeild raken in 
een discussie waarin we graag ons gelijk willen krijgen? 
Men raakt in zo een situatie al snel geneigd om zijn of 
haar eigen waarheid aan de ander op te leggen. Iemand 
die nederig is staat in het bijzonder open voor nieuwe 
inzichten over zichzelf én over de wereld om zich heen. 
Dit komt voort uit het besef dat je eigen referentiekader 
beperkt is en je deze kunt verbreden door middel van 
nieuwe kennis en inzichten. 

4. Welzijn van anderen
Een nederig persoon houdt rekening met het welzijn 
van anderen en wenst een ieder oprecht geluk toe in 
zijn of haar leven. Er heerst dus geen afgunst wanneer 
het goed gaat met anderen. 

5. Gelijkwaardigheid
Als laatste zie je in dat de intrinsieke waarde van een 
ieder gelijk is. We zijn allen gelijkwaardig, de één is niet 



beter of slechter dan de ander. 
Het gaat er uiteindelijk om dat je leert jezelf eerlijk 
en objectief te zien, met het besef dat wij allemaal 
onvolmaakt zijn. Daarentegen begrijp je ook waar je 
juist wel goed in bent en gebruik je deze talenten om 
goed werk te leveren. Het is een nuttige opdracht om 
voor jezelf na te gaan hoe jij in elkaar zit voor ieder 
bovengenoemd aspect. 

Dusaraa udaaharan (dUsr; ¬d;hr, = voorbeeld 2)
Jezus Christus - Kaliyug

Jezus Christus leefde ongeveer 2000 jaar geleden en 
vormde de inspiratiebron voor de grondlegging van het 
Christendom. Als spirituele leider had hij een karakter 
waar wij veel leringen uit kunnen trekken. Eén van de 
eigenschappen waarin hij als ideaal gezien kan worden 
is die van nederigheid. Hij moedigde mensen om hem 
heen aan om een gemeenschap van gelijkheid te  
creëren, waarin onbaatzuchtig dienen een kernwaarde 
vormde. Dit betekent echter absoluut niet dat hij zwak 
of bang was om de waarheid te beschermen. Hij kwam 
op voor datgene wat juist was op een respectvolle en 
eerlijke manier. 

Zo gebeurde het op een dag dat de leerlingen van Jezus 
onderling ruzie aan het maken waren wie van hen de 
belangrijkste was. Hierop reageerde Jezus door zelf van 
de eettafel op te staan en de voeten van de discipelen 
te wassen. In de omstandigheden van destijds was het 
gebruikelijk voor Joden om voor het binnenkomen 
in de eetkamer je voeten te laten wassen door een 
bediende. Nu stond Jezus echter zélf op om dit werk 
te doen met de boodschap: “Ik ben gekomen om jou 
te dienen.” Hiermee wilde hij een voorbeeld geven aan 

zijn leerlingen hoe zij onderling met elkaar zouden 
moeten omgaan. In plaats van autoritair zijn wil en 
woord op te leggen aan anderen, maakte Jezus gebruik 
van vriendelijkheid, liefde en nederigheid. Hoewel hij 
erg veel macht had, diende hij anderen zonder gevoel 
van grootmoedigheid. Deze eigenschappen zorgden 
ervoor dat zelfs velen van zijn tegenstanders respect 
voor hem begonnen te krijgen en hij de harten van 
mensen won op een manier waarop trotsheid dat nooit 
zou kunnen.  

Mensen zijn gauw geneigd om te denken dat ze deze 
kwaliteiten wel beheersen en als gevolg daarvan 
nederig genoemd kunnen worden. Als we echter 
wat dieper graven dan blijkt dat een nederig karakter 
ontwikkelen toch lastiger is dan dat er in eerste 
instantie vaak gedacht wordt. Onbewust proberen we 
vaak anderen onze eigen waarheid op te leggen en 
handelen we vanuit een gevoel van onzekerheid. Leren 
we echter om ons wel nederig op te stellen, dan vormt 
dit een sterke basis in verschillende opzichten. Ten 
eerste geeft nederigheid het juiste fundament voor 
het leiden van een devoot leven zoals Mata Shabari 
ons dat leert. Anderzijds zorgt deze eigenschap ervoor 
dat wij ons niveau van leiderschap aanzienlijk kunnen 
verbeteren zoals Jezus dit illustreert. Een ware leider is 
namelijk hij of zij die het voorbereidend werk van het 
succes van anderen op zichzelf neemt. De moderne 
maatschappij is niet één die nederigheid als een 
gewaardeerde deugd bestempelt. Het zal bij ons dus 
van binnenuit moeten komen om deze waarde eigen te 
maken en de positieve kracht hiervan uit te stralen naar 
de verschillende kringen waar wij ons in bevinden. 

