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De Gayatrie mantra: de Veda-mata 
 
In het begin werd één mantra geopenbaard door het scheppende aspect van God, 
Brahma. Brahma wordt afgebeeld met vier hoofden die ook symbool van de vier Veda’s 
zijn. In de Heilige Geschriften wordt deze mantra de Gayatrie mantra genoemd. In deze 
hoedanigheid heeft de Gayatrie mantra de naam Veda-mata gekregen, zijnde de moeder 
(mata) van de Veda’s. Veda betekent kennis. Volgens de Veda’s wordt kennis in het 
menselijk brein, in vier vormen verdeeld. Daarom is de Veda verdeeld in vier delen. 
Deze vier zijn de verschijningen van het kosmische bewustzijn. De oerbron van de 
schepping, de Absolute Eeuwige Parmatma, schiep deze wereld via zijn scheppende 
aspect dat wij Brahma noemen. Parmatma bestaat uit de volgende 2 woorden: param 
(hoogste) en atman (ziel) en betekent dus de Superziel (een naam van God). Brahma 
schiep vervolgens Saraswatie als vertegenwoordigster van de kennis. Door deze combi-
natie van het scheppende aspect Brahma en het kennisaspect Saraswatie werden de 
Veda’s geopenbaard. De Veda’s zijn het fundament van de oorspronkelijke Indiase reli-
gie en de Gayatrie mantra is hun basismantra oftewel de biedj mantra (mantra in zaad-
vorm). In de oude tijden hebben de wijsgeren bijzonder veel onderzoek gedaan naar de 
filosofie van de Gayatrie. Ze hebben door hun diepgravende onderzoekingen bijzondere 
voordelen van niet te evenaren schatten aan kennis en wijsheid kunnen verkrijgen. De 
Gayatrie bezit een onuitputtelijke bron van kennis, wetenschap en spirituele energie. De 
Gayatrie in mantra vorm: 

 

Ñ .U.OuRv" Sv" tTsivtuvRre<y‹ ) 
.goR devSy /Imih i/yo yo n" p‰cody;t _  

 
Aum Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam  

Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat 
 
1) Aum—dit wordt de pranaw (onvergankelijke klank) genoemd. 2) Bhur Bhuvah Swah—
deze worden de wyahrities (doordrenking van de totale schepping door het goddelijke) 
genoemd. 3) Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachoday-
at— samen is dit de Gayatrie mantra. 
De woord voor woord vertaling: 
Aum—voor alle Hindoes de allesomvattende naam van God, de schepper; Bhur—
schenker van dit leven; Bhuvah—verlosser, vernietiger van alles wat te maken heeft met 
ellende, moeilijkheden, pijnen, verdriet, ziekten, ongelukken; Swah—schenker van ge-
lukzaligheid, plezier, gemak, zegeningen, zorg; Tat—dat; Savitur—van alle zijden kracht, 
energie en licht verspreidende; Varenyam—de beste keus om te worden geëerd en aan-
beden; Bhargo—vernietiger van onze zonden; Devasya—Goddelijke, reine, zuivere; 
Dhimahi—mogen wij bezitten; Dhiyo—zuivere intellectuele vermogens; Yo—hij, zij die; 
Nah—onze; Prachodayat—inspireren. 
Vertaling: 
O bron van het leven; Schepper van hemel en aarde; Schenker van geluk, wijsheid, 
voorspoed; Verlosser van zonde, ziekte, pijn en verdriet; U bent de almachtige overal 
aanwezige God. U bent de bron van inspiratie en als geen ander het aanbidden waard. O 
mijn God, laat U onze gedachten en onze devotie tegenover U nimmer afdwalen. Verlicht 
onze verstandelijke vermogens zodat wij Uw heilige naam kunnen aanbidden. Blijft U 
ons intellect verlichten, blijft U ons inspireren zodat wij steeds positief kunnen blijven 
denken en handelen, opdat onze daden ons kunnen leiden naar de richting van het pad 
van de waarheid en gerechtigheid. 
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Voorwoord 
 
Vijftien jaar bestaat de Hindoe basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam. Daarmee 
wil het gemeentebestuur het schoolteam, ouders, leerlingen en andere betrokkenen 
van harte feliciteren. Een prestatie van formaat. Shri Saraswatie heeft inmiddels 
een centrale plaats in de Rotterdamse samenleving ingenomen en wij hopen nog 
lang met de school te kunnen samenwerken. In dit gedenkboek leest u over de 
geschiedenis van de school en de betekenis die Hindoe geloof daarin heeft. Het is 
een indrukwekkend werk geworden, dat u hopelijk met veel plezier zult lezen. 
Zelf heb ik een hoofdstuk geschreven over de visie van de gemeente op onderwijs, 
integratie en de rol die Shri Saraswatie daarin kan spelen. Als wethouder pleit ik 
voor een “Rotterdam als mozaïek”. In een mozaïek verschillen de diverse stukjes, 
de culturen en nationaliteiten in de stad, in kleur en vorm. Ze dragen zo bij aan de 
schoonheid. Een mozaïek heeft ook een gemeenschappelijk kader, een fundament 
dat de stukjes verbonden houdt. De verscheidenheid in Rotterdam, waarin ook Shri 
Saraswatie een rol speelt, is een groot goed. Uw school draagt bij aan de schoon-
heid van de stad. Maar ik wil ook de rol van het onderwijs in het gemeenschappelijk 
fundament benadrukken. Een centrale plaats in de maatschappij, om de leerlingen 
voor te bereiden op een verantwoordelijke rol in de Rotterdamse samenleving.  
 
De filosofie van het Hindoe basisonderwijs spreekt mij aan, omdat er aandacht is 
voor begeleiding van leerlingen, ondersteuning van ouders en voor de gedrags-
ontwikkeling van kinderen, met nadruk op tolerantie, verdraagzaamheid en sa-
menwerking. Uit een recent onderzoek naar de verwachtingen van ouders over het 
basisonderwijs in Rotterdam, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, blijkt 
dat het zeer belangrijk is dat er goede communicatie bestaat tussen ouders en de 
school. Dat ouders echt betrokken raken bij het onderwijs van hun kinderen, een 
actieve rol gaan spelen en dat er wordt gesproken over de opvoeding. Shri Saras-
watie kan daar een belangrijke functie vervullen. Het onderwijs is ook een belang-
rijke speler in de integratie van bevolkingsgroepen in de samenleving. Als verant-
woordelijk wethouder pleit ik voor een gemeenschappelijk kader, waarin Rotter-
dammers de Nederlandse taal spreken, zich houden aan wetten en regels, waarden 
en normen en echt meedoen in de stad. Binnen dat kader is er alle ruimte om jezelf 
te zijn, je eigen cultuur te beleven en je geloof te belijden. Ook daar heeft Shri 
Saraswatie een taak. Als gemeentebestuur wensen we de school een mooie toe-
komst en een goed jubileumfeest! 
 

 
 
Mr. L.K. Geluk, wethouder Onderwijs en Integratie 
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Dankwoord 
 
Beste lezer,  
 
Voor u ligt het jubileumboek van de Hindoe basisschool Shri Saraswatie (hierna ge-
noemd SSS). Na hectische dagen van organisatie, coördinatie en hard werken is het ons 
eindelijk gelukt dit boek in een korte tijd toch nog klaar te krijgen voor het jubileum-
feest. We proberen in dit boekje een diversiteit aan informatie door te geven, zodat 
mensen met verschillende interesses zich in terug kunnen vinden. Ter gelegenheid van 
het vijftienjarig bestaan van de SSS worden er 1000 exemplaren gedrukt van dit boek. 
Dit aantal wordt geheel gratis verspreid onder de leerlingen, teamleden, andere betrok-
kenen van de school en aan alle belangstellenden, in het bijzonder die van Delfshaven. 
Uiteraard zolang de voorraad strekt. De bedoeling is dat ouders met meer dan twee 
kinderen op de SSS, een exemplaar krijgen. 
 
Toen wij vijftien jaar geleden met een aantal mensen begonnen met het oprichten van 
de SSS was het niet gemakkelijk, want het fenomeen Hindoe onderwijs was in Rotter-
dam helemaal onbekend, maar geïnspireerd door het gezegde ‘de aanhouder wint’ gin-
gen we verder. En het resultaat mag er wezen, want de SSS heeft in de afgelopen jaren 
niet alleen ieders verwachting weten waar te maken, maar vooral zich alom gewaar-
deerd te weten. Zulks niet alleen vanwege de kwaliteit van het onderwijs, de prettige 
sfeer waarin dit plaatsvindt en de resultaten die worden behaald, maar vooral het 
grondbeginsel waarop het onderwijs op deze school is gestoeld; namelijk het respectvol 
bejegenen van alles en iedereen in je omgeving.  
Als Hindoe wereldburger heb ik mijn plicht bij deze gedaan en tegelijkertijd was dit ook 
een wens van mij om een keer de andere kant van het gelijk te krijgen. Een bijzondere 
dank aan SSS en teamleden om het bovengenoemde doel te realiseren.  
Hoe in de toekomst de multiculturele samenleving zich zal ontwikkelen is koffie dik kij-
ken. Vaststaat uit ervaring, dat leerlingen van SSS, een paar tandjes meer bagages 
hebben, die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling van andere reguliere scholen. 
Rest mij nog bij dezen een bijzondere dank uit te brengen aan: 
pandit. S. Bansidhar, als hoofdschrijver; drs. R. Gainda, als eindredacteur; pandit drs. P. 
Ramadhin, als schrijver; pandit Shastri Gauranga Premananda das, als schrijver; Mr. 
drs. T. Bissessur, als schrijver; Mr. L. K. Geluk, wethouder van Onderwijs en Integratie 
in Gemeente Rotterdam, als schrijver; pandita K. Autar-Ramautar, als schrijfster; pandi-
ta D. Balwantsingh-Bisesar, als schrijfster; dhr. O. Ramadhin, student natuurweten-
schappen, als redacteur en technische coördinator van dit boek en dhr. Ir. R. Visser, 
voor de technische realisatie en de vele hand- en spandiensten. En ook de vele meele-
zers en overige mensen die bijgedragen hebben om dit boek tot stand te laten komen. 
 
Dit gedenkboek wordt als bijzonder eerbetoon opgedragen aan pandit S. Bansidhar voor 
zijn bijzondere verdiensten van sociaalmaatschappelijk en religieuze vlak in de Suri-
naamse en Nederlandse samenleving. In het bijzonder in Rotterdam. In de afgelopen 
jaren heb ik veel van hem geleerd. Hij was, is en blijft een voorbeeldfunctie vervullen 
voor mij. Bij dezen mijn bijzondere dank aan hem: “Dhanya Baad”. 
 
Veel leesplezier. 
 
Rabin Ramadhin 
Rotterdam, juni 2005 
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1 Inleiding 
pandit S. Bansidhar 

 
Dit gedenkboek, getiteld ONBEKEND MAAKT ONBEMIND, wordt u aangeboden ter 
gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van de Hindoe basisschool Shri Saraswa-
tie in Rotterdam. De initiatiefnemer van dit gedenkboek is de bekende ondernemer 
Rabin Ramadhin in Rotterdam. Hij is tevens deelgemeenteraadslid van deelgemeen-
te Delfshaven en ex-bestuurslid van de Hindoe basisschool Shri Saraswatie in Rot-
terdam. De heer Ramadhin was als bestuurslid vanaf de start van de Hindoe basis-
school Shri Saraswatie nauw betrokken bij het reilen en zeilen van deze school. Het 
was een hartenwens van de heer Ramadhin om het moment te kunnen meemaken 
waarop de school zich vele jaren heeft kunnen bewijzen recht van bestaan te heb-
ben in Rotterdam. 
De Hindoes zijn niet alleen op een onopvallende, doch bijzondere manier bezig te 
werken aan een betere toekomst in de stad en het land waarin ze wonen. Zij willen 
ook graag een bijzondere bijdrage -nu en in de toekomst- blijven leveren om mid-
dels de Hindoe filosofie, een voorbeeldfunctie te vervullen voor de groepen die lief-
de, verdraagzaamheid en eenheid hebben ingeruild voor haat, geweld, vijandschap, 
terrorisme enz. Wij zijn de heer Ramadhin, die alle kosten voor het uitbrengen van 
dit boek geheel voor zijn rekening heeft genomen, zeer veel dank verschuldigd voor 
deze bijdrage aan de Hindoe basisschool Shri Saraswatie en de totale Hindoe ge-
meenschap. Een kort overzicht van het gedenkboek is hieronder opgesomd. 
 
Hoofdstuk 1: Inleiding  
Hierin is een korte schets over het initiatief voor het uitgeven van dit jubileumboek 
en dankwoord aan alle betrokkenen. 
 
Hoofdstuk 2: De Hindoe basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam 
Hierin een uiteenzetting van de noodzaak voor het oprichten van een Hindoe basis-
school. De betrokkenheid en motivatie van ouders om te kiezen voor een leerom-
geving voor hun kinderen waarin behalve regulier onderwijs ook onderwijs wordt 
gegeven in de voor hen herkenbare en vertrouwde eigen traditie.  
 
Hoofdstuk 3: De kenmerken van het Hindoeïsme 
In dit hoofdstuk maakt u kennis met het Hindoeïsme in een breder perspectief en 
de diverse stromingen binnen het Hindoeïsme en hun invloeden over de hele we-
reld. Verder de leerstellingen en levenswijze van een Hindoe.  
 
Hoofdstuk 4: Het Godsbeeld 
Hierin een korte beschrijving over de persoonlijkheid van God. Heeft God een vorm 
of geen vorm? Wat is Atma (ziel) en wat is Parmatma (Superziel)? Wat hebben ze 
met elkaar te maken?  
 
Hoofdstuk 5: De Shaastra’s (de Heilige Geschriften) 
In dit hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de vele Shaastra’s (Heilige Geschrif-
ten) binnen het Hindoeïsme, hoe ze zijn ontstaan, waar gaan ze over en wat bete-
kenen ze voor een Hindoe? Naast de Veda’s en Vedanta zijn vooral de bekendste 
Geschriften, de Ramayan en Mahabharat (waaronder ook de Bhagwat Gieta), van 
onschatbare waarde voor vele Hindoes. De Ramayan en Mahabharat hebben niet 
alleen een universeel karakter, maar zijn een leidraad voor een voorbeeldig leven.  

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 9 



Hoofdstuk 6: De levenswijze en Sanskaars 
Hier worden de verschillende karma’s (handelingen of activiteiten) en reïncarnatie 
(wedergeboorte) behandeld. Wat is de oorzaak van de wedergeboorte? En hoe je 
door toegewijde dienst aan God (devotie) en het verrichten van sanskaars gezui-
verd kan raken van slecht karma.  
 
Hoofdstuk 7: De waarde van de Hindoe opvoeding  
Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide uitleg over de normen en waarden vanuit het 
Hindoeïsme en de Nederlandse samenleving. Wie is verantwoordelijk voor de op-
voeding? Wat zijn algemene opvoedingsoriëntaties en hoe pas je dat toe in de op-
voeding volgens de Dharma? 
 
Hoofdstuk 8: De beleving van het Hindoeïsme in Nederland  
Hier vindt u een beschrijving over de levenswijze van een Hindoe conform het Hin-
doeïsme. Hoe gelooft een Hindoe en wat betekenen de vele en diverse rituelen? 
Hoe staat de jonge generatie hier tegenover? Wie noem je een Hindoe? 
 
Hoofdstuk 9: De beschrijving van het feest– en gedenkdagen  
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht over de tijd volgens het Hindoeïsme en de 
berekening van de religieuze feest- en gedenkdagen volgens de Hindoe maankalen-
der. Daarna volgt een beschrijving van al deze feest- en gedenkdagen, 27 in totaal.  
 
Hoofdstuk 10: De kracht van het Hindoeïsme  
Aanvaarding van elk ander geloof als zijnde een andere weg, is een van de meest 
basale uitgangspunten binnen de Hindoe traditie. Dit standpunt heeft het Hindoe-
isme de nodige veerkracht gegeven om in een vijandige omgeving te kunnen over-
leven. De vele overheersingen heeft het Hindoeïsme juist vanwege deze opvatting 
niet kunnen wegvagen. Zelfs het exclusieve denken van religies zoals de Islam en 
het Christendom, was vaak een impuls voor groei van het Hindoeïsme in India. 
Hierin ook aandacht voor de immigratiegeschiedenis van de Hindoes in Suriname en 
hoe ze vandaar in Nederland vestigden en hun culturele bagage en beleving. 
 
Hoofdstuk 11 en 12: Bouwen aan de Nederlandse samenleving  
Dit hoofdstuk gaat over de bijdrage die Hindoes kunnen leveren aan de samenle-
ving in Nederland en in het bijzonder Rotterdam. Grondgedachten als “ de wereld is 
een grote familie” of “ in ieder wezen huist God”, maar ook tolerantie, vormen voor 
Hindoes de belangrijkste drijfveer voor omgang met anderen. Niet alleen vormt 
deze gedachte de kiemkracht voor een mensvriendelijke houding, maar het is ook 
de belangrijkste motivatie voor elke Hindoe om samen met anderen te werken, te 
integreren en te bouwen aan een steeds betere wereld. 
 
Tenslotte een bijzonder woord van dank aan de heer R. P. Ramadhin namens alle 
schrijvers van dit gedenkboek voor het in hen gestelde vertrouwen. De inhoud van 
de hoofdstukken zijn op zichzelf staande artikelen waarvoor de auteurs geheel ver-
antwoordelijkheid zijn. De artikelen hebben dan ook alle een eigen wijze van be-
schrijven van het onderwerp, van een objectieve weergave tot reflecties vanuit een 
persoonlijke betrokkenheid. Dit boek is bedoeld als handvat en naslagwerk voor 
jongeren, geïnteresseerden en andersdenkenden. Het is tevens een inleidende in-
formatiebron voor degenen die meer willen weten over de Hindoe en zijn/haar reli-
gie. Het bestempelen van het Hindoeïsme als polytheïstische godsdienst wordt door 
het lezen van dit naslagwerk uit de wereld geholpen. 
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2 De Hindoe basisschool Shri Saraswatie              
in Rotterdam 

pandit S. Bansidhar en Schoolteam 
 

2.1 Inleiding 
pandit S. Bansidhar 

 
Het hoeft geen betoog, dat kennis en goed onderwijs, het gezichtsveld van de mens 
verbreden en zijn kansen voor deelname in het maatschappelijke proces vergroten. 
Zijn betrokkenheid met het gebeuren in de samenleving neemt toe; zijn motivatie 
om als mens ook een goede burger te worden geeft hem mede daardoor een bij-
zondere inspiratie. Natuurlijk zien ouders graag dat hun kinderen ook die goede 
kennis kunnen opdoen. Maar zeker een groot deel van de ouders ziet ook graag dat 
daarnaast die kennis wordt gecombineerd met een stukje eigen identiteit. Dat 
houdt in dat de ouders graag zouden zien dat die kennis wordt afgestemd op cultu-
rele (eigen) waarden, normen, taal, godsdienstbeleving enz.  
 
De Hindoe filosofie leert dat dit tevens moet gebeuren met inachtneming van de 
regels die gelden in het land waar men woont. En de Hindoe cultuur en normen 
gaan er ook van uit dat je de democratische regels van het land waarin je woont 
niet alleen moet gehoorzamen, maar ook moet helpen uitdragen! De Hindoe ouders 
zagen ook dat de grondwet aan alle groepen gelijke rechten toekent en geen enkele 
groep uitsluit op basis van ras, geloof, afkomst, enz. Het was duidelijk dat de wet in 
Nederland mogelijkheden bood om, met in achtneming van de geldende regels, een 
Hindoe school op te richten. In de Nederlandse samenleving zagen zij dat vertaald 
in de vorm van het openbaar onderwijs naast scholen op godsdienstige dan wel 
levensbeschouwelijke basis zoals Rooms-katholieke, Protestantse, Joodse, Huma-
nistische, etc. 
 
Let wel! Deze bijzondere scholen zijn opgericht door mensen met welhaast dezelfde 
cultuur. Ze zijn allemaal christenen, en een klein deel zijn joden; ze hebben dezelf-
de taal, dezelfde achtergrond, haast dezelfde eet- en leefgewoonten! En ondanks 
deze overeenkomsten hebben zij toch de behoefte gehad om specifiek voor hun 
geloofsrichting of stroming, aparte scholen op te richten. En ze hebben daarvoor 
heel veel strijd geleverd. Tegen de achtergrond van deze feiten zal het de lezer niet 
moeilijk vallen om te kunnen begrijpen dat de Hindoes ook graag zagen dat hun 
kinderen ook op dezelfde manier naar scholen van hun eigen (religieuze) keuze 
zouden kunnen gaan. Ze vroegen daarmee niets extra’s, ze vroegen daarmee geen 
gunsten, ze vroegen de gemeenten ook niet om een positieve discriminatie toe te 
passen of hen extra tegemoet te komen. Ze vroegen om net als de anderen, ook 
gebruik te mogen maken van de door de Grondwet gewaarborgde rechten.  
 
Meer nog, in tegenstelling tot de autochtone Nederlanders die voor de diverse 
stromingen elk aparte scholen hebben, vroegen de Hindoes vergunning voor één 
school voor alle stromingen uit het Hindoeïsme. Het was een grote zorg voor de 
ouders dat hun nog jonge kinderen die ook nog getalsmatig een kleine minderheid 
vormden van de schoolpopulatie, op deze scholen niets zouden kunnen leren over 
hun eigen identiteit en hun eigen cultuur. 
Zij zagen dat op de scholen alleen de christelijke tradities en cultuur aan bod kwa-
men. Er was geen plaats en geen aandacht voor de culturen van andere grote 
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groepen die inmiddels deel uitmaakten van de Nederlandse samenleving. Bij de 
Hindoes ging het om kinderen die kwamen uit een andere omgeving, met een an-
dere cultuur en een grote taalachterstand. Ze hadden onvoldoende kennis van de 
Nederlandse samenleving en van de andere culturen, godsdiensten, leef- en eetge-
woonten enz. De kinderen waren onvoldoende of totaal onbekend met het Neder-
landse onderwijsmilieu. De leerkrachten van deze christelijke scholen waren voor 
het merendeel niet in staat deze leerlingen te begeleiden, omdat ze niet waren 
voorbereid op het geven van les aan kinderen met een Hindoe achtergrond. 
 
Het was bekend dat een deel van de (allochtone) kinderen uit Suriname op het 
gebied van de taalvaardigheid een achterstand hadden ten opzichte van hun Neder-
landstalige leeftijdsgenoten. Dat was mede de reden waarom vele Nederlandse 
onderwijsdeskundigen pleitten voor een voorschoolse opvang waarbij door middel 
van een tweetalig onderwijs programma de achterstand snel kon worden wegge-
werkt of verkleind. Het uitgangspunt was dat de eigen taal en cultuur zeer belang-
rijk was voor de ontwikkeling van jonge kinderen. En met deze aanpak was het 
eveneens veel makkelijker om de kinderen de Nederlandse taal snel te leren. 
 
Ondertussen begonnen de eerste gevolgen van de door de ouders gesignaleerde 
situatie zichtbaar te worden. Er waren kinderen die wel begaafd waren, maar niet 
altijd in staat waren om in perfect Nederlands een en ander te verwoorden. En aan 
de andere kant waren de leerkrachten, die vaak niet is staat waren de kinderen te 
begrijpen en hun antwoorden op de juiste wijze te interpreteren. Gevolg hiervan 
was dat bijna al deze leerlingen werden doorverwezen naar het LBO. De enkelingen 
die naar de MAVO en soms naar HAVO etc. werden doorverwezen moesten er blij 
om zijn. Uiteraard leidde dit tot frustraties bij de kinderen en ouders. De frustraties 
van de ouders werden ook nog versterkt door hun eigen problemen betreffende de 
woon- en werkmogelijkheden. Deze zeer zorgelijke situatie vroeg om een snelle 
oplossing. En de ouders hadden die niet. Enkele Hindoes die erg begaan waren met 
deze situatie, begonnen te zoeken naar oplossingen voor dit probleem. In Denhaag 
gebeurde dit onder de bezielende leiding van pandit Rajaram Tewarie die een aan-
tal mensen uitnodigde om te praten over deze situatie. Ze namen het initiatief om 
de mogelijkheden te verkennen voor het oprichten van een Hindoe basisschool. Dat 
dit gepaard ging met heel veel problemen en niet in het minst door de terughou-
dendheid van de overheid, is inmiddels wel bekend. De aanvraag werd ingediend bij 
de Gemeente. De Hindoe godsdienst zou uitgangspunt zijn van de school en de 
school zou voor iedereen die de Hindoe levensovertuiging erkende, toegankelijk 
zijn. Inmiddels waren de eerste Islamitische scholen al gestart. En nu dus nog een 
andere groep die een eigen school wil beginnen. Voor de Gemeente was dat een 
ontwikkeling die ze met argwaan bekeek. Hun eerste gedachte was dat dit zeker 
zou leiden tot de segregatie; afzondering van bevolkingsgroepen, en de gemeente-
lijke instanties waren zeer terughoudend om enige toezegging te doen. Zij waren 
van mening dat op de openbare scholen de integratie beter tot zijn recht zou ko-
men. Ze brachten veel meer van dit soort argumenten naar voren om de Hindoes 
kennelijk te ontmoedigen. Maar dankzij de vasthoudendheid van de aanvragers en 
hun pleidooi dat de Grondwet duidelijke taal sprak, bleek de gemeenteraad na veel 
aarzelingen bereid om de vergunning te verlenen. En binnen korte tijd konden twee 
Hindoe scholen hun deuren openen. Eerst de Shri Vishnu school in Denhaag en 
vervolgens de Shri Lakshmie school in Amsterdam. 
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2.2 De situatie in Rotterdam 

pandit S. Bansidhar 
 
Een vrijwel identiek initiatief werd in Rotterdam door pandit S. Bansidhar, voorzitter 
van Stichting Jaagritie, tijdens een verkennend gesprek voorgelegd aan enige pan-
dits van de Sanatan Dharma en de Aarya Samaadj. Helaas waren zij niet bereid om 
dit initiatief te ondersteunen. Tegenstellingen onderling tussen de diverse geloofs-
tromingen bleek een groot obstakel te vormen om de voorgestelde samenwerking 
tot stand te kunnen brengen. Alleen de bestuursleden van Stichting Jaagritie en 
enkele andere personen waren enthousiast en ook bereid om dit initiatief tenvolle 
te ondersteunen. Door deze tegenslag moesten de initiatieven en de te volgen stra-
tegie worden heroverwogen. Ondanks de non-coöperatie werd besloten om het 
initiatief voort te zetten. Alle bestuursleden van Stichting Jaagritie wilden dit initia-
tief nu met een nog grotere inzet laten slagen. Daarnaast waren enkele personen 
op persoonlijke titel bereid om de oprichting van een Hindoe basisschool te helpen 
verwezenlijken. Ik acht het mijn plicht om middels het vermelden van de namen 
hieronder, deze personen te danken voor hun inzet, voor hun ondersteuning, voor 
de offers die ze hebben gebracht om de totstandkoming van de Hindoe basisschool 
Shri Saraswatie mogelijk te maken. 
 
Mijn persoon (pandit S. Bansidhar) als de voorzitter van Stichting Jaagritie en initia-
tiefnemer voor de oprichting van de school. Bestuursleden van stichting Jaagritie en 
tevens ondersteuners van het initiatief waren: wijlen de heer J. Dewkie, de heer 
pandit R. Mahatam, de heer G. Ramdjielal, de heer L. Sadhoe, de heer J. Harnam, 
de heer J. Kalicharan, de heer R. P. Ramadhin. De heer R. Nieddha op persoonlijke 
titel (voorzitter van stichting Satsang Ramayan Samaadj), de heer Kamaansing op 
persoonlijke titel (bestuurslid van de Vaidiek Sanghatan Jyotie) en wijlen de heer 
Sardhanand Malhoe. 
 
Er werd een plan van aanpak gemaakt. pandit S. Bansidhar trad op als woordvoer-
der en coördinator. En de heer G. Ramdjielal ondersteunde hem op zeer goede ma-
nier bij de gesprekken met de gemeente Rotterdam. De leden begonnen een huis 
aan huis voorlichtingscampagne. Ouders werden gevraagd hun kinderen in te 
schrijven op de nog op te richten school. In eerste instantie waren de reacties van 
ouders overwegend positief. Maar de gesprekken met Gemeente Rotterdam ver-
toonden veel gelijkenis met die van Den Haag. Ook hier was men zeer terughou-
dend. Volgens de gemeente zou dit de integratie in de weg staan. De aanvragers 
van de vergunning benadrukten dat integratie ook inhoudt dat de Nederlandse sa-
menleving kennismaakt met de normen en waarden van mensen met een ander 
godsdienst en cultuur. Er werd op gewezen dat op de openbare en bijzondere scho-
len totaal geen aandacht wordt besteed aan de Hindoe cultuur, religie, taal enz. De 
duizenden christelijke en moslimscholen hebben er geen belang bij om dat te doen. 
Geen enkele andere school heeft er enige behoefte aan om de Hindoe kinderen de 
Hindoe taal, het Hindi, te leren of hen iets te vertellen en te laten beleven van hun 
eigen godsdienst en cultuur. De Hindoe ouders zouden gaarne zien dat dit wel ge-
beurde. Maar ze moesten constateren dat de scholen hun kinderen op geen enkele 
manier zouden stimuleren om de eigen culturele, religieuze identiteit te leren ken-
nen. De aanvragers van de vergunning wezen er ook op dat dit even noodzakelijk 
was als bij de islamitische groepen. Voor deze groep werd door de regering gezorgd 
door het mogelijk maken en subsidiëren van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur 
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(OETC). Als de overheid de Hindoe basisschool niet wilde subsidiëren dan was het 
toch zeer redelijk dat de Hindoes ten minste in de gelegenheid werden gesteld dat 
de gemeente de gevraagde vergunning verleende voor de oprichting van de eigen 
Hindoe basisschool, zodat zonder subsidie van de overheid aandacht kon worden 
besteed aan eigen taal, godsdienst en cultuur, naast gedegen onderwijs volgens de 
in Nederland geldende normen. 
 
Gewezen werd op het feit dat de kinderen die een stevige basisvorming in eigen 
kring achter de rug hebben, veel makkelijker in staat zijn om op basis van gelijk-
waardigheid verder met anderen deel te nemen aan het vervolg onderwijs. Ook de 
onrust en onvrede over de stagnerende doorstroom van de kinderen naar hogere 
vormen van onderwijs was een punt van bijzondere zorg. Dit was weer een ander 
argument en aanleiding voor de poging tot oprichting van de Hindoe basisschool! 
Juist hier speelt de basisschool een fundamentele rol. Hier wordt de basis gelegd 
voor een stevig fundament voor goed onderwijs. En goed onderwijs is een belang-
rijke voorwaarde voor de emancipatie en de integratie. Goed onderwijs wordt het 
pas als het is aangepast aan de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de leer-
ling. En op de basisschool wordt zeker ook de basis gelegd voor een evenwichtige 
lichamelijke-, geestelijke-, maatschappelijke en intellectuele ontwikkeling van het 
kind. Op de basisschool moeten de achterstanden worden weggewerkt zodat bij de 
intrede van het voortgezet onderwijs de leerling volledig en goed kan meedraaien 
met de anderen. 
  
De praktijk had al geleerd dat veel kinderen die de capaciteit hadden om onderwijs 
op HAVO, Lyceum niveau te volgen, werden doorverwezen naar het LBO, speciaal 
onderwijs of bij wijze van uitzondering enkelen naar de MAVO. De taalvaardigheid 
van veel kinderen was goed doch onvoldoende om zaken die zij wel begrepen en de 
stof die zij wel beheersten, helemaal juist te verwoorden. En de leerkracht miste de 
kennis en vaardigheden om de uitingen van het kind juist te interpreteren. 
 
Juist hier lag dus de kracht van de eigen Hindoe school. De leerkrachten uit eigen 
kring waren bekend met de regels en methodieken van het onderwijs op de Neder-
landse scholen en waren ook in staat om de belevingswereld en de taal van de leer-
lingen te begrijpen. Ze konden als geen ander de leerlingen goed vertrouwd maken 
met de eigen cultuur, religie en Hindoe identiteit. En deze brede basis van Hindoe 
normen, waarden, religie en goed onderwijs op de basisschool, geven het kind de 
mogelijkheid om met vertrouwen in eigen kunnen op voet van gelijkwaardigheid 
het voortgezet onderwijs te volgen. Het kind is dan zodanig gevormd dat het in 
staat is om met behoud van eigen culturele waarden deel te nemen aan het proces 
van de integratie en de participatie in de samenleving. Zijn Hindoe cultuur stelt 
hem nu in staat om samen met anderen te leven en te werken, de zorg van ande-
ren op zich te nemen enz. Al deze argumenten, de volharding van de aanvragers en 
het feit dat de Grondwet de mogelijkheid bood om de Hindoe school op te richten 
leidde er toe dat de gemeente Rotterdam uiteindelijk instemde met ons verzoek. In 
deze slotfase van de onderhandelingen hebben de heren Rajaram Tewarie en Karta-
ram van Stichting Hindoe Onderwijs in Den Haag ook adviserende ondersteuning 
verleend. Zij konden ook de positieve ervaringen van de scholen in Den Haag en 
Amsterdam aanvoeren om ons verzoek verder te ondersteunen. 
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2.3 De start van de Hindoe basisschool in Rotterdam 
pandit S. Bansidhar 

 
Rotterdam koos voor de naam van de Hindoe basisschool de “Shri Saraswatie 
School (afgekort de SSS). Shri Saraswatie wordt door de Hindoes aanbeden als de 
goddelijke manisfestatie van kennis, wijsheid, kunst en wetenschappen. Na de toe-
zegging van de gemeente Rotterdam dat de vergunning om de Hindoe school te 
bouwen verleend zal worden, werd door de heer Ramdhanie, ondervoorzitter van 
Stichting Hindoe Onderwijs (SHO), het verzoek gedaan om samen te werken met 
de SHO. Het bestuur van Rotterdam wilde haar zelfstandigheid niet prijsgeven. SHO 
garandeerde deze zelfstandigheid en ging er mee akkoord dat besluiten over onze 
school niet kunnen worden genomen zonder instemming van het schoolbestuur van 
Rotterdam. Het bestuur van de SHO stemde er tevens mee in dat het vormen van 
het bestuur dan wel aanvullingen van het bestuur een zaak was (en zal blijven) van 
het bestuur van Rotterdam en dat daarin het bestuur van SHO niet meer dan een 
adviserende rol kan hebben. Afgesproken werd dat om redenen van doelmatigheid 
en eenheid binnen de Hindoe gemeenschap de administratie van de drie scholen 
vanuit een centrale plek zou plaatsvinden via het bestuur van de SHO, waarvan een 
of meer vertegenwoordigers van de Shri Saraswatie School (SSS) ook deel moesten 
uitmaken. 
 
De tijd was kort en er moest heel veel werk worden verzet om de school te laten 
starten op de eerste dag dat de scholen hun deuren zouden openen voor het 
schooljaar 1990-1991. De gemeente slaagde er uiteindelijk in een gebouw voor dit 
doel aan te wijzen. Gemeente Rotterdam besloot om het voormalige scheepsinter-
naat aan de Blokmakersstraat in Rotterdam West voor dit doel geschikt te maken. 
Maar het kostte veel meer tijd dan de gemeente had gepland om dit internaat te 
verbouwen en in te richten als een basisschool. Daarom moest in eerste instantie 
genoegen worden genomen met de Bospolderschool in de omgeving die inmiddels 
was gesloten en binnen korte tijd zou worden gesloopt. De dag van de opening van 
de school brak aan. De schoolleiding moest tot haar grote schrik en teleurstelling 
constateren dat ondanks de vele voorbereidingen en afstemming met de ouders die 
hun kinderen hadden ingeschreven, slechts 47 kinderen kwamen opdagen. Bepaal-
de mensen waren bezig geweest de ouders te ontmoedigen en het troosteloze, 
verwaarloosde en stoffige aanblik van het te slopen gebouw deed de rest. De ou-
ders waren danig geschrokken van de staat waarin het gebouw verkeerde! Tegen 
november waren in het gerenoveerde gebouw vier lokalen gereed gemaakt. Daar 
werd begonnen met 64 leerlingen. De eerste directeur was de heer drs. B. Ramdas 
die, samen met 4 leerkrachten, de zorg van deze leerlingen op zich nam. De vier 
leerkrachten waren: mevr. R. Singh, mevr. S. Ramdayal, mevr. Sobha en mevr. M. 
Sangam. Inmiddels wordt de school al 3 jaar geleid door directeur J. Bilgoe en is 
mevrouw R. Singh (vanaf de opening van de school) als adjunct directeur werk-
zaam. 
 
De Shri Saraswatie school is een basisschool op hindoeïstische grondslag. De Hin-
doe filosofie heeft nimmer mensen van welke ras, geslacht of geaardheid uitgeslo-
ten, en staat vanaf haar prille begin open voor mensen met een ander geloof, mits 
zij bereid zijn om de Hindoe identiteit van de school te respecteren. Langzamer-
hand was de renovatie gereed, de resultaten van de eerste leerlingen waren on-
danks de moeilijke omstandigheden waaronder onderwijs moest worden gegeven 
zeer bemoedigend en bevredigend. Ouders begonnen vertrouwen te krijgen in de 
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school. Maar wij moeten helaas selectief te werk gaan bij de inschrijving, omdat wij 
niet in staat zijn om de kinderen uit de wat verder gelegen wijken te vervoeren. Het 
was ook onverantwoord om de ouders te adviseren hun kinderen van 8 of 9 jaar 
helemaal uit Rotterdam-Zuid, Kralingen etc. met het openbaar vervoer naar de 
school in Rotterdam-West te sturen. Naast grote risico’s zou dat een te grote belas-
ting vormen voor de kinderen. Inmiddels telt de school ongeveer 250 leerlingen, 
verdeeld over de groepen. Het ondersteunend personeel zorgt onder andere ervoor 
dat middels schoolbussen de kinderen naar school worden vervoerd.  
Het bestuur van de school, de heer J. Bilgoe, de huidige directeur, en het personeel 
doen hun uiterste best om van onze school een school te maken waarop niet alleen 
alle Hindoes, maar de totale Rotterdamse gemeenschap trots op kan zijn. Onze 
school doet het zeer goed als het gaat om de leerprestaties. De resultaten van de 
landelijke CITO toetsen tonen dat duidelijk aan! Maar de meerwaarde van de school 
was dat naast goed onderwijs er ook plaats zou worden ingeruimd voor de ontwik-
keling van de eigen identiteit, het bijbrengen van Hindoe normen en waarden, het 
saamhorigheidsgevoel tussen alle mensen die in de straat, de stad, het land en in 
de wereld wonen te bevorderen. Hiermee hangt samen de integratie tussen de di-
verse groepen in de samenleving. Onze kinderen zijn nu goed voorbereid om de 
integratie niet met lege handen in te gaan, maar ook een eigen inbreng te hebben 
in de vorm van eigen normen, waarden, cultuur, etc. Integratie moet een zaak 
worden van geven en nemen en niet alleen maar klakkeloos overnemen wat ande-
ren dicteren. Zoals wij bereid moeten zijn om open te staan voor de goede dingen 
van anderen, moet er ook van de andere kant die bereidheid bestaan open te staan 
voor het goede van ons. Dan pas is er sprake van werkelijke integratie! In de huidi-
ge Nederlandse samenleving waar steeds meer sprake is van onverdraagzaamheid, 
onderlinge haat tussen bevolkingsgroepen, radicalisering, escalaties, terroristische 
acties enz. kunnen onze Hindoe jongeren een voorbeeldfunctie vervullen door de 
Hindoe waarden als verdraagzaamheid, begrip voor elkaar, gebruik van het gezon-
de verstand enz. als voorbeeld te stellen.  
 
2.4 Meester Maikoe aan het woord 

Dhr. G. Maikoe 
 
In 1993 begon ik als invalleerkracht op de Hindoe basisschool Shri Saraswatie in 
Rotterdam. Om iets meer aan de weet te komen over het Nederlands onderwijssys-
teem heb ik de lesmethodes bestudeerd, de opfriscursus voor Surinaamse leraren 
gevolgd en het diploma Remedial Teacher/Interne Begeleider behaald. Na schooltijd 
ging ik leerlingen vervoeren met de schoolbus. Met de Holi en Diwali feestdagen 
leer ik de kinderen vanaf groep 5 tot 7 chawtaals (een bepaalde soort liedjes) en 
bhajans (lofzangen) zingen. Voor diverse optredens heb ik de kinderen meegeno-
men naar radio Milan, Amor en feestzaal Gandhi. Bij de optredens waren veel ou-
ders aanwezig en ze hebben flink genoten van de mooie bhajans en chawtaal. In 
verband met de Hindoestaanse immigratie had ik in 1998 een toneelstuk geschre-
ven. Dit werd toen door de leerlingen van groep 8 op de afscheidsavond opgevoerd. 
Tevens is in 1998 samen met mijn collega’s een sponsorloop georganiseerd waar-
van de opbrengsten gebruikt werden om een goede geluidsinstallatie voor de school 
te kopen. Deze geluidsinstallatie hebben we vaker nodig bij de verschillende activi-
teiten zoals op de feestdagen als Holi, Diwali, Sinterklaas en bij musicals en 
dansoptredens van de kinderen. Op deze manier trachten wij de culturele waarden 
en normen mee te geven aan de leerlingen Zo wordt het naar school gaan leuker 
voor de leerlingen. 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 19 



 

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 20 



 

 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 21 



 

3 De kenmerken van het Hindoeïsme 
Meerdere schrijvers 

 
3.1 Het Hindoeïsme kent geen stichter 

pandit S. Bansidhar 
 
Wanneer wij het hebben over de religiën op deze aarde, dan zal niemand er om 
heen kunnen om het Hindoeïsme als één van de eerste te noemen. Het Hindoeïsme 
vindt zijn oorsprong in HINDOESTAN. Dat betekent: ” Het land van de Hindoes ”. 
Dit houdt tevens in dat vóór de invasies door inwoners uit andere landen, alle be-
woners van het land Hindoes waren. Het land “HINDOESTAN” is voor de meeste 
mensen beter bekend als Bharat Varsha of India. Bharat Varsha betekent “het land 
van wijsheid” en is genoemd naar de koning Bharat Maharaadj. 
 
Het Hindoeïsme kent, in tegenstelling tot andere godsdiensten, geen stichter en 
heeft zich nimmer laten opsluiten in een voor ieder mens vast omlijnde geloofsbe-
lijdenis. Voor Hindoes heeft hun godsdienst (beter gezegd hun manier van leven) 
geen duidelijk aanwijsbaar begin en ook geen einde. Het was er altijd en zal ook 
altijd aanwezig zijn, omdat God eeuwig is. Daarom wordt het “ Sanatan Dharma” 
genoemd. Dat wil zeggen, de eeuwige, niet aan tijd, plaats en omstandigheden 
gebonden Dharma. Bestemd voor alle mensen op deze aarde. Sanatan Dharma 
gaat er van uit dat religie niet alleen een geloof is, maar een rechtvaardige, morele 
en heilzame manier van leven. Het Hindoeïsme kent daarom ook geen vastgeroeste 
voor altijd geldende, vastomlijnde en onveranderlijke regels. Er is een kern; een 
oerwaarheid dat God bestaat en regels omtrent de waarheid geldend onder alle 
omstandigheden. Om deze kern is er een groot raamwerk die onderhevig kan zijn 
aan veranderingen afhankelijk van de tijd, plaats en omstandigheden. Het individu 
is vrij in de keuze van zijn geloof, beleving, denkbeelden en opvattingen, mits men 
eerlijk, oprecht en rechtvaardig is in zijn gedrag en in zijn levenswandel. Het Hin-
doeïsme is dynamisch, het is een beweging en geen toestand in rust, een steeds 
verder ontwikkelend proces. Het is een levende en groeiende traditie en geen starre 
en onveranderlijke openbaring. Het staat open voor de aanbidders van Vishnu, Shi-
va en Doerga van de Sakaarwaadies en ook van de Nierakaarwaadies. Het Hindoe-
isme kan men daarom beter omschrijven als een verzameling van geloofstromin-
gen. De basis hiervan wordt gevormd door een wijsgerig geloof dat voor ieder mens 
op deze wereld heilzaam kan zijn. Ondanks de verscheidenheid van verschijnselen 
is het Hindoeïsme een levende eenheid. Het is een EENHEID IN VERSCHEIDEN-
HEID. De Vedanta vormt de basis waarop de vele ideeën, culturen, idealen en ge-
loofstromingen die samen bekend staan als het Hindoeïsme, rusten.  
 
 
De fundamentele leerstellingen van het Hindoeïsme. 
 
1. Het geloof in 1 (één) Oerbron, God, als schepper van alles en iedereen.  
De Vedanta zegt: Ekam Eeuw Adwietiejam Brahman,  
Vertaling: Het absolute is één zonder tweede. 
En de Veda zegt: Ekam Sat Vipra Bahudha Vadantie,  
Vertaling: Er is maar één Waarheid, maar de wijzen beschrijven haar op verschil-
lende manieren en aanbidden Hem met diverse namen. In tegenstelling tot andere 
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Godsdiensten wordt God niet alleen als een man/vader gezien. Voor de Hindoes is 
God moeder en vader tegelijk.  
 
2. Het geloof dat God: Sarwa Shaktiemaan (Almachtig) is, Sarwa Wyapak (overal 
aanwezig) is en Kan kan me waas karne wala hai (God is in alles aanwezig). 
 
3. Het geloof dat God Nierakaar en Sakaar is. Nierakaar betekent zonder vorm, 
abstract en onzichtbaar. Sakaar betekent: met een vorm, wel zichtbaar. Dit is in 
hoofdstuk 4 verder besproken.  
 
4. Het geloof in de Karma theorie. 
Het geloof in een kringloop van wedergeboorten die worden bepaald door het per-
soonlijke karma van de betreffende persoon. Deze moet uiteindelijk leiden tot de 
Moksha (verlossing). Dit is in hoofdstuk 6.1 verder besproken.  
 
5. Het Warna stelsel (Kastenstelsel, principes van sociaal economische ordening) 
Het kastenstelsel is een rangschikking van mensen in de 4 sociale klassen van de 
maatschappij namelijk: Brahmanen, Kshatries, Waishya´s en Shoedra´s. De verde-
ling is gemaakt op basis van de kennis, handeling, gedrag en maatschappelijke 
betrokkenheid van de mensen in de samenleving.  
 
6. De Sanskaars (zuivering en spiritualiserings rituelen, heilige sacramenten) 
De sanskaars worden uitgebreid in hoofdstuk 6 behandeld. 
 
7. Het Aashram stelsel (Levens fase stelsel) 
Het aashram stelsel is een rangschikking van mensen in de 4 levensfasen namelijk: 
Brahmacharya (student, celibatair), Grihast (huwelijksleven), Waanprast (een tus-
senfase) en Sanyaas (de onthechte orde).  
 
8. De Vier Purushaarths (doel-middelstelsel) 
Purusaarth betekent de inspanningen die ieder mens moet verrichten om het hoog-
ste ideaal te bereiken waarvoor God ons dit leven heeft gegeven. Men noemt ze de 
vier levensdoelen! Het zijn regels en gedragscodes die men in acht dient te nemen 
om een eerlijke en rechtvaardige samenleving in vrijheid en veiligheid te laten 
groeien en bloeien. Het leven volgens die regels die de gemeenschap noodzakelijk 
acht om een ieder de vrijheid en bescherming kunnen bieden en hen ook in staat 
stellen om geluk te kunnen ervaren en uiteindelijk een plaats te kunnen vinden in 
Gods Koninkrijk. De vier Purusaarth’s zijn: 

1 Dharma—handelen volgens de regels van ethiek, moraal en religie. 
2 Arth—handelen om op eerlijke manier (financiële) middelen te verkrij-

gen. 
3 Kaam—handelen om rechtvaardige verlangens te kunnen realiseren. 
4 Moksha—handelen om de verlossing te bereiken. 

 
9. De Tri Riens (loyaliteitsstelsel) 
Dit zijn de drie (Tri) ere, morele schulden (rien) die elk mens heeft op deze aarde 
tijdens zijn leven. 

1. De matrie rien.  
Matrie komt van het woord mata (moeder). De Moeder wordt in het Hindoe denken 
vergeleken met God als Moeder die ons het leven schenkt. Er wordt vaak gewezen 
op een tekst die heel bekend is namelijk: “MAA KE CHARNO ME SANTAAN KA 
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SWARGA HAI”. Vrij vertaald betekent het: “via de voeten van de moeder openbaart 
de hemel zich voor haar kind. En aan de voeten van de moeder ligt de hemel van 
het kind”. Het is de moeder die ons eerst 9 maanden in haar buik met haar eigen 
bloed laat groeien, ons draagt. Ze is ook bereid vele offers te brengen om haar kind 
ter wereld te brengen. Pijnen, ongemakken worden overwonnen door geduld en 
liefde voor haar kind. Niemand is in staat dit met geld, zorg of wederdiensten volle-
dig terug te betalen! 

2. De pietrie rien.  
Pietrie komt van het woord pieta (vader). De bijdrage die de vader levert aan de 
zorg, ontwikkeling, opvoeding en groei van zijn kind mag zeker niet worden onder-
schat. Hij heeft de taak om naast opvoeding het kind wegwijs te maken in deze 
harde maatschappij. Hij heeft de taak om het kind telkens te blijven stimuleren, 
corrigeren, aanmoedigen, ondersteunen en beschermen.  

3. De achaarya rien.  
Achaarya betekent leermeester, spiritueel leraar; de guru. In de Hindoe cultuur is 
de guru degene die de duisternis, de onwetendheid en de negatieve eigenschappen 
van een kind (mens) middels opvoeding, theoretische en praktijk gerichte kennis-
overdracht, het kind zodanig vormt dat het als volwassene een bijzondere rol kan 
vervullen in de maatschappij. Hij is dan ook zowel in lichamelijke (Yoga) als geeste-
lijke (meditatie, zang, dans, muziek) opzicht een evenwichtig mens. 
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De Tri Moertie 
De Tri Moertie of de Tri Dew (de Godde-
lijke drie eenheid) Brahma, Vishnu en 
Shiva. Dit is de naam voor drie van 
God, Zijn bijzondere aspecten. Als 
Schepper wordt Hij Brahma genoemd. 
Voor de duidelijkheid vermeld ik dat 
Brahma één van de drie aspecten is van 
die ene Absolute Waarheid (God). Als 
onderhouder van alles wat door Hem is 
geschapen wordt Hij Vishnu genoemd. 
En datgene wat door Hem is geschapen 
en enige tijd in leven is gehouden, moet 
weer terug om de kringloop voort te 

zetten. Als beëindiger zorgt Shiva er dus voor dat alles wat eens is ontstaan, is 
geboren, na enige tijd ook eindigt. Men noemt dit het regeneratie proces. 

De Tri Moertie: Brahma, Vishnu en Shiva 

 
De Awtaar 
 

God kan zich ook manifesteren als een 
Awtaar (Incarnatie van God op aarde – 
het neerdalen van God op Aarde). De 
bekendste Awtaars van God op aarde 
zijn Heer Shri Raam en Heer Shri 
Krishna. 
 
 
De tien kenmerken van de Dharma 
(Dharma ke Das Lakshan). 
1. Dhriti; Standvastigheid, zich niet 
laten ontmoedigen door moeilijkheden 
tegenslagen enz. 
 
2. Kshama; Het schenken van vergif-
fenis aan overtreders, hoewel je de 
kracht en macht hebt om ze te straf-
fen. 
 
3. Dam(o); De kracht om de wil te 
beheersen. 
 

 
4. Asteya; Nimmer iets toe-eigenen wat u niet toebehoort. Niet stelen dus. 

De tien awtaars van Heer Vishnu 

 
5. Sauch; Zowel het lichaam als de geest altijd rein houden. 
 
6. Indriyah Niegraha; Het beheersen van de zintuigen 
 
7. Dhi; Dhi is de afkorting van Boeddhie, dat verstand, wijsheid betekent. Het is de 
(morele) plicht van ieder mens om te streven naar de verwerving van wijsheid. 
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8. Widya; De verwerving van de intellectuele kennis, waarmee een scherpe analyse 
van al het geschapene kan worden gemaakt.  
 
9. Satya; Altijd de waarheid spreken en ondersteunen. 
 
10. Akrodh; Leren beheersen en leren omgaan met boosheid en woede. 
Alleen zij die in staat zijn om de eigenschap van de Akrodh (beheersing van de 
woede) te ontwikkelen en toe te passen, kunnen de evenwichtigheid en helderheid 
van het denken behouden. Dit zal kunnen bijdragen tot het nemen van de juiste 
beslissingen.  
 
Enkele gedragsregels die voor een geordende samenleving noodzakelijk zijn: 

- Brahmacharya; Een kuis leven voor en tijdens het huwelijk. Dit is niet al-
leen voor vrouwen, maar ook voor mannen bedoeld. Een monogaam huwe-
lijksleven leiden. Dit is in eerste instantie een religieus gebod. Ook het 
christendom kent dit. Denk maar aan de tekst: “Tot de dood ons scheidt”. 
Voor het grootste deel van de Hindoes speelt dit nog steeds een zeer be-
langrijke rol. Wanneer we letten op de ziekten als AIDS enz. dan is het ze-
ker ook praktisch gezien een gebod om er terdege rekening mee te houden. 
Buitendien bevordert het de eenheid en saamhorigheid tussen partners en 
neemt het vertrouwen naar elkaar in belangrijke mate toe.  

- Respect voor alle mensen in zijn algemeenheid maar vooral voor ouderen, 
vrouwen en kinderen. Daarnaast vormen in de belevingswereld van de Hin-
doe de mens, dier, plant, natuur en milieu tezamen de Goddelijke schep-
ping. De Ahinsa leer (geweldloosheid) draagt ook bij tot het betonen van dit 
respect voor de dieren, planten, natuur, milieu enz. 

De Karma theorie gaat er van uit dat het de plicht is van ieder mens om altijd bezig 
te zijn met het verrichten van de goede, eerlijke en oprechte daden. De mens moet 
dus hierbij niet alleen berekenend aan het werk te gaan, om slechts die daden te 
verrichten die hem/haar voordelen opleveren. Maar de mens moet altijd die daden 
verrichten waardoor hij/zij, zijn/haar plicht als een goed mens kan verrichten. Het 
doen van goede, eerlijke en oprechte daden waarmee wij mens, dier, plant en mili-
eu dienen is op zich al een beloning.  
 

3.2 Het Hindoeïsme is een manier van leven 
pandit S. Bansidhar 

 
Het Hindoeïsme laat een ieder in zijn waarde en gaat niet uit van een religieuze 
Uniformiteit, maar van een Spirituele en ethische levenswijze! Het Hindoeïsme ver-
werpt de gedachte dat een ieder precies hetzelfde moet geloven of verrichten. Ie-
der mens is uniek (onvergelijkelijk) en een ieder mag de waarheid op zijn eigen 
manier beleven en is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn denken, praten en han-
delen. 
 
Het Hindoeïsme ziet niets in een van boven af of door anderen opgelegde Uniformi-
teit van geloof en opvattingen. Een ieder moet op zoek gaan naar de Waarheid en 
op zijn eigen manier God, mensheid en schepping dienen, afhankelijk van zijn ken-
nis, kunde, vaardigheden, mogelijkheden, culturele achtergrond enz. Het is zeer 
belangrijk hier op te merken, dat het Hindoeïsme het winnen van zieltjes, het over-
halen van mensen om over te stappen naar een ander geloof, ten stelligst afwijst! 
Meestal gebeurt dit “overhalen” onder valse voorwendsels, onder de mom (masker) 
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van liefdadigheid en hulpverlening aan armen, behoeftigen en zieken. In deze we-
reld vol spanningen, moorden, haat, oorlogen, terrorisme, onverdraagzaamheid, 
religieus fanatisme enz. is ook nu nog en misschien juist nu het Hindoeïsme een 
voorbeeld voor de vreedzame coëxistentie. Dus het vreedzaam naast elkaar en met 
elkaar leven. Respect voor de anderen, verdraagzaamheid tegenover de anders-
denkenden en anders gelovende, is immers een fundamenteel kenmerk van het 
Hindoeïsme. Het is deze tolerantie, verdraagzaamheid en het vermogen om ook 
anderen een plaats te geven en hen op te nemen in eigen kring, dat kenmerkend is 
voor het Hindoeïsme. Alle grote culturen uit de geschiedenis die werden geroemd 
en geprezen, zijn inmiddels al verdwenen of geminimaliseerd. Denk maar aan de 
bloeiende Griekse-, Romeinse- en Egyptische beschaving en de manier waarop zij 
werden bewonderd. Heel vaak werden bijzondere ontdekkingen, uitvindingen ge-
daan door Hindoe geleerden, ten onrechte toegeschreven aan wijsgeren of intellec-
tuelen uit andere beschavingen! Terwijl wiskundigen uit India de mathematische 
formules ontwikkelden, en andere beschavingen niet verder konden dan rekenen 
met de cijfers 1 tot en met 9, was het een Hindoe geleerde die het cijfer 0 (nul) 
introduceerde en via de wiskundige formules het berekenen van zeer ingewikkelde 
vraagstukken mogelijk maakte. Ook de cijfers werden in India ontdekt. Deze cijfers 
worden geen Hindoeïstische cijfers, maar ten onrechte, Arabische cijfers genoemd. 
Er wordt helemaal verzwegen dat Pythagoras gedurende lange perioden in India 
verbleef bij Hindoe wijsgeren en daar heel veel kennis heeft opgedaan. We kennen 
wel een stelling van Pythagoras! Deze stelling zou eigenlijk moeten heten: “de stel-
ling van Baudhayana”. Baudhayana gaf rond 800 jaar voor Christus geometrische 
oplossingen voor vergelijkingen met een onbekende. Deze formule werd later uit-
gebouwd tot de stelling van Baudhayana (stelling van Pythagoras). Baudhayana 
heeft de stelling wel 300 jaar voor Pythagoras uitgewerkt. 
 
Terwijl al deze beschavingen zijn verdwenen of in vergetelheid zijn geraakt, heeft 
het Hindoeïsme ondanks de vele invasies, bezettingen en onderwerpingen door 
andere volkeren gedurende welhaast 1000 jaar in het recente verleden, haar kracht 
gebaseerd op Atma Shaktie (de spirituele kracht) aan de wereld getoond. Het Hin-
doeïsme is als enige van de oude culturen niet alleen in leven, maar springlevend 
en vitaal. Dit alles dus ondanks verwoestingen, doelbewuste vernietigingen van de 
duizenden en duizenden Heilige Geschriften, bibliotheken en tempels. Vele duizen-
den moesten hun Hindoe geloof afzweren en het geloof van deze brute indringers 
aannemen om het leven van hun vrouw en kinderen te kunnen redden. Het Hindoe-
ïsme kent geen Evangelisatie (bekering van anderen tot je eigen geloof). Het Hin-
doeïsme heeft nooit de behoefte gehad om mensen die God met een andere naam 
aanbidden, hen als heidenen of kaffers te bestempelen. Voor de Hindoe is het goed 
dat men een gelovig leven leidt. Op welke wijze hij een invulling daaraan geeft is 
een persoonlijke zaak. Een van de verzen uit de Heilige Geschriften luidt: 
“Vasudhaiva Kutumbakam” (De hele wereld is één grote familie). 
Voor de Hindoe is dit een bijzonder gegeven waarmee hij dagelijks leeft. De verzen 
uit de Ramayan en de Shrimad Bhagwat Gieta geven vele malen aan dat God in de 
harten van iedereen aanwezig is en dat allen Zijn kinderen zijn! Voor de Hindoe is 
dat ook het uitgangspunt. Door deze leerstellingen van het Hindoeïsme kiezen 
steeds meer niet-Hindoes uit eigen vrije wil om verder als Hindoes te gaan leven. 
En dat doen zij dus uit eigen vrije wil, zonder dat ooit dwang, misleiding of hulp 
onder valse voorwendsels aan te pas komt.  
 
 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 27 



 

 
 
 
 
 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 28 



 
3.3 Een korte historie van het Hindoeïsme 

pandit S. Bansidhar 
 
Het Hindoeïsme is de oudste religie ter wereld. Ten minste 75% van de inwoners 
van India, Bali en Nepal zijn Hindoes. Daarnaast wonen in alle landen van de we-
reld Hindoes. In landen als Suriname, Guyana, Trinidad & Tobago, Mauritius en Fiji 
vormen zij de meerderheid van de bevolking. In landen als Zuid Afrika en andere 
Afrikaanse landen; Amerika, Canada, Singapore en Australië zijn vele miljoenen 
Hindoes woonachtig. 
 
In Nederland zijn er naar schatting 200 000 Hindoes. Het Boeddhisme, dat vele 
honderden miljoenen aanhangers heeft, is ontstaan uit het Hindoeïsme en heeft 
veel overeenkomsten met het Hindoeïsme. Hindoes zien het Boeddhisme als een 
vorm, stroming van het Hindoeïsme. Het Hindoeïsme heeft gedurende vele duizen-
den jaren een groei doorgemaakt. Het anticipeerde middels de in gang gezette 
ontwikkelingen, op de behoeften van de mens. Het heeft de noodzakelijke verande-
ringen ondergaan. De Rishi’s konden hun waarnemingen, overdenkingen, experi-
menten, ervaringen en aanschouwingen, de door de Hogere Macht als het ware 
ingefluisterde boodschappen aan hen, in Sutra's vastleggen. Sutra’s zijn beknopte 
formuleringen, waarin de Rishi’s hun ervaringen, waarnemingen, aanschouwingen, 
overdenkingen konden vastleggen en doorgeven aan de mensen in hun omgeving. 
Dit werd steeds verder ontwikkeld en aangevuld met nieuwe ervaringen, overden-
kingen en Goddelijke ingevingen. Van generatie op generatie werden deze ontwik-
kelingen doorgegeven aan de nieuwe generaties. De verkregen kennis, ingevingen 
en ervaringen ging men ook toetsen en vergelijken met de harde werkelijkheid in 
hun omgeving. Door zoveel mogelijk onzekere factoren uit te sluiten benaderde 
men steeds meer de waarheid. Men kon veel exactere analyses maken. Deze wer-
den soms ook afgewezen door de samenleving omdat de werkelijkheid in hun bele-
vingswereld anders was. In de meeste gevallen werden de gevolgtrekkingen van de 
Rishi’s wel aanvaard en/of verder ontwikkeld. Het verder ontwikkelen was niet al-
leen op basis van de waarnemingen, maar men ging steeds meer verstandelijk 
beredenerend en de innerlijke ingevingen daarbij betrekkend aan het werk.  
 
De Rishi’s zien middels hun meditatie, interpretaties van hun kennis en ervaringen 
en de analyses van de feiten langzaam een voorstelling van iets of iemand ont-
staan. Zij beschouwen die iets of iemand als de Bron van de Schepping. En ze 
noemen hem de Parmatman. Dat betekent: de Superziel of de Hoogste Atman 
(Ziel). Het bewijs wie of wat die dan is, kan het beste worden geleverd via ervaring 
en innerlijk beleving.  
 
De Vedische leer – het Hindoeïsme dus - noemt die kracht, de oorzaak van alle 
oorzaken, die zelf geen oorzaak kent de Brahm of te wel Parmatman (Param = 
Hoogste en Atman = Ziel). Deze Brahm is mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Alle 
aspecten, hoedanigheden en energieën zijn in Parmatman aanwezig. Zowel het 
moederlijke als het vaderlijke aspect dus. De eerste regel van één der gebeden van 
de Hindoes luidt daarom: “Aum twameeuwa mata cha pieta twameeuwa”. 
Vertaling: O Hoogste Ziel - U bent zowel onze Moeder als onze Vader. 
 
Men duidt die Brahm, die Parmatman ook aan met het woord ‘tat’ (verwant aan het 
Nederlandse woord ‘dat’). Daarmee wordt de Oerbron of de Absolute Waarheid aan-

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 29 



geduid. Datgene wat de Rishi’s via de meditatie, via de Kosmische ingeving, via 
ervaring gewaar werden, gaven zij door aan hun leerlingen, die het op hun beurt 
weer doorgaven aan anderen. Om te voorkomen dat mensen door vergeetachtig-
heid of doelbewuste verdraaiing van teksten en feiten iets anders zouden doorge-
ven, werden zij in groepsverband eerst klassikaal en daarnaast ook individueel zo-
danig onderwezen dat men regel voor regel de tekst uit het hoofd leerde en dat op 
dezelfde wijze doorgaf. Dit leren van teksten door het horen heet Srutie. Srutie 
betekent gehoor, horen. 
Na het ontwikkelen van de schrijfkunst, aan het begin van de Kali Yuga (het huidig 
tijdperk waarin wij leven), werd begonnen met het vastleggen van het gehoorde 
woord op schrift. De taal waarin het werd geschreven is het “Sanskriet”. Deze Heili-
ge Schriften in boekvorm werd door de Rishi’s de Veda’s genoemd. Veda betekent 
weten, kennen, wijsheid. Wijsheid afgeleid van de kennis en inzichten die de Rishi’s 
via overdenkingen, meditatie en ervaringen hadden verkregen of door God was 
ingegeven tijdens hun samaadhie (een zodanige vorm van meditatie waarbij men 
zich als het ware los maakte van het aardse en een directe verbinding kon leggen 
met de Parmatman). Op deze wijze is datgene wat de Rishi’s in de Veda’s hebben 
verwoord van Goddelijke oorsprong. Men noemt het ook wel apurusheya (niet ont-
sproten vanuit het menselijke brein, maar van Goddelijke oorsprong).  
 
In eerste instantie was er maar één Veda. Hierna werd door de heilige Vyaas Moeni 
de mantra’s van de Veda op basis van bij elkaar horende onderwerpen eerst in drie 
en uiteindelijk in vier groepen gerangschikt. De eerste Veda kreeg de naam –Rig 
Veda. Hierin werden de mantra’s over welzijn, God realisatie, goddelijkheid, intel-
lect, vrede van de ziel (Nirwana), liefde, plichtsbetrachting, barmhartigheid, vrijge-
vigheid, edelmoedigheid, dienstbaarheid enz. opgenomen. De tweede Veda kreeg 
de naam Yajur Veda. Hierin werden de mantra’s gerangschikt over onderwerpen 
als: leiderschap, bescherming van land en volk, durf, ondernemingsgeest, heldhaf-
tigheid, roem enz. De derde Veda kreeg de naam Saam Veda. Hierin werden de 
mantra’s gerangschikt over onderwerpen als: kunst, muziek, zang, dans, letterkun-
de, vermaak, humor, genot, groei van de gehechtheid aan mens en middelen enz. 
De vierde Veda kreeg de naam Atharva Veda. Hierin werden de mantra’s gerang-
schikt over onderwerpen als: offerdiensten, rijkdom, welvaart, bezitsvergroting, 
voedsel, kleding, genotvergroting, communicatie technieken, materiële welvaart 
enz. 
 
Het Hindoeïsme wordt ook wel de Manaw Dharma genoemd om aan te geven dat 
haar principes bedoeld zijn voor alle mensen van de wereld en niet alleen voor de 
inwoners van India of hun nakomelingen die thans in haast alle landen van de we-
reld wonen. Manaw betekent Mens. In de Heilige Geschriften komt de tekst voor: 
VASUDHAIVA KUTUMBAKAM. Dat betekent: De hele wereld is een grote familie. Dat 
houdt dus in dat de Hindoes DE TOTALE WERELD ALS EEN GROTE FAMILIE ZIEN.  
 
De Mantras, de Heilige Geschriften zijn bedoeld voor allen die daarvan gebruik 
wensen te maken en ze zijn zeker niet alleen bedoeld voor een bepaald volk. 
De Mantra’s hebben, waaronder ook de Gayatrie mantra, een universele (algemene, 
voor alle mensen heilzame) uitstraling. Wij Hindoes vinden het fijn om deze kennis 
en inzichten met iedereen (de hele wereld) te delen. De mantra’s zijn universeel en 
overstijgen dus alle grenzen van de traditionele Godsdiensten. Er is nog een kleine 
groep Hindoes die helaas nog steeds vasthoudt aan de in het verleden verkeerd 
geïnterpreteerde regels. Zo werd toen ook bepaald dat het ten strengste was ver-
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boden dat vrouwen de Veda’s gingen bestuderen! In de Veda’s staan op talrijke 
plaatsen de namen vermeld van Vrouwelijke Rishi’s. Men noemt hen Rishika's. En-
kele van deze Rishika’s zijn: Ghosa, Godhaa, Wishwawaara, Apaala, Juhoe, Aditie, 
Indranie, Sarmaa, Romshaa, Oerwashie, Lopa Moedra, Yamie, Shaashwatie, Surya, 
Sawitrie. Er zijn vele passages in de Heilige Geschriften waaruit blijkt dat vrouwen 
theologie hadden gestudeerd (Brahma Widya) en daarnaast ook kennis bezaten om 
godsdienstige rituelen te kunnen verrichten (Jagya Widya). Er zijn zelfs vrouwen 
bekend die zowel hun vader als hun echtgenoot de weg wezen om te kunnen slagen 
in hun jagya’s. Ik noem hier Ira, de dochter van Manoe. In de Taitreya Upanishad 
wordt zij jagyaankaashinie (deskundige betreffende de Jagya Widya) genoemd. Een 
vrouw die als huisvrouw fungeerde werd SADYOBADHOE genoemd. Vrouwen die de 
Veda’s bestudeerden (hier weer een bewijs dat het vrouwen niet verboden was de 
Veda’s te bestuderen!) en zich bezig hielden met de Upaasana (gebed, meditatie) 
werden Brahmawaadinie genoemd. Zowel de huisvrouwen als de Brahmawaadinies 
droegen Djanew (heilig koord).  
 
In zijn boek Mahabharat Niernay schrijft Madhwachaarya: Vrouwen met goede ei-
genschappen moeten net als Draupadie de Veda’s bestuderen! Enkele andere voor-
beelden: Tijdens de huwelijksceremonie moeten man en vrouw Veda-Mantras die 
door de pandit worden voorgelezen, nazeggen. Vrouwen mochten de mantras dus 
kennelijk wel uitspreken! Als de Veda-Mantras verboden zouden zijn geweest voor 
vrouwen, hoe konden dan vrouwen als Ahilya, Ansuya, Aroendhatie, Maytreyie, 
Madalsa, en vele andere vrouwen vrijelijk daarover praten en anderen onderricht 
geven in de leer van de Dharma zoals omschreven in de Veda’s? Denk bijvoorbeeld 
aan de wijze lessen van mata Ansuya aan mata Sieta! De vrouw wordt de Ardhaan-
ginie (de betere wederhelft van het lichaam) van haar man genoemd. Zij neemt 
een plaats aan de linker zijde van haar man. Die zijde waar zijn hart ligt bestemt 
hij dus voor zijn vrouw. Voor hem blijft dus over de rechterhelft van zijn lichaam. 
In feite zou dat moeten betekenen dat, als de vrouw minderwaardig is, onrein is, 
het hart van de man dus op die onreine plek ligt enz. En dat zal de man zelf niet 
willen accepteren. Een ieder kan begrijpen dat de vrouw op die manier bejegenen 
nimmer Gods wil kan zijn. 
 
 
Enkele algemene Hindoe gebruiken 
 
1. Groeten: Men brengt beide handpalmen tegen elkaar, buigt het hoofd voor de 
persoon/personen en groet veelal met de woorden: “Raam-Raam of Sieta-Raam of 
Hare Krishna of Hari Bol”. Het zijn namen waarmee de diverse manifestaties van 
God worden aangeduid en aanbeden. Een veel gebruikte woord waarmee men el-
kaar groet is: Namaskaar of Namasté. Wereldwijd groeten veel Hindoes elkaar met 
deze woorden. Het betekent: Ik buig mijn hoofd voor U en betuig mijn eerbied met 
alle liefde in mijn hart voor de Atma (ziel) en Parmatma (God) in U. Weer anderen 
groeten met de woorden: Pai-lagie (Paaw-lagie).Paaw zijn de voeten. Betekenis: Ik 
raak uw voeten aan ten teken van mijn respect voor U en vraag om uw zegen. Het 
woord Pranaam waarmee sommigen groeten heeft ongeveer dezelfde betekenis als 
namaskaar. 
 
2. Bedanken: Bedanken doet men met het woord Dhanya Baad. 
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3. Feliciteren: Dit kan op meerdere manieren met meerdere woorden. 
Meest voorkomend woord is het woord Badhaai. Voorbeeld: Aap ko haardiek bad-
haai hó of Mai aap ko haardiek badhaai deta hoen. Betekenis: U wordt van harte 
gefeliciteerd of Ik feliciteer U van harte. Sommigen zeggen ook: Aap ko shoebh 
kaamanaa prakat karta hoen. Betekenis: Ik bied U mijn beste wensen aan. 
 
4. Condoleren: Mai apna shóók sahanoe bhoetie prakat karta hoen = Ik betuig mijn 
innige leedwezen; ik condoleer U. 
 
5.Verwelkomen: swagat karna.  Mai aap ko swagat karta hoen = Ik heet U welkom. 
 
 

3.4 De verschillende stromingen 
 

3.4.1 De Sanatan Dharma 

pandit S. Bansidhar 
 
Van de verschillende stromingen binnen het Hindoeïsme is de stroming die wordt 
aangeduid met de Sanatan Dharma veruit de allergrootste stroming. Sanatan 
Dharma betekent de eeuwige Dharma. Sanatan betekent datgene wat altijd aanwe-
zig is geweest en ook altijd in de toekomst aanwezig zal zijn. Het kent, net als God, 
begin noch einde. Daarom wordt God ook wel SANATAN (de eeuwige, altijd aanwe-
zige) genoemd. Sanatan Dharma wordt ook wel Vaidiek Dharma of Hindoe Dharma 
genoemd. Sanatan Dharma is niet voor een bepaald volk of gemeenschap gemaakt 
maar staat open voor alle mensen van deze wereld die dat willen aanvaarden. Deze 
naam wordt gebruikt omdat de Hindoes er van uit gaan dat de Hindoe Dharma 
vanaf het prille begin van de mensheid aanwezig is geweest en dat ook zal zijn 
zolang de mensheid zal bestaan, sterker nog, zolang de schepping zal bestaan. 
 
Laten wij nu nagaan wat in de dagelijkse praktijk wordt verstaan onder de Sanatan 
Dharma. Vanaf de ontstaansgeschiedenis van het Hindoeïsme tot het moment dat 
Swami Dayanand zo’n 130 jaar terug de Aarya Samaadj oprichtte, noemden alle 
Hindoes zich gewoon Aarya’s en Manusya’s. Ze zeiden mijn ziel is Sanatan (eeu-
wig), mijn godsdienst is Sanatan. Zo kwam men op de benaming Sanatanies voor 
de Hindoes. De Heilige Geschriften van de Hindoes zijn de Veda’s, de Upanishads, 
de Ramayan, de Shrimad Bhagwat Gieta, en vele andere Geschriften die in dit boek 
verder zijn beschreven in hoofdstuk 5. Voor Swami Dayanand al waren er kleine 
groepen van mensen die God als Nierakaar omschreven; dat wil zeggen dat God 
niet zichtbaar is, geen vormen heeft. Op deze zeer geringe groep van mensen na, 
geloofden de mensen dat God door niemand kan worden beperkt in zijn macht, 
kracht of verschijningsvorm. Hij is daarom in de ogen van de Sanatanies zowel 
Nierakaar als Sakaar! Dat wil zeggen dat God zich in alle gedaanten, vormen en 
hoedanigheden kan manifesteren! Een Sanskriettekst luidt als volgt: 
DWÉ WAAW BRAHMANO ROEPÉ MOERTANCHAYWA AMOERTANCHAH . 
Vertaling:  
God heeft beide vormen; Hij is Sakaar (zichtbaar) en ook Nierakaar (onzichtbaar). 
Hij is onzichtbaar maar kan zich ook zichtbaar maken, incarneren (op deze aarde 
neerdalen). Het is van de ziener afhankelijk of hij in alles God ziet of niet ziet.  
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Daar waar de aanhangers van Swami Dayanand, die zich de aanhangers van de 
Aarya Samaadj noemen, bij hun gebeden God zien als een onzichtbare God en 
daarom ook geen godsbeelden aanvaarden, is voor de Sanatanies God zowel in de 
onzichtbare vorm, als in de zichtbare vorm aanwezig. De Sanatanies kunnen daar-
om op beide manieren bidden tot God: met beelden maar als die er niet zijn dan 
vormt dat geen enkele belemmering om ook zonder die beelden hun gebed te rich-
ten tot God. 
 
De Sanatanies beschouwen als gevolg van de theorie dat God zich kan manifeste-
ren in een bepaalde gedaante of vorm (de incarnatie van God op aarde) naast de 
Veda’s, ook de Ramayan, de Shrimad Bhagwat Gieta enz., als Heilige Geschriften. 
De verhandelingen over de incarnatie van God in de vorm van Shri Raam zijn be-
schreven in de Ramayan en van Shri Krishna is beschreven in de Shrimad Bhagwat 
Gieta. De Sanatanies zien die eveneens als Heilige Geschriften en reciteren ook de 
mantra’s die in deze Heilige Geschriften staan. Als gevolg hiervan zijn dus beelden 
van Shri Raam, Shri Krishna, Shiva, Vishnu, Doerga enz. aanwezig in de mandirs 
van de Sanatanies en vaak ook thuis. 
 
De Poedja 
Dit is de verering van God middels ceremonieën en gebeden. Bij de Sanatan Dhar-
ma wordt God als Persoon in Zijn beeldgedaante vereerd. Door het reciteren van 
mantra´s wordt God gevraagd plaats te nemen op een klaargemaakt altaar. Daarna 
wordt God verwelkomd. Dit kan men doen met de hulp van een pandit (priester). 
Voor de vereerder is God nu aanwezig en kan de poedja plaatsvinden. Middels hei-
lig water verricht hij eerst de voetwassing van God in beeldvorm. Hierna kan op 
een sobere dan wel uitgebreide manier met diverse artikelen de poedja worden 
verricht. Vervolgens wordt voedsel geofferd aan God waarna dit prasaad (geofferde 
spijs of genadevoedsel) zoals vruchten, zoetigheden, etc. wordt uitgedeeld aan alle 
aanwezigen bij de poedja. Daarna vindt het vuuroffer plaats. Bij de Aarya Samaadj 
is deze ceremonie beperkt tot gebed via de Veda-mantra’s en het vuuroffer. 
 
Pietri poedja 
Een ander wezenlijk gebruik van de Sanatanies is de pietri poedja, de verering van 
de voorouders tijdens de daarvoor aangewezen tijdstippen in het jaar.en bij diverse 
godsdienstige rituelen. Hierbij wordt gebeden tot God voor de zielsrust van de over-
ledenen. Tevens worden de overleden voorouders bedankt voor alles wat ze voor 
hun kinderen (nageslacht) en de mensheid gedaan hebben: de schuld aan de voor-
ouders wordt afgelost. Men bidt dat de voorouders hun beschermende en zegenen-
de taak zullen blijven vervullen tegenover hen en dat zij hen zullen blijven geden-
ken. Ook hierbij worden naast het gebed, speciale ceremonieën verricht. 
 
Tirtha Snaan 
Vele Hindoes hechten veel waarde aan een (geestelijk) reinigend bad in heilige 
rivieren als de Ganges en Yamuna. Dit geestelijk reinigen wordt tirtha snaan of 
tierath snaan genoemd. Bekend zijn de bedevaartreizen naar de Ganges en Yamuna 
en ook vele heilige plaatsen zoals Haridwar, Varanasi, Mathura, Vrindavan. 
 
De Vrath (de vasten) 
De Sanatanies kennen ook het vasten. Dit gebeurt op bepaalde hoogtijdagen of 
wekelijks op een bepaalde dag. Het volgen van het vasten wordt geheel overgela-
ten aan de persoon zijn wil, mogelijkheden, omstandigheden en gezondheid. Men 
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kan ook vasten door bijvoorbeeld alleen maar melk, fruit of sapproducten te ge-
bruiken.  
 
 
Moertie poedja 
 

De beelden worden niet alleen gebruikt als beelden 
die een Godheid vertegenwoordigen en ergens in een 
tempel of huis zijn geplaatst, maar er wordt ook ge-
beden via de beelden. Sanatanies geloven dat als 
God de Almachtige God is, die alles kan (Sarwa 
Shaktiemaan is), die tegelijkertijd overal aanwezig 
kan zijn (Sarwa Wyapak is) en met Zijn heilige geest 
in alles aanwezig is, dan is Hij met Zijn heilige geest 
ook aanwezig in de beelden. En bij het gebed wordt 
als eerste God dank gezegd dat Hij ons laat leven en 
gevraagd dat Hij zich zal manifesteren in het beeld 
om ons gebed aan te horen en diensten aan Hem te 
aanvaarden. Bij het bidden richt de gelovige zich 
weliswaar tot dat beeld, maar er is geen moment een 
gedachte bij hem aanwezig dat hij tot dit stukje steen 
of marmer staat te bidden. In zijn belevingswereld is 
hij bezig te bidden tot God. Volgens de Heilige Ge-

schriften bestaat er geen verschil tussen God, Zijn beeld en Zijn naam.  
 
De symbolen 
 

 
 
Bij de beelden zijn er ook symbolen aanwezig. Zo zien we bij Saraswatie mata de 
Veena, een muziekinstrument. Dit symboliseert de klank, het geluid, kennis, wijs-
heid, wetenschap en kunst.  Bij Lakshmi mata zien we o.a. de lotusbloem. Dit sym-
boliseert de bloei, de vooruitgang (geestelijke groei en bloei in de vorm van een-
heid en geluk, en materiele groei in de vorm van vergroting van de financiële mid-
delen). Het licht bij Lakshmi mata symboliseert niet alleen financiële vooruitgang, 
maar vooral de verbanning, de verwijdering van de duisternis van de geest, de on 
wetendheid enz. God Vishnu met vier handen heeft diverse betekenissen. Onder 
andere is Hij de schenker van de vier levensdoelen die de mens nastreeft: dharma, 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 34 



arth, kaam en moksha. Ook omdat Hij machtiger is dan wij mensen met twee ar-
men. Bloemen zijn niet alleen om God te eren, maar om tot Hem te bidden om ook 
ons de mogelijkheid te bieden als een bloem te kunnen leven en vrolijkheid te 
brengen in de levens van anderen zoals de bloemen dat doen. 
 
 
Het kastenstelsel 
Oorspronkelijk was het kastenstel een gewone rangschikking van mensen in de 
sociale klassen van de maatschappij: Brahmanen, Kshatries, Waishya´s en Shoe-
dra´s. De verdeling was gemaakt op basis van kennis, handeling, gedrag en maat-
schappelijke betrokkenheid van de mensen in de samenleving. De Brahmanen wa-
ren mensen met veel intellectuele en godsdienstige kennis. Zij moesten ook de 
regeerders van het land van advies dienen. De Kshatries waren de strijders, verde-
digers van land en volk en de handhavers van de wet. De derde kaste was die der 
Waishya’s: landbouwers en handelaren, dus degenen die voor de economie zorg-
den. De vierde was de kaste van de Shoedra’s: arbeiders, die op allerlei manieren 
de andere drie groepen ten dienste stonden. Dit kastenstelsel is een indeling vol-
gens de Hindoe Geschriften en wordt Warna genoemd. 
Kaste is afgeleid van het Portugese woord casta en betekent maatschappelijke klas-
se. In alle landen van de wereld bestaat ook vandaag nog een indeling van mensen 
in maatschappelijke klassen. Dat het kastenstelsel in India een heel nare, vervelen-
de, denigrerende betekenis heeft gekregen, is het gevolg van misbruik van de 
macht van de heersende klasse der priesters en Kshatries. Na eeuwen van over-
heersing hebben ze het zo kunnen ombuigen dat deze verdeling alleen maar vol-
gens geboorte en afkomst mag worden toegepast. Het betekende dat een kind van 
een landarbeider met een bijzonder goed stel hersenen, dat eerlijk, oprecht, recht-
vaardig is en de gemeenschap op goede wijze dient en ook nog eens een eerlijk en 
gelovig mens is, nimmer de mogelijkheid zal krijgen om uit te stijgen boven zijn 
eigen kaste. Zo was het niet bedoeld geweest toen de verdeling in groepen werd 
ingesteld! Velen hebben veel strijd geleverd tegen dit systeem in zijn huidige vorm. 
Hierbij heeft ook vooral Swami Dayanand zeer veel strijd geleverd. Het is zeer ze-
ker mede door zijn strijd dat velen nu anders zijn gaan denken over het Indiase 
Kastenstelsel. 
 
Binnen de Sanatanies zijn er nog een gering aantal pandits die de leer aanhangen 
dat alleen zij en hun kinderen als priesters mogen optreden omdat zij en hun kinde-
ren van ´Brahmaanse´ families afkomstig zijn. Deze groep van Sanatanies wordt 
de Djanamwaadies genoemd. Het overgrote deel der Sanatanies is aanhanger van 
de Karamwaadische stroming. Karamwaadies zijn Sanatanies die volgens normen 
en waarden een indeling maken om te bepalen in welke groep men kan worden 
gekwalificeerd. Zij gaan uit van de eigenschappen, kwaliteiten, Karma (handelin-
gen, daden), karaktereigenschappen, inzet en betrokkenheid van mensen in het 
maatschappelijke gebeuren. Volgens de Karamwaadies moet ieder mens de moge-
lijkheid krijgen om in aanmerking te komen voor welk ambt dan ook, mits hij daar-
voor de vereiste kwaliteiten bezit. In concreto houdt dit in dat kinderen uit alle la-
gen ook het ambt van pandit (priester) kunnen en mogen bekleden als ze voldoen 
aan de criteria die daarvoor zijn genoemd in de Heilige Geschriften.  
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3.4.2 De Aarya Samaadj 

Mevr. pandita K. Autar-Ramautar 
 
De Satya Sanatan Vaidiek Dharma wordt ook wel Aarya Dharma genoemd, omdat 
deze Dharma ieder mens, die er naar leeft, tot een Aarya maakt: een nobel, wel-
denkend mens, een verheven persoon. Een Aarya is een mens die streeft naar goe-
de en edele eigenschappen. Het land van de Aarya Dharma werd in de Satya Yuga 
(de Oudheid of Vedische Tijdperk) genoemd Aaryavart, daar waar de mensen in 
woord en daad verheven waren. Aaryavart is het land van de Veda‘s. Het woord 
Veda betekent letterlijk: weten. De Veda zit vol met Widya, kennis en wordt ook 
wel Bhaarati (= kennis) genoemd. Het land waar de Veda of Bhaarati vandaan 
komt, noemt men Bharat of Bharat Varsha.  
 
De Veda’s zijn de fundamenten van de Satya Sanatan Vaidiek Dharma, thans be-
kend als “Hindoe Dharma”. Dharma betekent plicht (regel, deugd, religie, gerech-
tigheid). Wanneer we spreken over Satya Sanatan Vaidiek Dharma dan gaat het 
voornamelijk om verplichtingen zoals de Veda’s dat voorschrijven, verplichtingen 
volgens de vedische leerstellingen. Dharma (plicht) en Karma (handeling, daad) 
zijn twee essentiële componenten bij het actief belijden van Hindoe Dharma. In het 
leven van Shri Raam uit het Ramayan staat centraal de Dharma, terwijl in het leven 
van Shri Krishna uit de Mahabharat juist de Karma een centrale plaats inneemt.  
De meeste mensen uit het Westen zijn onbekend met de term Vaidiek Dharma, 
maar zij duiden deze levenshouding aan met de term Hindoeïsme of Hindoe religie. 
Hoe komt dat? In de Rig Veda wordt Bharat aangeduid met “Sapt Sindhoe” (Sapt 
betekent zeven en Sindhoe betekent, in dit geval, rivier). Bharat werd dus om-
schreven als: “Land met zeven rivieren”. 
 
Volgens sommige geleerden werd destijds door de Perzische veroveraars de klank s 
aan het begin van een woord uitgesproken als h. Het gevolg was dat ‘Sapt Sindhoe’ 
werd uitgesproken als ‘Hapt Hindoe’ en dat werd later het begrip ‘Hindoe’. De men-
sen die in Bharat woonden werden ‘Hindoe ‘ genoemd en het land waar de Hindoes 
woonden heette dus Hindoestan (stan is plaats). Vervolgens werd onder leiding van 
Alexander de Grote een inval gedaan in Hindoestan door de Grieken. Zij spraken de 
letter h niet uit. Hindoe werd uitgesproken als Indoe, dat later India werd. ”India” is 
dus een naam, die destijds door het Westen aan Bharat / Hindoestan was gegeven. 
De term ‘Hindoeïsme’ is gelet op het bovenstaande gemakkelijk te verklaren. 
In Nederland en Suriname gebruikt men de termen: Hindoe – Hindoeïsme – Hin-
doestaan. De term Hindoeïsme is een combinatie van: geloof, wijsgerige discipline 
en cultuur. Het begrip is een kunstmatige verzamelnaam om een scala van niet 
islamitische culturen uit India aan te duiden. In de periode van de Mughal invasie 
werd onder de belijders van de Satya Sanatan Vaidiek Dharma het Sanskriet, de 

oorspronkelijke taal van de Veda’s, verwaarloosd. Daardoor wer-
den verschillende interpretaties aan de vedische teksten gege-
ven. Daarnaast werd aan de grondgedachte van de Veda door 
religieuze voorgangers tal van zaken van niet-Vedische oor-
sprong toegevoegd. 
 
Maharishi Swami Dayanand Saraswatie (1824-1883) 
Swami Dayanand Saraswatie is de grondlegger van de Aarya 
Samaadj. Hij werd op 11 februari 1824 geboren in het dorp Tan-
kar in het koninkrijk Maurvi in Gujarat Kathiawad, thans deel-
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staat Gujarat in India. Hij was afkomstig uit een brahmaans gezin dat bestond uit 
twee zonen en drie dochters. Zijn vader, Karshanji Laalji Tiwari, was zeer welge-
steld en van beroep belastingontvanger in Tankar. Zijn moeder, Amritaben of 
Amoobai, ontfermde zich over Mulshankar. Zo heette Swami Dayanand in zijn jonge 
jaren. 
 
Toen hij acht jaar was kreeg hij de Upnayan sanskaar, de initiatie ceremonie tot 
student. Op een dag ging Mulshankar met zijn vader mee naar de Shiva tempel om 
de Maha Shivaratri (de Grote Nacht van Shiva) te vieren. Hij was toen veertien jaar 
oud. Door het tafereel dat hij tijdens de nachtwake aldaar aanschouwde, zegde hij 
het vertrouwen op in de toen gangbare gebruiken. Er vond “verlichting” plaats in 
het denken en handelen van Mulshankar. In 1842 werd hij zeer diep getroffen door 
het sterven van zijn veertien jaar oude zus, wegens cholera. Ook zijn broer stierf 
na enkele maanden getrouwd te zijn geweest. En toen de dood hem scheidde van 
zijn zeer geliefde oom, was het hart van Mulshankar gebroken. Er was al zoveel 
tragedie in zijn jonge leven: de wereld leek een tranendal. Zijn gehechtheid aan het 
leven verdween. Hij wilde het mysterie van de dood begrijpen en wilde op zoek 
gaan naar de ware zin des leven. Dat beschouwde hij als een uitdaging. 
 
Om te ontkomen aan het door zijn ouders geplande huwelijk, ontvluchtte Mulshan-
kar in 1843 het ouderlijke huis. Hij probeerde een echte yogi te vinden, die hem 
kon onderwijzen in het levenspad dat zou leiden tot het bereiken van Moksha (ge-
lukzaligheid). Mulshankar werd vanaf de ceremonie voor Brahmacharya (celibaat-
schap) Shuddha Chaitanya genoemd. Zijn jarenlange zoektocht, vergezeld van tal-
loze gevaren en ontberingen voer hem tot op de Himalaya’s. Deze zwerftocht had 
hem dikwijls op onvoorstelbare wijze op de proef gesteld. Tenslotte kwam hij te-
recht bij Swami Poornanand Saraswatie, die reeds de leeftijd van 108 jaar had be-
reikt. Hoewel deze swami zichzelf als leermeester te oud vond, verrichtte hij de 
Sanyaas-initiatie en gaf hem daarbij de naam Swami Dayanand Saraswatie en 
stuurde hem door naar zijn leerling Virjaanand in Mathura. In de periode van 1860 
– 1863 kreeg Swami Dayanand Saraswatie onderricht van guru Swami Virjaanand 
Saraswatie, die blind was en 81 jaar oud. Als dank (guru dakshina) aan zijn spiritu-
ele leermeester legde Swami Dayanand de gelofte af om de Vaidiek Dharma (vedi-
sche leer, filosofie) wereldwijd te verspreiden. 
 
Swami Dayanand was geboren in de duistere periode van duizenden jaren over-
heersing, een tijd waarin miljoenen Indiërs het spoor bijster waren. De algemene 
situatie in het land ontstaan door overheersingen van vreemde volkeren (vooral de 
Islamitische en de Britse overheersing) over Bharat, hadden onmiskenbare slagen 
toegebracht aan de Vedische godsdienst en cultuur. Door bovengenoemde invloe-
den waren de kerngedachten van de grote Rishi’s, Moeni’s en Achaarya’s (grote 
zieners, geleerden, leermeesters) langzamerhand in de vergetelheid geraakt. Het 
beeld van de godsdienst werd voornamelijk bepaald door het geloof in voorbeschik-
king en noodlot. Een groot deel van de bevolking verkeerde in een situatie van on-
wetendheid en armoede. Ook op maatschappelijk terrein was er een enorme ach-
teruitgang te bespeuren: kinderhuwelijken, sati (weduweverbranding, het parda-
systeem (vrouwen achter een sluier), achutha (onreinheid van mensen, onaanraak-
baren), tirannie van het zogenaamde erfelijke kastenstelsel, afpersingen en derge-
lijke vormden de grondslag van de samenleving en haar bestuur. Met name vrou-
wen en de arbeidersklasse verkeerden in een miserabele positie en onderwijs was 
voor hen verboden.  
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Swami Dayanand was diep geschokt door de wantoestanden in het land. Hij was 
van mening dat men de manier waarop het geloof toen beleden werd beter kon na 
laten en opnieuw beginnen bij de Veda’s. De Swami wees de praktijken van het 
zogenaamd overerfelijke kastenstelsel, beelden- en voorouderverering, het “veel-
godendom” en de reeds benoemde wantoestanden radicaal af. Hij streed voor gelij-
ke rechten van man en vrouw, algemeen onderwijs (toegankelijk voor zowel man-
nen als vrouwen uit alle kasten) en maakte mogelijk dat weduwen konden hertrou-
wen. Als Baalbrahmacharie (levenslange celibaat) was Swami Dayanand het lich-
tend voorbeeld voor zijn volgelingen en hij stimuleerde hen tot zuiverheid, zelfbe-
heersing, zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfrespect. Hij verkondigde zijn boodschap 
door middel van zijn leerstellingen en overtuigingen en heeft daardoor grote veran-
deringen teweeg gebracht in het religieus, sociaal en politieke denken van de dui-
zenden Indiërs. Zijn denkbeelden en handelen veroorzaakten een religieuze en 
psychologische revolutie, die later door Mahatma Gandhi werd voortgezet. De 
grootste verdienste van Swami Dayanand is het vertalen van de Veda’s en andere 
waardevolle religieuze Geschriften vanuit het Sanskriet (de heilige taal) naar het 
Hindi (de voertaal). Door deze vertalingen maakte hij de Vedische Geschriften voor 
het grote publiek toegankelijk, welke voorheen aan slechts enkelingen was voorbe-
houden.  
 
De Aarya Samaadj is absoluut geen nieuw geloof zoals velen denken, maar een  
hervormingsbeweging binnen het Hindoeïsme. Een hervormingsbeweging die, de 
Satya Sanatan Vaidiek Dharma in zijn originele en zuivere vorm doet herleven. Als 
grondlegger van zijn hervormingsbeweging de Aarya Samaadj, opgericht op 7 april 
1875 te Bombay, introduceerde Swami Dayanand opnieuw de term:“Satya Sanatan 
Vaidiek Dharma”. De strikte boodschap van de swami was: de Vaidiek Dharma in 
zuivere vorm te belijden. Zijn belangrijkste streven was: de mensen weer bewust 
te maken van de universele kennis en hij hanteerde het basisprincipe “Back to the 
Veda’s” (keer terug naar de Vaidiek Dharma gebaseerd op de leer van de Veda’s). 
Hij gaf de fakkel van de Vedische kennis door aan miljoenen landgenoten en om 
hen die kennis kritisch te laten toepassen, nam hij het besluit een geloofsbelijdenis 
te ontwerpen: “Ik geloof in één God, slechts aan hem komt aanbidding toe en de 
Veda’s zijn de boeken van Ware Kennis”. Alles wat niet in overeenstemming is met 
de Veda en alles wat de ontwikkeling van mens en maatschappij stagneert, moest 
men verwerpen. Swami Dayanand werd beschouwd als de leeuw bij religieuze de-
batten (shaastraartha).  
Een van zijn beroemdste debatten was de Kasi Shaastraartha. Hij richtte scholen 
(gurukuls) op en stimuleerde het verenigingsleven om een ommekeer te weeg te 
brengen in de verstarde Indiase maatschappij: een maatschappij die overspoeld 
werd met tal van scheefgegroeide misvattingen en wantoestanden. Swami Daya-
nand pleitte voor een rechtvaardige samenleving waarin een ieder het recht had en 
de mogelijkheid moest krijgen om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Hij 
predikte een levenswijze die gebaseerd was op democratie en vooral op morele en 
ethische normen en waarden. Op 31 maart 1877 richtte Swami Dayanand een afde-
ling op in Punjab. Vanaf dat moment werd de Aarya Samaadj een “All-India-
Movement” dat later is uitgegroeid tot een wereldorganisatie. Zij draagt de bevor-
dering van het algemeen welzijn van de totale mensheid hoog in haar vaandel en 
gebruikt als leuze de eeuwenoude vedische visie: ”Vasudhaiva Kutumbakam” 
(de hele wereld is één grote familie). 
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De Aarya Samaadj propageert het aanbidden van één God, die geen gedaante aan-
neemt. De Aarya Samaadj gelooft in de reïncarnatie (wedergeboorte), verwerpt 
kinderhuwelijken en kinderarbeid, weduweverbranding en eeuwige weduwestaat, 
het zogenaamde overerfelijke kastenstelsel: personen moeten worden gewaardeerd 
op grond van hun guna (kennis en eigenschappen), karma (daden) en svabhaaw 
(persoonlijkheid). Het onderwijs moet toegankelijk zijn voor een ieder, zonder on-
derscheid te maken in rang, geslacht of afkomst. Dank zij de bijzondere inspanning 
van Swami Dayanand Saraswatie is de emancipatie van de vrouw, op alle terreinen, 
in gang gezet. Net als in de vedische tijdperk het geval was, hebben vrouwen het 
recht zich te ontwikkelen en vedische kennis te vergaren, waardoor zij evenveel 
recht hebben op het uitvoeren van godsdienstige ceremonieën.  
 