de kracht van nederigheid
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In de vorige editie van de Sangh Kiran hebben we 
kunnen leren wat vat (v;t), pit (ipÊ) en kaph (kf) 
betekent binnen de Ayurved. Nu we de basis kennen 
en wat dieper op de stof in kunnen gaan, zullen we de 
dhatu’s behandelen. Dhatu betekent lichaamsweefsel 
en binnen de Ayurved worden hier zeven vormen van 
onderscheiden, namelijk:

 1. rs  ras   plasma;
 2. rKt rakt   bloed;
 3. m;&s maams   spierweefsel;
 4. med  med   vetweefsel;
 5. aiSq asthi   botweefsel;
 6. mJj; majja  merg;
 7. xuÿ  shukra  zaad/ovum.

Elke dhatu heeft een eigen agni (aiGn = vuur) welke 
verantwoordelijk is voor een juiste verwerking van 
voedingsstoffen en het vormen van de desbetreffende 
dhatu. Wanneer deze agni van mindere kwaliteit is, 
is het logische gevolg dus dat de overeenkomende 
dhatu in mindere of overtollige mate aanwezig is met 
de mogelijke problemen van dien.

Ras dhatu (plasma)
Ras betekent sap of vloeistof en zorgt voor het voeden 
van het lichaam. Ras wordt kort na de vertering van 
voedsel geproduceerd. Het is het essentiële deel van 
het voedsel dat circuleert door het lichaam. Deze 
dhatu voedt alle lichaamsweefsels. Ras wordt ook wel 
vergeleken met “bloedplasma”. Als de ras dhatu van 
goede kwaliteit is dan voelt een persoon zich gelukkig 
en voldaan. De verantwoordelijke dosh (dox = bio-
energie) van deze dhatu is kaph. Een tekort aan deze 
dhatu kan leiden tot droogte in het lichaam en/of van 
de huid en een overmaat kan zorgen voor vasthouden 
van vocht en slijmvorming.

Rakt dhatu (bloed)
De rakt dhatu wordt gevormd door het ontvangen 
van de voeding van ras dhatu. Rakt dhatu zorgt voor 
levendigheid. Rakt betekent letterlijk bloed, maar staat 
voor meer dan bloed alleen. Als de rakt dhatu van goede 
kwaliteit is dan voelt een persoon zich energievol en 
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passievol. De verantwoordelijke dosh is  pitt. Een tekort 
aan deze dhatu kan leiden tot het koud aanvoelen en 
verlies van glans van de huid. Wanneer deze dhatu in 
overmaat aanwezig is kan het leiden tot toename van 
vuur (warmer aanvoelen) en eventuele huidklachten 
en ontstekingen.

Maams dhatu (spier)
Maams dhatu is te vergelijken met spierweefsel. Deze 
dhatu krijgt zijn voeding uit rakt dhatu. De belangrijkste 
functie van deze dhatu is het vormgeven van de 
lichaamsdelen en het “verbinden” met de botten. Ook 
zorgt het voor de motorische functies en beweging. De 
verantwoordelijke dosh is kaph. Wanneer de maams 
dhatu niet in voldoende mate aanwezig is, kan dit leiden 
tot niet goed gevormde spieren en lichaamsdelen.

Med dhatu (vet)
Med dhatu kan vergeleken worden met vetweefsel. 
Het wordt gevoed door maams dhatu. De belangrijkste 
functie van deze dhatu is het geven van smering aan 
het lichaam en de gewrichten. De toename en afname 
worden beïnvloed door kaph dosh. Vandaar dat een 
kaph-dominant persoon meestal veel vetweefsel 
heeft.

Asthi dhatu (bot)
Asthi dhatu is te vergelijken met botweefsel. Het wordt 
gevoed door med dhatu. De belangrijkste functie van 
deze dhatu is het recht(op) houden van het lichaam. 
De verantwoordelijke dosh is vat. Een verhoogde vat 
leidt tot een verlaging van asthi dhatu en een verlaging 
van vat leidt tot een verhoging van ashti dhatu. Dit 
is terug te zien op een oudere leeftijd, wanneer vat 
wordt verhoogd en er dus degeneratie van botweefsel 
plaatsvindt.

Majja dhatu (merg)
Majja dhatu is te vergelijken met (been)merg en alle 
soorten weefsels die de ruimte in een bot opvullen. Om 
dezelfde reden kan oogweefsel dus ook als majj worden 
gezien. De majja dhatu wordt gevoed door de ashti 
dhatu. De toename en afname worden gereguleerd 
door kaph dosh.