Om de gestelde doelen te bereiken dient men het manifest van de Aarya Samaadj, 
bestaande uit tien grondprincipes “Aarya Samaadj ke das nem” na te leven:  

1. God is de oorzaak van alle kennis en door de zaken die hierdoor gekend 
worden. 

2. Het Opperwezen is de Schepper van het heelal, de Verpersoonlijking van 
het Bestaan, de Intelligentie en Gelukzaligheid. Het is Alomtegenwoordig, 
Alwetend, Almachtig, Eeuwig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, On-
eindig, Onveranderlijk, Onsterfelijk en Vormloos. Slechts Hem komt aan-
bidding toe. 

3. De Veda's zijn de boeken van de ware kennis. Het is de plicht van elk wel-
denkend mens om de Veda's te lezen, te onderwijzen, aan te horen en voor 
te dragen. 

4. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te 
verwerpen. 

5. Alle daden dienen deugdzaam te zijn. Dat wil zeggen zij moeten gesteld 
worden na de overweging van hun toelaatbaarheid. 

6. Het hoofddoel van de Aarya Samaadj is het bevorderen van geestelijk en li-
chamelijk welzijn en het dienen van de sociaal-maatschappelijke, culturele 
en spirituele belangen van de totale mensheid. 

7. Een ieder zal in overeenstemming met zijn verdiensten, met liefde en recht-
vaardigheid worden behandeld. 

8. Onwetendheid moet uitgeroeid worden en kennis moet worden verspreid.  
9. Niemand zal tevreden zijn met slechts het eigen belang, maar een ieder be-

schouwen zijn eigen welzijn ondergeschikt aan het algemeen belang. 
10. Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten die heilzaam zijn voor de 

hele gemeenschap. In persoonlijke aangelegenheden mag echter naar 
goedvinden worden gehandeld.  

 
Omdat velen zich konden verenigen met de doelstellingen, die terug te vinden zijn 
in democratische grondbeginselen, groeide de Aarya Samaadj al heel snel uit tot 
een nationale beweging. Nu is zij, als grote stroming binnen het Hindoeïsme, een 
internationale organisatie geworden. Mede door de Hindoe diaspora heeft zij be-
kendheid en aanhangers zowel in Engeland en Amerika, het Caraibisch Gebied, als 
ook in Europese landen, Azië, Afrika en Australië.  
 
Enkele uitspraken van de Satya Sanatan Vaidiek Dharma: 
1.Wil men gelukzaligheid bereiken, dan moet men door middel van zijn dharma en 
karma streven naar “Sat - Chit - Anand”, (Sat = Waarheid = God, Chit = kennis, 
wijsheid en Anand = gelukzaligheid) 
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2. “Aarya hamaara naam hai, Satya hamaara karma,  
     Aum hamaara dew hai, Veda hamaara dharma” 
(Aarya is mijn naam; de Waarheid uitdragen is mijn doel, ik aanbid Aum en Veda is 
de basis van mijn geloof) 
 
3. “Krinvanto Vishvam Aaryam”, Creëer een nobele wereld of vorm de mensheid op 
aarde tot weldenkende, verheven mensen!  
 
4. De Universele groet: AUM, Namasté.  
Met al de kracht van mijn armen, met al de wijsheid in mij, met al de liefde in mijn 
hart, betoon ik mijn verplichte eerbied aan de Atma in U! 
 
Met de publicatie van zijn boek Satyaarth Prakaash (Het Licht der Waarheid / The 
Light of Truth) in 1881 heeft Swami Dayanand Saraswatie zijn visie en missie we-
ten uit te dragen. Maharishi Swami Dayanand stierf op 30 oktober 1883, op Diwalie 
dag. In de wereldgeschiedenis heeft Swami Dayanand Saraswatie grote naam ver-
worven als een belangrijke sociaal-maatschappelijke en religieuze hervormer. 
 
 

3.4.3 De Hare Krishna’s 

pandit Shastri Gauranga Premananda das 
 

De Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISK-
CON) is opgericht door de stichter en achaarya A.C. Bhaktivedan-
ta Srila Prabhupada. Zij zijn bekend als de Hare Krishna’s vanwe-
ge het chanten van de Hare Krishna maha mantra, Hare Krishna 
Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Raam Hare Raam 
Raam Raam Hare Hare. In de Veda's staat de allerhoogste oor-
spronkelijke oorzaak, God, bekend als de Allerhoogste Persoon-
lijkheid God, Krishna, omdat Hij onbegrensde transcendentale 
eigenschappen heeft die alle levende wezens kunnen aantrekken. 
Op het Nederlandse twee euromuntstuk lezen we: “God zij met 

ons”. Met andere woorden: de meeste mensen weten dat er een God is. Maar wie is 
God? In de westerse woordenboeken staat: “Hij is degene die vereerd wordt, en 
degene die aanbeden wordt voor materiële en spirituele gaven, Hij is het Allerhoog-
ste wezen ”. Met andere woorden: God betekent de Al-aantrekkelijke. Het Sans-
krietwoord Krishna betekent de Alaantrekkelijke Persoonlijkheid. Het woord “God” 
en “Krishna” zijn uit verschillende taalgebieden maar hebben dezelfde betekenis.  
 
Een definitie (Vishnu Puraan 6.5.74) van God is: 
“aisvaryasya samagrasya viryasya yasasah sriyah 
jnana-vairagyayos caiva san nam bhaga itingana” 
Vertaling: 
“De Allerhoogste Persoonlijkheid die alle rijkdom, alle kracht, alle roem, alle 
schoonheid, alle kennis en alle onthechting bezit, wordt Bhagwaan of God ge-
noemd”.  
Waarom (alleen) deze zes? Omdat alle andere eigenschappen onder een van deze 
zes kunnen worden ondergebracht. Iemand die deze zes volheden allemaal bezit – 
en wel in onbegrensde mate – wordt geacht de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 
te zijn. Nooit in de hele geschiedenis van de mensheid en in alle materiële en spiri-
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tuele werelden hebben we een persoon gezien die in onbegrensde mate zowel rijk, 
machtig, beroemd, mooi, wijs en onthecht was als Krishna. In Krishna zien we al 
deze kwaliteiten; Hij is God. Er worden op een andere plaats in de Heilige Geschrif-
ten 64 belangrijke persoonlijke kwaliteiten genoemd van God  
 
1. uiterlijk volmaakt schoon 2. van alle gunstige tekenen voorzien 
3. uiterst aantrekkelijk 4. stralend 
5. sterk 6. eeuwig jeugdig 
7. alle talen sprekend 8. waarheidlievend 
9. zoetgevooisd 10. wellevend 
11. hooggeleerd 12. hoogst intelligent 
13. geniaal 14. artistiek 
15. schrander 16. deskundig 
17. dankbaar 18. vastberaden 
19. in staat om tijd en omstandigheden 
      precies naar Zijn hand te zetten 

20. ziend en sprekend door het oog van 
      de Heilige Schriften 

21. zuiver 22. beheerst 
23. standvastig 24. verdraagzaam 
25. vergevingsgezind 26. ernstig 
27. in Zichzelf voldaan 28. evenwichtig 
29. grootmoedig 30. religieus 
31. heldhaftig 32. mededogend 
33. eerbiedig 34. zachtmoedig 
35. ruimdenkend 36. verlegen 
37. de zielen die zich aan Hem  
      overgeven beschermend 

38. gelukkig 

39. Zijn toegewijde begunstigend 40. door liefde bedwongen 
41. alheilrijk 42. almachtig 
43. alroemrijk 44. populair 
45. de toegewijden bijzonder toegedaan 46. uiterst aantrekkelijk voor iedereen: 

      God, Krishna is de Genieter,  
      Bestuurder en Energiebron, de  
      Allerhoogste Ziel; Hij is de enige 
      spirituele “man”, alle anderen zijn 
      spiritueel “vrouwelijk”. 

47. al-aanbiddelijk 48. vervuld van alle volheden 
49. al-eerwaardig 50. alles als Hoogste besturend 
51. onveranderlijk 52. alwetend 
53. eeuwig fris 54. sat-chit-ananda (voorzien van een 

      eeuwig gelukzalige gedaante) 
55. in het bezit van alle mystieke  
      volmaaktheden 

56. Zijn vermogen is onvoorstelbaar 

57. Zijn gedaante verwekt talloze  
      universa 

58. de oorsprong van alle Awtaars 

59. Hij schenkt verlossing aan de  
      vijanden die Hij doodt 

60. Hij trekt de verloste zielen tot  
      Zich aan 

61. Zijn fantastische activiteiten 62. Het feit dat Hij omringd is door  
      toegewijden die Hem liefhebben 

63. het feit dat Hij met Zijn fluitspel alle 
      wezens in het heelal tot Zich weet 
      aan te trekken 

64. Zijn exquise schoonheid 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 41 



 
Heer Krishna was op deze planeet ongeveer 5100 jaar geleden. Krishna verscheen 
19 –07-3228 voor Christus en verdween 18-02 3102 voor Christus. Zijn persoon-
lijkheid en transcendentale activiteiten worden beschreven in de Mahabharat (de 
geschiedenis van India), het Shrimad Bhagavatam en andere Puraans.  
 
In de Taitreya Upanishad 2.7.1 staat “raso vai sah”.  
God is de rasa, het plezier, de vervolmaking waar iedereen naar zoekt; vandaar de 
naam Krishna (de Alaantrekkelijke). Door God te kennen als de schepper, eigenaar, 
genieter en vriend van alles en iedereen zal er individueel en collectief vrede en 
geluk zijn. Dit zegt Krishna in Shrimad Bhagwat Gieta 5.29, dit vers wordt be-
schouwd als de vredes- en geluksformule: 
bhoktaram yajna- tapasam sarva-loka- mahesvaram 
suhrdam sarva- bhutanam jnatva mam santim rcchati. 
Vertaling:  
Wie zich volledig van Mij bewust is en Me kent als de uiteindelijke genieter van alle 
offers en ascese, als de Allerhoogste Heer van alle planeten en halfgoden en als de 
weldoener en vriend van alle levende wezens, bereikt vrede en verlichting van alle 
materiele ellende.  
Gods naam wordt gegeven afhankelijk van de relatie van de toegewijde met God. 
Hij is bijvoorbeeld de Vader, de Meester, de Heer, de Rechter, God, Gopijanaval-
labha (de minnaar van vele koeherderinnetjes), de broer van Balraam en de echt-
genoot van vele Laksmi’s (o.a. Rukmini). God kan oneindig veel namen hebben, 
omdat Hij oneindig is en oneindig veel activiteiten heeft. Bij al deze namen is de 
beste of eigenlijke naam Krishna, de Alaantrekkelijke, de Volmaakte of Beste. Om-
dat Hij Zijn zonen aantrekt en omdat Hij de beste Vader is; daarom noemen zij 
Hem Vader. Omdat Hij Zijn vrouw of minnaressen aantrekt; daarom noemt zij Hem 
Echtgenoot. Omdat Hij Zijn dienaar aantrekt; daarom noemt de dienaar Hem Mees-
ter. Met andere woorden, in elke andere naam is liefde de belangrijkste component. 
Deze rasa is Krishna, het aantrekkelijke in de relatie. In elke relatie zoekt de toe-
gewijde liefde, rasa, Krishna, en omdat hij dat vindt, gaat hij die relatie aan. De 
primaire naam die toepasbaar is voor iedere omstandigheid is Krishna, de Alaan-
trekkelijke. De conclusie is dat de naam Krishna voor God niet sektarisch, maar 
universeel is, alomtegenwoordig, en dat het de beste en eigenlijke naam is voor de 
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Krishna betekent liefde. Krishna is liefde, Al-
aantrekkelijke. We willen aangetrokken worden door Krishna. God definiëren we 
meestal als het allerhoogste wezen; “God is groot”, zeggen we, maar we weten niet 
hoe groot God is. Die definitie wordt volmaakt gegeven: “Krishna”, omdat Krishna 
de Alaantrekkelijke betekent. Tenzij iemand Al-aantrekkelijk is, hoe kan hij God 
zijn; de grote. God moet de allerrijkste persoon zijn, anders is Hij niet God. God 
moet de meest mooie zijn. Als je de schilderijen van Krishna bekijkt, wie heeft er 
ooit zo’n mooi persoon gezien!  
Toen Srila Prabhupada naar het Westen kwam, schreef een krant:"God is niet dood; 
Hij is hier met de swami. We dachten dat God dood was, maar swami-dji heeft God 
binnengebracht met Hare Krishna kirtan". 
 
Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is Krishna Zelf (God). Hij wordt beschreven als 
prema-maya-vigrahah. Hij is opgebouwd uit liefde, Hij is de belichaming van liefde. 
Hij geeft Krishna prema (liefde voor Krishna) door het chanten van de.Hare Krishna 
Mahamantra, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Raam 
Hare Raam Raam Raam Hare Hare. 
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De Heer Shri Krsihna Chaitanya Mahaprabhu, de vader van de Hare Krishna bewe-
ging, daalde in hoogsteigen persoon neer op 18 februari 1486 in de stad Navadvi-
pa, in India. Pandit Nilambara Cakravatri, een bekende astroloog voorspelde dat 
het kind een grote persoonlijkheid zou worden en daarom noemde hij Hem Visvam-
bhara. De vrouwen uit de buurt noemden Hem Gaurahari door Zijn gouden voor-
komen, en Zijn moeder noemde Hem Nimai omdat Hij onder een nimba boom was 
geboren. Hij verkondigde dat het chanten van de heilige namen -Hare Krishna Hare 
Krishna Krishna Krishna Hare Hare  Hare Raam Hare Raam Raam Raam Hare Hare- 
zich ver buiten India zou verspreiden, tot in elke stad en elk dorp van de wereld. 
 
Toch bleef de vraag hoe en wanneer deze voorspelling van de Heer in vervulling 
zou gaan. Maar op 13 augustus 1965, slechts enkele dagen voor zijn 69ste verjaar-
dag, begeeft A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada -filosoof, geleerde en heilige- 
zich op weg naar Amerika om de instructie van zijn guru Srila Bhaktisiddhanta Sa-
raswatie Gosvami waar te maken. Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta 
Swami Srila Prabhupada, heeft tussen 1965 en 1977 de leer van het Krishna-
bewustzijn verspreid over de hele wereld en hij heeft een internationale gemeen-
schap opgericht met duizenden toegewijden. Hij richtte 108 tempels op over de 
hele wereld en omcirkelde de wereld twaalf maal om de discipelen van zijn groeien-
de missie te begeleiden. Daarnaast vertaalde, schreef en publiceerde Srila Prabhu-
pada tevens 51 boekdelen (vertaald in 28 verschillende talen), waarvan er tiental-
len miljoenen over de hele wereld verspreid worden. Bovendien heeft hij het res-
pect afgedwongen van honderden vooraanstaande sociale persoonlijkheden en ge-
leerden, die oprechte waardering toonden voor zijn bijdragen op het gebied van 
religie, filosofie en cultuur. Srila Prabhupada:”Als je mijn boeken leest en mijn in-
structies volgt, ga je in dit leven terug naar Krishna". 
 

In juli 1966 stichtte Srila Prabhupada een geestelijke 
gemeenschap, bedoeld om de hele wereld in te be-
trekken. Hij noemde haar de International Society for 
Krishna Consciousness (ISKCON). Hij formuleerde toen 
de volgende doelstellingen: 
 
1. Het stelselmatig overdragen van geestelijke kennis 
onder brede lagen van de bevolking en het onderrich-
ten van alle mensen in de technieken van het geeste-
lijk leven met als doel de aantasting van de levens-
waarden tegen te gaan en tot werkelijke eenheid en 
vrede in de wereld te komen. 
 
2. Het uitdragen van het Krishna-bewustzijn, zoals dat 
uiteengezet wordt in de Shrimad Bhagwat Gieta en het 
Srimad-Bhagavatam. 

 
3. Het samenbrengen van de leden van de gemeenschap om hen dichter bij 
Krishna, het Opperwezen, te brengen, waardoor zowel bij de toegewijden als bij de 
rest van de mensheid het bewustzijn wordt ontwikkeld dat elke ziel een volkomen 
deeltje van God, van Krishna is. 
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4. Het voorgaan in en aanmoedigen tot sankirtan, het gemeenschappelijk chanten 
van de heilige namen van God, zoals aanbevolen in het onderricht van Shri Krishna 
Chaitanya Mahaprabhu. 
 
5. Het vestigen van een heilige plaats, gewijd aan het transcendentale spel en ver-
maak van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, voor de leden en alle an-
dere mensen. 
 
6. Het samenbrengen van de leden om een eenvoudigere en natuurlijkere levens-
wijze te propageren. 
 
7. Het uitgeven en verspreiden van tijdschriften, boeken en andere publicaties met 
als doel de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. 
 
Nu bestaat de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn wereldwijd uit 
meer dan 300 tempels, restaurants, landbouwgemeenschappen en scholen. Het 
doel van de gemeenschap voor Krishna-bewustzijn is alle mensen ter wereld kennis 
te laten maken met deze universele principes van godsrealisatie, zodat ze zich het 
grootste voordeel kunnen doen met geestelijk inzicht, eenheid en vrede. De Veda´s 
adviseren dat de meest effectieve methode voor zelfrealisatie in dit huidige Kali 
Yuga tijdperk bestaat uit het horen over, verheerlijken van en herinneren van de 
Allerhoogste Heer, die vele namen heeft. Een van die namen is: 'Krishna', die 'Hij 
die Al-aantrekkelijk is' betekent. Een andere naam is: 'Raam', die 'Hij die de bron 
van alle vreugde is' betekent, en 'Hare' duidt op de onvoorstelbare energie van de 
Heer. De Hare Krishna’s zijn daarom altijd bezig met het chanten (reciteren) van de 
Mahamantra: “Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare  Hare Raam 
Hare Raam Raam Raam Hare Hare” Maha betekent 'groot', mantra betekent 'geluid 
dat de geest van onwetendheid bevrijdt'. Het chanten is een gebed tot Krishna 
waarvan de betekenis omschreven kan worden als: "Oh, energie van de Heer (Ha-
re), O Alaantrekkelijke Heer (Krishna), O Allerhoogste Genieter (Raam), laat me u 
alstublieft dienen." Via de geluidstrillingen van de heilige namen stelt deze voortref-
felijke manier van aanroepen van de Allerhoogste Heer ons in direct contact met 
Hem en wekt geleidelijk aan onze oorspronkelijke relatie met God op. Door ISKCON 
wordt alle leden van de menselijke samenleving aangemoedigd om ten minste een 
deel van hun tijd en energie aan dit proces te wijden, De Mantra-meditatie. Het 
chanten kan op twee manieren gedaan worden: het zingen van de mantra, dat 
kirtan wordt genoemd (dit wordt meestal in een groep gedaan) en het opzeggen 
van de mantra voor zichzelf, dat japa genoemd wordt (letterlijk: 'zacht praten'). 
Zoals Heer Chaitanya zei: 'Er zijn geen vaststaande regels voor het chanten van de 
Maha mantra: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare  Hare Raam 
Hare Raam Raam Raam Hare Hare. Maar men moet altijd geconcentreerd chanten, 
anders volgen daaruit de 10 overtredingen tegenover de heilige naam. 
 
Een harinam is een processie waarin de toegewijden de heilige namen van Krishna 
zingen. 'Hari' is een van de namen van Krishna en 'nama' betekent 'naam'. Heer 
Chaintanya trok dan ook heel India door terwijl Hij onophoudelijk de Mahamantra 
zong. In navolging van Heer Chaitanya trekken de toegewijden er tegenwoordig in 
de hele wereld regelmatig op uit om in een stad of dorp de heilige namen van God 
te zingen. Ze doen dit al dansend en zingend. Waarschijnlijk hebt u ze wel eens 
gezien in de straten van Rotterdam, maar u kunt ze ook verwachten in alle andere 
steden ter wereld.  
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Naast het onderricht in vedische kennis en het verspreiden van het chanten van de 
heilige namen van de Heer, richt ISKCON zich tevens op het gratis uitdelen van 
vegetarisch voedsel over de hele wereld. Het uitdelen van voedsel door ISKCON, 
via haar programma is international bekend als 'Food For Life'(FFL). In 1974 richtte 
ISKCON Hare Krishna Food for Life op voor het wereldwijd gratis verspreiden van 
vegetarisch voedsel. Tegenwoordig werkt deze organisatie samen met o.a. het In-
ternationale Rode Kruis, Care, de VN-organisatie voor vluchtelingen (UNHCR), Save 
The Children en Oxfam. Sinds 1974 heeft Food For Life al meer dan 60 miljoen 
warme maaltijden uitgedeeld. Daarmee is het de grootste vegetarische voedsel-
hulpdienst ter wereld. Ongeveer 20 jaar geleden is FFL gestart in Nederland. Nu 
zijn er met enige regelmaat bescheiden FFL-acties in Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam. 
 
 

3.4.4 Het Sikhisme 

pandit S. Bansidhar 
 
De mensen die deze leer aanhangen worden ook wel de Nanak Panthies genoemd. 
Zo heette de eerste guru van deze grote groep van gelovigen. Guru Nanak kon het 
leed van de mensen uit de laagste kasten niet aanzien.Hij nam fel stelling tegen de 
handelwijze van de Brahmaanse priesters die de armen en de mensen uit de lagere 
kasten op onmenselijke manier behandelden, geen respect voor hen hadden, hen 
uitbuitten enz. Ook de rijken gedroegen zich op dezelfde wijze. Guru Nanak was 
van mening dat de Hindoe Geschriften de nadruk legden op liefde voor alle schep-
selen en geweldloosheid (de Ahinsa). Liefde sluit mensen niet uit, doch brengt ze 
bij elkaar. De priesters wilden niet eens tolereren dat de schaduw van de mensen 
uit, volgens hen, lagere groepen hun lichaam raakte, laat staan dat ze bij elkaar 
konden komen. Hij wilde dit systeem doorbreken. Als God ons allemaal heeft ge-
schapen, dan zijn we volgens het Hindoeïsme allen broeders van elkaar, zei hij. Dus 
vaardigde hij de regel uit dat alle Sikhs voortaan één samenbindende naam zouden 
dragen. Voortaan zouden ze allen de naam SINGH (leeuw) dragen. Liefde en Ahinsa 
zouden de boventoon voeren in hun leven. Liefde voor God en voor de mens. Na de 
dood van guru Nanak, hun eerste guru, zetten zijn opvolgers de traditie voort. Op 
een gegeven moment bleek dat de liefde niet altijd met liefde werd beantwoord. De 
Ahinsa leer werd een belemmering om zich zelf te kunnen verdedigen. Daarom 
werd het zo aangepast, dat de Ahinsa zo moest worden geïnterpreteerd (opgevat) 
dat geweld was toegestaan indien het werkelijk noodzakelijk was om zich te verde-
digen. Daartoe werden ze ook opgeleid in de verdedigingstechnieken, in het hante-
ren van wapens enz. De regel dat men niemand nodeloos pijn en leed moest be-
rokkenen bleef verder van kracht. 
 
De Sikh gemeenschap is nog steeds een zeer hechte, solidaire en vooruitstrevende 
gemeenschap. Getalsmatig is het ook een groep met tientallen miljoenen aanhan-
gers in India. Ook buiten India zijn ze in heel veel landen woonachtig. Hun laatste –
de tiende –guru heette Gowiend Singh. Het Hindoeïsme is nog steeds aanwezig, zij 
het in een aangepaste vorm. Nog steeds wordt mata Doerga vereerd. Daarnaast is 
bij de rituelen hun Heilig Geschrift, De Guru Granth Saheb, leidraad van hun gebed 
en rituelen. Zij offeren ook hun voedsel (prasaad). 
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3.4.5 Het Boeddhisme 

pandit S. Bansidhar 
 
Deze naam is afgeleid van de naam van hun stichter, die Gautam Boeddh heette. 
Gautam leefde in de Kali Yuga, het vierde, dus tegenwoordige Yuga (wereldtijd-
perk).van 563-483 voor Christus. Zijn feitelijke naam was Siddhaarth. Hij was de 
zoon van koning Shudhodan die tot het Shaakya geslacht behoorde. Hun rijk maak-
te deel uit van het district Gorakhpur. Siddhaarth was geboren in de plaats Kapila-
vastu, een stad gelegen tussen Basti en Ayodhya. Zijn vader wilde hem bescher-
men tegen verkeerde invloeden van buiten en wilde ook niet dat hij in aanraking 
kwam met schokkende gebeurtenissen als ziekte, dood, verdriet, ruzie, ellende, 
armoede. Daarom werd hij zeer beschermd opgevoed binnen de paleismuren. Eens, 
toen hij vanaf de muren van het paleis een stoet rouwende mensen met op hun 
schouder een kist zag voorbijgaan, vroeg hij zijn lijfwachten wat dat was en waar-
om die mensen weeklaagden. Het antwoord was een grote schok voor hem. Wat is 
nu de dood? Daar had hij nooit over gehoord. Dat iemand ziek kon worden en 
daaraan kon overlijden, dat mensen ook verdriet hadden, had hij in het paleis nooit 
meegemaakt. Hier in het paleis was er altijd zang, dans, vreugde. Hij wilde er meer 
van weten. Hij werd zeer onrustig, was daarna alsmaar met deze vraagstukken 
bezig. Hij wilde weg uit het paleis. De drang om antwoorden te vinden voor al zijn 
vragen over leven, dood, atma, enz. werd zo groot dat hij op een avond zijn lieve 
jonge vrouw en zijn zoontje voorgoed verliet. Het prinselijk leven ruilde hij doelbe-
wust in voor een leven vol ontberingen. Hij doorkruiste het hele land op zoek naar 
kennis via de vele bekende bedevaartplaatsen, vele heiligen en guru’s. Hij bleef 
praten over de vele wantoestanden, maar voor zijn gevoel veranderde er heel wei-
ning. Ook de antwoorden en de oplossingen die de guru’s aandroegen konden hem 
niet geruststellen. Veel priesters bleven discrimineren door het kastenstelsel onjuist 
toe te passen, door anderen uit te sluiten van onderwijs, door zelf een onzedelijk 
gedrag te vertonen. Zeden en moraal waren in verval.  
 
Hij besloot uiteindelijk via meditatie en naar binnen gericht onderzoek een ant-
woord te vinden voor de waarheid die de mens verlossing kon geven. Siddhaarth 
vindt uiteindelijk de bodh -de waarheid die verlossing brengt- onder de Bodhie 
boom! Het volk begon hem daarna Gautam Boeddh te noemen. Boeddh betekent: 
kennis, licht; de Verlichte. Anderen noemden hem later Shaakya Moeni- de heilige 
Shaakya, omdat hij behoorde tot het Shaakya geslacht. De heilige Gautam Boeddh 
begon de liefde tussen alle mensen te prediken, de Ahinsa, dus geweldloosheid te 
omarmen, een zedelijk leven te leiden en gewetensvol te zijn. Zoek God en de 
waarheid in je zelf en wees voor je zelf en anderen het Licht! Op een gegeven mo-
ment liet hij merken dat hij niet als een Hindoe wilde leven en de Veda’s niet wilde 
accepteren als de Hindoe Dharma praat over liefde en Ahinsa, terwijl bepaalde tan-
trische priesters vlees offerden, zelf nuttigden, mensen om hun afkomst discrimi-
neerden enz. Velen begonnen hem als de grote Wereldleraar te vereren. 
En hiermee was het  Boeddhisme geboren! Zolang hij er was, was de leer van de 
Vedanta duidelijk de leidraad van zijn Boeddhisme. En het Hindoeïsme omsloot ook 
die goede gedachten op in haar reeds aanwezige filosofie, die te vinden was in de 
Vedanta, de Sankhya Darshan enz. Zijn leer werd vastgelegd in de Dhammapad. 
Een verbastering van het Sanskriet woord Dharma Path; de weg van de Dharma. 
Na Gautam Boeddh viel het Boeddhisme uiteen in diverse groepen doordat de vele 
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leerlingen ieder hun eigen interpretatie aan de leer wilden geven. Onder andere zijn 
bekend de Hinyaan en de Mahayaan die nu stromingen zijn binnen de Chinese vol-
keren. Het zijn eigenlijk Sanskriet woorden! Hien betekent klein, laag. Yaan bete-
kent voertuig. Maha betekent groot, hoog. HienYaan en Mahayaan betekenden dus 
de twee wegen, de voertuigen om Nirwana, Moksha (verlossing) te bereiken. Enke-
le groepen slaagden er in om de invloed van het Boeddhisme in India te vergroten. 
Onder het bewind van Koning Ashoka (272 – 232 voor Christus) bloeide het Boed-
dhisme in India en zelfs in de omliggende landen. Onder zijn zoon Mahendra zelfs 
tot in Ceylon (Sri Lanka). Thans heeft het Boeddhisme vele miljoenen aanhangers 
in Sri Lanka, China en diverse landen. India, het land en het Hindoeïsme (het ge-
loof) legt het fundament van het Boeddhisme dat nog steeds heel veel raakvlakken 
heeft met het Hindoeïsme. 
 

3.4.6 De Brahm Rishi Mission 

Mevr. pandita D. Balwantsingh-Bisesar 
 
De laatste dertig jaar hebben ook enkele andere invloeden uit India hun stempel 
gedrukt op de ontwikkeling van het Nederlandse Hindoeïsme, met name op de 
groep van Sanatan Dharma. De beweging van Shri Viswa Atma Bawra dji Maha-
raadj, kwam in de tachtiger jaren tot bloei in Nederland. Bawra dji zette de traditi-
oneel denkende Hindoes van de Sanatan Dharma stroming aan 
het denken. Hij predikte gelijkheid en eenheid. Hij verwierp het 
kastenstelsel. De Karamvaadische beweging kreeg daardoor 
steun. Iedereen heeft het recht om poedja te doen, ook al ben je 
niet van geboorte een Brahmaan. Ook vrouwen hebben het recht 
om de Heilige Geschriften te bestuderen en de kennis door te 
geven aan volgende generaties. Zo heeft hij een aantal vrouwen 
opgeleid en bestuursfuncties gegeven. De Heilige Geschriften, de 
Ramayan en de Bhagwat Gieta nam hij als medium om zijn boodschap kracht bij te 
zetten. Mede dankzij Shri Bawra dji wordt Ramayan gelezen en gezongen, door 
mannen én vrouwen. De belangstelling om bijvoorbeeld tijdens verjaardagen en 
andere speciale gelegenheden Ramayan Paath 1 te houden groeit nu ook onder de 
jongere generatie. In 1982 kwam Shri Bawra dji voor het eerst naar Nederland en 
trof hier de Surinaamse Hindoes aan, die oorspronkelijk uit de streek van Benares 
(Uttar Pradesh) kwamen. Dat betekent dat er nog resten van de taal (Bhojpuri) 
werd gesproken. Aangezien Bawra dji ook uit die streek kwam, vond hij meteen 
aansluiting bij deze Hindoes. Hij kon zijn verhaal van Raam en Krishna delen met 
de groep. Met andere woorden de Ramayan en Bhagwat Gieta sloegen goed aan bij 
deze mensen. Hij spoorde een ieder aan om de teksten te bestuderen. De kern van 
zijn boodschap is; “wordt een mens en daardoor ben je een Hindoe”. En om een 
Hindoe te worden zul je moeten verdiepen in de taal, cultuur en op zoek moeten 
gaan naar de zuivere kennis en je ware identiteit (Zelf of Atma). “Hari ko bhadje so 
Hari ka hoi, richt tot Hari (God) dan zul je Hem ook vinden.” Zijn boodschap was 
niet nieuw, maar de wijze waarop hij de boodschap bracht, was prettig. Simpel 
gezegd kwam het neer op het doen van Poedja, Bhajan, Kirtan en het houden van 
Ramayan en Bhagwat Gieta lezingen. Iedereen is Gods kind, dus iedereen heeft het 

                                                   
1 Ramayan paath wordt bijvoorbeeld thuis bij mensen gehouden. Er wordt dan gezongen uit de 
Ramayan met muzikale begeleiding (dhool, harmonium en dhantaal) 
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recht om Vedische kennis tot zich te nemen. Discriminatie op basis van sekse en 
ras heeft geen plek in de Goddelijke wereld. 
 

3.4.7 De Sai Baba beweging 

pandit drs. P. Ramadhin 
 
De beweging van Satya Sai Baba, is een andere invloedrijke stroming die de aan-
dacht trekt van veel Hindoes en ook van veel blanken en andere volkeren (wereld-
wijd). Satya Sai Baba werd op 23 november 1926 geboren in het kleine afgelegen 
dorp Puttaparthi in Zuid-India. Hij was het vierde kind van Pedda en Easwaramma 
Raju en kreeg de namen Satya Narayan. Satya betekent 'waarheid'. Satya Sai Baba 
is de tweede van drie incarnaties van de Sai Awtaar. De eerste was Shirdi Sai Baba 
(1836-1918), die zijn sterfelijk lichaam in 1918 verliet, nadat hij zijn leven lang de 
eenheid van God en de broederschap van de mensen had onderwezen en voorbeel-
dig geleefd. Hij deed dat vooral onder de Hindoe- en moslim-gemeenschappen in 
Centraal India, die hem als een van hun beschouwden. Sai Baba zegt dat hij tot in 
de 21ste eeuw in de huidige Satya Sai hoedanigheid zal blijven en 96 jaar zal wor-
den. Daarna zal Sai Baba in een derde en laatste incarnatie opnieuw worden gebo-
ren als Prema Sai Baba (2030-2126), die de in het midden van de 19de eeuw be-
gonnen Awtaar-missie zal voltooien. 
Sai Baba heeft in Zuid India twee Aashrams, in Puttaparthi en Whitefield, waar 
jaarlijks honderdduizenden mensen uit alle delen van de wereld samenkomen om 

zijn liefde te ervaren en zijn zegen te ontvangen. 
Hij is echter niet op aarde gekomen om een 
nieuwe religie of sekte te stichten. In tegendeel, 
hij benadrukt de eenheid van alle religies. 

Vlnr: Satya Sai en Shirdi Sai 

De boodschap van Sai Baba is het volgende: 
 
Er is slechts één God – Hij is alomtegenwoordig 
Er is slechts één Religie – de Religie van Liefde 
Er is slechts één Taal – de Taal van het Hart  
Er is slechts één Geslacht – het Geslacht der Mens 

 
Sai Baba zegt ook dat Liefde en Recht de fundamentele menselijke waarden zijn. 
 Liefde als denken is Waarheid, 
 Liefde als handeling is juist Gedrag, 
  Liefde als Begrijpen is Vrede, 
 Liefde als gevoel is Geweldloosheid. 
 
Het doel van de Satya Sai organisatie is het vestigen van de wezenlijke “Eenheid” 
van alle geloven en het door oefening en voorbeeld propageren van de fundamen-
tele principes van Satya (Waarheid), Dharma (Rechtvaardigheid), Shantie (Vrede) 
en Prema (Liefde). 
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4.      Het Godsbeeld 
pandit Shastri Gauranga Premananda das 

 
4.1      De (spirituele) persoonlijkheid van God 

 
“Als God bestaat, wat of wie is Hij, en waar is Hij dan? Ik zie 
Hem niet!”. Anderen zeggen: “Als er bewijs voor Hem zou zijn 
heeft mijn geloof geen basis meer.” Wie echter behoefte heeft 
aan logische kennis voor Zijn bestaan, zal het prima kunnen 
vinden met de vele godskennis die de geschiedenis ons heeft 
nagelaten. Hin-doeïsme is geen kwestie van blind geloof, maar 
een heuse wetenschap. Via de Vedische kennis kunt u uw 
Godbewustzijn verder aanscherpen via uw intelligentie 
 
 
Twee wijsgerige stromingen 
 

Sinds onheuglijke tijden zijn er in Bharat Varsha, deze planeet, twee wijsgerige 
stromingen: 
1. Nierakaarwaad of advaita-waad (monisme of impersonalisme) - God heeft geen 
vorm, is geen persoon en heeft geen kwaliteiten. 
2. Sakaarwaad of (acintya) dvait-advaita-waad (dualistisch monisme) - God heeft 
wel een vorm, persoonlijkheid en kwaliteiten. 
 
De belangrijkste achaarya (geestelijk leraar) van advaita-waad is Shri Sankaraca-
rya. De belangrijkste acarya’s van dvaitadvaita-waad in verschillende vormen zijn 
Shri Ramanujacarya, Shri Madhvacarya, Shri Nimbarkacarya en Shri Vishnuswami. 
 
De waarheid volgens de Veda is dvait-advaita of nog exacter “acintya-dvait-
advaita-waad, dat wil zeggen: “de waarheid van de op onvoorstelbare wijze gelijk-
tijdige eenheid en verscheidenheid. Al het zijnde, alles wat er is, is eeuwig. Als het 
zijnde een begin zou hebben, zou het zijn ontstaan uit niets. Maar niets bestaat 
niet. Daarom heeft het zijn of de zijnde geen begin. Daarom is alles eeuwig. De 
vormen waarin het zijnde verschijnt wordt bepaald door een kracht, een bestuur-
der, een intelligentie, een persoon in het sanskriet, purush of Ishwar (bestuurder), 
de Shaktiemaan, de energiebron.  
 
 

4.2      De Atma en Parmatma 
 

Er zijn twee types personen of atma’s: 

Parmatma 

1. Shri Narayan, de Persoonlijkheid Gods, Parmatma, Paramesh-
vara of Sarveshvara: de Allerhoogste bestuurder van alles, in vele 
gedaantes. Elke gedaante of vorm heeft zijn eigen karakteristieke 
individuele naam. 

2. Jiva- of anu-atma: de atomische ziel, ook in oneindig veel vor-
men. 

Deze bestaat in vier toestanden: 
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- Jagrati - waakbewustzijn. Ons dagelijkse leven in maya (deze wereld van illusie). 

- Svapna - dromen. 

- Susupti – diepe slaap.  

- Samaadhie - de bevrijde ziel die woont in de geestelijke wereld.  

Deze toestand is statisch voor de ziel in de brahmajyoti (het geestelijke licht), het 
nierakaar Brahman. De ziel is tijdelijk vrij, weg uit de materie. De ziel waant zich 
oneindig en alleen. Omdat het geluk slechts statisch is, valt de ziel weer terug in de 
materie. Of de samaadhie is ecstatisch; in verschillende premarasa’s, liefdesrelaties 
tussen de parmatma’s en de anu-atma’s.  

De aanwezigheid van de ziel wordt waargenomen door bewustzijn. De absolute 
waarheid (God) wordt waargenomen door de aanwezigheid van Superbewustzijn 
(en het effekt daarvan) in het universele lichaam van de kosmische openbaring. De 
Absolute Waarheid wordt gekend in 3 fasen: Brahman, Parmatma en de Persoon-
lijkheid Gods. De individuele ziel wordt begrepen in 3 aspecten. Eerst als bewust-
zijn, het lichaam overal doordringend. Dan als de spirituele ziel in het hart. En uit-
eindelijk gezien als een persoon. Narayana is tegelijkertijd Brahman, Parmatma en 
de Persoonlijkheid Gods net als iedereen van ons tegelijkertijd bewustzijn, ziel en 
persoon is.  
 

De Parmatma heerst over de oneindige velden van materiële en spirituele energie-
en. Iets onpersoonlijks kan nooit de oorzaak van beweging en schepping zijn. 

De Shrimad Bhagwat Gieta of de Gita-upanishad bevestigt dit in hoofdstuk 14 vers 
27: “Brahmano hi pratisthaham: ‘Ik, Bhagwaan, ben de basis van het onpersoonlijk 
Brahman.’ In de Shri Isopanishad, vers 15, is het volgende vers: “Hiranmayena 
patrena / Satyasyapihitam mukham: ‘O mijn Heer, die al wat leeft in stand houdt, 
Uw ware gelaat is verhuld door Uw stralende luister. Neem die verhulling weg en 
toon Uw zuivere toegewijde Uw gedaante.’ 

Wij zijn spirituele zielen. De spirituele ziel hoort thuis in de spirituele wereld, maar 
is vanwege de onwil om God te dienen in gevangenschap gezet, in de kerker van 
een materieel lichaam. De bolvormige materiële universa zijn de doerga’s, de ge-
vangenissen van de geestelijke wereld. We worden hier gestraft met kala (tijd), 
Djanam-mrtyu-jara-vyadhi (geboorte, ziekte, ouderdom, dood), de guna's (de 
hoedanigheden van de materiele energie), karma en de drie klesa's (belemmerin-
gen vanuit de eigen persoon, door andere personen en door externe invloeden van 
de wereld).  
 

In geen staatsvorm vind je enkel gevangenissen. Parmatma’s en atma’s wonen in 
de spirituele wereld. Er is een geestelijk koninkrijk. Deze wereld is dus de gevange-
nis van de spirituele wereld En hoe is deze kosmische gevangenis ontstaan? Ge-
vangenis bouwwerken komen niet uit licht (brahman) of leegte (sunya). Noch ont-
staan ze vanzelf (materialisme).Er moet een uiteindelijke grond of basis van de 
schepping zijn, een begin van de keten van schepper en schepsel, net zoals iemand 
een huis, of de analogie aanhoudend, een gevangenis bouwwerk, niet kan bouwen 
in een moerasland of op drijfzand. Er worden in de geschiedenis van de filosofie 
twee mogelijkheden gegeven: Is de eerste Schepper persoonlijk of onpersoonlijk. 
Deze eerste schepper heeft “Gyaan (wijsheid, intelligentie), bal (kracht, energie) en 
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iccha (wil, verlangens)”. Scheppers zijn altijd personen, dus de eerste Schepper is 
een persoon, en er is dus een Allerhoogste Persoonlijkheid, God. 

 
En waarom is er activiteit? Waarom beginnen wij een familie, bedrijf, of staat? Voor 
premarasananda, liefdevolle gelukzalige relaties. Het leven is voor rasa tussen de 
atma’s en God. 

 

4.3      Maar Bestaat God? 
 
Godsbewijzen genoeg! 
Blind geloof is nergens voor nodig. Godsbewijzen helpen de logici een handje. De 
Veda leert: ‘Religie zonder filosofie is sentiment, of soms zelfs fanatisme en filosofie 
zonder religie is theoretische speculatie’. Godsbewustzijn is een zuiver op God ge-
richte wetenschap en heeft daarom niets met beide classificaties te maken. De Ve-
dische logica (nyaay) kent vele godsbewijzen, waarvan de 4 voornaamste hieronder 
wordt beschreven.  

1 A   Horloge en horlogemaker – het teleologisch godsbewijs 

Achter ieder horloge zit een horlogemaker. Dit geldt eveneens voor alle andere 
menselijke uitvindingen. Maar ook de bloemen, de dieren en het zonnestelsel geven 
ons tal van aanwijzingen voor het bestaan van een Super-Horlogemaker. Zoals een 
schilder zijn intelligentie nodig heeft om een bloem te schilderen, zo is er ook intel-
ligentie nodig voor het maken van de echte bloem. Het teleologisch godsbewijs stelt 
dat God de schepper van de materiële en spirituele wereld is. (Van Dale woorden-
boek: Teleologie: leer dat de schepping – bij uitbreiding: elk verschijnsel – op één 
doel is gericht, leer van de immanente finaliteit). 

Scheppingskracht wijst op een persoon die energieën bestuurt, orde schept, ato-
men rangschikt en op hun plaats houdt, en die de melkwegen en planetenstelsels 
doet zweven. God is een persoon: niet alleen omdat Hij schept, maar ook omdat Hij 
leeft, denkt, voelt, wil, bemint, muziek speelt en Zich anderzijds kostelijk vermaakt 
net als een persoon in deze wereld, maar Zijn activiteiten van vermaak zijn trans-
cendentaal.  

B   De oorzaakloze oorzaak – het kosmologisch godsbewijs (ayodjan en 
dhrti) of beweging en instandhouding 

U heeft een vader. Uw vader heeft een vader, die had weer een vader. De vader die 
Zelf geen vader nodig heeft gehad om te bestaan, die allereerste Vader heet God. 
Dit is de essentie van het kosmologisch godsbewijs: het bewijst het bestaan van 
een eerste oorzaak (een Persoon) van de verschillende reeksen van oorzaken en 
gevolgen. Activiteit en beweging hebben een uiteindelijke oorzaak, die op zichzelf 
staat en onafhankelijk is. Buiten het geheel van activiteit en beweging moet iets 
bestaan dat in rust is en dat zelf niet veroorzaakt is. Dit principe heeft betrekking 
op de activiteiten in de lichamen van de ziel en ook op de beweging en omwente-
ling van het heelal. En dat is dan God. 

Er moet iets zijn wat onbeweeglijk is waartegen het bewegende lichaam zich kan 
afzetten om in beweging te komen. Zou dit onbeweeglijke altijd meegeven – bij-
voorbeeld bij muizen die door fijn zand proberen te lopen of een berg graan trach-
ten te beklimmen – dan zou niets vooruit kunnen komen en zou er bijvoorbeeld 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 53 



geen sprake kunnen zijn van lopen als de aarde niet op haar plaats bleef. Op de-
zelfde manier zou er ook geen sprake kunnen zijn van vliegen of zwemmen als de 
lucht of de zee geen tegendruk zouden uitoefenen. Maar in al deze gevallen is het 
zo dat het element dat tegendruk uitoefent en het wezen dat beweegt noodzakelij-
kerwijs van elkaar moeten verschillen. Met andere woorden, het onbeweeglijke 
element mag geen deel uitmaken van dat wat beweegt, anders zal dit laatste niet 
in beweging komen. 

Dat wat de materie in beweging zet mag geen deel uitmaken van of zich bevinden 
in de materie. Wie zich niet in een boot bevindt, kan deze boot gemakkelijk in be-
weging brengen wanneer hij haar een duw geeft door de vaarboom tegen de mast 
of een ander onderdeel aan te zetten. Maar iemand die zich in de boot zelf bevindt 
en hetzelfde probeert te doen, krijgt de boot niet in beweging. Geen Vayu of Indra 
krijgt dit gedaan zolang hij van binnenin de boot blaast. (Zoals ze inderdaad op 
schilderijen zijn afgebeeld, de adem uit zichzelf stotend, of waarin ze een energie 
op een andere manier wegslingeren of wegduwen – in werkelijkheid doen ze dit 
door hun siddhi’s, hun mystieke krachten). Als Vayu een stofwolk in de lucht houdt, 
dan kan hij niet op die stofwolk steunen. Op dezelfde manier staat de Allerhoogste 
Persoonlijkheid Gods, die de materiële atomen in een heel klein gebied van de on-
metelijke spirituele hemel op hun plaats houdt, ook buiten de materiële dimensie. 

De eerste oorzaak is dus een persoon. Elke andere eerste oorzaak is onmogelijk, 
zoals bijvoorbeeld de Big Bang, of de Leegte of Het Absolute Licht, die nooit orde 
kunnen scheppen.  

Bhagwaan betekent de hoogste persoon. Net zoals in een leslokaal, te midden van 
studenten, de leraar de hoogste persoon is. Op dezelfde manier is er in een staat 
een hoogste persoon, de president of de premier. Zo zul je overal een hoogste per-
soon aantreffen. Zonder een hoogste, orders gevend persoon, kan er niets bestuurd 
worden. Dit is een eeuwig en onvermijdelijk gegeven

2 Het bewijs van het vedische woord (Veda-vakya) 

De kennis van de Veda is perfect. De Veda moet een onfeilbare oorzaak hebben. 
Gewone stervelingen hebben slechts beperkte kennis, autoriteit en macht en kun-
nen de Veda’s niet hebben gemaakt. De Volmaakte auteur van de Veda is God.  

3 Het ontologische bewijs 

(Van Dale woordenboek: ontologie: leer van de algemene eigenschappen der din-
gen, leer van de onderwerpen van het menselijk denkvermogen). Woorden dienen 
als naam voor of verwijzen naar iets bestaands. In de gevallen van een vierkante 
cirkel of een bloem in de lucht groeiend of een paard met vleugels geldt dat de 
componenten in ieder geval bestaan. Er zijn vierkante dingen en er zijn cirkels, er is 
de lucht en er zijn bloemen, er zijn paarden en er zijn vleugels. Zo ook verwijst het 
woord God naar de volmaakt Goede, de Grote of Grootse of Grootste, de schepper, 
instandhouder en vernietiger (in het Engels: God or G-o-d: Generator, Operator, 
Destroyer), de Lichtstralende buiten de duisternis van de materie, de Aanbiddelijke.  