Des te dieper we ingaan op de lagen van de 
verschillende dhatu’s, des te complexer het wordt. Elke 
dhatu kan namelijk pas op een kwalitatief goede en 
gezonde manier gevormd worden als de dhatu waaruit 
het gevormd wordt ook van goede kwaliteit is. Het is 
daarom ontzettend belangrijk dat aandacht besteedt 
wordt aan al het voedsel dat we (niet) nuttigen. Als we 
kwalitatief gezond voedsel eten, zal de eerste dhatu 
zich goed kunnen vormen en is er ook ruimte en 
energie om de volgende dhatu te voeden.

Swaasthya
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Shukra dhatu (voortplantingsweefsel)
Shukra dhatu wordt omschreven als het mannelijke 
en vrouwelijke voortplantingsweefsel inclusief de 
afscheidingen en producten ervan, te weten zaad 
en ovum. Ook de afscheiding die plaatsvindt bij de 
menstruatie (een combinatie van aartav en ras dhatu) 
wordt gerekend tot deze dhatu. De belangrijkste functie 
van deze dhatu is voortplanting. De shukra dhatu wordt 
gevoed door de majja dhatu. De verantwoordelijke 
dosh voor dit weefsel is kaph. 



de dhatu’s
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Wanneer het voedsel niet gezond of van goede 
kwaliteit is, zal de eerste dhatu niet goed gevormd 
kunnen worden en worden de volgende dhatu’s ook 
niet goed gevormd. Dit heeft als gevolg dat de overige 
lichaamsweefsels niet goed kunnen ontwikkelen 
en er dus (op lange termijn) klachten en problemen 
kunnen ontstaan met betrekking tot de gezondheid. 
Uiteindelijk zal bijvoorbeeld de laatste dhatu (het 
voortplantingsweefsel) ook van niet-optimale kwaliteit 
zijn. Dit is niet bevorderlijk voor de voortplanting 
en/of het nageslacht. Om al deze redenen is een 
gebalanceerde voeding erg belangrijk. 

Wanneer er specifiek een dhatu aangestuurd dient te 
worden, omdat er te veel of te weinig van de dhatu in 
kwestie aanwezig is in het lichaam, dan kunnen er naast 
aanpassingen in het dieet en levensstijl ook specifieke 
kruiden geadviseerd worden om zo een dhatu weer in 
de optimale vorm te krijgen. 

Er zijn verschillende theorieën binnen Ayurved over de 
duur van de vorming van de verschillende dhatu’s. Er 
wordt bijvoorbeeld beschreven dat het zeven dagen 
kan duren totdat de voeding uit het genomen voedsel 
belandt bij de laatste dhatu. Op dag één wordt ras 
gevormd, op dag twee rakt, etc. Ook wordt beschreven 
dat het vijf dagen per dhatu kan duren. Dit betekent 
dat het minimaal 35 dagen (7 dhatu’s x 5 dagen) duurt 
op een optimale shukra dhatu te ontwikkelen. 

Men zou dus zuinig om moeten gaan met deze laatste 
dhatu, omdat deze de essentie van alle dhatu’s bevat. 
Wanneer men de laatste dhatu in grote mate verliest 
of dit niet in voldoende mate aanvult, dan zal dit leiden 
tot verzwakking van het lichaam. Het doel is om shukra 

dhatu uit het lichaam te laten transformeren in ojas 
(aojs( = vitale energie), wat zorgt voor kracht, vitaliteit 
en stabiliteit van een persoon. 

Om spiritueel en mentaal een goede focus in het leven 
te krijgen en vooruit te gaan hebben we deze ojas 
nodig. Er wordt aangegeven dat 100 druppels bloed 
zorgen voor 1 druppel shukra en 100 druppels shukra 
voor 1 druppel ojas. Daarom leven vele Rishi’s een 
celibaat leven, waarbij de shukra dhatu behouden blijft 
en er ojas in een hoge mate aanwezig is. Een persoon 
met een goede hoeveelheid ojas zal gelukkig en stabiel 
zijn en er stralend uitzien. Dit is waar een ieder naar zou 
moeten streven volgens de Ayurved.

Dhatu Weefsel Updhatu (bijproduct) Mala/Kitta (afscheiding)
Ras Plasma Moedermelk, menstruatiebloed Slijm
Rakt Bloed Bloedvaten Gal
Mams Spierweefsel Vet, huid Afscheiding van oren, ogen en geslachtsorganen
Med Vetweefsel Ligamenten, vliezen Zweet
Ashti Botweefsel Tanden Nagels, haren
Majja (Been)merg Haren (hoofd) Vet op de huid, in de ogen en tranen
Shukra Zaad/ovum - -



Aan de toekenning van de Nobelprijs aan Malala 
Yousafzai kleven verder een aantal bijzonderheden. 
Allereerst is zij de jongste Nobelprijswinnaar. Malala 
heeft de prijs ontvangen toen zij 17 jaar en 151 dagen 
oud was. Ten tweede toont de geschiedenis van 
de Nobelprijs aan dat relatief weinig vrouwen deze 
onderscheiding hebben gekregen (slechts 5,6%). Het 
overgrote deel van de winnaars is een man of een 
organisatie. Ten derde is zij de eerste van Pakistaanse 
komaf die de prijs in ontvangst mag nemen. 