4 Het morele bewijs (karma) 

Er moet een God zijn omdat er een wet is van karma, aktie en reaktie: Het genot of 
lijden van de reacties van een activiteit komt van de karmi, degene die de activiteit 
doet en niet ergens anders. Er moet een moreel kosmisch bestuur zijn. 
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Nu, wat leren de Vedanta sutra’s en de Upanishaden? 
Het boek de Vedanta-sutra, de samenvatting van alle Veda’s, de tijdloze wijsheid 
van India, begint met het vers: “athato brahma jijnasa”, dat wil zeggen een mens 
moet zich afvragen: “waarom is alles er, waarom is het zoals het is?”  
Het bestaan is een mysterie. Het is er. Niet-zijn kan niet, je kan geen plaats vinden 
waar “niets” is. “Niets” bestaat niet. Waarom is het dan zo? Is dit de best mogelijke 
wereld? We verwachten en willen perfectie. Wat is perfectie? Sat-chit-anand: eeu-
wigheid, kennis en gelukzaligheid en  
Aisvaryaya samagrasya viryasya yasasah  
sriya jnana-vairagyayas caiva sannam bhaga itingana 
“De Allerhoogste Persoonlijkheid die alle rijkdom, alle kracht, alle roem, alle 
schoonheid, alle kennis en alle onthechting bezit, wordt Bhagwaan genoemd." 

 
We willen liefdesuitwisselingen met iemand die volmaakt is, in een paradijselijke 
wereld. Is er perfectie? Ja. 
Hoe weten we dat? Volmaaktheid zien we niet in deze wereld. Heer Boeddha zei: 
“Het leven is alleen maar lijden”.Deze wereld is het ondermaanse tranendal, leert 
de westerse religie. In de Shrimad Bhagwat Gieta, hoofdstuk 8, vers 15 lezen we: 
duhkhâlayam asâsvatam (deze tijdelijke wereld is vol ellende) en in hoofdstuk 9, 
vers 33: anityam asukham lokam (deze ellendige wereld) 
De Smritie leert:  
srsthi-sthiti-pralaya-sadhana-saktir eka 
chayeva yasya bhuvanani bibharti doerga 
icchanurupam api yasya ca cestate ca 
Vertaling:  
Deze materiële wereld is als een gevangenis. Het materiële lichaam is als een ker-
ker voor de spirituele ziel. 
 
Omdat we buiten gevangenissen en kerkers altijd een betere wereld vinden kunnen 
we de vraag; “is er perfectie”?, (zie boven), met ja, beantwoorden, maar vol-
maaktheid vinden we niet in de materie. Buiten de materiële kosmos is de wereld 
van Shri Shri Laksmi Narayan.  
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5      De Shaastra’s (de Heilige Geschriften) 
pandit S. Bansidhar 

 
Alle godsdiensten hebben hun Heilige Geschriften. Zo heeft het christendom haar 
Bijbel en de Islam haar Koran. De Hindoes rekenen een zeer groot aantal boeken 
tot hun Heilige Geschriften. Veel ervan zijn zelfs grote tot zelfs zeer grote uitge-
breide werken. Tot de allerbelangrijkste uit deze grote groep rekenen de Hindoes 
de volgende Geschriften: de Sruties, de Veda’s, de Smrities, de Upanishaads, de 
Brahmana’s en de Vidhi’s, de Upveda’s, de Agams, de Upanga’s, de Puraans, de 
Vedanta, de Ramayan, de Mahabharat en de Shrimad Bhagwat Gieta. 
 

5.1      De Heilige Geschriften 
 
De Sruties 
Srutie betekent: gehoor, het aangehoorde. De leerling zit aan de voeten van zijn 
guru. De guru vertelt, geeft zijn kennis door, en de leerling hoort het aan, herhaalt 
het vele malen om het goed te kunnen onthouden. De Veda Mantras, -
formuleringen, -teksten, moeten luid, duidelijk en hoorbaar worden gereci-
teerd/uitgesproken. De uitgesproken woorden brengen trillingen voort. Deze heb-
ben een gunstige uitwerking op de hele kosmos (op mens en dier). De Veda’s beho-
ren tot de Sruties. Het eerste doel van dit leerproces was om de Mantra’s op de 
juiste wijze te leren reciteren, de Mantra’s foutloos en op een bepaalde toon te le-
ren uitspreken. Het tweede deel was de uitleg, de interpretatie van wat de leerling 
had geleerd en gereciteerd. Het derde en misschien wel het belangrijkste onderdeel 
was de observatie van het gedrag van zijn leerling door de guru. Pas wanneer de 
guru ervan overtuigd was dat ook het gedrag en karakter van zijn leerling goed 
waren, kreeg deze leerling van zijn guru toestemming om het geleerde verder te 
helpen verspreiden onder het volk. Meestal bleef hij ook dan nog onder leiding van 
zijn guru, samen met andere collega leerlingen, dit werk vanuit de Aashram van de 
guru verspreiden. Sommigen stichtten na enige tijd zelf, of in opdracht van de gu-
ru, op een andere plek een nieuwe Aashram. 
 
 
De Veda’s 
Het Hindoeïsme gaat er van uit dat de mantra’s uit de Veda’s niet zijn ontsproten 
uit het brein van de mens, maar zijn van Goddelijke oorsprong zijn. God heeft als 
het ware de Rishi’s tijdens hun meditaties door middel van hun zeer goed ontwik-
keld vermogen om zaken te kunnen opnemen, horen en zien, dit doorgegeven. In 
het begin was er maar één Veda. De heilige Vyaas Moeni heeft deze later gerang-
schikt naar onderwerpen en verdeeld in drie hoofdstukken (drie Kaands). Ze wor-
den ook wel de Veda-trayah genoemd. Tri of tray betekent drie. Het eerste hoofd-
stuk noemde hij de Gyaan-kaand. Dit boek kreeg de naam Rig-Veda. De onderwer-
pen die hierin worden behandeld gaan over intellectuele- en filosofische zaken. Het 
tweede hoofdstuk noemde hij de Karma-kaand. Dit boek werd de Yajur-Veda ge-
noemd. Hierin worden de onderwerpen betreffende de rituelen opgenomen. Het 
derde hoofdstuk noemde hij de Upaasana-kaand. Dit boek werd de Saam-Veda 
genoemd. Hierin worden de onderwerpen over gebed, lofzang aan God enz. be-
schreven. Onderwerpen die niet konden worden ondergebracht in deze drie boeken 
werden in een vierde boek, de Atharva-Veda, vastgelegd. Hierin zijn onder andere 
behandeld de onderwerpen over de maatschappelijke organisatie (religieuze, socia-
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le, politieke regels enz.). Regels dus die naar gelang de ontwikkelingen in de sa-
menleving konden worden aangepast, afgeschaft en nieuwe regels gemaakt. 
 
De Veda’s worden gezien als de oorsprong, de moeder, waaruit filosofie, weten-
schap en religie zijn ontstaan. Wetenschappers als Einstein en Schopenhauer be-
vestigen dit. Ook de theosofe Annie Besant zegt dat het Hindoeïsme met haar Ve-
da’s zowel een religie als een wetenschap is. De Veda’s zijn universeel, ze zijn 
daarom niet alleen een boek van en voor de Hindoes maar ze zijn bestemd voor de 
totale mensheid. Het Hindoeïsme is gebaseerd op de leerstellingen van de Veda’s. 
De Mantra’s en de Brahmana’s (de hymnen) vormen de ziel van de Vedische litera-
tuur. De Vedanga’s geven verder inzicht wanneer men de Veda’s verder wil bestu-
deren/analyseren. 
 
 
De Smrities 
Smritie (smaran) betekent herinnering. Het betekent ook datgene waarover is na-
gedacht. De Smrities zijn door verschillende geestelijk hoog aangeschreven en zeer 
gerespecteerde guru’s geschreven en bevatten rechts- en wetsregels, regels voor 
zeden, gewoonten, moraal enz. Hierbij werd niet alleen teruggegrepen naar de 
regels uit de Sruties, Veda’s, Upanishads. De guru’s verrichtten daarnaast veel 
denkwerk om ook nieuwe voor die tijd passende en gewenste actuele regels in te 
voeren. De eerste Smritie werd geschreven door de heilige en geleerde Manu en 
het boek heet daarom Manu Smritie. Zijn boek is tot de dag van vandaag in groot 
aanzien bij de Hindoes. Het bevat regels over goed gedrag van mensen levend in 
gezinsverband en levend tussen anderen. Ook geeft hij regels voor een gelukkig 
leven, en regels voor specifieke groepen als jongeren, gehuwde mannen en vrou-
wen, ouderen, de heiligen en de gezagsdragers enz. 
 
Ook heden ten dage worden de tien kenmerken van de Hindoe Dharma, de “Dash-
kam Dharma Lakshanam” (een soort tien geboden, zie hoofdstuk 3.4.2) die door 
Manu zijn geschreven, door alle Hindoe geestelijken gebruikt en aangehaald in hun 
preek. Er zijn totaal 18 Smrities, waarvan de eerste dus de Manu Smritie is. Zeer 
bekend zijn verder de Smrities van Yagyavalkya, Parashar, Shankh en Gautam. Een 
voortreffelijk boek over het Staatsrecht werd geschreven door de wijze Chanak. Het 
heet ”de Chanak Nitie” (het wetboek van Chanak). 
 
 
De Upanishads 
Upanishad betekent ”voor het aangezicht van, dichtbij gezeten” bij de guru (leraar) 
luisteren. Deze bijeenkomsten vonden meestal plaats op een speciaal voor dit doel 
uitgekozen plaats in het bos. Het Sanskrietwoord voor bos is Aranya. Deze Upanis-
hads werden meestal genoemd naar de plaats van het woud. In de Upanishads 
wordt God aangeduid als Satya, de Waarheid. Omdat het universum doordrongen is 
van de Goddelijke geest, zegt de Upanishad dat de totale schepping in al de vor-
men waarin het te zien is, een ontwikkeling is van die Waarheid, die Satya. Die 
Satya (God) staat boven alles. Tijd en ruimte staan onder zijn gezag. De menselijke 
geest is niet in staat om het wezen van die Satya te doorgronden of volledig te 
begrijpen. Wij mensen geven die Satya, die Waarheid, diverse namen en vereren 
hem soms met een specifieke naam en vorm. In het verleden waren 1180 Upanis-
hads bekend. Hiervan zijn thans 108 nog bekend. En van deze 108 Upanishads zijn 
11 de bekendste. Deze zijn: Iesh-, Kén-, Kath-, Prashna-, Mundak-, Maandoekya-, 
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Aytareya-, Taittiriya-, Chaandogya-, Shwetashwatar- en Briehadaranyak Upanis-
had.  
Velen gaan er van uit dat de Iesh Upanishad de leidraad vormt van alle Upanishads. 
Vanaf het prille begin hebben grote Rishi’s als Yagyavalkya, Aytareya, Sandilya, 
Uddalak, Aruni, Gargie en Maytreya, die om hun grote kennis en betrokkenheid met 
de mensen heel erg werden gerespecteerd, de waarheid van de Upanishads gepro-
pageerd. In die tijd werden de vrouwen niet uitgesloten van het volgen van onder-
wijs of het bekleden (en verrichten) van religieuze ambten. In een van de Upanis-
hads, de Bajrasoechiek Upanishad, wordt op heel treffende manier aangegeven wie 
moet worden aangemerkt als een Brahmaan (Hindoe priester). Duidelijk wordt ver-
teld dat mensen uit alle sociale klassen die beantwoorden aan de daarvoor gestelde 
eisen als brahmaan mogen worden aangemerkt. In de Upanishads komt ook het 
nog steeds zeer bekende vraaggesprek tussen de kleine Nachiketa en Yam-dewta 
voor. Yam-dewta geeft een bijzonder uitvoerige beschouwing over Atma en Par-
matma.  
Uit de vele Vakya’s uit de Upanishads zijn deze vier kernspreuken, de Maha-
Vakya’s, zeer bekend en beroemd. 
1 Tat twam asie – (Chaandogya- en Kath Upanishad). 
Hiermee wordt bedoeld dat de Rishi’s via de Upanishads de mensheid de boodschap 
wilden geven dat de mens een deel is van die Tat (Dat – God). Dus de Atma in de 
mens en Brahm zijn in wezen het zelfde. 
 
2 Ayam atma brahm – Ik ben niet het lichaam, dat is sterfelijk. 
Ik ben de Atma, dus de Waarheid / Brahm.( zie de Maandoekya Upanishad ). 
 
3 Aham Brahm Asmie. Ik ben de Brahm. Dat zegt de Rishi van de Brieha-
daranyak Upnishad. In een toestand van de diepste meditatie waarin hij zich zelf 
als Atma en God als Parmatma als het ware in elkaar ziet overgaan, als zijnde een 
en verschillend. 
 
4 Prajanaam Brahm . In de Aytareya Upnishad wordt God ook gezien als de 
bron van alle kennis. Omdat kennis niet toebehoort aan één persoon of aan één 
groep van mensen, maar boven plaats en tijd staat, en oneindig is, is zij gelijk aan 
Brahm. 
 
In de Upanishads wordt door de guru’s op vele treffende aanschouwelijke manieren 
moeilijke onderwerpen (op eenvoudige wijze) uitgelegd. Middels de woorden: ”Na-
itie, na itie“ maakt de guru aan de leerling duidelijk dat het wezen van God niet is 
te omvatten, niet is te beschrijven, maar hooguit bij benadering kan worden aan-
gegeven. De leerling vraagt telkens aan de guru: Is God dit en dit en dit (itie)? De 
guru antwoordt: Na (neen). Vervolgens geeft de leerling telkens een uitgebreider 
antwoord; en telkens weer blijft de guru ”na itie, na itie” herhalen. Hij wilde zo 
duidelijk maken aan zijn leerling dat welke goede eigenschappen je ook blijft toe-
voegen om God te beschrijven, wij dat nooit uitputtend kunnen aangeven. Een an-
der treffend voorbeeld waarmee de guru de leerling de diepzinnige kennis wil bij-
brengen is b.v. te vinden in de Chaandogya Upanishad: Uddalak legt zijn zoon Sh-
wetketoe middels een voorbeeld uit wat je onder Brahm of “het Zelf” moet ver-
staan. Omdat vele vragen en even zovele antwoorden niet voldoende bleken te zijn 
om zijn zoon voldoende inzicht te geven, zei vader Uddalak tenslotte: Mijn zoon, ga 
buiten en haal een vrucht van de banyan boom. Hier is het, zei de zoon. Breek die 
vrucht open, zei de vader. Dat heb ik al gedaan, Heer. Ook de eigen zoon moest de 
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guru met gurudjie of Heer aanspreken ook al was het zijn eigen vader. Wat zie je 
daarin, vroeg de vader. Kleine zaadjes, Heer. Breek er een van open, zei de vader 
(guru). Het is al open, zei zoon Uddalak. Wat zie je daarin, vroeg de vader . Niets, 
Heer, het is zeer klein. Iets witachtigs en verder niets. Mijn zoon, uit dit stukje 
”niets ”, zo nietigs dat het bijna niet te zien is, is die zo grote, hoge, geweldige 
banyan boom gegroeid. Het wezen van alles, het subtielste van alles, dat Zijn, dat 
is de volmaakte werkelijkheid, dat is Het Zelf. 
 
 
De Brahmana’s en de Vidhi’s 
Deze behoren ook tot de Sruties. Hierin werden veel voorschriften opgesomd om 
godsdienstige rituelen volgens de Vedische leerstellingen te kunnen verrichten. Zo 
zijn voorschriften voor het verrichten van Sanskaars (heilige sacramenten), dage-
lijkse rituelen, huwelijken enz. verwerkt in de Satpad Brahman Griha Sutra. In de 
Brahm Sutra vindt men verder korte verhandelingen over de Upanishads. De Brahm 
Sutra vat de essentie van alle Upanishads samen in een samenhangend geheel. 
 
 
De Upveda’s 
Ook de Upveda’s (subveda’s) behoren tot de groep van de Sruties. In de verschil-
lende Upveda’s zijn specifieke kennis over velerlei vakgebieden beschreven. De 
Ayurveda- een Upveda van de Rig Veda -is welhaast zeker het oudste systeem van 
natuurlijke geneeskunde. Het is zeer gedetailleerd, geeft veel voorlichting over de 
manier waarop men ziektes kan voorkomen en gezond kan leven, de zogenaamde 
preventieve zorg. Bij eventuele ziektes worden uitgekiende en reeds beproefde 
medicijnen geadviseerd. Deze medicijnen zijn gemaakt van kruiden, wortels, fruit 
enz. Toen al, vele duizenden jaren geleden, was de Indiase geneeskunde zeer goed 
ontwikkeld en tot in verre landen maakte men gebruik van die kennis. Het was in 
eerste instantie gebaseerd op het voorkomen van ziekten en kwalen. Het was er op 
gericht om doelbewust zo te leven dat ziekten konden worden voorkomen. 
 
De Gandharva Veda. Deze is gebaseerd op de Saam Veda. Het onderwerp dat deze 
Upveda beschrijft gaat over klank, zang, muziek, dans, en rites. Er werd veel aan-
dacht besteed aan klank, muziek en metrum. Er moest b.v. heel goed worden gelet 
op de maat waarin de Veda Mantra’s, lofzangen enz. moesten worden gereciteerd. 
De trillingen van het geluid van de Mantra’s moesten zo verfijnd en ritmisch zijn dat 
er een harmonie moest ontstaan tussen mens en natuur.  
 
De Dhanur Veda - Dhanoesh betekent Boog. De Dhanur Veda beschrijft de kennis 
en kunst van het boogschieten. En ook de kennis over diverse wapensoorten en het 
kunnen omgaan daarmee.  
 
De Sthapatya Veda. Het verschafte de mensen kennis over het gebruik en de in-
richting van hun omgeving. Doel hiervan was om hun omgeving zo in te kunnen 
richten dat de mens maximaal kon worden ondersteund in zijn geestelijke- en li-
chamelijke gezondheid en de activiteiten die hij verricht. Het geeft aan dat men bij 
de inrichting en bouw van huis en erf, dorpen, steden, havens, tuinen, meubels, 
kleding enz. rekening moet houden met, en kennis moet hebben van de invloeden 
van hemellichamen, windrichting, bodemgeschiktheid, juiste indeling enz. Voor elk 
van deze zaken gelden diverse regels, rekening houdend met de hierboven be-
schreven invloeden. Voor een huis is dat weer anders dan voor een dorp.  
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De Agams 
Dit zijn handboeken die instructies geven over de wijze van aanbidding van God. 
Wij kennen onder andere de Vaishnav Agams, voor de vereerders van Bhagwaan 
Vishnu; de Shaiv Agams (meer dan 100 agams), voor de vereerders van Shiva. 
Shaktie Agams voor de vereerders van mata Doerga, Kalie, Saraswatie, Gayatrie 
enz. In de Agams zijn Mantra’s en Yantra’s opgenomen voor de aanbidding van 
Brahma, Vishnu, Shiva en Doerga.  
 
De Upanga’s 
Men noemt de Upanga’s ook wel Darshan Shaastra’s. Darshan betekent zien, visi-
oen, visie. In dit geval een visie over de Kosmische realiteit. Deze behoren ook tot 
de Smrities. De Rishi’s (heiligen) proberen door overpeinzing, gebed en meditatie, 
waarneming van de verschijnselen enz. een antwoord te vinden op de zeer bran-
dende vraagstukken van alle tijden. Het waren vragen als: Hoe is de schepping 
ontstaan, door wie is het geschapen, wie ben ik in werkelijkheid, van waar kom ik, 
waar ga ik naar toe na de dood, wat is de zin van het leven, was ik ook in het ver-
leden aanwezig, en vele andere vragen. Het op gerichte en doelmatige manier zoe-
ken naar antwoorden op deze vragen is in feite het begin van wetenschappen als 
filosofie en religie. Filosofie is de wetenschap der wijsbegeerte, waarbij men wijsge-
rige bespiegelingen houdt, de alledaagse dingen wijsgerig beschouwt. Deze ant-
woorden hebben zij in de Upanga’s (Darshan Shaastra’s) beschreven. Het Hindoe-
isme is gebaseerd op een totaliteit van kennis, die diep in ieder mens aanwezig is. 
Het is als het ware de som van filosofie, wetenschap, religie enz.  
De zes Upanga’s zijn: 
1. Nyaay Shaastra (wetenschap van de logica, argumentatieleer) 
Het is geschreven door Gautam Rishi. Hij beweert dat we bevrijding bereiken door 
simpelweg het ontkennen van illusie en ellende. Deze filosofie kent geen Chit ( es-
sentiële kwaliteit van bewustzijn) aan de ziel, hierdoor zeggen ze dat de bevrijde 
ziel geen bewustzijn heeft. Daarmee plaatst Nyaay de ziel in bevrijde staat gelijk 
aan een dode inerte steen. 
 
2.Karma-Miemaamsa Shaastra (wetenschap van karma-kaand) 
Het is geschreven door Jayminie Rishi. Hij concludeert dat iedereen zich moet be-
zighouden met het vervullen van zijn voorgeschreven plichten en dat deze hem 
naar de hoogste perfectie zal leiden. Dit houdt in dat we op de hemelse planeten 
terechtkomen. Jayminie beweert dat er geen bevrijding is en dat materieel werk de 
complete realiteit is, dus de cyclus van karma is eeuwig. Dit betekent dat we iets 
kunnen eisen van God door het verrichten van goed karma. 
 
3. Wayshesiek Shaastra (wetenschap van de atoomtheorie) 
Het is geschreven door Kanaad Rishi. Hij beweert dat het universum gecreëerd is 
uit een oorspronkelijk reservoir van atomen welke eeuwig is. Kanaad wijst eeuwig-
heid eveneens toe aan de niet-atomische jiva en de Superziel, maar geeft ze enkel 
een symbolische rol in de schepping. Daarmee ontkent hij dus het reële bestaan 
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. 
 
4. Yoga Shaastra (wetenschap van de discipline van zelfrealisatie)  
Het is geschreven door Patanjali Rishi. Hij legt een technisch, atheïstisch proces uit 
om tot het Brahm te komen. Yoga aanvaart de Persoonlijkheid Gods op een indirec-
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te manier door te zeggen dat devotie alleen maar een andere methode is om con-
centratie te kweken. 
 
5. Saankhya Shaastra (wetenschap van de analyse van geest en materie) 
Het is geschreven door Kapiel Moeni. Zijn filosofie scheidt de kwaliteiten van activi-
teit en bewustzijn van de jiva en wijst passief waarnemend bewustzijn toe aan de 
jiva en activiteit alleen aan materie. Dus hij ontkent dat een geconditioneerde ziel 
handelt op het materieel vlak en een bevrijde ziel op het spirituele vlak. 
 
6. Vedanta Shaastra (wetenschap van de Godsrealisatie) 
Het is geschreven door Vyaas Moeni. Hij beschrijft bevrijding als het uiteindelijke 
doel van de jiva en stelt jagya als een ondergeschikt doel hieraan om kennis te 
verwerven. In de vedanta sutra staat: “de bevrijde ziel keert nimmer terug naar 
deze wereld zoals beloofd in de geopenbaarde Heilige Geschriften”. De Veda's zijn 
bedoeld om God te leren kennen  
 
 
De Puraans 
In het dagelijkse gebruik betekent dit woord ”oud ” . Hier gaat het echter om 18 
Heilige Geschriften. De samenleving was sterk aan het veranderen. Ook de kennis 
van de klassieke taal van de Heilige Geschriften, het Sanskriet, werd steeds minder 
beheerst. De Rishi’s, de heiligen, zagen zich genoodzaakt om de mensen op een 
eenvoudige manier de oude Vedische kennis gericht op de verering van de Ene 
oorspronkelijke Waarheid (God) bij te brengen. De kennis van de Veda’s, Sruties, 
Upanishads enz. werden nu op een andere, meer tot de verbeelding van de mensen 
sprekende manier gebracht in de Puraans. De inhoud van de Veda’s werden in deze 
Puraans op eenvoudige manier verteld. Het doel was hetzelfde. De mensen moes-
ten op deze wijze worden geïnspireerd om een nobel, goed en spiritueel leven te 
leiden. Nu echter bracht men het door middel van ethische- en historische verhalen 
over de schepping, over koningen en heiligen. Men beschreef op deze wijze onder-
werpen als: 
het ontstaan van het heelal, het zonnestelsel en haar invloed op de totale kosmos,  
de vier wereldtijdperken (Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga en Kali Yuga), de 
pancha tattwa of te wel de vijf elementen (aarde, water, lucht, vuur en ether ), de 
werelddelen met de verschillende landen en de oceanen enz., de Awtaars van God, 
de dynastieën van koningen behorend tot onder andere het geslacht van Shri Raam 
(de Surya Vanshies), en die van Shri Krishna (de Chandra Vanshies) enz. 
 
De heilige Rishi Vyaas trachtte op deze wijze dus de belangstelling van een groter 
deel van de mensen te vergroten zodat veel meer mensen de verering van God, 
ouders, guru’s, heiligen ter hand zouden nemen. Voorts moest dit leiden tot een 
goed geordend leven in dienst van God en medemens. De 18 Puraans zijn:  
1. Brahma Puraan  10.Matsya Puraan 
2. Vishnu Puraan  11.Agni Puraan 
3. Shiva Puraan  12.Maarkaandey Puraan 
4. Bhagwat Puraan  13.Brahmaand Puraan 
5. Skand Puraan  14.Matsya Puraan 
6. Garoer Puraan  15.Lienga Puraan 
7. Narad Puraan  16.Padma Puraan 
8. Brahm Waiwart Puraan 17.Koerma Puraan 
9. Waaman Puraan  18.Waraah Puraan 
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De Vedanta’s 
Ant(a) kunnen we omschrijven als einde, afronding of vervolmaking. De Vedanta’s 
worden ook wel de Uttar Mimaansa’s genoemd (meest uitgebreide analyse). De 
bevindingen worden weergegeven in de Brahma Sutra’s. Hierin wordt op diepzinni-
ge manier het wezen van de mens en ook de verschillen tussen schijn en werkelijk-
heid beschreven. Deze Heilige Geschriften sporen de mens aan om in zijn streven 
naar de Moksha (verlossing) een zodanige persoonlijkheid te ontwikkelen, dat het 
denken en handelen beter worden. Het leert de mensen om het denken in de ”ik” 
vorm te zien, als een zeer klein onderdeel van het hoogste ”ik“, God. Het leert de 
mensen dat de waarneming van de mens beperkt is vanwege de beperkte vermo-
gens van die zintuigen. Dus kan hij niet alwetend zijn, dus is hij onwetend over de 
ware aard van God.  
 

5.2      De drie bekendste Geschriften 
 
De hier boven beschreven Heilige Geschriften en nog veel andere, hebben ieder een 
eigen plaats in het Hindoe leven, Hindoe geloofsleer. In het huidig tijdsbestel zijn 
naast de bovengenoemde Geschriften drie grote werken. De bekendste, belangrijke 
Heilige Geschriften die de Surinaamse, Nederlandse Hindoes als leidraad gebruiken 
in hun leven zijn de Ramayan, de Shrimad Bhagwat Gieta en de Mahabharat. 
 
De Ramayan 
De Ramayan heeft een unieke plaats in het leven van de Hindoes. Dit niet alleen 
vanwege haar waarde als religieus boek. Het is ook een voorbeeld voor de mens-
heid hoe men zijn plicht vervullend als kind, volwassene, echtpaar, ouders, familie, 
burger, staatsman enz. naast elkaar, met elkaar en ook met respect voor elkaar, in 
vrede en harmonie kan leven en zou moeten leven. In de manier van beschrijving 
is het een meesterwerk van ongekende schoonheid. En het geeft praktisch onder-
richt omtrent de vele facetten van het leven. In de Ramayan komen onderwerpen 
als Dharma- leer, Bhakti (devotie), ethiek, moraal, zeden en gewoonten, opvoe-
ding, onderwijs, gezinsleven, rechten en plichten van burgers en regeerders jegens 
elkaar, de bescherming van zwakkeren, bescherming van land en volk, welzijn van 
de mensheid, vrede, veiligheid en vele andere zaken aan de orde. Middels voor-
beeldig gedrag, juiste handelingen en het stellen van vele vragen aan guru worden 
de abstracte leerstellingen uit de Veda’s, de Upanishads en velerlei Geschriften op 
een praktische manier zichtbaar gemaakt. Als de eerste schrijver van de Ramayan 
worden gezien Shiva Bhagwaan, daarna Shri Hanumaan. De eerste ontwierp het als 
het ware in zijn geest, en de tweede beschreef het op de rotsblokken, die hij daar-
na in zee wierp. Voor het gros van de mensen is Rishi Valmiki de Aadie Kawie (oor-
spronkelijke schrijver/dichter) van de Ramayan. 
  
Het werd geschreven in de Treta Yuga (tweede wereldtijdperk) in het Sanskriet, de 
moeder van alle talen. Hierna hebben vele anderen hun eigen versie van de Ra-
mayan geschreven. Denk aan de Adhyatma Ramayan en de Kamban Ramayan enz. 
Maar het populairst van allemaal is de Ramayan geschreven door Sant Toelsiedaas. 
Hij gaf zijn Ramayan de naam RAAMCHARIETMANAS. Toelsiedaas heeft zijn Ra-
mayan in de Kali Yuga (laatste van de vier wereldtijdperken- het tijdperk waarin wij 
nu leven) ongeveer vijfhonderd jaar geleden, geschreven in de taal van het volk: 
het Avadhi (een dialect van Hindi). Vanaf het moment dat de Valmiki Ramayan 
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werd geschreven tot de dag van vandaag, speelt de Ramayan een bijzondere rol in 
het leven van de Hindoes. De Ramayan van Valmiki heeft zeven hoofdstukken. Ze-
ven is een bijzonder getal in vele culturen! Het is heel logisch opgebouwd. De 
hoofdstukken werden Kaands genoemd. De zeven Kaands zijn:  
1. Baal kaand 
Baal betekent kind, jeugd. 
2. Ayodhya kaand  
Ayodhya is de hoofdstad van waaruit Koning Dasrath toen regeerde. Shri Raam is 
daar als prins opgegroeid. 
3. Aranya kaand 
Aranya betekent bos, woud. 
4. Kieskiendha kaand 
Kieskiendha is de verblijfplaats van Koning Bali en broer Soegrieuw. Daar in het bos 
werden Shri Raam en de Dewta’s die al die tijd als apen vermomd hadden geleefd, 
door Shri Hanumaan weer met elkaar in contact gebracht. 
5. Soendar kaand 
6. Lanka kaand 
Lanka wordt nu Sri Lanka genoemd. Daar regeerde de wrede Koning Rawan. 
7. Uttar kaand 
Uttar betekent antwoord, en ook het noorden. In dit hoofdstuk ligt de ontknoping 
en worden antwoorden gegeven op vele vragen. 
 
In de Treta Yuga werd een groot deel van Noord-India door de Surya Vanshi (het 
geslacht waarvan de zon het symbool was) koningen gedurende vele eeuwen gere-
geerd. Deze koningen waren zeer bemind door het volk vanwege hun zeer demo-
cratisch bestuur, hun goede rechtspraak, hun bijzondere sociale betrokkenheid met 
het volk enz. Koning Dasrath was de koning die toen regeerde in Ayodhya. Maar 
elders waren er ook zeer wrede koningen die het volk heel erg onderdrukten. Ze 
werden op allerlei manieren vernederd, waren echteloos, konden nergens hun be-
klag doen. Ze moesten lijdzaam toezien als hun bezittingen zonder opgaaf van re-
denen werden ingenomen. Ze moesten ook lijdzaam toezien hoe werd omgegaan 
met hun dochters en vrouwen. Zo’n wrede koning was Rawan, die toen in Lanka 
regeerde. Rawan verbood de monniken, heiligen, gelovigen om zichtbaar en hoor-
baar God te vereren, tot God te bidden. Hij, Rawan, de Koning van Lanka was hun 
God, en allen moesten zijn bevelen goedschiks of kwaadschiks opvolgen. Het volk 
was radeloos en ze dachten zelf dat ze ook reddeloos waren. Een gezamenlijk ge-
bed tot de Dewta’s leverde namelijk niets op. De dewta’s verwezen hen naar Brah-
ma. Ook hij kon hen niet helpen en ging samen met hen naar Shiva Bhagwaan. 
Maar ook Hij was niet in staat om dit probleem in Zijn eentje op te lossen. Hij raad-
de allen aan om met Hem mee te gaan naar Vishnu Bhagwaan.  
Want alleen Hij was in staat om dit op te lossen. Gezamenlijk begonnen zij daarna 
op advies van Shiva Bhagwaan ter plekke te bidden. En wat hoorden ze ineens?  
 
Een stem uit de hemel riep het volgende toe: O Moenies, heiligen, dewta’s en gelo-
vigen, schudt de vrees voor Rawan van je af! Ik zal, om jullie te redden uit deze 
situatie, en om de wreedaards te bestraffen/vernietigen, in de gedaante van een 
mens, op aarde verschijnen. Ook mijn tweede aspect, het vrouwelijke aspect, de 
Maya komt met mij mee. Ik heb al aan de wijze Koning Manu een belofte gedaan 
dat hij in zijn volgend leven de koning van Ayodhya zal zijn. Zijn naam zal dan Das-
rath zijn. En ik zal met alle Goddelijke eigenschappen als kind vermomd bij hem 
incarneren (neerdalen). Voor de buitenwereld zal ik een koningszoon, een prins 
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zijn. Ik raad jullie aan nu verder vermomt als apen en andere dieren een terugge-
trokken leven te leiden en zich rustig te houden. 
  
En zo komt Vishnu Bhagwaan, vermomd als kind op aarde. Hij koos Kaushalya, de 
eerste vrouw van Dasrath als zijn moeder. Enige momenten daarna werden nog 
drie zoons geboren. De tweede vrouw Soemintra, kreeg een tweeling, en zijn jong-
ste vrouw Kaykeyie kreeg één zoon. Guru Wasiestha noemde de eerste zoon Shri 
Raam (Vishnu Bhagwaan), de tweelingzoons noemde hij Lachman en Shatrughna 
en de zoon van de jongste vrouw noemde hij Bharat. Door hun voorbeeldig gedrag, 
hun respect voor jong, oud, arm, rijk en hun betrokkenheid met de noden en pro-
blemen van het volk, waren ze van kinds af aan bijzonder geliefd bij ouders, minis-
ters en volk. Ze krijgen via de guru een zeer uitgebreid pakket aan onderwijs Dit 
onderwijs was allesomvattend. Naast theorie ook heel veel praktijkgerichte kennis, 
sport, spel, zang, zelfverdediging, yoga, kunst, cultuur, godsdienst, maatschappe-
lijke oriëntatie enz. De prinsen lieten zich kennen als voorbeeldige leerlingen. 
  
Tijdens de naamgeving al had guru Wasiestha voorspeld, dat deze vier zoons met 
de eigenschappen van de vier Veda’s waren geboren en voorzag een bijzondere 
toekomst voor hen. Hij voorzag ook dat telkens wanneer de mensheid zal spreken 
over onderwerpen als respect voor ouders, guru’s en medemens, broederliefde, 
rechtschapenheid, opofferings gezindheid, de namen van deze vier broers met veel 
respect zullen worden genoemd. Maar het meest zouden zij bekend worden als de 
instandhouders en verspreiders van de Dharma. De jeugdjaren van de vier prinsen 
verliepen voorspoedig. Dan verschijnt de heilige Wieshwamietra. Hij vraagt de ko-
ning om zijn twee zoons toestemming te geven om met hem mee te gaan naar zijn 
Aashram in het bos. Daar zouden zij hem en zijn groep heiligen moeten bescher-
men tegen demonen die hen hinderden in hun gebedsceremonieën. Koning Dasrath 
moest uiteindelijk, totaal tegen zijn zin, doch aangespoord door zijn guru, uiteinde-
lijk hiermee instemmen. Shri Raam verslaat en verjaagt de demonen. Dan neemt 
Wieshwamietra hen na enige tijd mee naar het paleis van Koning Janak van de 
plaats Mithila. Koning Janak had koningen en prinsen uit verre streken opgeroepen 
en uitgenodigd om deel te nemen aan een speciale Swayambar ceremonie. Sway-
ambar houdt in, dat een meisje in volledige vrijheid en uit eigen vrije wil zelfstandig 
de keuze van haar aanstaande bruidegom mag maken, nadat de kandidaten zich 
hadden voorgesteld en hun kwaliteiten hadden laten zien. Onder de vele uitgeno-
digden zag men ook Rawan, die zonder uitnodiging daar aanwezig was. Hij eiste 
onder bedreiging en met geweld deel te mogen nemen aan de ceremonie. Wiesh-
wamietra, die door koning Janak als heilige was uitgenodigd, werd vergezeld door 
Shri Raam en Lachman. Zij gingen daar evenwel als toeschouwers en niet als deel-
nemers aan de ceremonie. Geen van de koningen die daar aanwezig waren slaag-
den erin de boog op te tillen. Ook Rawan niet! Koning Janak was zeer teleurgesteld. 
Toen gaf Wieshwamietra opdracht aan Shri Raam om de boog kapot te trekken. 
Allen waren er van overtuigd dat die kleine jongeman een smadelijke afgang tege-
moet ging. Het zou hem nooit lukken. Als het hen niet was gelukt! Maar voor men 
er erg in had tilde Shri Raam de boog omhoog en trok hem kapot. Geschrokken 
door het geluid van het kapotgaan van de boog, keken de koningen om zich heen 
en zagen tot hun verbazing en ook tot hun schrik dat de boog was kapot getrokken! 
Het totale volk, maar vooral prinses Sieta en haar ouders, waren zeer opgelucht. 
De uitnodiging van koning Janak aan koning Dasrath en zijn verzoek om in te 
stemmen met het huwelijk was snel verzonden en ook het positieve antwoord 
kwam snel terug. En het was een nog grotere verrassing dat tijdens de ontmoeting 
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tussen de twee koningen niet alleen het huwelijk van Shri Raam met Sieta werd 
beklonken, maar tevens die van de drie andere zoons met drie dochters van Janaks 
broer. 
  
Enige tijd na het huwelijk besluit koning Dasrath na advies te hebben ingewonnen 
van zijn guru en ministers om nu afstand te doen van de troon. Zijn zoon, kroon-
prins Shri Raam, die in alle opzichten zeer bekwaam was en ook geliefd bij het volk, 
zou hem opvolgen. De datum werd vastgesteld. Iedereen was er bijzonder mee 
ingenomen, op één persoon na. Het was Manthara, die werkzaam was in de hof-
houding van de jongste koningin Kaykeyie, die dit niet kon verkroppen. Maar in 
feite waren het de Dewta’s die Saraswatie er toe hadden kunnen bewegen, om het 
verstand van Manthara zodanig te manipuleren dat zij de kroning probeerde te 
verhinderen. De Dewta’s wilden koste wat kost, verhinderen dat Shri Raam in 
Ayodhya zou blijven regeren. Want Shri Raam was op aarde in deze gedaante geïn-
carneerd om de wrede koning Rawan tot de orde te roepen/bestraffen. Daarvoor 
was nodig dat hij via de bossen moest optrekken richting Lanka, waar koning Ra-
wan regeerde. Manthara bleek in staat om koningin Kaykeyie zodanig te beïnvloe-
den dat zij de koning onder druk zette. Zij vroeg de koning twee eerder door hem 
gedane beloftes nu kenbaar te mogen maken. De koning vond het goed. Ze eiste 
toen dat Shri Raam onmiddellijk voor 14 jaar moest worden verbannen naar het 
bos waar hij moest leven als een kluizenaar. De tweede eis was dat haar zoon Bha-
rat werd gekroond tot koning. Tegen de tweede eis had de koning geen bezwaar 
maar de eerste wilde hij in geen geval accepteren. Maar Kaykeyie bleef bij haar 
standpunt. Shri Raam werd toen ontboden, Hij wist nog van niets. Ter plekke hoor-
de Hij over de eisen van de koningin. Shri Raam stemde zonder enige aarzeling en 
zonder wat te vragen er mee in om voor 14 jaar als een kluizenaar in het bos te 
leven. Zijn vrouw Sieta ging vrijwillig met hem mee. Ook broer Lachman drong aan 
om mee te mogen om op die manier Hen te kunnen helpen en te dienen. In het bos 
wordt, om het zo te zeggen, een dubbelganger van Sieta, door Rawan met een list 
ontvoerd. Ondanks heel veel aanmaningen, raadgevingen door broer, vrouw en 
familie van Rawan, ondanks de vele kansen die Shri Raam bood aan Rawan om 
alsnog tot inkeer te komen, bleef Rawan halsstarrig alles negeren. Hij weigerde 
Sieta vrij te laten. 
 
En dit leidde uiteindelijk ertoe dat Shri Raam Lanka binnen viel met de hulp van 
een geweldig apenleger onder aanvoering van apenkoning Soegrieuw. Deze apen 
waren de Dewta’s die van Vishnu Bhagwaan het advies hadden gekregen om zich 
vermomd als apen de tijd door te brengen totdat Hij hen zou oproepen. En naast 
broer Lakshman was Zijn allergrootste Bhakt (vereerder) Hanumaan één van de 
aanvoerders van het leger. Een voor één vonden de dappere zonen van Rawan de 
dood op het slagveld. Rawan was toch niet bereid zich over te geven aan Shri 
Raam, ondanks de smeekbeden van zijn vrouw en familie. Rawan bleef nog steeds 
halsstarrig geloven in zijn overwinning. En uiteindelijk werd ook hij gedood door 
Shri Raam! Het volk was verlost van de wrede Rawan. Vishnu Bhagwaan had Zijn 
belofte ingelost! 
 
En na 14 jaar van verbanning keert Shri Raam samen met Sieta en Lachman triom-
fantelijk terug naar Ayodhya. Al die 14 jaar heeft broer Bharat de wil van zijn moe-
der om koning te worden genegeerd. Hij heeft getracht Shri Raam weer terug te 
laten keren en het koningschap op zich te nemen. Uiteindelijk wordt een compromis 
bereikt. Bharat zal de troon nimmer bestijgen, maar zal voor en namens Shri Raam 
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de Staatszaken helpen leiden. Bharat, en nu ook zijn moeder, en het hele volk viert 
uitbundig feest. Shri Raam aanvaardt het koningschap en leidt het land als een 
ideale koning. Deze hele regeerperiode van Shri Raam staat bekend als de RAAM 
RAJYA. (Een soort gouden periode van geluk, voorspoed, eenheid en verbondenheid 
van het volk).  
Dwars door deze situatie heen zien we het ware leven van Shri Raam en de broers 
die zeer gehecht zijn aan elkaar, respect hebben voor elkaar. Is er enerzijds sprake 
van gezag voor de oudere, anderzijds zien we dat de oudere daar geen misbruik 
van maakt maar als zijn verantwoordelijkheid ziet om de jongere te begeleiden, te 
helpen en te beschermen. We zien dat de oudere broers de jongere broers en ande-
re vrienden en jongeren inspireren tot het verrichten van diverse werkzaamheden 
ten behoeve van de gemeenschap, ten behoeve van ouderen, zwakkeren enz. Bij 
Shri Raam is nimmer sprake geweest van het laten gelden als de zoon van de ko-
ning of als de kroonprins. Hij straalde ook onder de moeilijkste omstandigheden 
rust uit, bleef zich altijd bescheiden opstellen, was altijd vergevingsgezind. Hij liet 
in de praktijd zien dat respect voor de kleinsten, armsten, en als onaanraakbaren 
bestempelde mensen een noodzaak was en wees niemand af omdat hij toevallig tot 
de lagere kaste behoorde. Hij lette op de daden en karakter van mensen. Die waren 
belangrijker! Voor Hem golden andere maatstaven. Hij gaf het duidelijk te verstaan 
en liet dat ook middels zijn daden zien. Hij had meer waardering voor de goede 
karaktereigenschappen, goede, juiste daden, goede kwaliteiten, maatschappelijke 
betrokkenheid van iemand van een lagere kaste, dan het gebrek aan deze eigen-
schappen bij mensen die waardering en respect opeisen enkel en alleen op grond 
van hun hogere maatschappelijke positie. Hij omarmde ook die mensen die door de 
maatschappij werden uitgesloten en vermeden. 
 

Shri Raam liet zich ook kennen als een ideale echt-
genoot en liet duidelijk zien dat Hij Zijn vrouw lief-
had, Haar respecteerde, en ook voor Haar mening 
openstond. Maar wanneer het ging om het alge-
meen belang, het belang van velen, dan was Hij ook 
bereid om zijn eigen belang of dat van Zijn vrouw of 
familie daarvoor op te geven. Voor Zijn ouders was 
Hij een ideale, gehoorzame en begripvolle zoon. 
Zelfs voor mensen als Rawan die Hem als zijn vij-
and beschouwden, was Hij vergevingsgezind. Hij 
stelde de dialoog boven de strijd, ook al was hij de 
sterkste partij. En zo kunnen we doorgaan met het 
beschrijven van de goede eigenschappen van Shri 
Raam, Zijn Shaktie mata Sieta, Zijn drie broers en 
bhakt’s als Hanumaan. 
 
Over welk specifiek onderwerp we ook willen pra-
ten, Hij komt als de ideale persoon uit de bus. 
Daarom heet Hij de Maryada Purushuttam; de idea-
le, voorbeeldige, respectabele en nobele mens. God 
wordt hier als een ideale Persoon beschreven. Hij 

laat daarom middels zijn handel en wandel, Zijn woorden en daden zien hoe wij ons 
zouden kunnen en moeten gedragen. Hij gaat ons voor. Hij is het ideale voorbeeld 
om op te volgen. Deze daden van Shri Raam laten zien dat wij, gewone eenvoudige 
mensen in staat zijn onze plichten te blijven vervullen als kind, echtgenoot, familie, 

Raam parivaar: Sieta Raam, 
lachman en Hanoemaan 
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dienaar, buurtbewoner en gezagsdrager. Hij laat zien hoe de mens onder zowel 
goede als slechte omstandigheden moet leren leven en handelen. Hij besefte dat 
het slechte gedrag van zijn stiefmoeder een onderdeel was van Maya die de mens 
in haar macht tracht te krijgen. Daarom accepteerde Hij de wens van haar met een 
glimlach. We zien dat Hij de principes van schepping, handhaving en ontbinding, de 
drie Guna’s, totaal beheerst. Dat maakt Hem helemaal vrij, onbevangen en boven 
Maya verheven. Hoogmoed en andere slechte eigenschappen had Hij niet. Het 
voorbeeld daarvan is de boog van Shiva. De boog stelt ook het menselijke ego 
voor. Die moet worden gespannen en gebroken, om God (Shri Raam) en de mense-
lijke deugden als waarheid, zuiverheid, liefde enz. te kunnen verenigen met Sieta 
(die ook wel Shaantie en Bhakti wordt genoemd) met elkaar te verbinden! Dat 
hoogmoed de mens ten val brengt, wordt ook duidelijk. 
 
De aanwezige koningen in het paleis van Janak zijn stuk voor stuk zeer sterk en 
bedreven in gevechtstechnieken, maar de hoogmoed en lichaamskracht moeten het 
hoofd buigen voor edelmoedigheid en geestelijke kracht. Rawan is de belichaming 
van het kwade en de hoogmoed. Die is ook in ons eigen leven aanwezig! En ook wij 
laten ons vaak leiden door ongegronde wensen, hartstocht, woede, jaloezie, haat, 
list, bedrog, egoïsme etc. Wij handelen vaak op een onbesuisde en ondoordachte 
manier. Maar tegelijk leren we uit deze gebeurtenissen dat ook de moeilijkste om-
standigheden waarin iemand kan komen te verkeren, kunnen worden overwonnen 
door geduld, liefde, rechtvaardigheid, plichtsbetrachting, zelfontplooiing en een 
onwankelbaar geloof in God. 
 
De Ramayan speelt ook in het hart en de geest van ieder mens zijn spel van goed 
en kwaad. Kunnen wij onze zinnen en ons verstand op een rij zetten, die goed ana-
lyseren en tegelijk ook tegenstand bieden aan het ego en alles wat daarmee sa-
menhangt, dan zal ook in ons hart Shri Raam de troon bestijgen en de RAAM RAJYA 
vestigen. Sant Toelsiedaas zegt het volgende over dit bijzondere werk: mijn Ra-
mayan bevat in de eerste plaats de allerbelangrijkste onderwerpen uit de Sruties, 
Veda’s, Smrities, Upanishads, Puraans, Sutra’s en andere Heilige Geschriften. Daar-
naast bevat het ook de zeer actuele onderwerpen die vragen om een oplossing. Wilt 
u weten welke die oplossingen zijn; lees dan de Shri Ramayan. 
 