Het is ten slotte zeer bijzonder dat aan zowel Malala 
als Kailash tezamen de prijs is toegekend. Deze twee 
personen streven namelijk naar hetzelfde doel, 
ongeacht geslacht, leeftijd, land, afkomst en religie. 
Zij vormen in hun werkzaamheden een voorbeeld en 
inspiratiebron voor de rest van de wereld en laten zien 
dat verschillende personen eenzelfde doel voor ogen 
kunnen hebben.

Ophef om dekbedhoes met afbeelding Ganeshji
In Amerika heeft het bedrijf Urban Outfitters 
afgelopen zomer zijn assortiment uitgebreid met 

Hindu Nieuws
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De Nobelprijs voor de Vrede 2014
Ieder jaar wordt de Nobelprijs toegekend aan 
personen die een zeer belangrijke bijdrage hebben 
geleverd op hun gebied van expertise. Een belangrijke 
onderscheiding is de Nobelprijs voor de Vrede. Deze 
prijs wordt toegeschreven aan bepaalde personen die 
zich verdienstelijk hebben ingezet voor de ontwikkeling 
van de vrede. Dit jaar is de prijs gegaan naar Kailash 
Satyarthi en Malala Yousafzai voor hun strijd tegen de 
onderdrukking van jongeren en voor het recht van alle 
kinderen op onderwijs. Het is van groot belang dat 
kinderen onderwijs genieten, zodat zij zich kunnen 
ontwikkelen en een beter leven kunnen leiden. 

Kailash Satyarthi is vooral bekend geworden door 
zijn inzet op het gebied van mensenrechten in India, 
in het bijzonder zijn verzet tegen kinderarbeid. Veel 
bekender is Malala Yousafzai, doordat zij in 2012 
het slachtoffer is geworden van een terroristische 
aanslag vanwege haar inspanningen en strijd voor 
toegankelijk onderwijs voor vrouwen in Pakistan. Zij 
is toen door een Taliban lid doelbewust in haar hoofd 
en hals geschoten. Deze aanslag heeft zij vervolgens 
op miraculeuze wijze overleefd. De aanslag heeft 
haar echter niet weerhouden om door te gaan met 
haar strijd voor educatie voor vrouwen. Vanwege haar 
doorzettingsvermogen en inzet heeft zij net als Kailash 
Satyarthi de Nobelprijs ontvangen. 
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een dekbedhoes of dekbedovertrek met daarop de 
afbeelding van Ganesh Bhagwaan. Hierover heeft 
de Amerikaanse hindoeleider Rajan Zed namens de 
hindoegemeenschap zich bij het bedrijf beklaagd. 
Zed meent dat de god een belangrijke plaats heeft 
binnen het Hindoeïsme. Het is volgens hem niet de 
bedoeling dat mensen op hem slapen of iets dergelijks. 
Hindoegoden zouden eigenlijk helemaal niet voor 
commerciële doeleinden mogen worden gebruikt. 
Hindoes raken hierdoor ten onrechte gekwetst. Urban 
Outfitters heeft hierop nog niet gereageerd, noch is de 
verkoop van de dekbedhoes stopgezet. 

Het is overigens niet de eerste keer dat Urban Outfitters 
een afbeelding van Ganesh Bhagwaan gebruikt ten 
behoeve van haar producten. In 2013 heeft het bedrijf 
ook sokken met daarop de afbeelding van de god 
verkocht. Ook hiertegen heeft Rajan Zed namens 
de hindoegemeenschap geprotesteerd. Toen heeft 
Urban Outfitters wel begrip getoond voor de klacht, 
zijn excuses aangeboden en de sokken niet meer 
verkocht. Het is nog afwachten hoe Urban Outfitters 

zich zal opstellen ten aanzien van de klachten over de 
dekbedhoes. 

Charchaa: vind jij dat zulke producten op de markt mogen 
worden gebracht?

Ganga rivier: komt haar schoonheid en zuiverheid 
ooit nog boven water? (I)
De afgelopen jaren is de Ganges of Ganga rivier 
wereldwijd steeds meer onder de aandacht gebracht. 
Binnen het Hindoeïsme heeft deze rivier een 
belangrijke betekenis. Het is echter niet die betekenis 
die de aandacht van de heilige rivier heeft doen 
toenemen. De Ganga staat namelijk bekend als een 
van de meest vervuilde rivieren van de wereld. Terwijl 
de heilige rivier een personificatie van Ganga Mata 
voorstelt, wordt de rivier beschreven als een open riool 
met een ondraaglijke stank. In deze en de volgende 
editie van de Sangh Kiran zal de Ganga nader worden 
belicht. Eerst worden de kenmerken en betekenis van 
de heilige rivier kort besproken (deel I), waarna de 
actualiteit nader in kaart wordt gebracht (II). 