 
De Mahabharat en de Bhagwat Gieta 
Men zegt dat de Mahabharat met haar 108.000 dubbele verzen de grootste epos 
van de wereld is. Onder een epos verstaat men een heldendicht. Maar dat is de 
westerse manier van het beschrijven van onze Heilige Geschriften. Zij noemen de 
Ramayan en de Mahabharat gewone heldendichten en historische verhalen. De 
ingewijden zien het anders. De diepzinnige, verfijnde, geestelijk op zeer hoog peil 
staande leerstellingen over mens, God, maatschappij, Atma, Parmatma, Dharma, 
Karma enz. nemen door het hele verhaal een zeer voorname plaats in. Ze zijn 
voornamelijk gebaseerd op de inhoud van de Rig-Veda. Dit wordt genegeerd door 
deze westerse, en jammer genoeg, ook door sommige westers georiënteerde India-
se schrijvers. Maha betekent groot, zeer omvangrijk. Bharat was de oude naam van 
Hindoestan (India). Naar de naam van één der bijzondere koningen die ten tijde 
van de Mahabharat aan de macht was. In feite betekent Mahabharat dus de zeer 
grote, omvangrijke geschiedenis van Hindoesthan van die periode. Eerst heette dit 
boek JAYA, hetgeen overwinning betekent. Het is terug te vinden in de vers: Na-
rayanam Namaskrityam ------ Tatoo Jayam Oedierayeet.  
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In de Ramayan laat Shri Raam zien hoe ook in tijden van tegenspoed en tegensla-
gen de menselijke waardigheid en deugd moeten worden gehandhaafd en beoe-
fend. In de Mahabharat is het Krishna Bhagwaan die via Arjun de mensheid vertelt 
dat de ontwikkeling van het bewustzijn hen zal kunnen leiden van onwetendheid 
naar verlichting. Net als overal staan ook hier weer twee partijen tegenover elkaar. 
De ene partij, ogenschijnlijk de sterkere, wordt gedreven door hebzucht, macht, 
blinde haat, woede en jaloezie. Zij schromen niet om ongeoorloofde middelen (ge-
weld, macht) te gebruiken om hun wil op te leggen. In de Mahabharat zijn dat de 
Kaurawa’s, waarvan de blinde Dhritrashtra met 100 zonen en een heel groot leger, 
de koning is. De andere partij, de Pandawa’s, zijn de vijf zonen van Pandu. Doordat 
de oudere broer blind was, werd de jongere broer Pandu tot koning van Hastinapur 
gekroond. Maar Pandu trekt zich vroegtijdig terug om met zijn twee vrouwen in het 
woud te gaan leven. Hij wilde door boetedoening, meditatie enz. weer gezuiverd 
worden van een vloek die op hem rustte. Zijn broer Dhritrashtra werd toen toch 
benoemd tot koning. Pandu kwam in het woud vroegtijdig te overlijden. Nu zag 
Durjodhan, de zoon van koning Dhritrashtra, zijn kans schoon om de zonen van zijn 
oom, de Pandawa’s, op allerlei manieren het leven onmogelijk te maken. Het was 
de intentie van Durjodhan om ten koste van wie en wat dan ook, te verhinderen dat 
de zonen van Pandu weer de troon zouden bemachtigen. Het lukt hem om met 
manipulaties, bedreigingen, listen enz. zijn macht te versterken in het staatsbestel.  
 
Maar de zonen van de overleden Pandu komen uit het bos, waar zij zijn opgegroeid, 
terug naar het paleis. Ze eisen de troon op. In zijn pogingen om dit te verhinderen, 
verzint Durjodhan zelfs een list om hen levend te verbranden. De Pandawa’s weten 
tijdig te ontsnappen uit het huis en maken een bijzonder moeilijke periode door. 
Uiteindelijk krijgen zij, geholpen door hun oom Vidur, een stuk grond in het oer-
woud. Door hun grote kennis, geduld en harde arbeid richtten zij het heel aantrek-
kelijk, heel mooi in. Het werd door belangstellende bezoekers INDRAPRASTH ge-
noemd. Een plaats, zo betoverend, dat het leek op de Indrasan, de verblijfplaats 
van Indra, een plaats waar Indra dolgraag zou willen vertoeven. 
Dat leidde natuurlijk tot nog meer haat en jaloezie bij Durjodhan. Hij spoort zijn 
oom Shakuni aan om de oudste zoon van Pandu, die Yudhiesthier heet, tijdens zijn 
bezoek aan koning Dhritrashtra, te verleiden en later uit te dagen tot het spelen 
van een gokspel. Shakuni was zeer bedreven daarin en kende ook de vele valse en 
gemene truukjes om met vals spel telkens te winnen. Yudhiesthier verliest zijn In-
draprastha. Daarna kwam er een bod om dat terug te winnen of bij verlies met alle 
broers en vrouw gedurende twaalf jaar onherkenbaar buiten het land te gaan leven. 
Daarna kon over een verzoening worden gesproken. Het lukte hen twaalf jaar lang 
onherkenbaar te blijven. Maar Durjodhan had daarna geen zin in gesprekken. Ook 
zijn vader, koning Dhritrashtra, verblind door de liefde voor zijn zoon, vergat zijn 
plicht van rechtvaardigheid. Hij was zelfs niet in staat om zijn zoon tot de orde te 
roepen toen Yudhiestier ook zijn vrouw Draupadie op het spel zette en haar ook 
verloor. En dit was het moment waarnaar Durjodhan vele jaren had uitgekeken. 
Durjodhan gelastte zijn broer Dhusashan om voor het aangezicht van al zijn oude-
ren, zijn guru’s, zijn vader (de koning) en moeder Draupadie uit te kleden, zodat hij 
haar naakt op zijn schoot kon laten zitten. Zo wilde Durjodhan zich wreken voor het 
feit dat zij hem eens had uitgelachen en hem de zoon van een blinde had genoemd. 
 
De Pandawa’s moesten lijdelijk toezien, maar doordat Yudhiestier zichzelf en ook 
zijn broers had vergokt, konden zij niets beginnen en haar ook niet bevrijden. Toen 
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Draupadie in haar hopeloze situatie inzag dat niemand haar kon redden, riep zij de 
hulp in van Heer Krishna. Hij kwam haar direct te hulp. Krishna Bhagwaan maakte 
zich onzichtbaar en zorgde ervoor dat de sari (kleding) van Draupadie steeds langer 
werd. Hoe hard Dhusashan ook trok, er leek geen eind te komen aan de sari van 
Draupadie. Dhusashan viel uiteindelijk helemaal uitgeput neer op de grond. Alle 
verdere pogingen om Durjodhan tot inkeer te brengen mislukten. Hij was zelfs niet 
van plan om het voorstel van Krishna Bhagwaan om de broers ieder een klein lapje 
grond af te staan in overweging te nemen. Zijn antwoord aan Krishna Bhagwaan 
luidde als volgt: “Ik ben niet bereid om ook maar een millimeter grond af te staan! 
Zij kunnen die alleen maar vechtend tegen mij en mijn leger gaan veroveren.  
 
Dit was het keerpunt! De Pandawa’s besloten dan maar te vechten om tevens de 
vernedering van Draupadie te kunnen wreken. Beide legers maken zich gereed voor 
de strijd. Het leger van Durjodhan wordt door veel meer omliggende staten en hun 
legers gesteund, dan dat van de Pandawa’s. Shri Krishna wordt ook meegesleept in 
de strijd. Zowel Durjodhan als Arjun vragen om zijn hulp. Shri Krishna stelde hen 
voor de keuze. De ene mocht zijn leger hebben en Hij zou dan aan de andere groep 
hulp bieden, maar zou zelf niet deelnemen aan de strijd! Het antwoord van Arjun 
was: Heere, ik verzoek u om aan mijn zijde te staan. Wat was Durjodhan blij met 
deze, in zijn ogen stomme keus van Arjun. Want nu kreeg hij de steun van het 
leger van Shri Krishna. 
 
Eerst enkele opmerkingen over het relaas tot zover. Daarna zullen wij de ontkno-
ping zien. 
 
De mens is door zijn gehechtheid aan vooral materiële zaken, niet in staat om alles 
wat om hem heen gebeurt tot in details te kunnen begrijpen. Hij neemt daarom 
heel vaak ook onjuiste beslissingen. De blinde Dhritrashtra is een voorbeeld van 
onwetendheid, van blinde verlangens, van het negeren van andermans rechten enz. 
Door de gehechtheid aan vooral de materiële zaken, is zijn vermogen om verstan-
dig te handelen vertroebeld. Hij handelt op grond van gebrekkige geestelijke kennis 
en heeft geen helder inzicht in de werkelijkheid. Daardoor ziet hij letterlijk en fi-
guurlijk de wandaden van zijn zoon niet. En als hij het inziet, dan is de liefde voor 
het eigen kind zo groot, dat hij daarvoor zijn plichten als koning om altijd aan de 
zijde te staan van het recht, totaal negeert. Hij is zelfs niet in staat het gokspel te 
verbieden, wetende dat zijn zoon met vals spel het leven van de zonen van zijn 
broer Pandu, ondragelijk en onmogelijk wil maken. In feite is hij nimmer van plan 
geweest om de troon over te dragen! Maar wat alles nog erger maakt, is de 
schaamteloze manier waarop hij getuige is van hetgeen met Draupadie, de schoon-
dochter van zijn broer, gebeurt. Als koning en als vaderlijk figuur laat hij dit zo 
verfoeilijke schandaal plaats vinden. Een weerloze jonge vrouw smeekt en 
schreeuwt om hulp, en hij laat toe dat zijn zoon te midden van zovele anderen op-
dracht geeft de kleren te rukken van het lichaam van de vrouw! We zien de heb-
zucht van de zoon en ook van de vader. Zoonlief deinst niet eens terug om op-
dracht te geven aan anderen om het hele gezin van zijn oom in het vuur te laten 
omkomen. We zien dat, op één persoon na, oom Vidur, al de ouderen uit de fami-
lieclan, de ministers enz. zwijgen als het graf, terwijl een vrouw schreeuwt om 
hulp.  
Allemaal uit eigen belang! De vijf Pandawa’s vertegenwoordigen de eigenschappen 
als: goede leefregels, eerlijkheid, rechtvaardigheid, heldhaftigheid, verdraagzaam-
heid enz. 
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De voorbereidingen voor de strijd. 
Beide partijen beginnen met de opstelling van hun legers. Shri Krishna rijdt de 
strijdwagen op verzoek van Arjun tussen de twee legers in. Arjun wilde zien tegen 
welke strijders hij de strijd op leven en dood moest voeren. Staande tussen de bei-
de legers, ziet hij Bhieshma Pietamah, de oudste uit zijn geslacht, guru Dronacha-
rya, die hem de krijgskunst had geleerd en van hem de grootste boogschutter had 
gemaakt en vele andere familie leden, ouderen en vrienden. Hij zou aanstonds te-
gen hen moeten vechten. Dan neemt de hele zaak een onverwachte wending. De 
grote strijder Arjun die alom werd geroemd om zijn durf, zijn krijgskunst, zijn 
kracht en zijn onnavolgbare gave om met pijl en boog om te gaan, liet pijl en boog 
vallen, stond te beven op zijn knieën en kon geen woord uitbrengen! Daar stond de 
grote gevreesde en vermaarde Arjun, de boogschieter! Hij is wanhopig en heeft 
grote twijfels. Tenslotte vertelde hij aan Shri Krishna dat hij niet wilde vechten. Hoe 
kon hij zo stom zijn om voor een stuk land zoveel mensen, zovelen van zijn eigen 
familie en anderen, te gaan doden! Hij zag voor zich de vele wezens, weduwen en 
ouderen, die alleen achter zouden blijven. Hij verkoos om dan maar als een lafaard 
te worden bestempeld en ongewapend te worden gedood dan zo velen te gaan do-
den. 
 
Dan begint Shri Krishna. Dit wordt het begin van de wijze lessen aan Arjun. 
Shri Krishna begint Arjun toe te spreken. Arjun die zijn visie geeft en Krishna die 
telkens middels passende antwoorden hem wil verlossen van de verwarring die 
meester heeft gemaakt van Arjun. Krishna begint met zijn onderricht aan Arjun 
over o.a. het wezen van de mens, de Atma en Parmatma relatie, het Karma, de 
Gyaan, de Bhakti en de drie Guna’s. De beschrijving van dit gesprek tussen Krishna 
Bhagwaan en Arjun is bekend geworden onder de naam: Shrimad Bhagwat Gieta. 
Bhagwat Gieta betekent letterlijk: ”het verheven lied van God”  
 
De Shrimad Bhagwat Gieta geeft antwoord op de vraag waarvoor Arjun zich ge-
plaatst zag. Moet ik luisteren naar mijn verstand of naar de stem van het hart. Ar-
jun dacht: Als ik luister naar mijn verstand, dan moet ik vechten. Maar mijn hart 
zegt mij niet te doden om eigen gewin. De Bhagwat Gieta is een gesprek geworden, 
in feite een vraag en antwoord spel, tussen twee personen. Tussen Shri Krishna, de 
incarnatie van Vishnu Bhagwaan en zijn toegewijde leerling en vriend Arjun. Omdat 
de woorden uitgesproken zijn door Bhagwaan Krishna in ”hoogst eigen persoon”, 
moet de Bhagwat Gieta, goed beschouwd, als het ”allerhoogste Heilige Geschrift” 
worden aangemerkt. Bij de andere Heilige Geschriften zijn het de Rishi’s die via 
meditatie en goddelijke influisteringen dit hebben doorgegeven. Weer andere Heili-
ge Geschriften zijn na diepzinnige analyses en overpeinzingen tot stand gekomen. 
Maar de Shrimad Bhagwat Gieta is een weergave van hetgeen Heer Krishna per-
soonlijk aan Arjun heeft verteld, geleerd en geadviseerd. 
 
Ik verwijs u gaarne naar deze zin uit de Gieta Mahaatmayam: 
GIETA SOEGIETA KARTAWYA KIEMANYAY SHAASTRA WIESTARAY ! 
JAA SWAYAM PADMANABHASYA MOEKH PADMADWIENIE SRIETA! 
  
Swayam geeft aan dat het ZIJN eigen woorden zijn (de eigen woorden van Shri 
Krishna). Moekh versterkt het voorgaande. Het komt uit de moekh (mond) van 
Heer Krishna. Ook de Ramayan is een verhandeling waarbij bepaalde delen een 
weergave bevatten van de conversatie met anderen, en hetgeen Shri Raam aan 
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anderen heeft verteld, geleerd en geadviseerd. De Mahabharat – oorlog- heeft 18 
dagen geduurd. Vyaas Moeni, die de Bhagwat Gieta heeft geredigeerd, heeft de 
Bhagwat Gieta in 18 hoofdstukken verdeeld. De door Shri Krishna gesproken woor-
den zijn zonder enige wijziging, toevoeging of commentaar zo opgenomen in de 
Bhagwat Gieta. Bij de woorden van Arjun, Sanjay of Dhritrashtra heeft hij soms de 
dingen in eigen woorden omschreven om het te verduidelijken aan de lezers. 
 
De Bhagwat Gieta is een onderdeel van één hoofdstuk van de Mahabharat en telt 
700 Shloka’s. De Shloka’s zijn tweeregelige verzen. In de Veda’s zijn er Mantra’s, in 
de Bhagwat Gieta zijn het Shloka’s. Krishna Bhagwaan heeft via Arjun, die hij als 
vriend en ideale leerling aanspreekt, de totale mensheid zijn boodschap wereldkun-
dig willen maken. Als vriend, omdat Hij graag heeft dat de mensen Hem als hun 
grootste vriend en toeverlaat kunnen beschouwen. Als leerling, omdat Hij, de 
grootste Guru (God), het beste in staat is om hen de weg te wijzen, hen het beste 
kan onderrichten in het gebruik en de ontwikkeling van hun verstand. Hij wordt 
daarom de JAGAT GURU – de Guru van de totale wereld – genoemd. Denkt u maar 
aan één van de gebeden, dat eindigt met de woorden: KRISHNAM WANDE JAGAT 
GURUM. 
 

In Zijn wijze lessen aan Arjun heeft Hij nergens gesproken 
over een bepaalde groep van mensen, Hij heeft het ook niet 
specifiek over mensen uit een bepaalde kaste, categorie, 
leeftijd, ras, afkomst, hoedanigheid enz. Hij sprak altijd 
over: Naraa “ (de mensheid) dus alle mensen, waar ze ook 
wonen, welke huidskleur ze ook hebben, tot welk ras ze ook 
behoren, wat hun afkomst ook mag zijn, wat voor taal ze 
ook spreken, tot welk geslacht ze ook behoren (mannen of 
vrouwen), hoe jong of oud ze ook zijn, hoe rijk of arm ze 
ook zijn, welke positie ze ook mogen bekleden in de maat-
schappij (pandit, koning, landarbeider, militair, geleerde, 
analfabeet enz.) ; Hij staat open voor een ieder. Hij sluit 
niemand uit! 

Shri Krishna spreekt 
Bhagwat Gieta 

Op andere momenten heeft Hij het over MANAW; de totale mensheid, niemand 
uitgezonderd. Woordelijk betekent Gieta: datgene wat is bezongen. Feitelijk wordt 
bedoeld ’datgene wat is uitgesproken/verteld’. Wat is dan bezongen of vertelt in de 
Bhagwat Gieta? De Waarheid, zoals verwoord in de Veda’s en vooral de Upanis-
hads. Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt daarom verwezen naar de Upanishad. 
Zie de woorden SHRIEMAT GIETAAS UPNISADSOE. Doordat de kennis over deze 
Heilige Geschriften na zoveel eeuwen onvoldoende werd beheerst en in de praktijk 
gebracht, en ook de zonde de overhand begon te nemen, vond Hij dit het geschikte 
moment om het weer te bezingen en te vertellen. 
 
Wij keren terug naar het moment waarop Arjun besloot om de strijd niet aan te 
gaan. Let op! Hij bevond zich al op het slagveld, met het doel om te gaan vechten! 
Daarna kwam de vertwijfeling. De eerste vraag die Shri Krishna aan Arjun stelt, is: 
Arjun, wat is de reden dat jij nu pas, juist op dit zo ongunstige moment, deze ver-
twijfeling toont? Het is in elk geval niet het soort gedrag dat past bij personen die 
in hoog aanzien staan. En hiermee zal je ook de hemel niet kunnen bereiken en 
zeker geen roem kunnen oogsten! Daarom, denk erover na, mij lijkt het niet juist 
om als een lafaard door het leven te gaan! Verwerp de zwakte uit je hart en maak 
je liever gereed voor de strijd. 
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Arjun komt met de al eerder geuite zorgen en vertwijfeling. Ik kan toch niet tegen 
mijn familieoudste, die zo goed voor ons is geweest en die wij heel erg respecteren, 
onze guru, neven, vrienden, gaan vechten? En na hen te hebben gedood zal ik 
weliswaar in weelde kunnen leven, maar aan mijn hand zal het bloed van hen blij-
ven kleven. De paleizen en het rijkdom zullen mij telkens blijven herinneren aan 
het bloed van hen! En - eerlijk gezegd- weet ik op dit moment ook niet precies wel-
ke van de twee opties mijn juiste plicht moet zijn. 
Ik sta nu voor U in de hoedanigheid van Uw leerling. Gegrepen door de twijfels, 
reagerend als een lafaard, niet exact wetend wat op dit moment mijn plichten zijn, 
vraag ik U mij te adviseren, mij te willen vertellen wat het beste is voor mij. Want 
ik sta hier als de leerling, en zie U als de beste Guru. En met vers 11 van hoofdstuk 
2 van de Shrimad Bhagwat Gieta begint Shri Krishna met zijn rol als Param Guru; 
de allerhoogste, verhevenste Guru. 
 
Shri Krishna zegt tot Arjun: Je spreekt geleerde woorden, maar treurt om iets wat 
het niet waard is. Zij die wijs zijn weeklagen (treuren?) noch om de levenden, noch 
om de doden (hoofdstuk 2, vers 11). 
 
Een verstandig mens treurt nimmer: vreugde en verdriet moeten hem niet weer-
houden om zijn plicht te doen. Arjun, de mensen die zich hier hebben verzameld, 
zijn er ook in het verleden aanwezig geweest en zullen ook in de toekomst weer 
aanwezig zijn. Zoals wij de oude kleren af doen en nieuwe aandoen, zo is dat in 
feite ook met de ziel. Die verplaatst zich, zodra het oude niet meer functioneel is, 
naar een ander nieuw lichaam. En weet, O zoon van Kunti, geen wapen kan de ziel 
ooit in stukken snijden of doorboren, noch kan ze door vuur worden verbrand, door 
water verdronken of door de wind gedroogd. De ziel in het lichaam is eeuwig en 
kan nimmer worden gedood. Daarom hoef je om geen enkele schepsel te treuren.  
 
En Arjun, ten aanzien van je bijzondere plicht als Kshatrie (strijder, beschermer van 
land en volk, handhaver van wet en recht) behoor je te weten dat er voor geen 
betere taak bestaat dan strijden volgens de religieuze beginselen – het is dus on-
nodig dat je aarzelt (Bhagwat Gieta hoofdstuk 2, vers 31).  
 
Als je deze religieuze oorlog echter niet strijdt, zul je wegens plichtsverzuim zonden 
op je laden en zo je naam als held verliezen (hoofdstuk 2, vers 33).  
 
Arjun, als je een strijd ter wille van de rechtvaardigheid aangaat, zonder te denken 
aan geluk of verdriet, verlies of winst, zege of nederlaag – als je zo handelt, blijf je 
altijd van zonden vrij (hoofdstuk 2, vers 38) 
 
Opmerking:  
Wie elke neiging tot zinsbevrediging heeft opgegeven en een leven vrij van begeer-
ten leidt, wie elke gedachte dat hij enig iets bezit heeft laten varen en geen vals 
ego op nahoudt – alleen die mens kan werkelijk vrede vinden (hoofdstuk. 2, vers 
71)  
 
Arjun, tot zover heb Ik je de analytische kennis van de Saankya-filosofie (Gyaan 
Yoga) verteld. Luister nu naar wat Ik te zeggen heb over de Yoga, waarbij men 
werkt zonder dat men daardoor aan zijn handelen gebonden raakt (karma yoga). O 
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zoon van Prietha, als je je deze kennis eigen maakt, kun je jezelf bevrijden van de 
terugslagen van je doen en laten (hoofdstuk 2, vers 39).  
 
Je hebt het recht je voorgeschreven plicht te vervullen, maar de resultaten ervan 
komen je niet toe. Zie jezelf nooit als oorzaak van het resultaat van je bezigheden 
en tracht nooit je plicht te verzaken (hoofdstuk 2, vers 47) 
 
Door zijn werkelijke kennis ziet de nederige wijze gelijkgezinde blik: een geleerde 
en zachtmoedige brahmaan, een koe, een olifant, een hond en een hondevleeseter 
(paria) (hoofdstuk 5, vers 18).  
 
Krishna bedoelt hiermee dat alle levende wezens gelijk zijn, ze hebben een en de-
zelfde ziel En onthoudt dat God overal en in alles (dus natuurlijk ook in ieder mens) 
is terug te vinden. Daarom hebben wijzen evenveel respect voor een hond, een 
koe, olifant, een geleerde, een brahmaan, kortom, alle levende wezens. 
 
Weet, dat de indeling van de mens in de vier kasten (Brahmaan, Kshatrie, Waishya 
en Shoedra) afhankelijk is van en is gebaseerd op de drieërlei aard van de (stoffe-
lijke) natuur en de daaraan gebonden werkzaamheden (hoofdstuk 4, vers 13). 
 
Ik ben niet afgunstig en ook niet partijdig tegen wie dan ook, Ik ben een ieder ge-
lijkgezind. Wie echter Mij met hart en ziel op een toegewijde manier dient, leeft in 
Mij. Ik ben hem tot vriend en hij is Mij tot vriend (hoofdstuk 9, vers 29).  
 
Opmerking:  
Overeenkomstig je kwaliteiten, kennis, vaardigheden, ontwikkeling, geaardheid, je 
daden als mens en je geaardheid, karakter eigenschappen, enz. worden de mensen 
ingedeeld in één van de vier sociale, maatschappelijke klassen, de 4 kasten. Ner-
gens geeft Krishna aan dat in een bepaalde kaste alleen maar mensen van die kas-
te terechtkomen, bijvoorbeeld door geboorte. Overal wordt verteld dat afhankelijk 
van de vereisten, mensen van de ene kaste in de andere kunnen terechtkomen, 
dus kunnen promoveren of degraderen.  
 
Het is daarom goed altijd bezig te zijn met de vervulling van de karma (plicht, goe-
de daden). O zoon van Prietha (Kuntie) - Ik sta boven deze wetten, er is niets dat 
Ik nog moet doen of verwerven, er is niets dat Ik zou begeren en niet zou kunnen 
krijgen en toch ben Ik altijd bezig met het verrichten van mijn werk.  
 
O Arjun, Ik ben de vader van dit universum, de moeder, de instandhouder en de 
grootvader. Ik ben het doel der kennis, de alles-reinigende en de lettergreep Aum. 
En ik ben ook de Rig-Veda, de Saam-Veda en de Yajur-Veda (hoofdstuk 9,vers 17). 
 
O Arjun, Ik ben de smaak van water, het licht van zon en maan, de lettergreep 
Aum in de Vedische mantra’s, Ik ben het geluid in ether en de bekwaamheid in de 
mens (hoofdstuk 7, vers 8).  
 
Ieder mens is er bij gebaat wanneer hij aan Mij denkend zijn voorgeschreven plicht 
vervult.  
Daarom Arjun, dien je altijd aan Mij te denken en tegelijk je voorgeschreven plicht 
te vervullen en te strijden. Als je je daden aan Mij wijdt en je geest en verstand 
naar Mij richt, zul je ongetwijfeld tot Mij komen (hoofdstuk 8, vers 7).  
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Want voor diegenen die Mij overal en in alles zien (herkennen) en in Alles Mij kun-
nen zien, kan Ik nimmer verloren gaan en zijn zij ook nimmer verloren voor Mij 
(hoofdstuk 6, vers 30).  
 
Wordt daarom Mijn toegewijde: Denk onafgebroken aan Me, aanbidt Mij en bewijs 
Mij eer, buig je hoofd voor Mij en groet Mij! Doe je dat met volledige overgave, als 
je volkomen in Mij opgaat, zul je zeker tot Me komen (hoofdstuk 9, vers 34).  
 
Want Arjun, Ik ben het zelf die aanwezig is in het hart van alle schepselen. 
Ik ben het begin, het midden en het eind van alle wezens (hoofdstuk 10, vers 20). 
 
O Arjun, machtige overwinnaar der vijanden, Mijn goddelijke openbaringen kennen 
geen einde. Wat Ik je heb verklaard is slechts een geringe aanduiding van Mijn 
onmetelijke volheden (hoofdstuk 10, vers 40).  
 
Krishna maakt Arjun hier duidelijk dat Zijn Goddelijke kracht en mogelijkheden 
onbegrensd zijn. Al die tijd heeft Arjun met verwondering naar Krishna Bhagwaan 
geluisterd en eindelijk heeft hij een beeld van de echte Werkelijkheid.  
 
Hij zegt het zo: U bent mij zeer genadig geweest. Door deze voor velen verborgen 
wijsheid op het geestelijke vlak voor mij te openbaren, is mijn vertwijfeling en mijn 
begoocheling verdwenen! O God, Gij wiens ogen zo schitterend mooi zijn als de 
lotus bloem, ik heb tot in details van U het ontstaan en einde van ieder wezen mo-
gen horen. En ook gehoord over Uw onuitputtelijke heerlijkheid. Alles wat U heeft 
verteld, neem ik volledig, zonder enige twijfel aan.O grootste aller persoonlijkhe-
den, O allergrootste gedaante, ook al zie ik Je hier voor me zoals Je werkelijk bent, 
toch wil ik zien hoe Je in deze kosmische openbaring bent binnengegaan. Die ge-
daante van Je wil ik zien. Als Je denkt dat ik Je kosmische gedaante zal kunnen 
aanschouwen, O mijn Heer, O meester van alle mystieke kracht, wees dan zo goed 
me dat universele Zelf te tonen (hoofdstuk 11, verzen 1-4). 
 
Aangezien Krishna de Allerhoogste God is, is Hij aanwezig in Arjun. Hij kent Arjun’s 
wensen en begrijpt dat Arjun geen speciale wensen koestert om Hem in Zijn uni-
versele gedaante te zien. Arjun is namelijk tevreden om Hem in Zijn Krishna ge-
daante te zien. Krishna weet dat Arjun Hem in Zijn universele gedaante wil zien om 
anderen te overtuigen.  
 
Krishna is bereid hem dat te tonen, maar Arjun kan met zijn normale oog Hem niet 
zien. Daartoe Arjun, zal Ik je eerst goddelijke ogen geven, waarmee je Mijn mys-
tieke goddelijke volheid zal kunnen zien (hoofdstuk 11, vers 8). 
 
Met deze woorden openbaarde de Allerhoogste Heer, Krishna, Zijn universele ge-
daante (Virat Rupa) aan Arjun. Arjun ontwaarde in die universele gedaante ontelba-
re monden en ontelbare ogen. Alles was even prachtig. De gedaante was getooid 
met goddelijke, oogverblindende sieraden en gehuld in tal van gewaden. Hij was 
rijkelijk met bloemenslingers (mala’s) omhangen en haar huid was ingewreven met 
verschillende heerlijk geurende zalven. alles was even schitterend, alles-omvattend, 
onbegrensd. Als honderd duizenden zonnen tegelijk zouden oprijzen in de hemel, 
zou dat op de stralengloed lijken van de Allerhoogste Persoon in die universele ge-
daante. Arjun zag in die Universele gedaante van Krishna Bhagwaan de onbegrens-
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de uitbreidingen van het universum. En het waren wel duizenden, maar ze leken als 
het ware op een punt verzameld aanwezig in Hem (hoofdstuk 11, verzen 9 – 13).  
 
Het werd Arjun te veel. Ook met de goddelijke ogen was hij niet verder bij machte 
om weerstand te bieden aan die scherpe goddelijke stralen die leken te komen uit 
duizenden zonnen tegelijk. Hij had nog maar een deel van het Goddelijke Zelf kun-
nen aanschouwen, maar was niet bij machte om de rest verder te zien. 
 

Hij was totaal ontroerd, van slag, keek 
verwonderd naar alles, vouwde zijn handen 
en met bevende stem begon hij te bidden en 
zijn eerbetuigingen aan te bieden aan 
Krishna Bhagwaan (hoofdstuk 11, vers 14).  
Arjun zei: Mijn lieve Heer Krishna, in Je li-
chaam zie ik verzameld alle dewta’s en ande-
re levende wezens. Ik zie Brahma, zittend op 
de lotusbloem en ook Heer Shiva en vele 
wijzen en goddelijke slangen. O Heer van het 
universum, ik zie in Je universele lichaam 
vele, vele vormen – buiken, monden, ogen - 
die zich onbegrensd uitbreiden. Dit alles kent 
geen eind, noch midden, noch begin. Je 
gedaante, getooid met verschillende soorten 
kronen, knotsen en werpschijven, is moeilijk 
te zien vanwege haar stralende gloed, welke 
vurig en onmetelijk is als de zon (hoofdstuk 
11, verzen 15 - 17). De universele gedaante van Krishna, God 

 
Arjun zei: Je bent het hoogste, oorspronkelijke doel, Je bent de beste in alle univer-
sums, Je bent onuitputtelijk, Je bent de oudste, Je bent de instandhouder van de 
religie en de Eeuwige Persoonlijkheid Gods. Je bent de oorsprong die geen begin, 
midden of einde kent. Je hebt talloze armen en de zon en maan bevinden zich te 
midden van Je ontelbare ogen. Je monden spuwen vuur en met Je stralengloed 
verwarm Je dit hele universum. Hoewel Je één bent, ben Je overal in de hemel en 
de planeten en alle ruimte ertussen verspreid. O geduchte, nu ik deze verschrikke-
lijke gedaante aanschouw, zie ik dat alle planetenstelsels geschokt zijn. Alle dev-
ta´s geven zich in groepen aan Je over en gaan in Je binnen. Ze zijn uiterst be-
vreesd en met gevouwen handen zingen ze de Vedische zangen (hoofdstuk 11, 
verzen 18 - 21).  
 
Arjun ziet verder in de universele gedaante van Krishna verschillende openbaringen 
van alle devta´s, demonen en voorvaders. Hij zegt tegen Krishna dat hij volkomen 
van streek raakt en bang wordt van het aanschouwen van deze gedaante. Met ge-
vouwen handen en heel nederig vraagt hij aan Krishna: O Heer der heren, zo woest 
van gedaante, wil me zeggen wie Je bent. Ik breng Je mijn eerbetuigingen, wees 
me genadig. Ik weet niet wat Je bedoelingen zijn en ik wil erover horen. 
 
En Shri Krishna, de Allerhoogste zei: Ik ben de Tijd, de Vernietiger der werelden en 
Ik ben gekomen om alle mensen in de strijd te brengen. Met uitzondering van jullie 
(de vijf Pandawa´s) zullen alle hier aanwezige soldaten van beide partijen worden 
gedood. Sta op, en maak je op voor de strijd. Wees niet bang. Jij zal zonder twijfel 
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de overwinnaar zijn. Zij zijn volgens Mijn beslissing reeds ter dood gebracht en jij 
zal alleen maar een hulpmiddel, een instrument zijn in Mijn hand (hoofdstuk 11, 
verzen 32 - 33). 
 
Datgene of diegene die iedereen zou moeten kennen, dat ben Jij. U bent het hoog-
ste en het eerste doel, u bent onbegrensd, U bent de Schepper en de instandhou-
der van dit universum, U bent de EEUWIGE. U bent als een eenheid, maar bent 
tegelijkertijd overal in alles en tussen alle ruimten aanwezig. De Dewta’s zie ik ook 
in U aanwezig, ze zijn bezig U te aanbidden. O allesdoordringende VISHNU, ik word 
bang van dit schouwspel, ik kan het niet meer aan, ik ben in verwarring. Want ik 
zie al de zonen van Dhritrashtra met wie ik wilde strijden en al de koningen die aan 
zijn zijde stonden, al onze soldaten en ook Bhieshma en Dronacharya. Zij lijken met 
een grote snelheid te worden binnengezogen in uw mond. Hun hoofden worden 
door Uw verschrikkelijke tanden verbrijzeld. Ik kan het niet meer aanzien. Wilt U 
mij zeggen wie U nu werkelijk bent? Ik buig mijn hoofd voor U en verzoek U mij te 
vertellen wat uw bedoelingen zijn, wat U van plan bent  
 
Het drong eindelijk tot Arjun door dat Krishna niemand anders is dan de Allerhoog-
ste Persoonlijkheid Gods en sidderend, met gevouwen handen en heel eerbiedig zei 
hij: O Krishna, de wereld verblijdt zich wanneer ze Je naam verneemt en zo raakt 
een ieder aan Je gehecht. O, verhevene, die zelfs boven Brahma staat, Je bent de 
Oerbron, de Oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods, de enige toevlucht van deze 
wereld, Je kent alles, Je bent alles, Je bent al wat kenbaar is, deze hele schepping 
is van Jou vervuld (hoofdstuk 11, verzen 36 - 38). 
 
Het dringt ineens tot Arjun door dat hij al die tijd Krishna heeft behandeld als zijn 
vriend, en Hem bij zijn naam aansprak en vraagt om te worden vergeven voor zijn 
onwetendheid. Arjun is tegelijk blij en verward door de universele gedaante van 
Krishna, maar wil toch graag dat Krishna zich wederom in zijn gedaante als de Per-
soonlijkheid Gods openbaart.  
 
Krishna Bhagwaan zei dat Hij dat graag voor hem doet. Hij zegt aan Arjun, dat 
niemand voor hem deze onbegrensde glinsterende gedaante heeft gezien, want 
door bestudering van de Veda’s, het brengen van offers en barmhartigheid alleen, 
is niemand in staat Mijn Universele gedaante te kunnen zien. Alleen zij zullen Mij in 
Mijn Universele gedaante kunnen zien, die slechts Mij hun toegewijde dienst bewij-
zen. Dus alle daden en handelingen die ze verrichten met die intentie dat ze hier-
mee ook bezig zijn Mij te dienen, mijn bhakta’s zijn, niet gehecht zijn aan materiële 
zaken, iedereen met liefde behandelen en niemand vijandig gezind zijn, kunnen Mij 
zo aanschouwen (hoofdstuk 11 vers 54).  
 
Arjun, hoe en met welke naam je Mij (God) aanbidt, denk er altijd aan dat God de 
Lichtbron is van alle lichtgevende voorwerpen. Hij is de Gyanam, Gyeyam, Gyan-
gamyam - Hij is de kennis, Hij moet het doel zijn van onze kennis en Hij is het ken-
bare. Hij is IN IEDERS HART AANWEZIG! Daarom O Arjun, de onsterfelijke ziel die 
in het lichaam aanwezig is, is een klein onsterfelijk deeltje van Mij. Doe al je best 
om tot Hem te kunnen komen, zoek hem met je hart, geef je over aan hem. Hij zal 
Je zijn Genade geven, vrede brengen in je leven en uiteindelijk zijn eeuwige met 
gelukzaligheid vervulde woning voor jou openstellen. Leg al je taken, plichten en 
alle vormen van je geloof in mijn handen, neem afstand van dat alles en geef je 
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alleen maar aan Mij over. Wees niet teleurgesteld, vrees niet, Ik zal je verlossen 
van al je zonden en terugslagen. 
 
Want, door Mij te aanvaarden en dienovereenkomstig te handelen, zul jij door Mijn 
zegeningen en genade alle hindernissen en tegenslagen overwinnen. En zij die dat 
niet doen, maar hun eigen vals ego gehoorzamen (die niet naar mij luisteren), zul-
len verloren zijn. Doch als zij tot de ontdekking komen en besluiten om Mij vanaf 
dat moment voor altijd te aanvaarden, zal Ik ook hen omarmen. Ook zij zullen – 
maar dat zal uiteraard meer tijd en meer moeite kosten - op den duur worden ge-
red. Mijn advies aan jou is dus om nu te handelen, te strijden. Weiger je te strijden, 
dan handel je verkeerd. En uiteindelijk zal je door je eigen aard hiertoe worden 
gedwongen om hoe dan ook te strijden. Ik heb mijn werk gedaan. Ga bij je eigen 
hart te rade, en neem dan jouw besluit. Het staat je vrij wat je wilt doen. Als Guru 
en vriend heb Ik het beste met je voor.  
 
Ik raad je aan om niet alleen op je eigen kunnen te vertrouwen, maar Mij te aan-
vaarden, tot Mij te bidden, Mij toegewijd te zijn, Mij eer te bewijzen. Jij bent mijn 
zeer dierbare vriend en Ik beloof je dat je dan zeker tot Mij zal komen. En ook alle 
anderen, die met vreugde in hun hart en met toewijding Mij zullen dienen, of toe-
gewijd zullen luisteren naar de Bhagwat Gieta en ook ernaar zullen handelen, zullen 
eveneens worden bevrijd van hun tegenslagen.  
 
Nadat Krishna tot Arjun gesproken had zei Hij: Arjun, aldus heb Ik voor je de ver-
trouwelijkste van alle kennis uiteengezet. Overleg nu grondig bij jezelf wat je te 
doen staat en doe dan wat je wil. 
 
Shri Krishna is de Allerhoogste God. En toch legt Hij Arjun niks op. Arjun is vrij om 
zelf te beslissen of hij de strijd wil aangaan.  
 
Arjun krijgt de kans om er over na te denken en alles goed op hem te laten inwer-
ken. Hij staat op, loopt naar Krishna Bhagwaan toe, en zegt: O Krishna, U kunt 
nimmer falen, nimmer verkeerd zijn. Dat is mijn conclusie. Mijn vertwijfeling, be-
goocheling is voorbij. Mijn verstand en mijn geheugen werkt weer optimaal en Ik 
heb van U de ware kennis verkregen. Nu mijn twijfels zijn verdwenen, sta ik geheel 
open voor Uw adviezen. Ik ben bereid geheel volgens Uw adviezen, Uw opdrachten, 
de strijd aan te gaan. En Sanjay, die al die tijd aan koning Dhritrashtra verslag 
deed van de tweespraak tussen Heer Krishna en Arjun, was zeer verheugd over 
deze ontknoping en zegt in zijn laatste woorden tot de koning:  
O koning, OVERAL WAAR Heer Krishna, de grootmeester van alle vormen van Yo-
ga’s, en overal waar de grootste boogschutter Arjun aanwezig zullen zijn, daar en 
alleen daar zal zonder enige twijfel ook, voorzeker, welvaart (rijkdom), overwin-
ning, respect, rechtvaardigheid en zege altijd aanwezig zijn. Dit is tot slot mijn me-
ning, zegt Sanjay en beëindigt de verslaggeving aan koning Dhritrashtra.  
 
De strijd begint. Het is hard en meedogenloos. Gezeten op de strijdwagen van Ar-
jun, fungeert Krishna als de wagenmenner van Arjun. De tegenpartij begint in ver-
warring te raken. Op de tiende dag raakt de pijl van Arjun de grote onoverwinnelijk 
gewaande Bhieshma Pitamah, de familie-oudste. Hij zal liggend op een bed van 
pijlen de oorlog meemaken, want hij is gezegend om zelf het tijdstip van zijn dood 
te bepalen. Het leger van Durjodhan raakt steeds verder in verwarring en zijn leger 
is flink uitgedund. Maar hij kan zijn hoogmoed en koppigheid niet van zich afzetten. 
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En het onvermijdelijke gebeurt. Guru Dronacharya en tenslotte ook Durjodhan wor-
den neergeveld. Bhiem, de broer van Arjun, rent met zijn knots naar hem toe en 
zegt: Durjodhan, ik wil je herinneren aan de eed die ik had afgelegd om die dijen 
van jouw, waarop jij Draupadie geheel ontkleed wilde laten plaatsnemen, te zullen 
verbrijzelen. Mijn belofte aan Draupadie en mijn gegeven woord aan jou ga ik nu 
waar maken. En de knots van Bhiem deed zijn werk grondig. Niemand van Durjod-
hans leger blijft over. De groep van Arjun begint het slagveld te verlaten. Krishna 
Bhagwaan loopt naar Durjodhan toe en spreekt hem aan. Maar hij zegt dat hij in 
deze situatie geen genade wil, hij vindt zelf dat het daarvoor te laat is. Toen dat 
kon heb ik het niet gewild, dus verkies ik om zo te sterven, zegt hij tegen Krishna. 
 
We hebben gezien dat Shri Krishna, zittend op de strijdwagen van Arjun de teugels 
van de vijf paarden stevig in handen houdt en met vaste hand heeft geleid. De 
strijdwagen is het symbool van ons lichaam dat is opgebouwd uit vijf stoffelijke 
elementen (de vijf paarden voorstellend). Middels de diverse uitspraken en advie-
zen leert Krishna aan Arjun de essentie van het bestaan, het leven, de band tussen 
Atma en Parmatma, de Dharma, Karma, de Yoga en meditatie, het samenspel tus-
sen mens en natuur, de incarnatie van God en de reïncarnatie van de mens enz. Hij 
legt eerst uit wat de Sakaam Karma is en legt daarna veel nadruk op de Nieskaam 
Karma. Nieskaam Karma is het verrichten van de juiste daden maar zonder het 
verlangen om daarvoor een bepaalde beloning (zegeningen van God) te willen krij-
gen. Als we het doen om de beloning dan is het geen weldaad in de vorm van je 
menselijke plicht tegenover mens en God. Dat is dan in feite het drijven van een 
soort handel waarbij je berekenend te werk gaat. Je zal dan niets willen doen waar-
bij je geen persoonlijk voordeel zal hebben. En dan ben je niet meer in staat om 
God en mens te dienen of offers te brengen voor de medemens. Krishna Bhagwaan 
zegt tegen Arjun: Het kwaad dient altijd te worden bestreden en het goede dient 
altijd te worden betracht. Net als Arjun voert ieder mens een strijd in zijn leven 
tegen allerlei positieve en negatieve krachten in zijn gedachtenwereld. Middels een 
positieve instelling zullen we kunnen groeien in wijsheid en begrip voor anderen. Zo 
vindt ook telkens een gesprek plaats tussen mens (atma of Arjun) en Parmatma 
(God of Krishna). Zullen we blijven luisteren naar onze ego (net als Durjodhan) dan 
zullen we uiteindelijk bedrogen uitkomen. Maar als we open zullen staan voor juiste 
adviezen en voor de boodschap van Heer Krishna zoals verwoord in de Bhagwat 
Gieta en andere Heilige Geschriften, dan zullen we als overwinnaars uit de bus ko-
men, zoals Arjun. 
 
We willen graag God zien. Maar als Hij in ons midden is, bij ons is, zijn we net als 
Arjun niet in staat om Hem te herkennen. Ik ben in alles en iedereen aanwezig zegt 
Krishna, maar willen wij in onze vriend, vrouw, man, broer, collega enz. ook God 
zien? Wij vinden ons vaak beter dan de ander, hebben geen respect voor elkaar, 
kijken neer op anderen en het komt nooit in ons op om God ook in de naaste te 
leren zien. God gaat zelf naar Durjodhan om hem te wijzen op zijn onredelijke ge-
dragingen. En Hij biedt aan om te helpen. Wil Durjodhan dat? Neen, niet de rede, 
het verstand, maar de kracht en het geweld zullen hem helpen denkt hij. Zo reage-
ren ook wij vaak. We zijn soms zeer onredelijk maar willen onze wil opleggen aan 
anderen, willen niets weten van overleg en willen altijd ons gelijk hebben. Ook al 
gaat dat ten koste van vele onschuldige mensen, vrienden en familieleden die 
noodgedwongen worden betrokken in het conflict. Wat het gevolg daarvan is, zien 
we ook duidelijk. Durjodhan verliest alles wat hij met gemak kon hebben behouden. 
Hij vindt de dood er bij. Maar niet hij alleen als de veroorzaker van dit conflict vindt 
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de dood. Hij sleept vele anderen met zich mee in het verderf. Ook onze koppigheid 
maakt veel slachtoffers doordat de gevolgen worden gevoeld door anderen die ons 
dierbaar zijn. Dit zijn de wijze lessen van Shri Krishna Bhagwaan voor de mens. 
 
 
 
 

6      De levenswijze en Sanskaars 
pandit S. Bansidhar en pandit Shastri Gauranga Premananda das 

 
6.1 De Karma en wedergeboorte (reïncarnatie)

pandit Shastri Gauranga Premananda das 
 

Voordat er begonnen wordt met het beschrijven 
van de levenswijze en de sanskaars, is het be-
langrijk eerst een uitleg te geven over reïncarna-
tie. Reïncarnatie is het onvermijdelijke resultaat 
van karma (handelingen of activiteiten) en de 
terugslagen op onze handelingen. In de Bhagwat 
Gieta wordt reïncarnatie als volgt beschreven: 
“Zoals de belichaamde ziel van dit lichaam voort-
durend overgaat van kindertijd in jeugd in ou-
derdom, zo gaat de ziel na de dood op gelijke 
wijze over in een ander lichaam. Een wijs mens 
raakt door zo’n verandering niet verward”. 

 
 “Zoals een mens nieuwe kle-
ren aantrekt, en de oude af-
dankt, zo accepteert de ziel 
op gelijke wijze nieuwe stoffe-
lijke lichamen, waarbij hij de 
oude en ongeschikte laat voor 
wat die zijn.” (Shrimad Bhag-
wat Gieta Hoofdstuk 2 de versen 13 en 22). 
 
 
Maar wat is dan de oorzaak van het verkrijgen van een nieuw lichaam voor het 
volgende bestaan, na de dood? De belangrijkste oorzaak hiervan bestaat uit ie-
mands daden, die al of niet deugdzaam zijn. Iedere daad, hetzij fysiek, hetzij emo-
tioneel of mentaal, elke handeling die afspeelt op het materiële (sthulam) of op het 
astrale vlak (sukshsma) maakt een kiem van karma aan. Als zaadje zal karma na 
het uitzaaien ervan al of niet vruchtzetten. De talloze zaden die wij door ons hande-
len uit verlangen, afkeer, lust, hebzucht, haat, goede en kwade woorden, enz. 
voortbrengen, zullen ongetwijfeld vroeger of later, een positieve of negatieve uit-
werking hebben al naar de aard van het zaadje. Als dat niet in dit leven gebeurt 
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dan wel in een toekomstig bestaan. Wat een mens zaait, dat zal hij oogsten is een 
bekend Nederlands gezegde. Goede en slechte daden kunnen meteen vrucht schie-
ten of zich opstapelen, waarbij zij pas in de toekomst ontkiemen, en daarbij leed of 
beloning bezorgen. Laten we nu eens kijken naar de verschillende soorten karma 
als actie en reactie, hoe deze zich ontwikkelen en hoe er vanaf te komen.  
 