De Ganga is de heiligste rivier in India. Deze 2.510 
kilometer langer rivier staat ook wel bekend als 
Surasarita en Bhagirathi en vindt haar oorsprong in 
het noorden van India, in het Himalaya gebergte. 
Vanuit het gebergte stroomt de rivier door Haridwar, 
Uttar Pradesh, Bihar en Bengal. Het deel van de Ganga 
dat de oceaan bereikt, wordt Gangasagar genoemd. 
Volgens de Rigved is Ganga de eerste rivier in India. 
Ganga staat voor schoonheid, reinheid en spirituele 
ontwikkeling. Volgens het Hindoeïsme leidt het baden 
in de Ganga tot spirituele ontwikkeling en zuivering 
van de karma; zonden worden weggewassen en de 
bevrijding wordt vergemakkelijkt. Daarom zijn langs 
de rivier vele bedevaartsplaatsen te vinden en worden 
belangrijke festivals daar georganiseerd, met name 
bij de Gangasagar. Een zeer bekend feest is de Kumbh 
Mela. De om de drie jaar terugkerende festival trekt 
vele miljoenen mensen. Verder wordt in de Ganga rivier 
de as van dierbare overledenen gestrooid. Hindoes 
geloven erin dat de as op deze manier naar een betere 
wereld gaat. 



Winnares Neha Gupta woont in regio Philadelphia (VS) 
en is van Indiase afkomst. Marc Dullaert, oprichter van 
kinderrechtenorganisatie KidsRights vertelt over haar: 
‘Neha ontdekte op jonge leeftijd dat het mogelijk is 
om als kind in actie te komen en kwetsbare kinderen 
te helpen. Ze zorgt niet alleen zelf voor veranderingen, 
maar inspireert ook kinderen over de hele wereld om in 
beweging te komen.’

Tijdens haar jaarlijkse bezoek aan een weeshuis in 
India realiseert Neha zich dat de rechten niet eerlijk 
verdeeld zijn op de wereld. Zij heeft een luxe leventje 
in de VS, maar de kinderen in het weeshuis niet. Om 
deze kinderen te kunnen helpen, richt ze haar eigen 
stichting op: Empower Orphans. En dit alles doet ze 
op 9-jarige leeftijd! De organisatie begint met een 
geldinzamelingsactie in de buurt en groeit uit tot een 
professionele organisatie die inmiddels meer dan 1,3 
miljoen dollar heeft opgehaald, en daarmee meer dan 
25.000 kinderen heeft geholpen Neha zet zich niet 
alleen in voor kinderen in India, maar ook voor kinderen 
uit haar eigen staat Philadelphia. Hier leven er namelijk 
ook veel kinderen in armoede.

Prashna aur Uttar (Vraag & Antwoord)
Heb jij een vraag over het Hindoeïsme? Wil jij meer te 
weten komen over een bepaald onderwerp? Of heb jij 
misschien een vraag of opmerking over een aspect van 
de Hindu samaaj of over bepaalde hindoegerelateerde 
ontwikkelingen die zich zowel in Nederland als elders 
in de wereld voordoen? Richt je vraag of opmerking 
aan info@hssnl.org. Jouw vraag of opmerking wordt 
dan in de volgende editie behandeld. 

Hindu Nieuws
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Hindu’s zien ten slotte Ganga als hun moeder en 
daarom wordt het ook wel Ganga Maiya of Ganga Mata 
genoemd. Volgens de Puran (een hindoegeschrift) 
is moeder Ganga via het haar van Shiv Bhagwaan 
op aarde gekomen om de wereld vooruit te helpen. 
Raja Bhagirath heeft hiervoor jarenlang tapasya 
(boetedoening) moeten doen. De dag dat Ganga op 
aarde komt wordt nog steeds door miljoenen mensen 
gevierd op Ganga Dasehra.

In de volgende editie zal worden beschreven hoe de 
rivier er hedendaags aan toe is. Ook wordt behandeld 
welke ideeën en oplossingen zijn bedacht om de rivier 
te reinigen. 

Neha Gupta wint Internationale Kindervredesprijs
Dit jaar is wederom een Kindervredesprijs uitgereikt. 
De 18-jarige Neha Gupta uit de Verenigde Staten 
heeft de Internationale Kindervredesprijs 2014 
van KidsRights gewonnen. Dit is een Nederlandse 
kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie 
van zeer kwetsbare kinderen. De prijs is uitgereikt door 
Desmond Tutu; beschermheer van KidsRights.



Tijdens het verblijf van Shri Raam, Lakshman en Sita Maa in het bos verzint Ravan een list om Sita te ontvoeren. 
Hij stuurt zijn neef Maarich om Raam en Lakshman weg te lokken. Wanneer dit gelukt is, gaat Ravan vermomd als 
een Rishi naar de hut waar Sita alleen achter is gebleven. Op het moment dat zij naar buiten komt om hem wat 
vruchten te geven, laat hij zijn ware gedaante zien en ontvoert hij Sita Maa.

Kleurplaat
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De ontvoering van Sita Maa



In dit deel van de Hanumaan Chalisa beginnen wij met het inzien en toegeven van onze onwetendheid en daarmee 
een beperkt vermogen om de waarheid te begrijpen en ervaren. In ons leven ervaren we dagelijks verschillende 
zaken. We maken gebeurtenissen mee, we hebben interacties met anderen en we ervaren tal van bhaavna (.;vn; = 
emoties). Deze ervaringen zijn echter onderhevig aan onze eigen beperkingen. Dit betekent dat de manier waarop 
wij een gebeurtenis ervaren sterk afhankelijk is van persoonlijke kenmerken. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld 
kennis, wijsheid of karaktereigenschappen die bepalen hoe wij omgaan met een scenario in het dagelijks leven. Een 
persoon interpreteert zijn omgeving aan de hand van zijn eigen intelligentie en mate van begrip. Door te erkennen 
dat deze interpretaties relatief en subjectief zijn, zijn we in staat om te vragen naar de benodigde capaciteiten om 
de realiteit te ervaren zoals zij is - in plaats van deze in te kleuren naar onze eigen ideeën en denkbeelden. 

Vanuit deze zoektocht naar de werkelijkheid vervolgt het gebed zich door te mediteren op de zoon van Pavan Dev 
(pvn dev = schenker van de wind), oftewel Hanumaanji. Hierbij vragen we Hem om kracht, wijsheid en kennis als 
zegeningen. Kracht houdt zowel fysiek (lichamelijk) als mentaal (geestelijk) sterk zijn in. Mentaal sterk zijn omvat 
bijvoorbeeld de kracht om gelukkig en tevreden te blijven onder alle omstandigheden. Kennis hebben we nodig om 
een veilloos onderscheidingsvermogen te ontwikkelen tussen goed en kwaad. Wijsheid is vervolgens een vereiste 
om die kennis toe te passen en volgens dharm te leven. De doha eindigt met de vraag om alle onzuiverheden en 
al het lijden uit ons te verdrijven. Er zijn vijf vormen van klesh (Klex = leed): 

De vijf soorten klesh komen voort uit onze viparyay (ivpyRy = onjuiste perceptie van de waarheid). Deze oorzaken 
van het menselijk lijden worden vaak weergegeven in de vorm van een boom, waarvan onwetendheid de stam 
is waar de overige vier facetten uit voortkomen. Wanneer de onwetendheid wordt weggenomen, dan zullen de 
andere problemen uit zichzelf verdwijnen. Uiteindelijk mediteren wij dus op de positieve energie van Bhagwaan 
(Hanumaanji) om duisternis te verdrijven en het licht van de Allerhoogste Waarheid in onszelf te herkennen.  

bui«hIn tnu j;inke suimr*& pvnkum;r) 
bl bui« iv´; deó moih& hró kles ivk;r_ 

buddhiheena tanu jaanike sumiraun pavanakumaara 
bala buddhi vidyaa dehu mohin harahu kalesa vikaara

Erkennend dat mijn lichaam een geest zonder intellect bevat, roep ik de zoon van Pavan 
Devta aan. Schenk mij kracht, kennis en wijsheid en neem mijn leed en imperfecties weg. 

~ Hanumaan Chalisa - Doha 2 ~

Amrit Vachan
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bui« - buddhi  = intellect
hIn - heena  = zonder
tnu - tanu  = lichaam
j;inke - jaanike  = wetend
suimr*& - sumiraun = aanroepen
pvn - pavana  = wind
kum;r - kumaara = zoon

bl - bala  = kracht
iv´; - vidyaa  = kennis
deó - dehu  = schenken
moih& - mohin  = aan mij
hró - harahu  = wegnemen
kles - kalesa  = leed
ivk;r - vikaara  = imperfectie

 1. aiv´; avidyaa  onwetendheid;
 2. aiSmt; asmitaa  binding met het ego;
 3. r;g  raag   gehechtheid;

 4. ÃeW  dvesh  afkeer;
 5. ai.invex abhinivesh angst voor de dood.