Ugrakarma and Vikarma 
Ugrakarma verwijst naar buitengewoon slechte activiteiten die de fijnzinnige gevoe-
lens van het menselijke individu en de maatschappij vernietigen. Zij zorgen ervoor 
dat iemand zijn belangstelling voor vragen naar bovenzinnelijke zaken en zelf-
realisatie verliest. De mens wordt betrokken in vele soorten zondige activiteiten en 
raakt daardoor tot verval. In de vedische Warn-Aashram maatschappij zouden 
mensen, volgens de formule ‘eenvoudig leven hoogstaand denken’ op eenvoudige 
wijze leven van de gaven van het land. Zo kunnen we, als we het vroegere gedrag 
van de vrome landbouwers beschouwen, zien welk een overvloed zij kenden door 
de eenvoud. Door de gruwelijke activiteiten van ugrakarma vernietigen we de kan-
sen van menselijke beschaving! Met andere woorden, goddeloosheid ontwikkelt zich 
door het omarmen van ugrakarma waardoor eenvoudig leven, hoogstaand denken 
wordt geminacht. Als de fijnere menselijke gevoelens en de praktijk van spirituali-
teit afwezig zijn, kan men slechts betrokken raken in de activiteiten van vikarma. 
Vikarma is gelijksoortig aan ugrakarma, maar het verwijst specifieker naar overtre-
dingen of immorele activiteiten welke onwettig en verboden zijn volgens het be-
schavingssysteem van varnashram en de Vedische Geschriften. Als iemand betrok-
ken raakt in vikarmische activiteiten verliest hij langzamerhand alle goede kwalitei-
ten, en kan daardoor niet langer als een verheven nobel mens beschouwd worden. 
Vikarmische activiteiten leiden tot herhaalde geboorte en dood. Deze en andere 
kenmerken en geboorten worden gezien als het karma van belichaming, welke door 
diegenen zelf in deze wereld zijn voortgebracht. Op die manier worden ze makers 
van slecht karma. 
 
Reacties op karma. 
De meest klaarblijkelijke reactie op ugrakarma en vikarma is klesha (ellende).  
Iemands geboorte is één met karma samenhangend gevolg. De zondige activiteiten 
veroorzaken twee soorten terugslagen: de acute of aan het licht getreden-, en de 
sluimerende-. Een zondige daad brengt twee soorten van terugslagen teweeg. Eén 
soort schept direct lichamelijk- of emotioneel lijden, de ander brengt indirect lijden 
met zich mee door iemands zondige neiging te laten toenemen. Als zondige verlan-
gens toenemen, nemen ook zondige daden toe. Als zondige daden toenemen, ne-
men zondige verlangens toe – het is een zichzelf onderhoudende cirkelgang of spi-
raal. Hoe meer men zijn verlangens probeert te bevredigen, hoe sterker ze worden 
of ze blijven bestaan. Om deze cirkel van gebondenheid te doorbreken zal men 
zondige verlangens dienen toe te staan maar niet nastreven ze te vervullen. Nu zij 
niet worden aangevuld door sluimerende terugslagen, zullen ze geleidelijk aan uit-
doven en het hart voor altijd verlaten. Zoals hiervoor al is gezegd wordt zondig 
gedrag voorafgegaan door zondig verlangen, en het is uiteindelijk avidya of onwe-
tendheid dat zowel de oorzaak van zondig gedrag als zondig verlangen is. Deze 
onwetendheid slaat op onwetendheid aangaande iemands werkelijke (ware) identi-
teit. Samenvattend volgens de Padma Puraan kan men door zuivere bhaktie, devo-
tionele dienst aan God, op het goeie pad blijven. Alleen onthechten van zondige 
verlangens zal niet voldoen. Men moet het hart vullen met liefde voor God. Op die 
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manier wordt de bhakt beschermd en wordt voorkomen dat hij vervalt in Ugrakar-
ma en Vikarma. 
 
Karma en Sukriti 
Karma verwijst naar vrome daden welke in overeenstemming zijn met de hogere 
wetten van de natuur of de Vedische Geschriften. Dit soort handelen staat het le-
vende wezen in het algemeen toe om hogere planeten te bereiken na het verlaten 
van het huidige lichaam of om op zijn minst een ander menselijk lichaam op aarde 
te mogen krijgen. Enkele van deze daden zijn: het geven van donaties aan brah-
mana’s, het bouwen van ziekenhuizen of waterputten, het voedsel geven aan hon-
gerige mensen, of welk ander hulpvaardige en algemeen zegenrijke activiteit ook. 
Men dient echter te begrijpen dat het onmogelijk is om zondige daden volledig te 
voorkomen daar men al talloze kleine levens doodt door simpelweg te ademen, 
lopen, vuur aan te steken, water te drinken, of de vloer aan te vegen. Er bestaan 
drie soorten vroom karma (sukriti) die men onwetend kan uitvoeren, dus waarbij 
men zonder kennis van zaken is over het resultaat dat zij opleveren. 
 
1. bhogonmukhé sukriti – vrome daden die materiële rijkdom, materiele talenten of 
een mooi lichaam opleveren. Dit soort activiteit staat ook wel bekend als kar-
monmukhi sukriti of vroomheid welke afkomstig is van subhakarma (gunstige acti-
viteiten). 
 
2. mokñonmukhé sukriti – vrome werken die het levende wezen in staat stelt om 
op te gaan in het bestaan van de Allerhoogste – Bhagavan. Dit wordt bereikt door 
vroomheid welke afkomstig is van het cultiveren van kennis en daarom ook wel 
jnanonmukhi sukriti wordt genoemd.  
 
3. bhakty-unmukhé sukriti – is een vrome activiteit die iemands sluimerende toe-
wijding, bhakti aan de Heer geleidelijk aan doet ontwaken. Dit is de belangrijkste 
soort sukriti, want het zet de jiva (ziel) aan tot een ontmoeting met een zuivere 
heilige toegewijde. Door omgang met een toegewijde van de Heer wordt iemands 
geloof krachtig. Langzamerhand ontwikkelt hij smaak voor het uitvoeren van bhakti 
activiteiten voor het plezier van de Allerhoogste God. Zoals bijvoorbeeld het chan-
ten van de heilige naam, bidden, het doen van poedja, enz. Geleidelijk aan wordt 
hij begaan met alle levende wezens, en daardoor steeds steviger verankerd in de 
overtuiging om een leven te leiden van voortdurende toewijding aan God. 
 
Karma-yoga 
In de categorie van karma worden er nog twee soorten activiteiten genoemd De 
ene heet sakama karma yoga. De beoefenaar van dit soort activiteit voert hande-
lingen uit die hij zelf prettig vindt en staat slechts weinig van de vruchten van deze 
activiteiten af aan de eredienst van de Heer. De andere soort heet nishkama karma 
yoga waarbij men nog steeds zelfgewilde activiteiten verricht maar hierbij alle 
vruchten van zijn werken afstaat voor de voldoening van de Heer  
 
Akarma en Sanskaars 
Akarma is activiteit welke helemaal geen materiële terugslag met zich meebrengt.  
Akarma is het aanbieden van directe devotionele dienst aan God door middel van 
de negen belangrijkste toepassingen van toegewijde dienst te weten: 1) aanhoren 
of vernemen en 2) chanten (reciteren) van de transcendente heilige naam, vorm, 
kwaliteiten, paraphernalia of bovenzinnelijke symbolische artikelen, en het spel en 
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vermaak van de Heer, 3) deze in herinnering brengen, 4) dienen van de lotusvoe-
ten van de Heer, 5) de Heer nederig vereren door het aanbieden van zestien soor-
ten paraphernalia, 6) aanbieden van gebeden aan de Heer, 7) Zijn dienaar worden, 
8) de Heer als iemands beste vriend beschouwen, en 9) alles aan Hem onderge-
schikt maken (met andere woorden, Hem dienen met lichaam, verstand en woor-
den) worden allemaal als onderdelen van zuivere bhakti beschouwd. Deze activitei-
ten worden als akarma gezien. 
 
Betekent dat dan dat iemand geen deel zou kunnen hebben aan enige sociale acti-
viteit en religieuze activiteiten zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van sanskaars (hei-
lige sacramenten, ceremoniën) als de Viwaha sankaars of de Antyesti ceremonie 
e.d.? Men kan zeker wel aan sanskaars deelnemen. Sanskaars zuiveren iemand van 
slecht karma, doen iemands vroomheid en bescherming biedende invloeden binnen 
de materiële natuur toenemen. Daarom helpen sanskaars, de zuiverende activitei-
ten voor menselijke wezens welke beginnen met de garbhadana sanskaar, iemand 
om transcendente en goddelijke neigingen te ontwikkelen. Door sanskaars kan de 
mens betrekkingen tussen ouders en kinderen, tussen man en vrouw, tussen mees-
ter en leerling, tussen de mensen op aarde, tussen levenden en doden, de heiligen 
en God, gezond maken. Sanskaars verdrijven de kwalijke invloeden van zichtbare 
en onzichtbare werelden en trekken de zegeningen van de heiligen en God aan. 
 
 
6.2 De sanskaars 

pandit S. Bansidhar 
 
Iemands voorkeuren en karakter worden gevormd door de verschillende sanskaars 
en alle daden die hij of zij uitvoert. Het woord sanskaar komt van het Sanskriet en 
betekent “perfecte daad”. Sanskaars zijn hoogwaardige zuiverings- en spiritualise-
ringsrituelen; een soort heilige sacramenten. Het ritueel berust op handelingen die 
in harmonie zijn met metafysische regels die ten grondslag liggen aan de onzicht-
bare werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid die niet kan worden gezien door onze 
zintuigen in de onzichtbare wereld. Sanskaars vernietigen slechts karmische reac-
ties en stimuleren gunstige invloeden van moeder natuur, ze werken beschermend 
en zegenend, en stimuleren een goede ontwikkeling van een persoon. Naast de 
dagelijkse activiteiten (nitya kriya) zijn er de sanskaars welke een individu verricht, 
niet op regelmatige basis, maar meer zo nu en dan.  
 
Functie en doel van sanskaars algemeen 
De nut van de sanskaars wordt door middel van de onderstaande voorbeeld verdui-
delijkt. Een landbouwer wil bijvoorbeeld groenten gaan verbouwen. Hiervoor kan hij 
een keuze maken hoe hij dat wil doen. Hij kan bijvoorbeeld lukraak een stukje 
grond daarvoor gebruiken zonder te onderzoeken of die grond geschikt is of niet. 
Hij kan ook willekeurig zonder te onderzoeken of die zaden wel geschikt zijn in de 
grond stoppen. En hij is klaar. Hij weet dat die groenten over drie maanden kunnen 
worden geoogst, dus moet hij er voor zorgen dat hij over drie maanden dat komt 
oogsten. Een andere landbouwer wil ook diezelfde groenten gaan verbouwen. Hij 
gaat niet lukraak aan het werk. Hij begint eerst een plan te maken. Hij gaat eerst 
onderzoeken of die grond wel goed geschikt is voor die groente soort. Hij gaat na 
hoe hij  aan die zaden kan komen die voor een goede oogst kunnen zorgen. Deze 
tweede landbouwer gaat eerst de grond bewerken. (geschikt maken door bijvoor-
beeld eerst om te ploegen, daarna te eggen om zodoende de zuurgraad van de 
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grond te verminderen, de grond goed tot rust te laten komen, te laten rijpen) 
Daarna gebruikt hij veredeld zaad die een grote oogst kan geven. En daarna stopt 
ook hij het zaad in de grond. Ook hij weet dat hij na drie maanden kan oogsten. 
Maar hij wacht niet tot de drie maanden voorbij zijn om daarna te komen oogsten. 
Hij bewaakt het totale proces vanaf het moment van het planten. Hij besproeit ze, 
bemest ze, zorgt dat onkruid de groenten niet overwoekeren, past er ook op dat 
ziekten en plagen de groenten niet aantasten. Anders gaat hij over tot tijdige be-
handeling ervan. Dan breekt het moment aan dat de groenten moeten worden ge-
oogst!  
De eerste landbouwer ziet tot zijn schrik dat een deel van zijn groenten dood zijn 
en de rest draagt heel weinig groenten. De tweede landbouwer is trots op zijn veld 
met groenten. Ze staan er prachtig bij. En hij heeft een zeer goede oogst.  
 
Dit zelfde proces is van toepassing op de mens. 
De Rishi’s hadden al snel door dat ook in het leven van de mens het mogelijk is om 
die veredeling, die goede ontwikkeling tot stand te brengen voor zover de menselij-
ke handeling dat kan beïnvloeden. Ook de mens moet dan planmatig te werk te 
gaan, goede omstandigheden creëren, goede lichamelijke-, geestelijke- en karakter 
eigenschappen (helpen) ontwikkelen, regelmatige bijsturing verrichten en veel zorg 
besteden aan een nog te beginnen leven of aan het reeds geboren kind. Bij de 
mens wordt de vrouw gezien als de grond, de ontvanger van het zaad. De man 
wordt gezien als de schenker van de zaad. Als man en vrouw de wens koesteren 
om hun gezin te verrijken met een kind; en ze willen natuurlijk dat het kind een 
gezond en gelukkig kind wordt, dan zullen ook zij net als de goede landbouwer 
planmatig te werk moeten gaan. Zij zullen in goede harmonie en in overleg met 
elkaar vele maatregelen moeten bespreken en ook nemen om als goede Vader 
(zaad) en (Moeder) de basis te leggen voor een gezond kind met goede karakter 
eigenschappen. Al deze maatregelen kunnen we zien als de basis sanskaars. Deze 
dienen door de ouders te worden verricht voor de geboorte van het kind. Ze wor-
den daarom ook de prenatale sanskaars genoemd. De man en vrouw zullen in goed  
overleg met elkaar bewuste keuzes moeten maken ten aanzien van hun voedsel, 
drank, lectuur, ontspanning, rust en slaap. Beiden zullen hun uiterste best voor 
moeten doen om vriendelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, hulpvaardigheid tot 
hun deugd te maken. Het ontwikkelen van goede karakter eigenschappen, kennis 
en vaardigheden, en vermijden van alcohol, drugs, sigaretten en verder al datgene 
dat kan bijdragen tot het ontwikkelen van goede eigenschappen, behoort eveneens 
tot de zaken die met elkaar worden besproken / afgesprokenen ook nageleefd. 
Pas wanneer vader en moeder op deze wijze zich hebben ingezet om naar beste 
vermogens de goede eigenschappen aan te kweken, breekt het moment aan dat zij 
overgaan tot de daad die moet leiden tot de zwangerschap van de vrouw. 
 
De Zaad die moet ontkiemen, moet zo leiden tot de vorming van een gezond kind 
met vele goede eigenschappen die vader en moeder zouden kunnen beïnvloeden. 
Ook na de conceptie, tijdens de zwangerschap en de lichamelijke vorming van de 
foetus en de geestelijke vorming van de foetus, hebben de ouders een grote zware 
taak. 
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Al die maatregelen die de ouders hebben genomen zijn delen van de Sanskaars. 
Na de geboorte van het kind begint de fase van de verzorging. Denk aan de zorg 
van de plantjes die ontkiemen en die vanaf dat moment worden verzorgd middels 
handelingen als besproeien, bemesten, onkruidbestrijding. Dit zijn stuk voor stuk 
voorbeelden van de sanskaars. In het leven van het kind zorgen de sanskaars er 
voor dat het kind in een goed milieu, onder goede omstandigheden, met regelmati-
ge scholing, begeleiding, bescherming en zorg op kan groeien tot een ideale we-
reldburger. Natuurlijk is het bereiken van dit ideaal niet alleen afhankelijk van de 
ouders, maar daarnaast spelen ook andere factoren een rol. Denk aan het milieu en 
de omstandigheden waarin de ouders moeten leven, de mogelijkheid van voldoende 
scholing, de armoede, het staatsbestel, de democratische vrijheden enz. Deze ex-
terne factoren, die factoren die de ouders niet in de hand hebben, kunnen zowel 
voor de ouders als voor hun kind een grote hindernis gaan vormen voor de goede 
ontwikkeling van het kind. En zoals dat voor alle mensen geldt, zullen ook hier de 
Bhakti (geloof, toewijding), de via de ouders meegekregen goede eigenschappen, 
samen met de positieve karma’s die uit de vorige levens zijn meegenomen het kind 
verder ondersteunen. Voor de rest zijn wij afhankelijk van de Goddelijke genade. 
 
 
De vedische griha sanskaars (huishoudelijke zuiveringsrituelen) worden niet gericht 
op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, maar worden door de man voor zijn vrouw 
en kinderen verricht, in specifieke perioden in de ontwikkeling van het kind. 
De vedische sanskaars, beginnend bij garbhadhana (bevruchtingsritueel) en eindi-
gend met het huwelijk van het kind, zuiveren de persoon gedurende progressieve 
stadia in het familieleven. Twee van deze sanskaars geven een verandering van de 
aashram (levensorden) weer: upnayan, waarbij het kind een brahmachari (student) 
wordt, en wiwaah, of huwelijksceremonie waarbij een man een grihastha (huiselijk 
leven) wordt. Voorts is er de antyesthi (overlijdingsrituelen) die voor iedereen wor-
den verricht ongeacht familie relaties. Aangezien de sanskaars deel uitmaken van 
de oorspronkelijke oertraditie, zouden deze vereeuwigd moeten worden voor zowel 
de materiële als spirituele voorspoed van de mensheid. Daarom zou het uitvoeren 
van deze sanskaars niet gestopt moeten worden. Volgens de Vedische Geschriften 
zijn activiteiten in de geaardheid goedheid gunstig om te vorderen op het pad naar 
bevrijding uit deze materiele natuur. Door middel van sanskaars kunnen we de 
relatie heiligen tussen: 
-ouders en kinderen: garbhadhaan, pumsavana, siemantonnayan, nieskraman, 
naamkaran, mundan, anna-prashna, karna vedha. 
-echtgenoot en echtgenote: wiwaah 
-guru en discipel: widyarambha, upnayan 
-mensen onderling op deze planeet: homa’s, jagya’s 
-mensen en overledenen: antyesthie 
-mensen en dewta’s: homa’s, jagya’s 
-sadhu’s en God: homa’s, jagya’s 
 
 Janmana jayate shudra samskarad bhaved dvijah 

Veda-pathad bhaved vipro brahma janititi brahmana 
 
“Bij de geboorte is iedereen een shoedra, maar door het ondergaan van de nodige 
sanskaars wordt men een tweemaal geborene en kan een brahmana worden. Na de 
Veda’s bestudeerd te hebben kan iemand een vipra worden en door realisatie van 
Brahman wordt men werkelijk een brahmaan.” 
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Adhikaar-kandidaat voor sanskaars 
Volgens de shaastra’s zou iedereen die geboren wordt sanskaars moeten onder-
gaan. Vrouwen ondergaan eveneens de riten. In het algemeen moet de getrouwde 
man de verrichter van de riten zijn (voor zijn vrouw en zijn kinderen). Binnen de 
vedische leringen vinden we twee paden: pravritti marga en nivritti marga. Pravritti 
heeft betrekking op de karma-kandiya’s en grihastha’s die naast de weg van dhar-
ma, en moksha ook artha en kama verlangen. Nivritti marga heeft betrekking op de 
onthechte levensorde (sanyaas, tyaga). 
Een vritti is een impressie die we opdoen in ons dagelijks leven via onze zintuigen. 
Leven in een bepaald specifiek milieu en omgang met een bepaalde groep mensen 
zal daardoor een bepaalde impressie op ons achterlaten wat ons karakter zal vor-
men. 
 
Bij de Aarya Samaadj wordt bij elke sanskaar een havan jagya (gebed/vuuroffer) 
vooraf gedaan en dan volgt de ceremonie. In de Sanskaar-Vidhi is beschreven op 
welke wijze de Sanskaar moet worden uitgevoerd, welke mantra’s daarvoor dienen 
en welke regels in acht moeten worden genomen. Bij de wiwaah sanskaar wordt 
een aanvang gemaakt met de Waakdaan ceremonie (Var-chekay), het woord geven 
door de bruidegom/reserveren van de bruid. Het Tilakritueel ontbreekt. De huwe-
lijkplechtigheid start met de verwelkoming van de bruidegom met een mala door de 
bruid. De gowdaan en sindhoerdaan is eveneens een essentieel onderdeel van de 
wiwaah sanskaar. Deze wordt na de biday (afscheidsceremonie) afgesloten met een 
havanjagya terstond na de aankomst van de bruid bij de schoonouders of in haar 
toekomstige woning. De Antyeshtie Sanskaar (16de) geschiedt na de dood, wanneer 
de ziel het lichaam heeft verlaten. Op de dag van de crematie vindt een gebedsritu-
eel met vuuroffer plaats en na de crematie tot slot een zuiveringsritueel wederom 
door middel van gebed/havanjagya ten behoeve van de nabestaanden en familie. 
 
De Hare Krishna’s volgen de regels voor het verrichten van de sanskaars die door 
Gopal Bhatta Goswami is opgesteld uit verschillende Heilige Geschriften. Dit wordt 
de Vaisnava Sanskaar vidhi genoemd. Vaishnavas zijn toegewijden van Heer Vishnu 
die Hem aanvaarden als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.(Bhagwaan). De toe-
gewijden (bhakt’s)verrichten de sanskaars om dichter tot de lotusvoeten van Shri 
Bhagwaan te komen. De laatste sanskaar, de antyesthie sankaar wordt later be-
sproken. 
 
De 16 sanskaars met betekenis en specifieke functie 
In het leven van de Hindoe spelen Sanskaars (heilige Sacramenten) een grote rol. 
Zijn leven begint met Sanskaar en eindigt met Sanskaar. Het Antyesthie Sanskaar 
(ceremonieën horend bij de crematie of begrafenis) is de 16 e en laatste Sanskaar. 
De Mahabharat somt er 48 op in totaal. Daarnaast zijn er nog zegeningsriten als de 
Griha-pravesh.De Griha Prawesh (binnengaan in een nieuw huis) ceremonie wordt 
toegepast bij het binnengaan van een nieuwe woon-, werk faciliteit, zoals een huis, 
winkel, centrum etc. Door het verrichten van deze ceremonie worden ongunstige 
levende wezens en ongunstige invloeden die in en om het huis aanwezig zouden 
kunnen zijn, vergejaagd en worden gunstige vibraties aangetrokken. De bedoeling 
van de Sanskaars is eerder al uitgelegd. Hier dus een kort resumé van de 16 san-
kaars: 
1. De Garbhadhaan Sanskaar (de conceptie) 
2. De Punsawan Sanskaar (ceremonie om moeder en kind te zegenen) 
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3. De Siemantonnayan Sanskaar (ceremonie waarbij ouderen uit de familie samen  
    met het echtpaar rituelen verrichten.) 
4.De Jaatkarma Sanskaar (bij en direct na de geboorte) 
5. De Naamkaran Sanskaar (de naamgeving) 
6. De Nieskraman Sanskaar (kennismaking met de natuur en planeten) 
7. De Annaprasha Sanskaar 
8. De Chrakarma of muran Sanskaar 
9. De Karnawedh Sanskaar 
10. De Upnayan Sanskaar 
11. De Widdyarambh of Wedarambh Sanskaar 
12. De Samaawartan Sanskaar 
13. De Wiwaah Sanskaar (het huwelijk) 
14. De Waanprasth Sanskaar 
15. De Sanyaas Sanskaar 
16 De Antyeshtie Sanskaar 
 
1. De Garbhadhaan Sanskaar (conceptie) 
Veredeld zaad en (humusrijke) goede grond zijn de eerste voorwaarden voor een 
goede oogst. Zo zijn goede, gezonde, geestelijk in balans zijnde, in harmonie met 
elkaar levende echtparen de eerste voorwaarden voor de geboorte van een gezond 
en gelukkig kind. In de Heilige Geschriften wordt er op gewezen dat te jonge kinde-
ren niet voldoen aan die voorwaarden. Daarom werd een minimum leeftijd van 16 
jaar voor een vrouw en 25 jaar voor een man aanbevolen. Tevens werd vermeld 
dat het beter zou zijn wanneer de vrouw 18 jaar of ouder is. Er werd op gewezen 
dat het echtpaar veel aandacht zou moeten besteden aan uitgebalanceerd, energie-
rijk, vegetarisch voedsel. Het gebruik van sigaretten, alcoholische dranken werd ten 
strengste afgeraden. Het denken en handelen moet positief zijn. Wanneer de datum 
van de geslachtsdaad in goed overleg met elkaar is vastgesteld door man en 
vrouw, wordt overdag gezamenlijk gebeden, wat godsdienstige rituelen verricht en 
khier (rijst gekookt in melk waaraan suiker enz is toegevoegd) als offerspijs geof-
ferd. Daarna gebruikt men gezamenlijk die Prasaad en een maaltijd. ‘s Avonds 
vindt de geslachtsdaad plaats op een volledig ontspannen manier na een gebed. 
 
2. De Punsawan Sanskaar (ceremonie om moeder en kind te zegenen) 
In de tweede of derde maand van de zwangerschap wordt door ouders en familie 
gebeden om Gods zegeningen voor moeder en kind. Dit gebeurt door middel van 
het verrichten van een korte godsdienstige ceremonie. De familie moet de moeder 
in deze periode goed ondersteunen. Echtgenoot, familie en anderen zullen er op 
moeten letten dat de rust en harmonie tussen echtpaar bewaard blijft, en dat gelet 
wordt op voedsel en drank die de vrouw gebruikt. Dat er geen omstandigheden 
worden gecreëerd door anderen en ook niet door de vrouw, die kunnen leiden tot 
stress, woede, verdriet enz. van de moeder (vrouw). 
  
3. De Siemantonnayan Sanskaar 
Dit is eveneens een ceremonie waarbij ouderen uit de familie samen met het echt-
paar wat rituelen verrichten. De bedoeling is om telkens weer goede aandacht en 
zorg te besteden aan het welzijn van moeder en kind, zodat het kind goed en ge-
zond kan blijven groeien en ontwikkelen. Dit gebeurt op een speciaal voor deze 
ceremonie voorgeschreven dag in de vierde maand van de zwangerschap. Vooraf 
moet Khier of Khietjarie (rijst gekookt met een of meerdere soorten erwten, spece-
rijen) worden klaargemaakt. Hiermee verrichten man en vrouw een vuuroffer. Ver-
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der zijn er andere rituelen die worden verricht. Zo staat aangegeven dat de man 
het haar van zijn vrouw moet insmeren met goedgeurende olie. Daarna moeten zij 
de plaats waar de rituelen zullen plaatsvinden betreden. Ze worden op dat moment 
meestal met muziek en gezang uit de Saam Veda verwelkomd. Vervolgens wordt 
de resterende Khietjarie vermengd met ghee (geklaarde boter). De vrouw wordt 
gevraagd om haar gezicht te bekijken in de ghee en te vertellen wiens gezicht ze 
heeft gezien als spiegelbeeld. En als laatste nodigen oude wijze vrouwen uit de 
familie de vrouw uit om tussen hen plaats te nemen. Dan moet zij na een kort bab-
beltje met hen de resterende Khietjarie opeten. Tijdens het eten wordt zij door de 
oudere vrouwen met een Mantra gezegend.  
 
Deze drie Sanskaars worden de prenatale Sanskaars genoemd, Sanskaars die vóór 
de geboorte plaatsvinden. Daarna volgen de postnatale Sanskaars. 
 
4. Jaatkarma Sanskaar (bij en direct na de geboorte) 
Hier verricht de vader de ceremoniën. Even voor de bevalling wordt op het lichaam 
van de vrouw onder het uitspreken van mantra’s water gesprenkeld. De vader gaat 
bidden met enkele mantra’s en een klein vuuroffer verrichten. Na de geboorte van 
het kind neemt de vader een voor dit doel klaargemaakt dun staafje van goud in 
zijn hand. In een schaal is inmiddels wat ghee en evenveel honing klaargelegd. De 
vader doopt de gouden staaf in het mengsel en schrijft het woord Aum op de tong 
van het kind en fluistert in het rechter oor van het kind het volgende ”Vedo - asi-
tie”, onthoud dat ”Veda” jouw geheime naam is! Daarna krijgt de baby een druppel 
van de honing en ghee op zijn tong onder het uitspreken van mantra’s. Met het 
uitspreken van weer andere Mantra’s ruikt hij het hoofd van het kind. Vervolgens 
spreekt hij mantra’s uit en vraagt zijn vrouw om het kind eerst haar rechter borst 
en daarna haar linker borst te geven. Deze sanskaar wordt afgesloten met het reci-
teren van mantra’s. Let er ook op dat de vader tijdens deze periode een onreine 
status heeft en geen Mandir gaat bezoeken. 
 
5. Naamkaran Sanskaar (naamgeving) 
Er zijn twee soort namen die aan het kind worden gegeven. Volgens wettelijk voor-
schrift moet de geboorte binnen enkele dagen worden aangemeld om te worden 
opgenomen in de bevolkingsadministratie van de gemeente waar men woont. Dat is 
de officiële naam waaronder het kind overal bekend zal zijn en die op zijn paspoort 
zal staan. Daarnaast hebben de Sanatanies een speciale naam; een soort geheime 
naam die alleen de ouders (en als de ouders dat willen ook de grootouders) en het 
kind zelf zullen kennen. Bij de keuze van de voornamen zijn de ouders vrij. De ge-
heime naam, die Rashie ké naam wordt genoemd, wordt gegeven door de priester. 
In India gebeurt dat op de twaalfde dag na de geboorte. Maar in Suriname en ook 
in Nederland tracht men dit zo snel mogelijk te bespreken met de pandit (priester). 
Voor deze Rashie ké naam moet de pandit de exacte gegevens van plaats, dag en 
tijd van de geboorte weten. Hiermee gaat hij aan de slag om aan de hand van zijn 
patra (een soort religieuze almanak) een aantal belangrijke astrologische gegevens 
over het kind vast te stellen. Dat wordt dan zijn Djanam Patrie (horoscoop). De 
naam hangt dus af van het gesternte waaronder de geboorte heeft plaatsgevonden. 
Hierbij is de exacte tijd van geboorte zeer belangrijk. De rashie ké naam wordt 
alleen gebruikt wanneer een horoscoop moet worden getrokken en moet worden 
nagegaan of het leven van iemand door de invloed van bepaalde gesternten al dan 
niet negatief wordt beïnvloed. Men gebruikt het ook om te vergelijken of twee men-
sen die met elkaar willen trouwen wat betreft hun karakter wel of niet bij elkaar 
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passen. Bij het huwelijk, katha’s (poedja in huiselijke sfeer) enz. vraagt de pandit 
ook naar deze naam.  
Een ander zeer belangrijk aspect bij de naamgeving is de keuze van de voornaam. 
De ouders zijn volkomen vrij in de keuze van die namen. Toch zou er voor gepleit 
moten worden dat er goed nagedacht wordt bij het maken van de keuze. Er zijn 
mensen, dit is geen grap, die Bielaar (kat), Koetta (hond), Jhanjhan, Rawan, Bhon-
doe zijn genoemd door hun ouders. U kunt zich voorstellen dat zij zich soms niet zo 
prettig zullen voelen wanneer zij zich moeten voorstellen aan anderen. Maar ook 
een andere trend zien wij tegenwoordig vaak. Hindoe kinderen hebben namen als 
Guillermo, Kees, Klaas, Juan, Michael. Deze integratie van onze kant zien we echter 
nooit opvolgen door andere groepen. Er zijn geen autochtone Nederlanders, Fran-
sen, Duitsers, Engelse, Spanjaarden, Italianen, Amerikanen enz die hun kind mooie 
Hindoe namen geven. Kennelijk heeft de naam Wim of Piet voor hen meer waarde 
dan zo’n (in hun denken minderwaardige) namen als bijvoorbeeld Aaryamietra of 
Prakaash. Een Hindoe naam kan een bron van inspiratie zijn, een uitnodiging zijn 
tot het aankweken van goede eigenschappen. Denk aan namen als Krishna, Shrad-
dhanand, Prashaant, Dharma, en duizenden andere nog mooiere namen, die ook 
een bepaalde karaktereigenschap of hoedanigheid uitdrukken! 
 
6. De Nieskraman Sanskaar (kennismaking met de natuur en planeten) 
Deze sanskaar vindt plaats op de derde dag van de derde lichte maanperiode na de 
geboorte of in de vierde maand op de datum van de geboorte van het kind. De 
bedoeling is om het kind overdag kennis te laten maken met de zon als verschaffer 
van de energie, de planeten, met de natuur en ‘s avonds kennis te laten maken 
met de maan. Nadat het kind is gebaad en aangekleed verrichten vader en moeder 
alleen of samen met de pandit een korte gebedsceremonie. Hierna legt de moeder 
het kind in de schoot van de vader. De vader bidt dan met voorgeschreven man-
tra’s. Vervolgens kijkt hij eerst naar het kind. Daarna spreekt hij drie andere man-
tra’s uit, houdt het hoofd van het kind vast en zegent het kind. Daarna is voorge-
schreven om eerst in het rechter oor en daarna in het linker oor een aantal man-
tra’s uit te spreken. Hierna neemt hij het kind naar buiten, rekening houdend met 
weer en wind, en laat het kind kennis maken met de zon. Hij spreekt daarbij ook 
mantra’s uit en bidt voor een lang en gezond energievol leven voor het kind. Hij 
maakt in de frisse lucht een korte wandeling met het kind en brengt het kind weer 
naar binnen waar familieleden aanwezig zijn. Allen spreken hierna deze korte Man-
tra uit:”twam jiewam sharadah shatam wardhamaan”. 
‘s Avonds laat de vader het kind ook kennis maken met de maan. Zo wordt naast 
God tot de aarde, zon, maan, wind en natuur gebeden voor een voorspoedig leven 
voor het kind op deze aarde. 
 
7. Annaprashna Sanskaar 
Wanneer het kind zover is dat het vast voedsel kan verwerken, dan wordt eerst een 
ceremonie verricht en gebeden. Men kookt rijst met ghee of rijst met yoghurt, ghee 
en honing. Samen met de pandit wordt middels voorgeschreven mantra’s een 
vuuroffer verricht. Daarna krijgt het kind voor de eerste keer in zeer kleine porties 
enige hapjes van de rijst te eten. Ondertussen bidden de pandit en andere aanwe-
zigen de voorgeschreven mantra’s. 
 
8. Churakarma of Muran Sanskaar 
Bij deze sanskaar wordt voor de eerste keer het hoofd van het kind kaalgeschoren. 
Het vindt plaats in het eerste of derde jaar. Maar om diverse praktische redenen 
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gebeurt het ook in de derde of in 
andere oneven maanden. Het sche-
ren van het hoofdhaar gebeurt om 
diverse redenen. Ten eerste is er 
het reinigingsaspect, omdat het 
haar waarmee het kind is geboren 
in de baarmoeder is begonnen te 
groeien. Het wordt daarom als ui-
terlijke, lichamelijke onreinheid 
gezien. Daarnaast is er de geestelij-
ke reinheid die aandacht verdient. 
Bij deze ceremonie wordt aan beide 
aspecten aandacht besteed. Voor 
men aan de geestelijke reinheid 
gaat beginnen zal men normaliter 
eerst denken aan de lichamelijke 
reinheid. Daarom het kaalscheren 
van het haar. Vervolgens wordt het 
kind gebaad om het hele lichaam 
schoon te wassen. Daarna wordt 
het kind aangekleed met nieuwe, 
schone kleding. Lichamelijke rein-
heid is zeer belangrijk. Maar nog 
belangrijker is de zorg om de men-
selijke geest zuiver en rein te hou-
den.  
 

Het Hindoeïsme hecht grote waarde aan de Karma leer. Dat betekent dat de Karma 
van de mens hoe dan ook zal leiden tot positieve of negatieve resultaten. Is het 
niet in dit leven, dan in een volgend leven. En de Hindoes geloven in de leer van de 
reïncarnatie, de wedergeboorte. Indien de resultaten uit het vorig leven positief zijn 
geweest dan is dat een pluspunt voor dit leven en natuurlijk mooi meegenomen. 
Maar indien de ziel die nu een plaats heeft gevonden in het lichaam van dit kind, in 
het vorig leven veel meer negatieve daden zou hebben verricht, dan zal dit kind 
daarmee ook te maken krijgen in een negatieve zin. Maar wij mensen zijn niet in 
staat te weten wat voor daden het zijn geweest. Vandaar dat het heel belangrijk is 
om de zegeningen van God af te smeken voor het jonge kind om eventuele nega-
tieve invloeden te neutraliseren. Daarom wordt bij deze sanskaar meer de nadruk 
gelegd op het gebed en de ceremoniën. 
Het hoofd is al kaalgeschoren, en er wordt op het hoofd van het kind een Aum te-
ken aangebracht. Dit Aum teken is de naam van God. Nu het hoofd is gezuiverd 
van het onreine haar, en de naam van God op het hoofd is aangebracht, wordt tot 
God gebeden om het kind te zuiveren van negatieve invloeden en het kind altijd bij 
te staan. 
 
9. De Karnawedh Sanskaar 
Met het verrichten van religieuze ceremoniën worden bij alle kinderen gaatjes ge-
prikt in de oorlellen. Vroeger droegen jongens ook oorbellen in de oren (bala’s). 
Verder wordt gezegd dat door het prikken van de gaatjes het kind minder last heeft 
van bepaalde ziekten of pijnen.  
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10. De Upnayan Sanskaar 
Deze sanskaar is bij de mensen beter bekend als de Djanew Sanskaar. Het is een 
inwijdings sanskaar waardoor het kind een volwaardig lid wordt van de Hindoe ge-
meenschap. Hierdoor wordt hij tevens in staat gesteld om op latere leeftijd ook als 
Hindoe priester zijn gemeenschap te dienen. Na de religieuze plechtigheden hangt 
de guru samen met de ouders een ingewijd koord, een sacraal koord –de Djanew of 
Jagyaopwiet- om de hals van het kind. Deze jagyopwiet wordt zo gedragen dat het 
op de linkerschouder komt te rusten en via de borst en hart van het kind komt te 
liggen onder zijn rechter arm.  
Mensen weten niet beter dan dat deze sanskaar alleen is voorbehouden aan kinde-
ren van Brahmaanse families. Dit is een misvatting. Ieder kind dat kan voldoen aan 
de voorwaarden die worden gesteld om na deze plechtigheid de regels na te leven, 
komt in aanmerking voor deze sanskaar. Dit is het uitgangspunt van de Aarya Sa-
maadj en de Karmawadische Sanatanies. Het is volgens de Sanatan Dharma zeker 
toegestaan voor alle kinderen van de klasse der Brahmanen, de Kshatries en de 
Waishya’s. Na deze sanskaar treedt het kind een nieuwe, bijzondere fase van zijn 
leven in. Het wordt gezien als de ”tweede geboorte” van het kind. De fase waarin 
hij zich zelf middels gerichte kennis (de studentenfase begint nu immers) en vaar-
digheden gaat leren ontwikkelen tot een goed mens; tot een volwaardig lid van de 
maatschappij. Het is ook de fase waarin hij leert om als een Brahmacharya te le-
ven. Dit houdt in dat hij gedurende zijn studenten periode kuisheid moet betrach-
ten. Voor het kunnen werken als een Hindoe priester is het –zeker bij de Sanata-
nies - een vereiste dat deze sanskaar al moet hebben plaatsgevonden. Tijdens deze 
ceremonie wordt het hoofd van het kind kaal geschoren, hij krijgt een bamboe stok 
aangereikt, om zich de verdedigingstechnieken eigen te maken waarmee hij zichzelf 
en anderen kan beschermen. Hem wordt ook geleerd om nimmer – zonder werke-
lijke noodzaak -geweld tegen anderen te gebruiken. Tevens wordt hij erop gewezen 
dat zij die lijdelijk onrecht toestaan, laten plaatsvinden, zelf worden gezien als ple-
gers van dat onrecht. Bamboe wordt speciaal uitgekozen om aan te geven dat die 
stok is samengesteld uit diverse kleine stukken die aan elkaar zijn gegroeid. Dat 
dient als voorbeeld voor de saamhorigheid tussen mensen, wil men sterk staan. 
Hem wordt ook gevraagd om te kijken naar de zon. Daarna wordt hem verteld dat 
hij moet trachten de zon als voorbeeld te nemen voor een dienstbaar leven. De zon 
dient de totale Schepping. En houdt geen moment op om anderen te dienen. Hij 
brengt licht in het duistere leven van anderen en verdrijft de duisternis. Zo zal ook 
het kind een dienaar moeten zijn van God en alles wat door God is geschapen. Hij 
zal nimmer iets doen om duisternis (ellende problemen enz.) te veroorzaken in het 
leven van anderen. Hem wordt ook geleerd om dagelijks zijn leven te beginnen en 
te eindigen met gebed en ook dagelijks de Gayatrie Mantra (op zijn lichaam is de 
Djanew het symbool van de Gayatrie) ten minste 108 maal te reciteren. De Gay-
atrie Mantra is de moeder van de kennis (Ved-mata) en ook zijn guru heeft hem 
deze mantra aanbevolen. 
 
11. De Widdyarambh of Wedarambh Sanskaar 
In feite is de jagyopwiet Sanskaar de voorloper van deze sanskaar, omdat de guru 
zijn leerling daarin aangeeft om dagelijks zijn leven met de Veda mantra te begin-
nen. Veda betekent weten, kennen, widya. Deze sanskaar draagt ook deze twee 
namen. Als ouders hun kind geen goede lichamelijke verzorging geven en niet let-
ten op zijn voeding en kleding dan worden zij er over aangesproken. Ze kunnen 
zelfs de voogdij over hun kind verliezen. Precies zo zullen ouders worden aange-
merkt als slechte ouders, als ze hun kind de vereiste geestelijke en intellectuele 
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opvoeding onthouden. In de Hindoe filosofie is widya, kennis, (gesymboliseerd door 
de Veda’s) de grootste schat van de mens. Bij deze sanskaar worden eerst de ge-
bruikelijke religieuze ceremoniën verricht, waarbij wordt gebeden tot Ganesh en 
Saraswatie mata. Zij worden gezien als de vertegenwoordigers van God voor wat 
betreft de aspecten verstand en kennis. Verstand heeft ieder mens en kennis moet 
men zich eigen maken. Diploma’s (kennis) geven toegang tot deelname in het 
maatschappelijk verkeer. Het Hindoeïsme stimuleert dit daarom heel erg. Maar toch 
geeft het aan dat de finishing touch, de vervolmaking van die kennis wordt be-
kroond door de ontwikkeling en zuivering van de verstandelijke vermogens. Zelfs 
de grootste geleerden kunnen hun kennis misbruiken en alleen het zuivere geweten 
en verstand zal hen daartegen kunnen behoeden. Kennis en verstand moeten de 
mens vormen tot een gemeenschapswezen. 
 
12. De Samaawartan Sanskaar 
Na het afsluiten van zijn studie op ongeveer 25 jarige leeftijd (men gaat ervan uit 
dat hij dan op universitair niveau is gevormd) neemt de student afscheid van zijn 
guru. Met een plechtigheid en gebed wordt de studietijd afgesloten. De leerling 
geeft een geschenk aan de guru als dank. Soms vraagt de guru om een belofte die 
hij moet waarmaken. 
 
13. De Wiwaah Sanskaar (het huwelijk) 
 
In feite is na de Mundan Sanskaar de Wiwaah Sanskaar thans de bekendste sans-
kaar voor de Hindoes in Suriname en Nederland. Het proces van scholing is thans 
afgesloten. Het is voorbij met een leven waarin de voornaamste zorg was om goed 
te presteren op school of universiteit. Een leven vol maatschappelijke verantwoor-
delijkheden met rechten en vooral plichten moet nu beginnen. De fase van de ge-
zinsvorming vangt na enige tijd aan. Twee jonge mensen zullen een nieuw leven 
gaan beginnen. Met het huwelijk sluiten man en vrouw de periode van de jeugd af 
en doen hun intrede in de fase van het gezinsleven die de Grihast Aashram wordt 
genoemd. De traditie van het gearrangeerde huwelijk van vroeger heeft plaats ge-
maakt voor een huwelijk waarbij de keuze door de partners zelf wordt gemaakt. 
Een enkele keer wordt door de familie iemand voorgesteld waarna het maken van 
de keuze geheel wordt overgelaten aan de twee mensen. Het huwelijksgebeuren 
wordt in de volgende 5 fasen onderverdeeld. 
De Barchekay  
Dit is de ceremoniële verloving. In het Sanskriet wordt het Waakdaan (het geven 
van het woord) genoemd. Hierbij komt de vader van de bruid met enkele naaste 
familieleden naar het (ouderlijk) huis van de bruidegom. Hij heeft geschenken 
meegenomen voor zijn aanstaande schoonzoon. Terwijl de pandit de mantra’s uit-
spreekt, geeft hij de vader van de bruid de gelegenheid om te bevestigen dat zijn 
dochter haar wil kenbaar heeft gemaakt om met de jongen te willen trouwen.  
Tilak Sanskaar.  
Een week voor de vastgestelde datum van het huwelijk vindt de Tilak Sanskaar 
plaats. Tegenwoordig is dat meestal twee dagen voor het huwelijk. Op deze dag 
worden de eerder gedane beloften tussen beide partijen opnieuw herhaald en defi-
nitief gemaakt. Ook nu is de pandit er bij en bekrachtigt de beloften door middel 
van het uitspreken van de mantra’s. Hierbij brengt de vader van de bruid met 
chandan (sandelhoutpoeder) een tilak (ereteken) aan op het voorhoofd van de 
bruidegom. 
Bhatwaan.  
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Bij beide partijen vindt thuis een religieuze plechtigheid plaats waarbij de ouders 
samen met hun zoon of dochter bidden tot God en de Koeldewta (persoonlijke God 
van hun geslacht) om het nieuwe echtpaar te zegenen en uiteraard ook de hele 
familie en het gezin te zegenen. Bij beide families vindt ’s avonds een ceremonie 
plaats waarbij de vrouwen aan zet zijn. Het wordt de Lawa Bhunjayie genoemd. 
Hierbij wordt padie of mais geroosterd. De geroosterde padie of mais wordt lawa 
(popcorn) genoemd. De lawa zal op de dag van het huwelijk nodig zijn voor het 
vuuroffer. 
Kunvarpan Utarna.  
Bij beide partners vindt eerst een ritueel plaats die wij Kunvarpan Utarna (het be-
eindigen van het jongelingschap) noemen. Hierbij krijgen 5 of 7 ongehuwde (kun-
war) jongens en of meisjes khier (rijstebrij) te eten. Daarnaast zijn er enkele ande-
re rituelen waaronder het beëindigen van de moederlijke zorgen voor haar zoon. Hij 
neemt afscheid van de moeder om te vertrekken naar het ouderlijk huis van de 
bruid waar het huwelijk zal worden voltrokken. Daarna zal hij met zijn vrouw te-
rugkeren zodat ook zij zijn moeder kan helpen.  
Wiwaah Sanskaar.  
 

 
Het huwelijk wordt voltrokken door de pandit. Van de vele handelingen die hierbij 
worden verricht, zijn de hier volgende de allerbelangrijkste.  

1. De Kanya Daan, het schenken door de ouders van hun dochter aan de brui-
degom. De handen van de dochter worden in de handen van de schoonzoon 
gelegd. Vanaf dat moment neemt hij als man alle zorgen over. Het bete-
kent niet dat de man vanaf dat moment een soort eigenaar is van zijn 
vrouw en dus met haar kan doen en laten wat hij wil. Zij is geen voorwerp 
dat als gift aan iemand kan worden gegeven. Hier heeft het een symboli-
sche betekenis van het verenigen van twee mensen met elkaar. Bovendien 
is God de enige echte eigenaar van het leven van ieder mens. Opmerking: 
Kanya betekent dat de dochter nog een maagd is. Als men eerst samen-
woont en daarna nog Kanya Daan wil doen dan kan dat in feite niet. Die 
dochter is geen Kanya meer! 

2. De Sat Bhaanwar, het zeven maal gezamenlijk om het heilig vuur lopen. 
Hierbij wordt ten overstaan van alle aanwezigen en het goddelijk vuur door 
beiden de eed afgelegd dat zij elkaar voor vele levens als man en vrouw ac-
cepteren. 
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3. De Sapt Pedie. Het gezamenlijk en gelijkmatig zetten van zeven stappen 
voorwaarts. Dit om aan te geven dat zij vanaf dit moment onder alle om-
standigheden, in voor en tegenspoed, samen stappen zullen zetten om dit 
leven tot een succes te maken. Vooruit kijken is het motto; terugblikken 
heeft geen zin meer. 

4. De Asan privartan. De man vraagt aan de vrouw om nu op te staan en 
plaats te nemen aan zijn linkerzijde. Voortaan is haar plaats aan zijn linker-
zijde, waar zijn hart ligt. Zij is van nu af aan een deel van zijn lichaam, en 
haar plaats is vanaf nu in zijn hart. 

5. De Sindoer daan. Hij brengt op het voorhoofd van de vrouw, bij de schei-
ding van het haar, een teken aan met sindoer (vermiljoen poeder). Het hu-
welijk is niet volledig zonder de Sindoer. 