Ieder mens bezit goede en slechte eigenschappen. Bij goede eigenschappen valt te denken aan sewa (sev; = 
vrijwillig helpen) van andere mensen en het altijd vertellen van satya (sTy = waarheid). Wanneer iemand zulke 
eigenschappen bezit, handelt hij volgens dharm (/mR). Slechte eigenschappen daarentegen zijn kenmerken die niet 
overeenstemmen met dharm of met de dharm ke das lakshan (/mR ke ds l=, = tien kenmerken van dharm). Deze 
slechte eigenschappen moeten daarom zoveel mogelijk worden verbeterd. Slechte eigenschappen worden vaak 
geuit via handelingen die jezelf of een ander schaden, zoals bij woede het geval is. Wanneer iemand boos is, kan 
hij zijn woede op iemand anders afreageren. Daarmee kun je een ander kwetsen. Bovendien wekt woede allerlei 
negatieve energieën bij de kwade persoon op, waardoor hij zich bijvoorbeeld minder goed kan concentreren. Dit 
soort gedrag moet worden voorkomen vanwege de negatieve effecten ervan. Het is vervolgens niet erg om fouten 
te hebben of om fouten te maken. Iedereen heeft en maakt fouten. Het gaat er echter wel om hoe jij als persoon met 
jouw fouten omgaat. Van je fouten moet je namelijk leren. Op het moment dat je fouten maakt en daar niets aan 
doet, dan handel je in strijd met dharm. Volgens dharm zou ieder persoon zich namelijk juist moeten ontwikkelen. 
Ontwikkelen doet de mens door bijvoorbeeld de slechte eigenschappen te verbeteren. Doet de mens dat niet, 
dan komt hij niet vooruit en belemmert hij zijn eigen ontwikkelingsproces. Dit is de boodschap die de citaat van 
Confucius de mensheid meegeeft. 

Verder is ieder mens uniek. Ieder persoon beschikt over andere eigenschappen ten opzichte van zijn of haar 
medemens. Ook is het zo dat ieder persoon een eigen ontwikkelingsweg heeft. Met name vier factoren zijn 
van invloed op de manier waarop de mens zich ontwikkelt. Ten eerste speelt de opvoeding van de ouder(s) een 
belangrijke rol in de karaktervorming van een mens. Ten tweede is educatie of scholing via de meester(s) of guru(‘s) 
van belang. Ten derde heeft de omgeving waarin een mens zich bevindt een grote invloed op de vorming van zijn 
karakter. Ten vierde leert men van de ervaring door de tijd heen. Vooral dit laatste heeft betrekking op het proces 
van fouten maken, herkennen en verbeteren, zoals hierboven is genoemd bij de uitleg van de plicht van de mens 
zichzelf te ontwikkelen (citaat één). Deze vier factoren zijn per persoon anders. Ieder mens heeft namelijk een 
andere (combinatie van) opvoeding, scholing, omgeving en ervaring. Iedereen heeft kortom een andere basis op 
grond waarvan hij of zij zich verder ontwikkelt. Daarbij komt ook dat eenieder een andere omgang of houding 
heeft ten aanzien van het maken, erkennen en verbeteren van fouten. Elk mens ondergaat daardoor een eigen 
ontwikkelingsweg en is daarom uniek. Vanwege die specifieke ontwikkeling zou je jezelf nimmer met een ander 
mogen of kunnen vergelijken. Doe je dat wel, dan doe je jezelf tekort. Iedereen is namelijk anders en bewandelt 
een eigen pad. Waarom en hoe zou je jezelf met een ander vergelijken, als die persoon een andere basis heeft dan 
jij? Dit is de kerngedachte van de citaat van Bill Gates. 

Mogelijke charchaa stelling
In de volgende editie van de Sangh Kiran wordt in deze rubriek het onderwerp ‘de gelijke behandeling van mensen’ 
behandeld. Het is een goed idee om daar alvast op vooruit te lopen door op shakha de volgende stelling te 
behandelen: ‘ieder persoon moet gelijk worden behandeld.’

Leerrijke citaat
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Fouten hebben en die niet verbeteren, dat is pas fouten hebben. 
~ Confusius ~

Vergelijk jezelf met niemand in de wereld. Als je dat doet, beledig je jezelf. 
~ Bill Gates ~



Hindi
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In deze editie van de Snagh Kiran besteden we 
aandacht aan het schrijven van de 11 svar (Svr = 
klinkers) die de varnamālā (v,Rm;l; = het alfabet) 
van het Hindi (ihNdI) kent. Dit kun je leren door de 
volgende stappen te volgen:

Bestudeer de eerste vier vakjes goed om te 1. 
schrijfwijze te leren;
Trek de letters volgens het voorbeeld over;2. 
Gebruik de lege vakjes om het zelfstandig te 3. 
schrijven te oefenen. 