 
Na enkele andere rituelen wordt de huwelijksceremonie afgesloten en afhankelijk 
van de omstandigheden zal de stoet met de bruid samen terugkeren naar het (ou-
derlijk) huis van de bruidegom. De moeder van de bruidegom staat klaar om haar 
zoon en schoondochter te verwelkomen. Dat gebeurt met veel pracht en praal 
waarbij de moeder haar schoondochter het huis binnenhaalt als ware zij de godin 
Lakshmi zelve. Men noemt dit de Vadhu-Pravesh. Een dag later wordt in huiselijke 
kring de laatste rituelen verricht door de moeder van de bruidegom samen met 
andere vrouwen, waarmee de totale plechtigheid wordt afgesloten. Het echtpaar 
treedt een nieuwe fase van het leven, het gezinsleven (de Grihast Aashram) bin-
nen. 
 
14. De Waanprasth Sanskaar 
Het gezinsleven begint langzamerhand een andere wending aan te nemen wanneer 
de wat oudere kinderen een deel van de zorgtaken voor hun jongere broers en zus-
sen op zich kunnen nemen om zo hun ouders een beetje te ontlasten. De zorgen 
van de ouders zullen naarmate de kinderen ouder worden beginnen af te nemen. 
En als de kinderen zijn getrouwd dan neemt het zodanig af dat ze na hun pensione-
ring veel meer vrije tijd zullen hebben. In de Indiase traditie was dat de tijd dat de 
man zich terugtrok uit het gezinsleven en zich ging vestigen in het woud, het bos. 
Bos wordt in het Hindi ”wan” genoemd. Vandaar de naam Waanprasth (de trek naar 
het bos). Het gezinsleven moet nu plaats maken voor gebed, overpeinzing en zich 
dienstbaar maken voor land en volk. Zij moeten de gemeenschap dienen door het 
initiëren, ondersteunen en ontplooien van activiteiten ten behoeve van deze ge-
meenschap. Soms wil of kan de vrouw niet meegaan. Hij of beiden verlaten na de 
vereiste ceremoniën het huis en trekken het bos in. 
 
15. De Sanyaas Sanskaar 
Na zijn krachten te hebben gegeven voor het welzijn van de gemeenschap bereikt 
het lichaam een punt waarop lichamelijke inspanning, het verplaatsen enz. steeds 
moeilijker wordt. Het punt is dan bereikt om zich volledig terug te trekken van de 
materiële wereld. En toch zullen ze zich verder dienstbaar willen maken. Dat doen 
ze dan door het doorgeven van hun kennis aan anderen. Zij hebben de plichten die 
op iedere mens rusten volledig vervuld, en zodanig volgens de dharma geleefd, dat 
ook na de dood in feite geen rituelen meer hoeven te worden verricht voor hem of 
haar. 
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16 De Antyesthie Sanskaar 
Dit is de laatste Sanskaar waarbij het lichaam weer wordt teruggegeven aan de vijf 
elementen waaruit het lichaam is opgebouwd. De bedoeling van het leven moet zijn 
om zo te leven dat wij het lichaam ook in goede, reine staat, dus niet bezoedeld 
met zonden en wandaden, kunnen teruggeven aan God die ons dit leven gaf en het 
lichaam voor enige tijd ter beschikking had gesteld. Het Hindoeïsme heeft altijd de 
voorkeur gegeven aan crematie boven de begrafenis. Een andere vorm was in het 
verleden (nu dus niet meer) om het lichaam aan het water van een rivier toe te 
vertrouwen. Het streven van de mens moet zijn om te zorgen dat over zijn leven na 
zijn dood geen negatieve opmerkingen kunnen worden gemaakt. Na het wassen 
van het lijk, wordt het aangekleed. Vervolgens vinden er rituelen plaats waarbij 
wordt gebeden voor de zielerust van de overledene. Bij de ouders is het meestal de 
oudste zoon die volgens aanwijzingen van de pandit de ceremoniële handelingen 
verricht. Daarna vindt de crematie plaats. In India en Suriname wordt het lichaam 
in de open lucht aan de oever van een rivier op een brandstapel gelegd en daarna 
vindt de verbranding plaats. In Nederland is dat in de crematoria via de elektrische 
ovens. Thuis vindt er daarna nog twee maal een ceremonie plaats waar handelin-
gen worden verricht die er op gericht zijn dat de ziel zonder hindernissen zijn weg 
naar God kan vinden. De laatste ceremonie vindt plaats op de dertiende dag vanaf 
de dag van crematie. En met deze laatste ceremonie wordt de onreinheid van de 
bloedverwanten en de woning van de overledene en zijn kinderen opgeheven. Hier-
toe wordt het huis en de kleding eerst goed gereinigd en gezuiverd. 
In tegenstelling tot vroeger stappen veel mensen af van de traditie om ook na zes 
maanden en een jaar na de dood weer zo’n ceremonie te verrichten.  
 
De antyeshthie sanskaar bij de Hare Krishna’s. 
Een oprechte Vaishnava (toegewijde) die Heer Krishna uit liefde vereert en Zijn 
namen chant is er zeker van dat hij de beste positie zal krijgen om zijn spirituele 
activiteiten te vervolgen. De Vaishnava ceremonie die gedaan worden in het rouw-
centrum zijn: 
1. De toegewijden citeren samen de Brahma-samhita mantras. 
2. Een lezing wordt gegeven uit de Bhagwat Gieta. 
3. Een toegewijde besprenkelt het lichaam met Ganges of ander heilig water, geeft 
een mahaprasaad bloemenkrans, Toelsie, ghee en gopicandana (tilak) aan de over-
ledene. Er wordt wierook en een ghee lamp geofferd. Er worden bloemen geofferd. 
4. De familie en vrienden komen naar voren en offeren bloemen en hun laatste 
woorden. Ze omcirkelen de overledene drie keer. Dit gebeurt onder begeleiding van 
een kirtan.  
 
Wanneer de overledene voor de verbrandingskamer wordt gebracht, worden de 
volgende mantras geciteerd: 

vaayur anilam amritam 
   athedam bhasmaantam shariram 

oom krato smara kritam smara 
    krato smara kritam smara 

 
Betekenis: Laat dit lichaam tot as verbranden worden en laat de levensadem opge-
nomen worden in de totale hoeveelheid lucht. Heer, herinner nu alstublieft al mijn 
offeringen en omdat U de Uiteindelijke Weldoener bent, herinner alstublieft alles 
wat ik voor U gedaan heb. 
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  agne naya supathaaraaye asmaan 
  vishvaani deva vayunaani vidvaan 

          yuyodhy asmaj juhuraanam eno 
bhuuyishthaam te nama-uktim vedhema 

 
Betekenis: O Heer, machtig als het vuur, Almachtige, nu offer ik u alle eerbiedsbe-
tuigingen. Ik val op de grond aan Uw voeten. O Heer leidt me alstublieft op de goe-
de weg naar U en daar U alles weet wat ik in het verleden gedaan heb, bevrijdt me 
van alle reacties van mijn vroegere zonden, zodat deze geen belemmering vormen 
voor mijn vorderingen. 
 

aum kravyaadaya namas tubhyam 
 
Betekenis: Ik breng mijn eerbetuigingen aan de persoonlijkheid van crematievuur. 
 
Eindigend met de mantra voor vrede: 

aum dyauh shaanti antariksham shaanti 
prithivii shaanti  aapah shaanti 
vaayu shaanti   tejah shaanti 
oshadhayah shaanti  lokah shaanti 
bhraahmana shaanti  vaishnavah shaanti 
shaantir astu   dhritir astu 
oom shaanti shaanti shaanti 

 
Na de crematie wordt het as van de overledene opgehaald en voor het uitstrooien 
in de Ganga, Yamuna of ander heilige rivier of de zee gebracht.  
 
 

Foto uit de oude doos van Shri Sarawatie basisschool 
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7      De waarde van de Hindoe opvoeding 
pandit drs. P. Ramadhin 

 
Om de waarde van de “Hindoe opvoeding” te kunnen bepalen wil ik eerst stil staan 
bij de begrippen normen en waarden van de Nederlandse (of westerse) samenle-
ving. Tegelijkertijd is het niet eenvoudig om iets over normen en waarden van de 
Nederlandse of de Hindoe samenleving aan te geven. Normen en waarden zijn niet 
statisch. Dat wil zeggen dat normen en waarden veranderen met de tijd en de om-
standigheden. De tijd waarin wij nu leven is heel erg onderhevig aan verandering. 
Onder invloed van het individualiseringsproces en de toepassing van nieuwe tech-
nologieën (denk aan de informatie & comMoenicatie technologie, ICT) is de samen-
leving in relatief korte tijd behoorlijk veranderd. De Nederlandse samenleving is in 
de afgelopen decennia veranderd van een hechte samenleving naar een lossere 
samenleving. We zijn minder afhankelijk geworden van onze familie en buren. Alles 
kunnen we tegenwoordig kopen. Behalve spullen voor levensonderhoud, kunnen we 
ook zorg en diensten kopen. Waar je vroeger een beroep deed op je familie, vrien-
den of buren, kun je nu een beroep doen op de overheid, een verzekering of parti-
culier zorg en diensten inkopen. Dat is het resultaat van de individualisering ener-
zijds en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat anderzijds. De laatste jaren zien 
wij weer een andere beweging ontstaan, namelijk dat de overheid steeds meer 
terugtreedt. De verzorgingsstaat wordt langzaam en op sommige punten zelfs snel 
afgebrokkeld. Er is een beweging zichtbaar naar meer privatisering van bedrijven 
en ondernemingen en meer eigen verantwoordelijkheid van de individuele burger. 
Mensen vinden hun privacy belangrijk en willen graag zelfstandig wonen in plaats 
van bij familie. De laatste jaren zijn heel veel kleine woningen voor eenpersoons 
huishouden gebouwd. Er is minder sociale controle in de wijken van de steden. Via 
internet en televisie weten we in een mum van tijd wat er aan de andere kant van 
de wereld gebeurt. Belangrijke gebeurtenissen kunnen we tegenwoordig zelfs 
rechtsreeks via de televisie en internet volgen. Dat maakt dat de wereld kleiner is 
geworden. Men spreekt van een “global village”. De wereld is een dorp geworden. 
Dat betekent ook dat we onder invloed staan van allerlei informatie vanuit heel de 
wereld. Wij maken kennis met andere culturen. De kennismaking met andere cultu-
ren gebeurt tegenwoordig ook door de verre en exotische vakantiereizen. Neder-
landers gaan graag vaak en ver op vakantie. Dat wordt ook makkelijker gemaakt 
door de vliegindustrie die door efficiëntie en concurrentie goedkoper is gaan vlie-
gen.  
Uiteraard zijn er nog meer factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de 
normen en waarden van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de ontkerkelijking, 
de ontzuiling van de samenleving en de immigratie bewegingen. Het is niet mijn 
bedoeling om een compleet overzicht te geven van alle factoren die van invloed zijn 
op de samenleving. Ik wil alleen duidelijk maken dat waarden en normen in de 
samenleving niet statisch zijn maar door tijd en omstandigheden steeds verande-
ren. Soms gaan die veranderingen snel en soms langzaam. We hebben nu mis-
schien de pech of het geluk dat door de genoemde factoren de veranderingen snel-
ler gaan dan sommigen van ons wellicht kunnen bijbenen. Maar laten we nu eens 
kijken naar de waarden en normen van de Nederlandse samenleving.  
De begrippen waarden en normen duiden gevoelsmatig iets van een groepsaange-
legenheid aan. Het gaat over een waarde of norm van een groep mensen (een sa-
menleving). Dat lijkt in contrast te staan met een samenleving die individualistisch 
is georiënteerd. Het kabinet Balkenende heeft het onderwerp, waarden en normen, 
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op de politieke agenda gezet. De kranten en andere media besteden vervolgens 
gretig aandacht aan dit onderwerp. Maar waar gaat het nu eigenlijk om, wat zijn de 
Nederlandse waarden en normen? En hoe passen de waarden en normen van de 
Hindoes in deze samenleving?  
Nederland kent geen lange traditie van gemengde culturen. Laatste dertig veertig 
jaar staat de Nederlandse cultuur onder invloed van andere (exotische) culturen 
(Hindoes, Creolen, Chinezen, Javanen, Marokkanen, Turken enzovoorts). Velen zien 
de multiculturele samenleving als een verrijking. Maar er zijn ook groepen die dat 
als een bedreiging ervaren. Maar vaak is die angst gebaseerd op vooroordelen en 
vooral onbekendheid met de cultuur. ‘Onbekend maakt onbemind’. Laten we er 
vanuit gaan dat de verschillende culturen de Nederlandse samenleving verrijken. 
Als men over integratie nadenkt dan denkt men onmiddellijk aan identiteit en aan-
passing aan of het overnemen van de normen en waarden enzovoorts. Maar wie 
goed naar de overeenkomsten tussen de verschillende culturen kijkt, komt achter 
dat het wel meevalt met de verschillen. Er zijn mijns inziens veel gemeenschappe-
lijkheden in de waarden en normen. In de basis verschillen wij heus niet veel van 
elkaar. Vandaar dat ik het eens ben met de slagzin van de Nederlandse Opleiding 
voor Hindoe Geestelijken “gemeenschappelijke grond ieder een eigen huis”. Als we 
kunnen inzien dat er een gemeenschappelijke basis aanwezig is, dan lukt het mak-
kelijker om elkaar de ontplooiingsruimte te geven. Dan lukt het ook beter om el-
kaar te respecteren. In deze visie past dan geen oordeelgedrag maar een gedrag 
waarbij iedereen elkaar in zijn waarde moet laten. Wat is er mis mee dat de één 
patat eet, terwijl de ander een roti lust? Wat is er mis mee als de één met een 
hoofddoekje loopt terwijl de ander zich prettig voelt zonder een hoofddeksel? Als 
we in staat zijn de verschillen te accepteren pas dan zullen we de ander als een 
gelijkwaardige persoon kunnen zien. Ten slotte zegt de Hindoe Shaastra; “Vasud-
haiva Kutumbakam” de wereld is één familie. Maar ondanks deze familieband kent 
elke samenleving zijn eigen identiteit, eigen waarden en normen.  
 
Waarden en normen 
Volgens het Van Dale woordenboek betekent het woord norm; de toestand die voor 
een categorie van personen of zaken de gewone is of waarnaar zij zich kunnen of 
moeten richten. Verder wordt er gezegd dat het een regel is voor de normalisatie. 
Normalisatie komt van het woord normaal en dat betekent in overeenstemming 
met de regel. Dus om te kunnen normaliseren zijn er regels (normen) nodig. Die 
normen zullen dan eerst moeten worden vastgesteld. Maar waar komen die normen 
vandaan? Normen komen voort uit waarden. De groep vindt iets van waarde. Het is 
bijvoorbeeld waardevol om te streven naar vrijheid in het westen. Democratie is 
van grote waarde in het westen.  
De website, normenenwaardendebat.nl omschrijft een waarde als een binnen een 
bepaalde groep of samenleving heersende opvatting, waaraan door de leden van 
deze groep of samenleving groot intern belang (of waarde) wordt toegekend. Bij 
een waarde kan worden gedacht aan bijvoorbeeld: rekening houden met elkaar of 
respect hebben voor het eigendom van anderen. Deze waarden dienen, zoals ge-
steld, als uitgangspunt voor normen. Normen zijn gedragsregels, informeel (op-
staan voor een zwangere vrouw in de bus) of formeel (strafbaar stellen van diefstal 
volgens het Wetboek van Strafrecht). 
 
Normen slaan op handelen: wat mag je wel en wat mag je niet doen. Een deel van 
die normen staan in de wet. Normen ordenen een samenleving, het recht is een 
vorm van ordening. Achter die normen gaan waarden schuil. Zij bepalen hoe wij als 
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burgers naar de samenleving kijken, en wat we belangrijk vinden. Zij vormen als 
het ware de gemeenschappelijke noemer waar op een maatschappij drijft.  
 
Een NIPO onderzoek in 2002 laat zien dat Nederlanders respect missen. 
Nederlanders zien criminaliteit, georganiseerde misdaad, de wachtlijsten in de ge-
zondheidszorg, vandalisme en het verval van normen en waarden als de grootste 
problemen in de maatschappij. Aan de basis van deze problemen ligt een gebrek 
aan respect. Het NIPO heeft dit onderzoek gehouden onder ruim 2000 Nederlan-
ders. Dat de Nederlander worstelt met een gebrek aan respect, komt in het onder-
zoek in alle lagen van de bevolking naar voren. We geven steeds minder om elkaar 
en waarden en normen zoals begrip en vrijheid krijgen steeds minder betekenis, 
aldus het onderzoek. Van de ondervraagden ziet 45 procent dit als basis van de 
maatschappelijke problemen, zoals de toename van de criminaliteit. 
 
We moeten fatsoenlijker en beleefder worden, zeggen acht van de tien Nederlan-
ders volgens een recent onderzoek in opdracht van het dagblad Trouw. Overheid en 
onderwijs zijn daarvoor het meest verantwoordelijk, volgens de geënquêteerden. 
Maar is de schoolklas wel de plaats waar kinderen kennis krijgen van normen en 
waarden? In ieder geval wordt er in de Hindoe scholen aandacht besteed aan de 
Hindoe Dharma, de waarden en normen vanuit het Hindoeïsme en de waarden en 
normen van de Nederlandse samenleving. De kinderen worden goed voorbereid om 
als goede burgers in de Nederlandse samenleving hun weg te vinden. 
 
Dharma 
Het Hindoeïsme kent het viervoudige levensdoel (Chaturvarg). Dat zijn Dharma, 
Arth, Kaam en Moksha. Elders in het boek worden deze doelen besproken. Ik wil in 
dit verband Dharma wat verder toelichten aan de hand van Dr. Adhin [4]. “Dharma 
wordt gezien als het belangrijkste levensdoel, dat tegelijk ook als grondslag van het 
leven uitmaakt en als basis voor de bereiking van de andere levensdoelen dient. 
Dharma is één van de centrale en essentiële begrippen van het Hindoeïsme. Met 
Dharma wordt de diepere ethische grondslag bedoeld, in overeenstemming waar-
mee het menselijke leven (zowel in individueel als in sociaal opzicht) behoort te 
verlopen. Geen leven kan bestaan zonder ordening en disciplinering. Dharma geeft 
éénheid en richting, vorm en inhoud aan het menselijk handelen. Leven volgens 
Dharma betekent leven in overeenstemming met de regels, zoals die in godsdienst 
en moraal, recht en fatsoen tot uitdrukking worden gebracht. Dharma is niet alleen 
een godsdienstige belijdenis, die de mensen een morele of sociale gedragscode 
oplegt, maar een alomvattende levensregel, die van binnenuit moet groeien en 
gestalte aan ons denken en handelen moet geven.” Veel Hindoes geloven dat wan-
neer de Dharma in gevaar komt en de samenleving in complete verwarring is, dat 
de Schepper zelf neerdaalt (in de vorm van een Awtaar; incarnatie) om de Dharma 
te herstellen en orde te scheppen. Dit zou je kunnen duiden als een opvoedkundige 
activiteit van God; Vishnu. Opvoeding is een belangrijk instrument om de waarden 
en normen aan onze kinderen mee te geven.  
 
Opvoeding 
Het opvoeden van kinderen is de verantwoordelijkheid van ouders of eventueel 
andere primaire verzorgers. Deze opvatting wordt zeker ook gedeeld door de Hin-
does, want ouders worden in de Hindoe traditie gezien als de eerste guru (leer-
meester). Opvoeding houdt in dat ouders het kind helpen in zijn ontwikkeling, door 
kennis, waarden en normen over te dragen, en door structuur en een verzorgende 
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en beschermende omgeving te bieden. De wijze waarop ouders hun kinderen op-
voeden, is voor een belangrijk deel een praktische uitwerking van de ideeën en 
opvattingen die zij over opvoeding hebben. Uiteraard speelt school ook een belang-
rijke rol in het continueren en onderhouden van de waarden en normen. De rol van 
de school moet niet worden onderschat. 
 
In recent opvoedingsonderzoek in Nederland door het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (SCP) wordt een aantal algemene opvoedingsoriëntaties van ouders beschre-
ven. Er is in dat onderzoek ook getoetst of, en in hoeverre, ouders de theoretisch 
gefundeerde oriëntaties onderschrijven. Dit is gedaan aan de hand van opvoedings-
doelen die een concretisering zijn van die oriëntaties (Rispens et al. 1996 [31]; 
Klaassen en Leeferink 1998 [14]; Veugelers en De Kat 1998 [45]). In de theorie 
worden vier belangrijke oriëntaties onderscheiden. Het onderzoek toont aan dat 
ouders inderdaad die vier oriëntaties (autonomie, sociaal gevoel, prestatiegericht-
heid en conformisme) hebben. 
 
Allereerst benoemt men in het onderzoek de oriëntatie autonomie, of zelfbepaling. 
Deze oriëntatie refereert aan opvoedingsdoelen die zijn gericht op de individuele 
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Meer in het bijzonder geldt dit het ont-
wikkelen van zelfvertrouwen, het dragen van verantwoordelijkheid, kritisch denken, 
het vormen van een eigen oordeel, rechtvaardig zijn en omgaan met gevoelens en 
emoties. 
De Hindoe oriëntatie die hierbij past is dhriti (standvastigheid). Hier gaat het om 
het overwinnen van angst, gebrek aan doorzettingsvermogen, besluiteloosheid en 
veranderlijkheid te overwinnen. Het bereiken van doelen via gebed, planning, door-
zetting en inspanning zijn belangrijk.  
Asteya (niet hebzuchtig zijn); rechtvaardigheid, eerlijkheid en beheersing van eigen 
verlangens. 
 
De tweede oriëntatie is sociaal gevoel. Deze oriëntatie omvat doelen voor sociale 
persoonlijkheidsontwikkeling, zoals verdraagzaam zijn, solidariteit, rekening houden 
met anderen, behulpzaamheid, respect voor andersdenkenden en niet discrimine-
ren. 
Sommige onderzoeksresultaten tonen aan dat ouders sociaal gevoel als onmisbaar 
beschouwen voor de ontwikkeling van autonomie bij het kind. Als sociaal gevoel 
niet of onvoldoende wordt gestimuleerd, kan een eenzijdige benadrukking van au-
tonomie leiden tot een egoïstische vorm van individualisme (Klaassen en Leeferink 
1998; rmo 2001 [14]). 
Het belang van deze oriëntatie zien wij weer terug in Ahinsa (geweldloosheid); het 
niet benadelen of kwetsen van anderen door gedachte, woord en daad. Een zacht-
moedig leven leiden door alle wezens te respecteren als uiting van die Ene Godde-
lijke energie. Kshama (toegevendheid); geduldig en inschikkelijk zijn. Laat anderen 
zich gedragen naar hun aard zonder dat ze zich aan u hoeven aan te passen. Daya 
(mededogen); meedogendheid door harteloze, wrede en harde gevoelens tegen-
over alle wezens te overwinnen. Zie God overal en in iedereen.  
 
De derde theoretische oriëntatie, prestatiegerichtheid, verwijst naar opvoedings-
doelen die te maken hebben met houding en gedrag rondom leren. In de empirie 
komt prestatiegerichtheid naar voren als de minst belangrijke van de algemene 
oriëntaties. Dit geldt althans, zoals verderop zal blijken, voor autochtone ouders. 
Bij allochtone ouders ligt dit anders; voor hen komt deze oriëntatie op de eerste 
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plaats. Hoewel dit punt onder invloed van de westerse inzichten bij de Hindoes vrij 
genuanceerd ligt. Kinderen krijgen vaak zelf de vrijheid om te kiezen wat ze leuk 
vinden.  
Dhriti (standvastigheid); het overwinnen van angst, het hebben van doorzettings-
vermogen, besluiteloosheid en veranderlijkheid te overwinnen. Het bereiken van 
doelen via gebed, planning, doorzetting en inspanning is belangrijk. Brahmacharya 
(kuisheid); het gaat hier om het tonen van eerbaar gedrag, beheersing van de lus-
ten. Het richten op en ontwikkelen van zuivere kennis. Niet afgeleid worden van je 
doel. Dit zijn prestatiegerichte doelen.  
 
Als laatste onderscheidt men de opvoedingsoriëntatie conformisme. Hier gaat het 
om aanpassing aan de sociale omgeving. Er wordt daarmee onder meer verwezen 
naar doelen als gehoorzaam zijn, orde en regelmaat, leren luisteren naar volwasse-
nen, en het hebben van goede manieren. 
Arjava (eerlijkheid); blijf eerlijk door bedrog en wangedrag te verwerpen. Wees 
eervol, zelfs in moeilijke tijden. Gehoorzaam de wetten van uw land en wees op-
recht in zaken. Satya (waarheidslievendheid); niet liegen of beloften verbreken. 
Trouw zijn aan familie en vrienden en landgenoten.  
 
Om de opvoedingsoriëntaties van ouders in kaart te kunnen brengen, zijn in het 
kfo-onderzoek aan ouders een twaalftal opvoedingsdoelen voorgelegd, met de 
vraag aan te geven hoe belangrijk zij deze vinden voor de opvoeding van hun eigen 
kind. Het gaat daarbij om mogelijke en beïnvloedbare eigenschappen van het kind. 
De doelen zijn concrete uitwerkingen van de vier genoemde opvoedingsoriëntaties 
en zijn ontleend aan Opvoeden in Nederland van Rispens et al, 1996 [31]. 
De doelen die naar de oriëntatie ‘conformisme’ verwijzen zijn: 

– respect hebben voor ouderen; 
– goede manieren hebben; 
– ouders gehoorzamen. 

Voor de oriëntatie ‘autonomie’ gaat het om de volgende doelen: 
– verantwoordelijkheidsgevoel hebben; 
– zelfstandig oordelen; 
– willen weten waarom dingen gebeuren. 

Bij de oriëntatie ‘sociaal gevoel’ zijn dat: 
– verdraagzaam zijn; 
– rekening houden met anderen; 
– behulpzaam zijn. 

En voor de oriëntatie ‘prestatiegerichtheid’, ten slotte, betreft het de volgende doe-
len: 

– het hebben van goede schoolresultaten; 
– ijverig en ambitieus zijn; 
– slim zijn. 

Een overgrote meerderheid van ouders met een kind in het basis onderwijs (4 t/m 
16 jaar) vindt bijna alle voorgelegde opvoedingsdoelen belangrijk tot zeer belang-
rijk. Verantwoordelijkheidsgevoel komt als opvoedingsdoel voor ouders op de eer-
ste plaats (99% vindt dit belangrijk of zeer belangrijk), maar rekening houden met 
andere mensen en het hebben van goede manieren staan daar bijzonder dicht bij in 
de buurt. 
 
Voor de Hindoes zijn de hierboven genoemde doelen absoluut herkenbaar. Deze 
doelen komen terug in de richtlijnen voor harmonie en innerlijke vrede. Daarnaast 
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kent het Hindoeïsme de sanskaars (heilige sacramenten). Deze sanskaars helpen 
het individu zich verder te ontwikkelen als een goed en evenwichtig mens. Manur 
Bhawa; is de opdracht die wij mensen hebben gekregen van de Rishi’s (spirituele 
zieners). Dat betekent zoiets als “wordt een betere mens” Dit lijkt in de eerste in-
stantie raar om tegen een mens te zeggen om een mens te worden. Maar de kneep 
zit hem in het woordje betere. De Hindoe opvoeding sluit goed aan bij de bovenge-
noemde doelen en uitdagingen van deze moderne samenleving. De Hindoe is daar-
om goed in staat om zich naar de omstandigheden van de omgeving te voegen, 
zonder zijn identiteit te verliezen.  
 
 
 
 
 
 
 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 102 



 

8      De beleving van het Hindoeïsme in Nederland 
pandit drs. P.Ramadhin 

 
8.1      Het geloof van de Hindoes 

Hindoeïsme is meer een manier van leven dan een aantal vaste geloofspunten. Het 
kan op allerlei manieren worden vorm gegeven. Sommige Hindoes bidden iedere 
dag, andere bijna nooit. Aan iedereen wordt overgelaten zelf te beslissen wat het 
beste is voor hem of haar. Maar alle Hindoes delen een aantal geloofspunten. Hin-
does geloven dat bij iemands dood zijn ziel voortleeft en herboren wordt in een 
ander lichaam van een mens of dier. Door goed karma is het zelfs mogelijk om 
helemaal verlost te worden van de geboorte en de dood. De kwaliteit van je vol-
gende leven hangt af van de manier waarop je in je eerdere leven hebt geleefd. Als 
je goed leeft, word je herboren met veel positieve eigenschappen. De keten van 
daden en hun gevolgen wordt karma genoemd. Het uiteindelijke doel van het leven 
van een Hindoe is moksha of verlossing, loskomen van de cyclus van de samsara 
(materiële wereld). Hoe beter iedere hergeboorte, des te dichter kom je bij de 
moksha. Moksha wordt ook gezien als het moment waarop je individuele ziel, Atma, 
opgaat in de opperste geest Brahma. Er zijn verschillende wegen om het uiteinde-
lijke doel te bereiken. Dat is een geheel individuele zaak. “De één doet het zus en 
de ander zo”. Dat komt tot uiting als we de volgende onderwerpen gaan bespreken. 
Maar eerst wil ik stil staan bij een belangrijk verschijnsel “rituelen”.  

Rituelen 
Traditiegetrouw kent het Hindoeïsme veel rituelen. Veel jonge Hindoes staan te-
genwoordig kritisch tegenover de gebruiken en de tradities. Zij willen precies weten 
wat de waarde van die rituelen zijn. Men wil weten of de rituelen een essentiële 
plaats innemen in de religie of is dat een willekeurig gegeven? De vraag van de 
jongere generatie is dan: “waarom zus en niet zo?”. Deze vragen zijn wel begrijpe-
lijk en niet op de laatste plaats omdat sommige rituelen moeilijk te volbrengen zijn 
in deze moderne tijd. Een poedja duurt al gauw drie uur. Een Hindoe huwelijk kan 
zelfs enkele dagen duren, waarbij men iedere dag meerdere uren nodig heeft voor 
de ceremoniën. De jeugd van tegenwoordig leeft in een tijd waar alles kritisch 
wordt gevolgd en waar tijd een schaars goed aan het worden is. De tijdrovende 
rituelen staan mede daardoor onder druk. En toch hebben rituelen bepaalde waar-
de! Er zijn natuurlijk talrijke en verschillende rituelen in het Hindoeïsme. Niet alle 
rituelen kunnen in dit verband besproken worden. Dat is namelijk ondoenlijk. In 
algemene zin worden enkele rituelen besproken. Het kan bijvoorbeeld gaan over 
het dagelijks doen van een gebedje bij het altaar, het aanbieden van een ‘lota djal’ 
aan Surya Narain (het offeren van water aan de zon), meditatie, Agni-hotra (vuur-
offer) tot het doen van uitgebreide poedja's (gebedsrituelen) of het houden van 
sanskaars (sacramenten). Het starten van de dag met een klein meditatief moment 
(een Sandhia – praarthna) geeft veel rust, is mijn ervaring. Je dag heeft een begin 
en eindigt ’s avonds in bed, waar je weer met bijvoorbeeld de Gayatrie Mantra in 
slaap dommelt. Zoiets eenvoudigs geeft structuur aan de dag. Behalve structuur 
merk je dat je bewuster gaat leven. Je leven krijgt meer diepgang en je zult alles 
intenser beleven. Je kunt dus op verschillende wijze omgaan met rituelen. Uiteraard 
zijn er richtlijnen voor bepaalde rituelen, bijvoorbeeld het doen van bepaalde poed-
ja’s. Rituelen helpen ons om in contact te komen met de schepper. Niet iedereen is 
in staat om zonder structuur te leven. Wij hebben houvast nodig. De vaste momen-
ten en de rituelen kunnen als leidraad dienen in ons leven. Door het toepassen van 
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de rituelen wordt er als het ware een basis gelegd in ons leven. Op deze basis 
wordt later voortgebouwd. Als kind hebben we niet ineens leren rekenen, maar 
leerde men met een telraam, appels of knikkers te rekenen. Pas later konden wij 
hoofdrekenen. Zo is het ook met het gebruik van de rituelen. Rituelen zorgen dus 
voor een goede basis. Rituelen kunnen rust en veiligheid bieden in deze hectische 
samenleving. Rituelen functioneren als bakens om je te kunnen oriënteren. Dege-
nen die gewend zijn om bepaalde handelingen te verrichten, zullen de waarde er-
van hebben ontdekt. Als je bepaalde rituelen zou willen gebruiken, zul je je eerst 
moeten verdiepen in en in aanraking komen met de rituelen. Daarvoor kun je naar 
een Mandir gaan of met een pandit praten. Je zult kennis van moeten nemen om de 
achtergronden ervan te kunnen begrijpen. Er is een zekere mate van interesse no-
dig en daarnaast dient men zich open te stellen voor de rituelen. Om zover te ko-
men dien je een goed karma op te bouwen. In de Bhakti beweging wordt het doen 
van poedja gezien als sewa (dienen) voor God. Het is een eer om God te kunnen en 
mogen dienen. Daaruit blijkt de liefde voor God. Het doen van rituelen geeft ook 
voeding aan de geest. Het reinigt de geest en voedt de Atma (ziel). Bijvoorbeeld 
wanneer men een Agnihotra (vuuroffer) doet door de Gayatrie Mantra 108 keren te 
reciteren, voelt men zich zuiver en rustig. Ik ben me bewust van het feit dat som-
mige traditionele rituelen niet aanslaan bij de hedendaagse jongeren die in Europa 
opgroeien. Zaak is wel om de rituelen goed op hun waarde te schatten. In Duits-
land wordt door wetenschappers de Agnihotra bestudeerd. In het bijzonder de ef-
fecten van Agni-hotra op de mens en de natuur. We zien dat veel niet-Hindoes de 
Hindoe rituelen overnemen en toepassen in het dagelijkse leven. We hoeven ons 
zeker niet te verliezen in de rituelen. De bedoeling van het Hindoeïsme is om inzicht 
te verwerven over het doel van ons bestaan. Ons bewust te worden van wie wij zijn 
en wie de bron (de schepper) van alles is. Een ritueel is niet meer dan een hulp-
middel. Elke tijd, plaats kent zo zijn eigen rituelen. Een offer van bloemen, water, 
wierook en diya (lichtje) zuivert je omgeving, verbindt ons met elementen waar 
men deel van uitmaakt. De discussie of een waxinelichtje (als er geen dierlijk vet 
inzit) voldoet, of moet het persé een diya met echte ghee (geklaarde boter) zijn, 
mag iedereen voor zichzelf voeren. Belangrijker is dat het uit het hart komt. Maar 
natuurlijk zijn er ook regels waar men niet overheen kan stappen. Door de spiritue-
le groei, ervaar je zelf waar de grens ligt. Wat kan en wat mag, zijn dan geen vra-
gen meer. Een zelfbewuste spirituele houding, respect voor alles wat leeft en be-
weegt wordt mijns inziens vooraf gegaan door rituelen. In feite zorgen rituelen voor 
een zuiveringsproces (een proces van verlichting). De weg naar verlichting blijkt uit 
de volgende mantra; “Asato Maa Sad Gamaya, Tamso Maa Jyotir Gamaya, Mrityor 
Maa Amritam Gamaya”. ( O Moeder leidt mij van onwaarheid naar waarheid, Leidt 
mij van duisternis naar licht, leidt mij van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid). Elke 
dag een halfuur poedja doen zou niet meer nodig zijn wanneer je al een stap verder 
bent gekomen. Dan leef je al bewust en integreer je alles wat je doet en denkt in 
het dagelijkse leven. Dan krijg je spontaan waardering en respect voor je omgeving 
en voor alles wat leeft. Respect wil zeggen dat je het Ahinsa principe hanteert, dat 
komt bijvoorbeeld tot uiting in het vegetarische leven. Daarnaast dient men de 
manifestatie van God in andere wezens en de natuur te zien. Door niet te handelen 
vanuit het ego, maar door iedereen als gelijkwaardig te beschouwen.  
Het Hindoeïsme zou voor onze jongeren toegankelijker moeten worden. Hindoeïsme 
wordt vaak als te complex gezien door sommige jonge mensen. Vaak is er van huis 
uit weinig bagage op dit gebied meegeven door de ouders. Ouders kunnen ook niet 
alles weten en er is vaak een afstand (een taalbarrière) tussen de pandit en de 
jongere. De jonge generatie zit vaak met allerlei vragen die tegen de gevestigde 
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orde in kunnen druisen. Wij zullen soms de ingesleten “regels” ter discussie moeten 
stellen. Het klakkeloos uitvoeren van rituelen, zonder de betekenis ervan te kennen 
heeft weinig zin. Rituelen hebben pas waarde als ze een betekenis hebben voor 
jezelf. Rituelen zijn geen doel op zich maar een middel om verder te komen. De 
rituelen hebben waarde als er kennis over de handelingen aanwezig is. Kennis van 
en over de rituelen is vaak de eerste stap naar de spiritualiteit.  
 
Onlangs is er een conferentie gehouden onder de Hindoes in Nederland, georgani-
seerd door de Omroep Hindoe Media (OHM). De titel van de conferentie was: “hoe 
geloven wij in Nederland?”. De keuze voor dit onderwerp is niet geheel toevallig. 
Op dit moment vindt de discussie rond de Islam plaats. De westerse samenleving is 
geïnteresseerd in de vraag of de islam modern genoeg is voor Europa. In het kiel-
zog van deze discussie worden de andere (vreemde) religies ook met argusogen 
bekeken door de westerlingen. De vraag of het Hindoeïsme modern genoeg is, 
wordt binnen de kring van de Hindoe gelovigen ook bediscussieerd. Vooral de jon-
gere generatie is geïnteresseerd in het moderne Hindoeïsme. De laatste jaren en 
zeker hier in Nederland worden de discussies in de Hindoe gemeenschap gevoerd. 
Zo is er een nieuwe opleiding voor Hindoe geestelijken opgericht. Doelstelling van 
deze Nederlandse Opleiding voor Hindoe Geestelijken (NOHG) is dat men moderne, 
eigentijdse, Nederlands sprekende Hindoe geestelijken wil opleiden, zonder de es-
sentie van het Hindoeïsme verloren te laten gaan.  
In Nederland wonen naar schatting meer dan tweehonderd duizend Hindoes. De 
meeste zijn afkomstig uit Suriname en een deel uit andere delen van de wereld, 
zoals India, Nepal, Sri Lanka en Zuid Afrika. Er is ook een deel dat uit autochtone 
Nederlanders bestaat. Deze mensen hebben het Hindoe geloof overgedragen ge-
kregen door inspiraties van onder andere Swami Wivekananda en Swami Prabhu-
pada. Deze Swamies hebben een deel van het Hindoeïsme naar het westen ge-
bracht. Later zien wij ook andere Swamies die het westen aandoen.  
 
Andere invloeden 
Andere wegen waarlangs het Hindoeïsme naar Nederland is gekomen is; door emi-
gratie van Hindoes naar Nederland. Ook de globalisering van de wereld en de in-
vloed van internet moeten wij niet onderschatten. Op het internet staat tegenwoor-
dig veel informatie over het Hindoeïsme. Vele vertalingen van de Upanishads en 
Bhagwat Gieta zijn op het internet te vinden. Er zijn zelfs poedja's die digitaal met 
beeld en geluid te zien zijn. Daarnaast speelt de invloed van Bollywood (Indiase 
muziek- en filmindustrie) ook een rol bij de cultuuroverdracht. De grootste groep 
van de hedendaagse Hindoes van Nederland zijn via India en Suriname naar Neder-
land gekomen. Na de afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863 hadden de 
plantagehouders geen arbeiders meer tot hun beschikking. De Nederlandse rege-
ring heeft toen in overleg met Engeland contractarbeiders vanuit de toenmalige 
Britse kolonie, India laten overkomen. Deze arbeiders tekenden contracten voor 5 
jaar en konden eventueel nog langer blijven. Veel van die arbeiders hebben hun 
contract verlengd en zijn zelfs nooit meer terug gegaan naar India. Het zijn deze 
contractarbeiders die het geloof vanuit India hebben meegenomen en in Suriname 
en in de omliggende Caribische landen verspreid. Naast het geloof was de taal en 
later ook de Bollywood films die een belangrijke rol hebben gespeeld voor het be-
houd en de overdracht van de Hindoe traditie. Door de taal, geloof en Bollywood 
films is de cultuur en de traditie goed bewaard gebleven. In de zeventiger jaren van 
de vorige eeuw zijn in grote getale Hindoes naar Nederland geëmigreerd. De be-
langrijkste reden van de grote emigratiegolf was de onafhankelijkheid van Surina-
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me. De onafhankelijkheid was uitgeroepen door de politiek partij NPS, de partij met 
een meerderheid aan Creolen. De Hindoes waren bang voor de onderdrukking door 
de Creolen in Suriname. Uit angst voor raciale conflicten na de onafhankelijkheid 
zijn grote groepen Surinamers weggegaan. Het zijn deze Hindoes die ook weer hun 
taal, geloof en de bollywoodfilms hebben meegenomen naar Nederland. Dat de 
invloed van de Bollywoodfilms op de culturele en maatschappelijke ontwikkeling 
groot is heeft professor Gowricharan vastgesteld in een onderzoek naar de invloed 
van de Bollywood films. De culturele ontwikkeling van de Hindoes in Suriname en in 
Nederland is mede bepaald door de Bollywood films. Door het bezoek aan biosco-
pen en later de komst van video en DVD, zijn de Hindoes in de greep van de India-
se taal en cultuur gebleven. De kracht van de cultuuroverdracht zat vooral in de 
Indiase muziek. Elke film had wel enkele muziektoppers die door de locale radio-
zenders werden uitgezonden en verkrijgbaar waren op cassetteband, grammofoon-
plaat en CD. De Indiase muziek- en filmindustrie behoren nog steeds tot de krach-
tigste industrieën. De productie gaat gestaag door. Er worden zelfs filmsterren en 
muziekanten uit India gehaald voor live optredens in Nederland. Deze shows wor-
den over het algemeen goed bezocht, door jong en oud. De lezer zal zich wel afvra-
gen hoe hij een beeld kan vormen over welke stromingen er nu zijn. Wie hoort nu 
waarbij en hoe moeten we dat zien? Ik zal voor u een poging wagen om een lijn 
aan te brengen in de verschillende stromingen. De Hindoe gemeenschap kan in drie 
stromingen worden onderverdeeld: de Sanatan Dharma, deze kan weer onder ver-
deeld worden in de Djanamwaad en de Karamwaad en de Aarya Samaadj is de 
derde stroming. Onderstaand schema laat de verschillen en overeenkomsten zien. 
De belangrijkste punten worden in het schema aangeven.  
 
 
 Djanam Waadi Karam Waadi Aarya Samaadj 
Godsbeeld / Moerti  
verering 

Ja ja nee 

Onzichtbare God Ja ja ja 
Awtaar  
(incarnatie van God) 

Ja Ja nee 

Kastenstelsel op grond 
van geboorte 

Ja nee nee 

Pandita als ambt Nee ja ja 
Poedja Ja ja nee 
Hawan Ja ja ja 
Sandhya / Praarthna Ja ja ja 
Uitgebreidheid rituelen +++ ++ + 
Lengte van poedja / 
Hawan 

+++ ++ + 

Graha shaantie2 e.d. Ja ja nee 
Bezoek Mandir  Ja ja ja 
Thuis Poedja / Hawan Ja ja ja 
Erkenning Veda / Upa-
nishads 

Ja ja ja 

Erkenning Ramayan / 
Gita als Heilige Schriften 

Ja ja ja 

                                                   
2 Graha-shaantie, ter voorkoming van onheil of genezing van bepaalde ziekte worden rituelen 
uitgevoerd. 
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Een andere indeling van iemand die zich een Hindoe noemt.  
Deze indeling moet worden gezien als een ontwikkelingsfase en niet als een catego-
rie waartoe iemand behoort. Het gevaar van indelingen is dat alles als statisch ge-
heel wordt gezien. Het tegendeel is waar. Hindoeïsme is beslist niet statisch. Hin-
doeïsme kent een constant proces van ontwikkeling (Bhawa = wording, ontwikke-
ling, verandering). De opdracht aan de mens is ook “Manur Bhawa”, wordt een 
betere mens! De volgende groepen kunnen worden onderscheiden (Dit is dus puur 
een feitelijke weergave van de situatie, zonder een oordeel te vellen. Het is dus 
beslist geen rangschikking van minder naar een betere Hindoe!):  
 

1. De sociaal culturele Hindoes 
Deze gelovigen beperken zich over het algemeen tot het vieren van 
Hindoe feesten, zoals Diwalie, Holi Phagwa en andere Hindoe feestda-
gen. Zij gaan zelden naar een Mandir of doen geen Poedja of Hawan. 
Deze groep heeft dan ook geen altaartje thuis en kent het Hindoeïsme 
oppervlakkig. Men heeft verder weinig behoefte om zich in het Hindoe-
isme te verdiepen. Men leeft als een Hindoe. De Hindoes kennen ver-
schillende gewoontes en gebruiken. Deze van oorsprong Indiase traditie 
is rijk aan sociaal culturele festiviteiten. Aangezien het Hindoeïsme zeer 
verweven is met de Hindoe samenleving (het is een levenswijze), is het 
begrijpelijk dat het onderscheid tussen Hindoe en het Hindoeïsme niet 
duidelijk gemaakt kan worden. In de praktijk loopt dat vaak door el-
kaar. Iemand die in een Hindoe gezin wordt geboren noemt zich auto-
matisch een Hindoe. Terwijl dat niet altijd zo hoeft te zijn. Maar dege-
nen die zich op het culturele niveau begeven, zijn natuurlijk ook Hin-
does. Dat kan ook een bewuste keus zijn van mensen. Het Hindoeïsme 
kent geen gradaties van goede of slechte Hindoes. Het Hindoeïsme is 
een ontwikkelingsproces en geen statisch geheel. Het einddoel kan in 
dit leven maar ook in andere levens worden bereikt. Dat is geheel je ei-
gen keuze en karma.  

 
2. De ritualisten 

Deze groep viert de Hindoe feestdagen en belijdt het geloof nog inten-
siever, door regelmatig naar Mandir te gaan. Zij zijn vaak actief in Man-
dir. Vaak is de aantrekkingskracht van bhadjans en kiertans erg groot. 
Er zijn mensen die vooral voor de bhadjans en kiertans naar de mandier 
gaan. Tevens houdt men thuis regelmatig diensten of religieuze bijeen-
komsten. Vaak voert men één of andere vorm van ritueel uit, bijvoor-
beeld een dagelijkse sandhia of paath (bezinnings /gebeds ritueel thuis). 
De meeste mensen hebben dan ook een altaartje in huis. Het altaartje 
komt overigens niet bij de Aarya Samaadj voor. Zij houden hun sandhia 
niet bij een altaartje. Sommigen doen zelfs dagelijks of wekelijks, een 
kleine Hawan Jagya. De meeste mensen grijpen speciale gelegenheden, 
zoals verjaardagen aan om Hawan of Poedja te doen. Tijdens hoogtij 
dagen zoals Raamnawmie of Krishna Djanam-Astmi en dergelijke wordt 
de gang naar de mandir extra belangrijk. Je zou kunnen zeggen dat in 
deze groep de Karma – en de Bhakti Yoga voornamelijk aan de orde is. 
De taal van het hart is hierbij belangrijk. Er wordt veel gebeden, gezon-
gen en geofferd. De belangrijkste offerandes zijn bloemen, vegetarisch 
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maaltijd (lekkernijen en zoet voedsel) en Ghee (ten behoeve van Dew-
ta’s via het vuur).  

 
3. De spiritualisten 

Onder deze categorie vallen die mensen die zich vooral bezig houden 
met Yoga en meditatie beoefening. Daarnaast probeert men bewust te 
leven en bezoekt filosofiebijeenkomsten. Men is vooral intellectueel be-
zig. Het doel van de Yoga is het bewustzijn open te stellen voor het 
Goddelijke en meer in het innerlijke bewustzijn te leven. De innerlijke 
ziel (Atma) wordt gezuiverd en verandert door dit vermogen om vervol-
gens één te kunnen worden met de Goddelijke Kennis, Wil en Liefde. 
Door Yoga (maar ook op andere manieren) wordt het bewustzijn zoda-
nig ontwikkeld, dat men het besef krijgt dat alle wezens een universele 
oorsprong hebben. Door het supramentale bewustzijn kan men in con-
tact komen met de transcendent Goddelijke waarheid.  

 
4. Mengvormen 

Uiteraard laat niet iedereen zich keurig in een dergelijk hokje plaatsen. 
Er zijn mensen die zowel sociaal cultureel, ritualistisch als spiritualis-
tisch bezig zijn. Deze combinatie komt veel voor. Dit is maar een inde-
ling om de mensen te groeperen. Maar is helemaal niet bedoeld om de 
mensen te beoordelen of te etiketteren. Zoals eerder is opgemerkt, is 
het Hindoeïsme een ontwikkelingsgerichte manier van leven. Op basis 
van goed karma komt men dichterbij het doel. De doelstelling kan men 
zelf bepalen. Het is afhankelijk van hoe snel men het einddoel wil berei-
ken. Niemand wordt gedwongen om het einddoel in één leven te beha-
len. Ieder mens wil wel een vredig en gelukkig leven leiden. Ook dat 
kan natuurlijk. Daarvoor zijn er verschillende manieren en methoden 
beschreven in de Heilige Geschriften. De pandits of Swamies zijn bereid 
om iedereen te helpen en te begeleiden. Het doen van Poedja is één 
van de methodes om dichterbij het doel te komen. In paragraaf 2 wordt 
de poedja in de praktijk uitvoerig behandeld. 