Zie Sangh Kiran editie mei 2014 voor de uitspraak 
van de klinkers.



schrijfoefening
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xBd %oj 
(shabd khoj = woordzoeker)

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

L A P A H A R A N Y F S S K X

A U C S Y A F A B J H I H N H

K Y X A I W D T A R H W A W W

S A H H E T F K I J J P Q T I

H T I K U V A R Y O U C M E J

M A R E N G A M T V P R V V D

A J A R E A I T A A P M A S I

N N N N M N M N W T S R H T Q

A D D A L R H H P I A C A M O

R O Q M Y M A R A F I V W Y T

R P Q H I H Y V L R H R D D X

H K D S N V Y B A C B H F Z U

V T D K A G B M N N R N V N B

J K P A S X J A S T E Y A C B

N X T L Y D P C Z O Z J U K Z

APHARAN     ASTEYA     BRAHMAN     HIRAN

JATAYU     LAKSHMAN     LAKSHMANREKHA     MARICH     PANCHVATI

RAVAN     SAMPAATI     SHRIRAAM     SITAMATA     VAN

Puzzel
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Daso dishaao me

Laat onze groep vanuit de wolken treden in alle tien de richtingen, opdat alle delen van deze aarde door ons werk 
mogen schitteren als het hof van Eden.

Geen enkel veld zullen wij overslaan. Het gif (negatieve invloeden) van demonische karakters zullen wij nergens 
in aanraking mee laten komen. Daar waar deze invloeden wel aanwezig zijn zullen wij het laten regenen met 
druppels van nectar (positiviteit).

Op bloemenvelden en akkergronden kunnen wij geen bliksem laten vallen. Echter raken rotsen en gebergten door 
het regenen toch vernield (als gevolg van processen in de natuur die buiten onze macht liggen). Vernieling is niet 
ons werk, ons werk is het zorgen voor continu doorlopend en eindeloos leven (het intact houden van de natuur 
door middel van onze plichten ernaar).

We zullen ervoor zorgen dat de onafhankelijkheid van het menselijk leven stand blijft houden. Dat de mens haar 
identiteit en bestaan niet verliest in het huidig maatschappelijk systeem waarin materiële bezittingen centraal 
staan. De norm van het leven laten we niet verloren gaan in zintuiglijke geneugten.

Uit ervaring weten we dat vele verschillende levensstijlen in de wereld onvolledig en onvolmaakt zijn. Die 
volmaaktheid is sinds het begin der tijd aanwezig geweest in Dharm (en biedt ons alle handvaten om een juiste 
invulling aan ons leven te kunnen geven). Laten we deze kennis laten stralen, opdat de boodschap van vrede en 
innerlijke rust wordt overgedragen.

aqR - Arth - Betekenis
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dso& idx;ao& me& j;E\ dl b;dl se z; j;E\)

¬m@Ď `um@Ď kr hr /rtI ko nNdnvn s; lehr;E\_

ye mt smZo iksI =e] ko %;lI rh j;ne de&ge)

d;nvt; kI bel ivxwlI khI& nhI& z;ne de&ge_

jh;\ khI& lUZuls;tI amOt irmiZm brs;E\)

fUl sukoml %etI pr hm ibjlI nhI& igr;te h&w)

ikNtu a@Ile b;lU $Ile vW;R me& !h j;te hw&_

?v&s hm;r; k;m aivrl jIvn srs;E\)

m;nv jIvn kI Svt&]t; nã$ nhI& hone p;E\)

y&] VyvSq; údyhIn me& SvSt nhI& %one p;E\_

jIvnStr k; aqR n hm .og @gr me& .rm;E\)

dex dex ke jIvn dxRn anu.v kht; p,R nhI&)

a;idis[iã$ se ihNdu /mR kI pU,R /mR ¬plB/ rih_

D;n ikr, ifr p[k$;E\ x;iNt VyvSq; smZ;E\)

daso dishaao me jaaye dal baadal se chhaa jaaye
umada ghumada kar har dharti ko nandanavan sa leharaaye

ye mat samjho kisi kshetra ko khaali rah jaane denge
daanavataa ki bela vishaili kahi nahi chhaane denge
jahaa kahi loojhulasaati amrita rimajhima barasaaye

phool sukomala kheti par ham bijali nahi giraate hai
kintu adeele baalu teele varsha mein dhah jaate hai
dhwans hamaara kaam Nahi aviral jeevan sarasaaye

maanav jeevan ki svatantrataa nasht nahi hone paaye
yantra vyavasthaa hridayaheen me swatva nahi khone paaye
jeevanastar ka artha na ham bhoga dagar mein bharamaaye

desh desh ke jeevan darshan anubhav kahta poorna nahi
aadisrishti se hindu dharm ki poorna dharma upalabdh rahi
gyaan kiran phir prakataaye shaanti vyavasthaa samajhaaye



Kerstvakantie
In verband met de kerstvakantie zullen de Shakha’s van vrijdag 19 december 2014 t/m zondag 4 januari 2014 •	
niet doorgaan.

Vibhaags
• 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