 
Yoga en meditatie 
Yoga is een praktische weg naar zelfrealisatie door zuivering van het hele wezen, 
zodat het geest en lichaam de absolute werkelijkheid kan ervaren ónder de illusies 
van het dagelijkse leven. Deze beroemde filosofische traditie van het Hindoeïsme 
wordt in het westen door mensen met verschillende geloofsachtergronden beoe-
fend. Yoga is een wijze van spirituele ontwikkeling waarin lichaamsdiscipline het 
bewustzijn beïnvloedt en het concentreren van de geest de ingewijde beheersing 
over materie geeft. Yoga is de theorie en praktijk van de bevrijding (moksha) uit 
het stoffelijke. In het westen is hatha-yoga met zijn lichaamshoudingen het be-
kendst. Patanjali heeft het klassieke yoga pad beschreven in acht stadia. Deze acht 
stadia zijn weer beschreven in twee groepen, Hatha Yoga en Raja Yoga. In de eer-
ste fase (hatha betekent ‘inspanning’) probeert de yogi het lichaam en de essentië-
le energie onder controle te krijgen. Dit dient te gebeuren door het naleven van de 
juist morele regels, zoals kuisheid, loslaten van wereldlijke zaken en juist handelen; 
door zich te reinigen en geestelijke rust te krijgen; door oefening van de juiste li-
chaamshoudingen bij zitten, liggen en staan, beheersing van de adem en het uit-
schakelen van de uiterlijke zintuigen. Als men deze oefeningen onder de knie heeft, 
kan men doorgaan met de Raja Yoga (Koninklijke yoga): concentratie, meditatie en 
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bovenbewustzijn. Als deze laatste elementen ook beheerst worden, kunnen de 
energie chakra’s langs de wervelkolom naar het hoofd gebracht worden en staat 
niets de éénwording met Brahman in de weg. Deze laatste fase wordt Samaadhi of 
Extase genoemd (De Vries, 1999 [47]). 
 
Filosofische bijeenkomsten 
Er zijn ook Hindoes die zich naast al die rituelen ook met filosofie van het Hin-
doeïsme bezig houden. Dat valt onder de Gyaan Yoga. Doel is het vergaren of ont-
dekken van de ware kennis over de werkelijkheid. Het gevolg is dat men op den 
duur ernaar gaat handelen. Met andere woorden zuivere kennis leidt tot zuiver in-
zicht en dat leidt tot juist handelen. De gehanteerde methoden zijn bijvoorbeeld het 
lezen van Heilige Geschriften, geschreven door Rishi’s (de Shaastra’s). Daarnaast 
worden bijeenkomsten gehouden waar over deze kennis wordt gepraat en gedialo-
giseerd (het luisteren naar de ‘waarheid’ van de ander en daarop aanvullen en of je 
eigen mening bijstellen). Op deze wijze probeert men tot een dieper inzicht te ko-
men. Of anders gezegd de waarheid te doorgronden en te doorvoelen.  
 
De vedanta 
Eén van de belangrijkste geestelijke stromingen in het Hindoeïsme is de Vedanta. 
Vedanta betekent letterlijk: ‘einde van de Veda’s’, waarmee aanvankelijk de 
teksten van de Upanishads als laatste deel van de goddelijke openbaring en daar-
mee ook van de Veda’s, werden aangeduid. Later werd het de naam voor een filo-
sofische school die zich baseert op de Veda’s. De Vedanta combineert het begrip 
bhakti, de vaak emotioneel belangrijke, zeer directe wijze van aanbidden van een 
bepaalde godheid, met de ideeën van de Upanishads, waarin het absolute goddelij-
ke, het Brahman, gelijkgesteld wordt met het goddelijke in ieder mens, het Atman. 
De Vedanta gaat uit van het principe dat het goddelijke noodzakelijk is. Het godde-
lijke is de schepper van de kosmos en houdt deze in stand. De mensen moeten dit 
goddelijke aanbidden en vereren als Ishwar (‘de heer’) en hebben het ook nodig om 
tot inzicht en verlichting te komen. Het maakt echter niet uit welke naam zij aan 
het goddelijke geven: Vishnu, Shiva, Doerga, als zij maar in absolute overgave 
bidden (het bhakti idee). In principe staat het iedereen vrij om zoveel godheden te 
aanbidden als hij wil, maar slechts één god is Ishwar. Als men dit principe volgt, 
kan men zich geestelijk voorbereiden op de volgende fase, die van het hogere in-
zicht en van de absolute waarheid. Het centrale begrip in deze tweede, hogere fase, 
is Advaita (letterlijk: ‘niet-dualisme’ of eenheid). Hiermee wordt bedoeld het on-
deelbare van het absolute, onpersoonlijke en abstracte van Brahman. Brahman is 
niet meer te vertalen in een godheid, niet meer aan te geven met een naam. De 
wereld is een illusie (maya), een projectie van ons eigen gevoelens en onzekerhe-
den; alleen onwetendheid bindt ons mensen aan deze opeenstapeling van fantasie-
en die de wereld in feite is. Dit is de kern van de Upanishads, namelijk dat de ziel 
van het individu dezelfde is als de wereldziel, het Brahman. De belangrijkste per-
soon die tot de Vedanta school behoorde, is zonder twijfel Shankara geweest, die 
rond 800 na Christus leefde in Zuid India (De Vries, 1999 [47]). 
 
 
De taal van het hart 
De vraag die hier gesteld wordt is de taal waarmee men met God kan comMoenice-
ren. Welke taal verstaat God? Is dat het Sanskriet, Hindi of Nederlands? Welnu, 
heleboel boeken zijn vroeger in het Sanskriet geschreven door de Rishi’s. In de tijd 
van Toelsiedaas is gebleken dat niet iedereen het Sanskriet machtig was. Hij heeft 
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toen de Ramayan vertaald in de eenvoudige taal Avadhi (een dialect van Hindi). 
Sanskriet wordt als een heilige taal beschouwd. Sanskriet is een taal die erg uitge-
breid is en rijk aan woordenschat. Daarnaast heeft Sanskriet bepaalde tonen en 
trillingen die weer belangrijk zijn bij het reciteren van Mantra’s. Door die trillingen 
komen krachten vrij. Wanneer de mantra goed wordt uitgesproken heeft dat een 
positief effect op de omgeving. Het Hindi is een afgeleide taal van Sanskriet. Ook 
deze taal heeft een rijke woordenschat. In deze taal is het dus goed mogelijk om 
emoties en nuances weer te geven voor de Hindoestanen en de Hindoes. Maar de 
vraag is of God een taal nodig heeft om te weten wat je denkt, voelt of bedoelt. We 
zeggen dat God almachtig is en alles weet. Dan kan hij toch ook gedachten lezen 
en de harten van mensen kijken? Als dat het geval is dan hoeft men toch geen 
Sanskriet te beheersen om de liefde voor God te uiten? God zit niet te wachten op 
een mooie taal, maar wel op liefde. Dat is de taal van het hart! De taal is wel be-
langrijk voor andere zaken zoals het kunnen comMoeniceren met de medemensen. 
De mantra’s in het Sanskriet klinken ook mooier en geeft door de vrijkomende tril-
lingen en klanken een prettig gevoel. Het beïnvloedt het milieu en de omgeving. 
Het beïnvloedt ook de geest en het lichaam op een positieve wijze. De mantra reci-
tatie geeft dus kracht. Daadoor kan men de eigen persoonlijkheid sterker ontwikke-
len. De Zelf (Atma) wordt gevoed door de mantrarecitatie. Mantra recitatie is dus 
de voeding voor de Atma. God verstaat dus alle talen en hij luistert vooral naar de 
taal van het hart!  
 
Hiermee wordt niet gezegd dat men geen Hindi of Sanskriet moet kennen! De 
waarde van de oude talen spreekt voor zich. Het Hindoeïsme is in feite geen inge-
wikkelde religie. Iedereen kan op een persoonlijke manier God dienen. Een poedja 
kan in principe ook aangepast worden. In overleg met de pandit kan men een per-
soonlijke sandhia ontwikkelen. Bij ingewikkelde poedja is het raadzaam om altijd 
begeleiding en advies van een geleerde of pandit te vragen. Indien men zich niet 
aan bepaalde regels houdt kan dat schadelijke gevolgen hebben voor de persoon. 
In de Shrimad Bhagwat Gieta zegt Heer Krishna: “in de vorm waarin je mij aan-
roept, in die vorm zal ik bij u verschijnen.” Met andere woorden laten we Krishna in 
de juiste vorm aanroepen. Laten we de regels toepassen die de Rishi’s voor ons 
hebben uitgedacht. Het moderniseren betekent niet dat we ons alles kunnen toe-
staan. Maar het is zeker mogelijk om, rekening houdend met de omstandigheden, 
tijd en situatie, één en ander aan te passen.  
 
 

8.2      Poedja in de praktijk 
 
De poedja kan verwijzen naar elke Hindoe ceremonie, van een eenvoudig ritueel 
thuis tot een uitgebreid volksfeest waarbij beelden van de goddelijke manifesta-
ties/energiën worden aanbeden. De rituelen kunnen verschillen per groep, of van 
plaats tot plaats. Maar de poedja is in theorie onderhevig aan regels die zijn vast-
gelegd in de Heilige Geschriften (Shaastra’s en Agams). Deze boeken zijn in de 
afgelopen duizenden jaren nauwelijks veranderd. Met een poedja wil de volgeling 
(bhakt) in contact komen met het Goddelijke. Poedja is ook een manier om liefde 
voor God te uiten. Poedja laat ook zien hoe je een speciale gast kunt ontvangen, 
respect en waardering kunt tonen. Met andere woorden, een poedja leert ons hoe 
wij met onze medemens kunnen omgaan. Een poedja structureert de dag en geeft 
de mogelijkheid om emoties te uiten en te verwerken. Voor een gelovige is een 
poedja erg belangrijk. Daar put hij veel steun uit. Met een poedja kan men dank-
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baarheid tonen aan God. Dat gebeurt vaak als men een mijlpaal in het leven heeft 
bereikt, bijvoorbeeld het behalen van een diploma of het bereiken van een bepaal-
de leeftijd. Zo zijn er nog meer redenen te noemen voor een poedja. Een poedja 
thuis is vaak zeer persoonlijk en intiem. Een thuis poedja bestaat uit drie fasen 
namelijk pawietra karan, poedja en hawan. De volgorde van de handelingen kan 
echter per stroming verschillen. Hieronder wordt de methode besproken zoals die 
wordt gehanteerd binnen de Karmawaadische stroming (Gayatrie pariwaar).  
 
Pawietra karan 
Dit is een reinigingsritueel. Door middel van mantras en water worden de deelne-
mende personen en de omgeving gereinigd. Daarnaast wordt de voorbereiding ge-
troffen voor de poedja. De jagyamaan krijgt een raksha-sutra om de pols en chan-
dan op het voorhoofd. Men is nu geheel voorbereid op de poedja en de ontmoeting 
met de Dewtaas.  
Poedja 
De pandit neemt plaats aan het hoofd van het altaar met zijn gezicht naar het 
noorden. Haaks, links van hem, met zijn gezicht naar het oosten, gaat de jagya-
maan (offeraar) zitten als de Poedja begint. 
 
Benodigdheden ter plekke zijn:  
2 lota’s (koperen waterpot), 4 glazen, 3 thalies (koperen schalen), 4 eetlepels, 4 
theelepels, 6 kommetjes, 7 borden, kleedjes. 
 
Benodigdheden Poedja 
1. Gemalen hardie (koerkoema) 2. Madh (honing) 
3. Gemalen chandan 4.  Parfum (Gandh) 
5. Gemalen sindhoer 6.  Agarbatti (wierook) 
7. Watten 8.  Diya’s (5 normale en 1 grote)  
9. Katja Dora (garen) 10.  Een pakje dhaar  
11. 3 stuks soparie (betelnoot) 12.  Doeba gras  
13. 4 stuk kapoer (kamfer) 14.  Bloemen 6 bossen (rood, geel en wit) 
15. 50 gram lawang (kruidnagel) 16.  Rijst hele korrels 
17.  15 paan blaadjes (betelblad) 18.  Suiker 
19.  Toelsie blaadjes (basilicum) 20.  Ghee 
21.  Mango blaadjes ( 10 stuks) 22.  Melk 
23.  Witte tiel (mosterdzaad) 24.  Dahi (yoghurt) 
25.  Zwarte tiel (mosterdzaad) 26.  Dhoep stokjes  

      (hout voor het vuuroffer) 
27.  Rode Dora (raksha soetra,  

beschermkoordje) 
28. Vlaggen (gemaakt van bamboe stokjes 

en katoenen stof) 
29.  Miesrie (kandijsuiker)  
 
Benodigdheden voor de Prasaad (offerspijs) zijn: 
Mohan-bhog, Laddoe (balletjes van meel, ghee en suiker), Khier of mietha bhaat 
(zoete rijst), Roth, Lapsie roti, Pandjierie, Twee droge kokosnoten, andere lekker-
nijen naar keuze, fruit naar eigen keuze (appel, banaan, druiven, kokosnoot enz) 
 
Na het reinigingsritueel en de mentale voorbereiding begint de Poedja met prithwi 
poedja (respect voor moeder aarde), kalash poedja (respect voor het heelal), 
deep poedja (het aanmaken van het licht, dia), dew awaahan (de eigenlijke ce-
remonie waarin als eerste alle energieën van die ene God wordt uitgenodigd om 
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aanwezig te zijn). Als eerste gaat de aandacht uit naar de Guru of Iesta Dew en de 
Gayatrie mata, daarna volgt de aanroeping van Ganesh, de goddelijke manifestatie 
van wijsheid, inzicht en verdrijver van problemen. De Godheid wordt als eerste 
aangeroepen door middel van een awaahan mantra. De godheid wordt dus uitge-
nodigd om bij de ceremonie aanwezig te zijn. Er wordt een zetel aangeboden. 
Daarna volgt de poedja (de verering) in 16 stappen (de sodash upchaar): 
 

1. Aachmanam, aanbieden van water.  
2. Panch-amriet snanam (een mengsel van melk, ghee, yoghurt, honing, sui-

ker en toelsieblad), gevolgd door een bad met water.  
3. Wastram, aanbieden van kleding in de vorm van een stukje ongebleekte 

katoen of watten. 
4. Jagyopavitam: omhangen van koordje om het beeld. 
5. Chandanam, aanbieden van sandelhout poeder. 
6. Sindhoeram, aanbieden van vermiljoenpoeder. 
7. Haridra, aanbieden van hardi poeder. 
8. Kaandaad, aanbieden van doeba gras (symbool voor nederigheid en ver-

bondenheid). 
9. Pushpa, bloemen aanbieden (symbool voor geluk en blijheid). 
10. Akshad aanbieden, symbool voor gezond en goede voedsel. 
11. Soegandh: rozenwater wordt gesprenkeld.  
12. Prasadam of wel Naivedya: het aanbieden van een maaltijd. De maaltijd 

bestaat uit laddoe, khier, mohanbhog en fruit. De maaltijd wordt versierd 
met een bloemetje en toelsi blaadjes. Voor het offeren wordt de prasaad 
gereinigd door het sprenkelen van water en mantra recitatie. Het offeren 
gebeurt onder het blazen op de hoornschelp (sankh) en het rinkelen met 
een koperen bel en wederom met een mantra. 

13. Taamboelam, aanbieden van paanblaadje en kruidnagel. Wordt beschouwd 
als een dessert. 

14. Deepam, een aangestoken diya, wordt driemaal voor het beeld rondge-
draaid. 

15. Dhoepam: ronddraaien met wierook (rechtsom) om de moertie. 
16. Poeshpanjali: een bloemetje wordt neergelegd als gevolg van een groet en 

gebed. 
 
Na Ganesh komt dezelfde poedja voor Gauri, Vishnu & Lakshmie, Shiva & Paarwa-
tie. Afhankelijk van de wens van de jagyamaan wordt er bepaalde manifestaties 
van God ook uitgebreid vereerd. Soms is dat Doerga mata of Hanumaan Dji. Maar 
alle manifestaties van God worden aangeroepen en geprezen door middel van man-
tra’s. Als alle Dewta’s zijn aangeroepen dan volgt de Sarwa Dew Namaskaar 
(algemene groet), de swasti vachan (gezondheidsgebed en gebed voor vrede 
voor iedereen en alle wezens). 
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Hawan (vuuroffer) 
Agni-sthapan: het vuur wordt aangestoken, kleine stukjes hout en ghee worden 
geofferd en onder het uitspreken van mantra’s eindigend op ‘swaha’ worden de 
kruiden geofferd. Agni-pradiep: het aanwakkeren van het vuur. Samedha-
dhanam: er worden 4 ronde stokjes gedrenkt in ghee geofferd. Dit staat symbool 
voor de vier aashrams; de brahmacharya, grihast, waanprasth en sanyaas. Moge al 
deze fasen van het leven op een soepele manier verlopen. Djal-Praseechan: 
sprenkelen met water langs de hawankoend. Dit staat symbool voor de eenheid 
tussen kennis en handelen (gyaan en karma). Dan volgt de Agni-hotra: het offe-
ren van ghee en ingrediënten onder het uitspreken van mantra’s. Als laatste onder-
deel van de hawan is de Poernahoti: met een afsluitingsmantra wordt de laatste 
ghee en samagrie geofferd.  
 
Aartie en afronding 
Er wordt kshama of vergeving gevraagd voor eventuele tekortkomingen bij de 
Poedja. Er wordt afscheid genomen van de dewta’s. Er wordt Aartie gezongen. 
Bloemen met rijst worden gestrooid bij de beelden terwijl de shanti-paath wordt 
gereciteerd. Aan het einde van de dienst krijgt iedereen Aartie (het voelen van de 
warmte van de diya). Daarna krijgt iedereen Prasaad (de geofferde spijzen).  
 
Een beknopte thuis hawan 
Men gaat op een schone plek in het huis zitten. In het midden wordt er een hawan 
kund geplaatst, waarin de agnihotra wordt gedaan. Er worden geen beelden of 
bloemen gebruikt. Wel is er prasaad als offer (meestal is dat mohanbhog en soms 
wat fruit). Men begint eerst met het reinigingsritueel. Deze mantra’s zijn dezelfde 
die ook bij de poedja zoals hierboven is beschreven wordt gebruikt.  
 
Aachman  

1. AUM AMRITO PASTARANAM ASI SWAHA, moge dit water vreugde brengen 
aan ons allen. 

2.  AUM AMRITA-PIDDHAANAM ASI SWAHA, Gij, onsterfelijke God zijt de 
steun van ons allen. 

3. AUM SATYAM YASHARA SHEREERMAYI SHREE SHRAYATAAM SWAHA, 
moge goede daden, roem, weelde en eer ons deel zijn. 

 
Daarna wordt er water in de linkerhand gedaan en in dit water wordt vijf maal de 
rechter ring- en middelvinger gedoopt. Onder het uitspreken van de mantra worden 
achtereenvolgens de mond, de neusvleugels, ogen, oren, schouders en benen aan-
geraakt. Aan het einde wordt met beide handen over het hoofd en langs het hele 
lichaam bewogen. Dit alles symbolisch ter zuivering van het lichaam en de zintui-
gen. De ang sparsh mantra’s, om de zintuigen en lichaam te reinigen zijn: 
 

1. AUM WAANG-Me AASYE-ASTU, moge mijn mond steeds in staat zijn tot 
spreken. 

2. AUM NASOR-ME PRAANO-ASTU, moge mijn neus altijd in staat zijn tot 
ademhaling. 

3. AUM AKSNOR-ME CHAKCHUR ASTU, moge mijn ogen steeds in staat zijn tot 
zien. 

4. AUM KARNYOR-ME SHROTAM ASTU, moge mijn oren de kracht bezitten tot 
horen. 
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5. AUM BAHWOR-ME BALAM ASTU, moge mijn armen steeds krachtig zijn. 
6. AUM URWUR-ME OJO ASTU, moge mijn benen krachtig zijn. 
7. AUM ARISTAANI ME ANGANI TANU’S TANWA ME SAH SANTU, (gehele li-

chaam) moge alle delen van mijn lichaam krachtig en gezond zijn. 
 
Daarna komt de Ishwar stuti Praarthna Upaashna. Dit zijn acht verzen waarin 
God wordt geloofd en geprezen als schepper, als zelflichtend licht, ware kennis-
schenker, verlossingschenkende, almachtige, als alwetende, onze leraar en mees-
ter. 
Dan volgt de Swasti wachanam. Dit zijn verzen uit de Rig Veda en een vervolg op 
het voorgaand, een lofprijzing van God, gevolgd door een bede voor Wijzen en Le-
raren, Celibatairen, die de mensheid verder mogen helpen. 
 
Daarna wordt het vuur met een kamfertablet aangestoken onder het uitspreken van 
de Gayatrie Mantra. De brandende kamfer gaat vervolgens in de hawankoend ter-
wijl er wordt gereciteerd: AUM BHURBHUVAH SVARDYOVRIVA BHUMNAA PRITHI-
VEHA VARIMNAA TASYAASTE PRITHIVE DEVAYAJNI PRISHTHE-GNI MANNAADA-
MANNAAD YAAYAADADHE. Wij worden gedragen door de Allerhoogste, die gelukza-
lig is en elk wezen doordringt; Zijn Aanwezigheid omvat een grotere uitgestrektheid 
dan de hemel en de aarde; Gij enige goddelijke, ik ontsteek dit vuur opdat Gij de 
groei van gezond voedsel zult bevorderen. 
 
Daarna volgt de SAMIDHAA-DHAAN MANTRA, waarbij drie stokjes in ghee worden 
gedoopt en telkens bij het uitspreken van SWAHAA aan het einde van een mantra 
in het vuur worden gelegd.  
 
Vervolgens wordt vijfmaal ghee geofferd, weer onder het uitspreken van een man-
tra. Deze mantra is een bede dat de liefde voor God moge groeien en hoog oprijzen 
zoals het vuur dat nu doet. Nadat de ghee is geofferd wordt water geofferd en de 
mantras zijn een bede om onzelfzuchtig te zijn, geluk, wijsheid, welwillendheid en 
edelmoedigheid. Hierna wordt weer ghee geofferd, viermaal, symbolisch voor de 
vier windrichtingen, telkens met de bijbehorende mantra; tweemaal: voor de 
mensheid en voor het universum.  
 
Dan wordt ghee, gecombineerd met samagrie (mix van diverse kruiden) geofferd. 
Dit kan met de rechterhand of met een lepel worden gedaan en telkens bij het 
woord SWAHAA aan het einde van de mantra. Eénmaal wordt er geofferd terwijl de 
mantra in gedachten wordt herhaald: deze gave is voor de Heer der mensheid en 
niet voor mij. Aan het einde wordt de ghee en samagrie verdeeld over drie porties 
en onder het uitspreken van de Poorna-Ahuti Mantra geofferd ter afsluiting van dit 
ritueel. Als laatste wordt de rest van de ghee geofferd. Met de SHAANTI PAATH 
wordt de dienst beëindigd. Iedereen krijgt daarna prasaad.  
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9      De beschrijving van de feest- en gedenkdagen 
pandit S. Bansidhar en pandit Shastri Gauranga Premananda das 

 
9.1      De tijd volgens het Hindoeïsme 

pandit Shastri Gauranga Premananda das 
 
Wanneer we beginnen te tellen vanaf de geboorte van Jezus Christus, dan leven wij 
in het jaar 2005. De Veda’s, de tijdloze wijsheid van India, geven een volledige 
beschrijving van de gebeurtenissen en feiten van de materiële en geestelijke werel-
den. Wij leven volgens de Hindoe jaartelling in het jaar 5107 van Kali-Yuga.  

Volgens de gangbare jaar-
kalender, die de zonneka-
lender wordt genoemd, 
viert men een maal per jaar 
zijn verjaardag. Dat is de 
dag waarop iemand gebo-
ren was. Deze dag komt 
overeen met de zonnestand 
ten opzichte van de sterren 
ten tijde van de geboorte. 
Deze stand wordt eens in 
het jaar opnieuw bereikt, 
dan vieren we onze ver-
jaardag. Omdat de zon een 
cirkelbaan om de aarde 
aflegt welke één jaar be-
slaat, komt er maar eens 
per jaar onze verjaardag. 
De maan echter legt in één 
jaar twaalf omwentelingen 
om de aarde af, daardoor 
wordt er in één jaar twaalf 
keer dezelfde positie bereikt 

die de maan op de dag van iemands geboorte had. Volgen we de maankalender, 
dan kunnen we dus twaalf keer per jaar onze verjaardag vieren. De Hindoe jaarin-
deling volgt de maankalender. Iedere maand bij de maankalender loopt van volle 
maan tot volle maan en wordt verdeeld in een lichte helft- de tijd van de wassende 
maan- en een donkere helft- de tijd van de afnemende maan. De Hindoe feestda-
gen zijn gebaseerd op de maankalender van 12 maanden. In de bovenstaande cir-
keltekening is in de buitenste ring de maanden volgens de zonnekalender aangege-
ven. In het middelste ring de maanden volgens de Hindoe maankalender en in het 
binnenste cirkel zijn enkele bekende feestdagen opgesomd. 
 
Hieronder volgt eerst een overzicht van de tijdsloop volgens de eeuwenoude Vedi-
sche wetenschap. In de materiële wereld draait alles om kringlopen. Dag en nacht 
wisselen elkaar af, gescheiden door de schemering. Overdag zijn we actief, ’s nacht 
slapen we (hoewel zielen in dit kali tijdperk dit nog wel eens omdraaien…) Zomer, 
herfst, winter en lente voorzien de natuur telkens van andere kleuren en geuren. In 
de lente en zomer bruist alles van leven en activiteit, de bomen zijn groen, de 
bloemen in alle kleuren van de regenboog; in de herfst en winter ziet alles er som-
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ber en levenloos uit, de bloemen zijn allang verwelkt, de bladeren verrotten. Ook 
de kosmos kent zo zijn dagen, nachten en seizoenen, inclusief overgangsperioden. 
In deze materiële wereld verschijnen de tijdvakken net als seizoenen steeds na 
elkaar, dus in kringlopen. 
Lente - zomer - herfst - winter - lente - zomer - herfst - winter  
Satya - Treta – Dwapar - Kali - Satya - Treta – Dwapar - Kali  
 

 
Wij kennen 4 tijdvakken te weten de Satya Yuga, de Dwapar Yuga, de Treta Yuga 
en de Kali Yuga. De tijdsduur van elk van deze tijdperken is niet gelijk verdeeld – 
ze verhouden zich respectievelijk als 4:3:2:1 maal 432.000 jaar. In aardse jaren 
(zonnejaren) is de duur van de tijdperken:  
1. Satya Yuga, het gouden tijdperk en duurt 1.728.000 jaar. 
2. Treta Yuga, het zilveren tijdperk en duurt 1.296.000 jaar. 
3. Dwapar Yuga, het koperen tijdperk en duurt 864.000 jaar. 
4. Kali Yuga, het ijzeren tijdperk en duurt 432.000 jaar.  
In totaal: 4.320.000 jaar voor een cyclus. Een cyclus van 4 Yuga ’s wordt een maha 
of divya Yuga genoemd. Er gaan 71 maha-Yuga’s in een manvantar (dit is de perio-
de dat een bepaalde Manu (voorvader) regeert). Na elke manvantara is er een pe-
riode van 1 satya juga tot de volgende manvantar. Dan is er namelijk een over-
stroming over de hele aardbol; door regen in het universum komen alle plameten 
tot en met de planeet aarde onder water. Wij leven nu in de 27e maha-juga van de 
7de Manu (Vaivasvat Manu). Er leven 14 manu’s in een kosmisch tijdspan dat 
Brahma’s dag wordt genoemd. Brahma is de goddelijke manifestatie die schept 
namens de Oppergod. Dit is 14 x 71= 994 maha-yuga’s maar door de tussenperio-
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des tussen de manvantars (die is gelijk aan een satya-yuga) wordt de totale 
tijdspanne gelijk aan die van 1000 maha-yuga’s. Na een dag van Brahma is er een 
soort einde van de wereld. Dit heet de Naimittika pralaya of anda pralaya (letterlijk: 
de vernietiging van Brahma’s ei of de schepping; het universum is ei-vormig). Dan 
komt de nacht van Brahma die evenlang duurt als de dag van Brahma dus ook 
1000 maha-yuga’s oftewel 4.32 miljard (4,32 x109) jaren. Tijdens de nacht van 
Brahma is de hele schepping in een soort slaaptoestand. Na de nacht van Brahma 
komt weer een dag en begint de schepping opnieuw. Het einde van deze wereld 
(dag van Brahma) is volgens deze visie over 2.347.050.893 jaar (de resterende 7 
manu’s, 7 tussenperiodes en de rest van deze manvantar). Het hele universum 
wordt vernietigd en ontbonden met het einde van het leven van Brahma. Brahma 
leeft 100 jaren en een jaar van Brahma telt 360 dagen. Alle universa, atomen en 
zielen keren terug naar Mahavishnu voor susupti (slaap zonder dromen). 
 

Mahavishnu 
 
Dit proces heet de maha-pralaya (de grote totale vernietiging). Brahma’s levens-
duur is 100 x 360 x 8,64 x109 jaar (de periode van brahma’s dag en nacht duren 
evenlang) dus totaal 311.040.000.000.000 jaar. Met het jaar 2005 na Christus is de 
helft van Brahma’s leven al voorbij, plus de periode van een gedeelte van Brahma’s 
huidige dag (6 manu’s en 120.533.107 jaar in de Vaisvasavat manvantar). Dus 
gerekend vanaf het begin van de schepping zijn we in het jaar 
155.521.972.949.107 (ongeveer 155,5 biljoen jaar). En het einde van het univer-
sum is over 155.519.028.051.893 jaar (ongeveer 155,5 biljoen).  
Wij weten dit allemaal zo verfijnd, omdat dit alles beschreven staat in de Veda’s. 
De Veda’s zijn de belangrijkste boeken van de wereld literatuur, omdat ze van God 
komen. Deze Veda’s zijn gegeven door God bij de schepping van het universum als 
handleiding bij de materiële wereld. Net zoals een kind scholing nodig heeft om te 
begrijpen dat de verschillende seizoenen ontstaan door de bewegingen van de pla-
neten, zo heeft de mensheid de Veda’s nodig om de tijdperken van het universum 
te begrijpen. 
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9.2      De feest- en gedenkdagen 
pandit S. Bansidhar 

 
Volgens de zonnekalender viert men een maal per jaar zijn verjaardag; de dag 
waarop iemand geboren was. Deze dag correspondeert met de zonnestand ten op-
zichte van de sterren ten tijde van de geboorte. Wordt deze stand eens in het jaar 
opnieuw bereikt, dan vieren we onze verjaardag. Omdat de zon een cirkelbaan om 
de aarde aflegt welke één jaar beslaat, komt er maar eens per jaar een verjaardag. 
De maan echter legt in één jaar twaalf omwentelingen om de aarde af, daardoor 
wordt er in één jaar twaalf keer dezelfde positie bereikt die de maan op de dag van 
iemands geboorte had. Volgen we de maankalender, dan kunnen we dus twaalf 
keer per jaar onze verjaardag vieren.  
De religieuze feestdagen zijn het resultaat van rituelen die uitgevoerd worden om  
God te vereren en te plezieren. Hoewel het bijzondere gelegenheden betroffen be-
treffen, die de dagelijkse problemen even uit de weg helpen, worden de feestdagen 
dagen van plezier en dankbaarheid. Behalve religieuze ceremonieën en gebed, wor-
den deze dagen ook doorgebracht met zang, dans en toneel. Tijdens de feestdagen 
heerst er een atmosfeer van vrijheid en geluk. De grote diversiteit van de Indiase 
geloofsovertuigingen is terug te zien in de verschillende feest- en gedenkdagen 
gedurende het gehele jaar door. Ze verrijken het sociale leven van de Hindoes en 
reflecteren een bepaalde culturele inslag. Tijdens alle Hindoe religieuze feesten 
wordt een sober en vegetarisch leven voorgeschreven. Dat houdt in dat men geen 
vlees, vis en eieren gebruikt en zich onthoudt van alcoholhoudende dranken. In de 
praktijk blijken velen er moeite mee te hebben. Vaak verweerd men zich door te 
zeggen dat de kinderen er niet zonder kunnen. Misschien zullen wij als ouders onze 
kinderen van kinds af aan groot moeten brengen met bepaalde Hindoe waarden. 
Dan kunnen ze als kind daarmee opgroeien. En vervolgens zullen wij zien dat de 
kinderen de ouders er aan zullen herinneren dat ze gedurende de Hindoe hoogtij-
dagen ook op hun eetgedrag moeten letten. In deze paragraaf worden de feest- en 
gedenkdagen die op de jaarkalender voorkomen kort besproken. Deze zijn 27 in 
totaal, verspreid over het gehele jaar.  
Periode Feest/gedenkdag   
Januari 1. Makar Sankranti Augustus 15. Nag Panchami 
Februari 2. Dayanand Jayanti  16. Toelsiedas Jayanti 
 3. Vasant Panchami  17. Raksha Bandhan 
 4. Maagh Snaan  18. Ganesh Chaturthi 
Maart 5. Gaura Purnima  19. Shri Krishna  

      Djanamastmi 
 6. Maha Shivratri September 20. Pitri Paksha Poedja 
 7. Holika Dahan Oktober 21. Saraswatie Poedja 
 8. Holi Phagwa  22. Narak Caturdashi 
April 9. Nawratri November 23. Diwalie 
 10. Raam Nawmie  24. Govardhan Poedja 
 11. Hanoemaan Jayanti  25. Yam Dvitya 
Mei 12. Boeddha Jayanti  26. Ganga Nahaan 
Juli 13. Rath Yatra December 27. Gieta Jayanti 
 14. Guru Purnima   
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1. Makar Sankranti 
 
Dit festival valt op de dag wanneer de zon zijn noordwaartse reis begint en het 
sterrenbeeld Steenbok (Capricorn) ingaat. Het valt op de 14-de Januari elk jaar 
volgens het zonnekalender (westerse jaarkalender). De dag begint met het nemen 
van een bad in de wateren van de heilige rivieren en het aanbidden van de zon. 
Traditioneel wordt deze dag als heilig beschouwd. Een verhaal uit de Mahabharat 
vertelt dat Bhieshma Pitamaah deze dag uitkoos om te sterven. Hij was door de 
pijlen van Arjun geveld en lag zwaar gewond op een “pijlenbed”. Bhieshma had een 
zegening gekregen dat hij zijn tijdstip van overlijden zelf mocht vaststellen en zo-
doende wachtte hij dagen af totdat de dag van Makar Sankranti kwam. Er wordt 
ook gezegd dat als men op deze dag komt te overlijden, men dan niet meer wordt 
wedergeboren. Sesam zaad en rijst zijn de belangrijkste ingrediënten bij dit festival  
 
 
2. Dayanand Jayanti  

 
Volgelingen van de Aarya Samaadj-beweging herdenken op 
deze dag de geboorte van Swami Dayanand Saraswatie. 
Swami Dayanand (1824-1883) werd geboren in het jaar 1824 
op 11 februari. Op deze dag worden in de tempels en andere 
ontmoetingsplaatsen erediensten en plechtigheden 
georganiseerd, waarbij naast een vuuroffer (hawan) ook 
toespraken worden gehouden. Men leest soms ook uit de 
Satyaarth-Prakaash. Dit is één van de grote werken van 
Swami Dayanand. Swami Dayanand richtte in 1875 te 
Bombay de Aarya Samaadj op, een hervormingsbeweging. 
Hij verkondigde zijn boodschap door middel van zijn 
leerstellingen en overtuigingen en heeft daardoor grote 
veranderingen teweeg gebracht in het religieus, sociaal en 

politiek denken van duizenden Indiërs. Zijn denkbeelden en handelen veroorzaak-
ten een religieuze en sociale revolutie, die later door Mahatma Gandhi werd ge-
steund. Maharishi Swami Dayanand stierf op 30 oktober 1883, op Diwalie dag.  
 
 
3. Vasant Panchami 
 

Onder alle volkeren 
van de wereld en in 
haast alle culturen 
wordt de lente met 
veel vreugde verwel 
komd. Zo ook bij de 
Hindoes. Met Vasant 
Panchami wordt door 
de Hindoes het lente 
seizoen ingeluid. Let 
terlijk vertaalt bete-
kent Vasant Pancha 
mi de 5de dag (pan 
chami) van de lente 
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(vasant). Vasant Panchami wordt jaarlijks op de vijfde dag van de Hindoe maand 
Magha (januari/februari) gevierd en opgedragen aan Saraswatie, de goddelijke 
manifestatie van spirituele kennis, wijsheid, muziek, kunst en literatuur. De kleur 
van Vasant Panchami is geel. Mensen dragen gedurende de viering gele kleding, 
offeren gele bloemen en hebben een gele tilak op hun hoofd. Vasant Panchami is de 
aanloop naar Holi Phagwa. Het Holifeest wordt ingeluid met het planten van Holika. 
Dan wordt namelijk een castorolie of Ricinusplant (In het Hindi Rerh plant) geplant 
op de vijfde dag van de lichte helft van de maand Magha oftewel de elfde maand 
van de Hindoe maankalender, wanneer de lente in India begint. Deze dag heet 
Vasant Panchami. Het planten geschiedt met een speciale poedja door een pandit. 
In India en Suriname gebeurt dit alles buitenshuis op een veld, maar hier in  Neder-
land wordt het gedaan in de Mandir of thuis in een plantenpot.  Rondom de geplan-
te Holika worden door mensen gedurende 40 dagen die daarop volgen, brandbare 
voorwerpen als hout, takken, stro enz. aangedragen en een brandstapel gevormd. 
In Nederland doen wij dat op een dag, omdat het hier niet anders kan. Deze brand-
stapel symboliseert de kwade, duistere nachten. Hij wordt op de vooravond van 
Holi Phagwa, dit is 40 dagen na het planten, op de dag van de volle maan, in brand 
gestoken. Deze ceremonie heet Holika Dahan. Vooraf wordt op die dag ook een 
poedja gedaan, waarbij het Ricinusplantje, die bhakta Prahlaad moet voorstellen, 
eerst uit de brandstapel gehaald wordt. Wat dan overblijft en door het offervuur in 
brand  wordt gestoken is Holika (de tante van Prahlaad), die de personificatie is van 
het kwaad. 
 
 
4. Maagh Snaan 
 
Maagh snaan gebeurt op de laatste dag van de Hindoe maand Magha (janua-
ri/februari). Op deze dag wordt in de middag massaal aartie gedaan bij Triveni San-
gam (heilige plaats in India; Letterlijke betekenis: tri= drie, veni= rivier en sangam 
= samenkomst) en gebaad in de wateren van de rivieren de Ganges en de Saras-
watie in de stad Prayag.  
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5.  Gaura Purnima 
 

 
Op de dag van Gaura Purnima vieren alle Vaisnava’s over de hele wereld de ver-
schijning van Shri Chaitanya Mahaprabhu. In hoofdstuk 3.4.3.van dit boek staat 
reeds vermeld dat Shri Chaitanya Mahaprabhu één van de vele gedaanten is die 
God aanneemt, een awtaar. Maar wie is Shri Chaitanya Mahaprabhu eigenlijk? Op 
18 februari 1486, tijdens de opkomst van de volle maan (=purnima), verscheen 
Krishna als Chaitanya Maha Prabhu te Mayapur in Navadvipa (Bengalen). Zijn vader 
heette Jagannath Misra en Zijn moeder Sacimata. Shri Chaitanya Maha Prabhu is de 
incarnatie in Kali Yuga en wordt daarom ook de Yuga-Awtaar genoemd. Shri Chai-
tanya Maha Prabhu is de volkomen manifestatie van Shri Krishna, in de gemoeds-
toestand van Shrimati Radharani. Anders dan Krishna heeft Chaitanya een gouden 
huidskleur, de huidskleur van Shrimati Radharani (Gaurangi). Chaitanya Maha 
Prabhu wordt om die reden ook de ‘gouden’ awtaar genoemd. Andere namen van 
Hem zijn Gaura, Gauranga en Gaurahari. Met de komst van Chaitanya Maha Prabhu 
begon het tijdperk van bhakti, liefde voor God, te herleven. In Zijn gedaante van 
sanyaas (monnik) reisde Chaitanya Maha Prabhu door heel India en versloeg in vele 
filosofische debatten alle zogenaamde geleerden die de religie misbruikten of on-
juist interpreteerden. Shri Chaitanya Maha Prabhu vestigde de zuivere vorm van 
bhakti-uitoefening binnen de Sanatan Dharma: Bhakti Yoga. Hij introduceerde ook 
de filosofie van: acintya bheda-abheda: God is één en tegelijkertijd verschillend. 
Shri Chaitanya Maha Prabhu toonde door Zelf het goede voorbeeld te geven hoe de 
regels als bhakta toe te passen. Hij introduceerde de sankirtan-beweging, d.w.z. in 
een groep chanten van de heilige namen van God, met name de Mahamantra: Hare 
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Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare  Hare Raam Hare Raam Raam 
Raam Hare Hare. Chanten doe je ook individueel met een mala (kralensnoer). Het 
maakt niet uit waar je chant en wanneer. Volgens de Geschriften is het chanten van 
deze mantra de enige manier om in Kali Yuga bevrijding te krijgen en terug te gaan 
naar de woonplaats van Bhagwaan. In vele Geschriften staan verzen waarin de 
verschijning van Shri Chaitanya Maha Prabhu is voorspeld. Net als Shri Krishna 
heeft Shri Chaitanya Maha Prabhu zijn virat rupa (universele gedaante) laten zien 
om geen twijfel te laten bestaan over Zijn ware identiteit.  
Viering Gaura Purnima 
Op deze dag vasten de vaisnavas tot de opkomst van de maan, d.w.z. niet eten en 
drinken. Het is een dag van heel veel toewijding (sewa) aan Bhagwaan. Er wordt 
veel gelezen uit de Heilige Geschriften, extra gechant, bhajans gezongen en kirtans 
gehouden. De mandir en vooral het altaar wordt heel mooi versierd met bloemen. 
De bhakt’s koken heerlijke gerechten om te offeren aan Gauranga. Naast de hoofd-
maaltijd worden 108 of meer verschillende, kleine, gerechten klaargemaakt om 
tijdens de ceremonie in de mandier te offeren aan Gauranga. De viering in de man-
dir begint met kirtans en bhajans en een lezing. Daarna is er abhishek. Abhishek 
wil zeggen: het baden van de moertie (beeldgedaante van God) van Gauranga. Het 
baden gebeurt met verschillende ingrediënten zoals yoghurt, melk, ghee, honing en 
suikerwater, waarbij de ingrediënten steeds apart, in een sankh (hoornschelp) wor-
den gevuld en over de murtie heen gegoten. Als laatste wordt Gauranga met hon-
derden bloemblaadjes gebaad. Tijdens de abhishek worden mantras gereciteerd en 
kirtans gehouden. Na het baden wordt Gauranga aangekleed met nieuwe kledij. 
Daarna worden de meer dan 108 gerechten geofferd aan Gauranga. Na het offeren 
vindt de maha-aartie plaats, en als laatste, het nuttigen van de prasadam (geoffer-
de maaltijden). 
 
 

5. Maha Shivratri 
 

 
 
Maha Shiva Ratri (= de Nacht van de grote machtige Shiva)  
Eerst wordt de hele dag gevast. En 's avonds komen de Shiva aanbidders bijeen in 
een tempel om zich te bezinnen en een offerplechtigheid ter ere van Shiva te hou-
den. Shiva is één van de aspecten van de hindoeïstische drie eenheid: Brahma, 
Vishnu en Shiva. Om de aanbidder gedurende de hele nacht wakker te houden 
worden er de gehele nacht verhalen verteld over Shiva, heilige teksten gereciteerd 
en worden er lofliederen gezongen ter ere van Shiva. Shiva wordt door de aanbid-
der aanbeden om verlost te worden uit de kring van geboorte en wedergeboorte. 
Over de gehele wereld gedenken de Hindoes op deze nacht (meestal in februari) de 
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grote machtige Shiva, de gever van de gelukzaligheid (zuiverheid en reinheid van 
de natuur of de schepping) en de verdrijver van alle demonische krachten (milieu-
verontreinigde krachten of processen). De gelovigen brengen de nacht door met 
het verrichten van offers (poedja, hawan) en met het reciteren van de Shiva Mantra 
"Aum Namah Shivaya". 
Op een dag vroeg mata Paarwatie aan Shiva Bhagwaan met welke handeling en 
verering de mensen zijn grootste zegeningen konden verkrijgen. Shiva-dji vertelde 
een heel verhaal aan Paarwatie mata over een bahelia (een jager) en drie herten 
als antwoord op haar vraag. Het verhaal heeft de strekking dat allen die op de dag 
van Shivratri met volle overgave de dag doorbrengen met vasten, bidden, medite-
ren en het lezen uit de Shiva Puraan, zijn zegeningen deelachtig worden. In dit 
verhaal doolt een jager de hele dag door het bos op zoek naar dieren die hij met 
zijn pijl en boog zou doden. Daarna zou hij het vlees verkopen om met het geld zijn 
ouders, vrouw en kinderen te verzorgen. Die dag vindt hij geen enkel dier. Het 
baart hem zorgen. Want zonder inkomsten komt de verzorging van zijn gezin in 
problemen. Zijn zorgen doen hem zelfs vergeten om te eten en te drinken. Zo heeft 
hij onbedoeld de dag vastend doorgebracht. Om toch wat te kunnen vangen besluit 
hij tegen de schemering om vlak bij een vijver in een boom te klimmen en te wach-
ten tot de dieren komen drinken voordat die gaan slapen. Dan zou hij ze makkelijk 
kunnen neerschieten. Drie maal komen telkens weer andere herten daar bij de vij-
ver. Elke keer pakt hij zijn pijl en boog en spant die om te kunnen schieten. Tijdens 
het spannen van de boog breken een paar bladeren van de boom en vallen neer op 
de grond. Door de dauw zijn de bladeren nat. Dus vallen eigenlijk enkele druppels 
water en wat bladeren neer op de grond. Het geluid van het spannen van de boog 
doet de herten schrikken. Ze kijken om, zien de jager en vragen wat hij van plan 
was. Die vertelt ook de waarheid. De herten vragen hem om hen enkele uren de 
tijd te geven om afscheid te gaan nemen van hun gezin. Ze beloven hem dat ze 
daarna zullen terugkomen. En om dat geloofwaardig te maken leggen ze een eed 
af. Telkens weten zij de jager middels het afleggen van een eed te overtuigen dat 
zij werkelijk terug zouden komen. En de jager laat hen telkens gaan. Zo gaan drie 
prahaars (prahaar= een periode van drie uur) voorbij. En hij heeft al drie keer ‘s 
avonds ongewild en onbewust gevast en ook drie keer bladeren en druppels water 
op de grond laten vallen. Tegen vier of vijf uur in de ochtend ziet hij ineens de drie 
herten en ook hun jongen voor de boom staan. Ze meldden zich aan en vertelden 
dat ze nu bereid waren om te worden gedood door de jager. Ze zeiden dat ze zich 
gelukkig prezen dat hun lichaam, hun vlees ten dienste kon worden gesteld voor 
iemand anders. De jager was totaal overstuur, dacht na over de eerlijkheid van 
deze dieren, over hun zienswijze om anderen te helpen enz. Tegelijkertijd begon 
een diep gevoel van schaamte en schande op te komen over zijn eigen gedrag als 
mens. Hij, als mens, was al die tijd bezig geweest om dieren te doden voor het 
eigen belang. En dit waren dieren die hun leven wilden opofferen om iemand an-
ders te kunnen helpen, iemand anders ten dienste te kunnen zijn. Hij kon zich niet 
verder beheersen en sprong uit de boom naar beneden. Hij kwam met zijn hoofd 
hard aan tegen een steen die op de grond lag die overwoekerd was door het gras. 
Hij raakte buiten bewustzijn. Toen hij na geruime tijd wakker werd, zag hij dat hij 
met zijn hoofd op de voeten van iemand lag. En die persoon was niemand minder 
dan Shiva Bhagwaan, die samen met mata Paarwatie voor hem stond. Shiva Dji zei 
dat hij bijzonder blij was op hem. Hij had een vol etmaal vastend doorgebracht en 
ook niet gezondigd door dieren te doden enz. Hij zegende de herten en ook hem 
zodat zij zijn hemelse rijk deelachtig werden. Het verhaal van Shivratri is een aan-
sporing voor een ieder om ook als een goed mens te leven! 
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7. Holika Dahan 
 
Holika Dahan (de verbranding van Holika; letterlijke betekenis: Holika= geplante 
boom of struik, dahan= verbranden, vernietigen) is de vooravond van het Holifeest, 
waarbij de opgerichte Holika (het kwaad symboliserend) onder veel belangstelling 
wordt aangestoken. Dit vindt altijd plaats op de laatste dag van de maand Phalgu-
na. Het is dan volle maan. Na deze plechtigheid, onder leiding van een pandit 
(priester), zingen de aanwezigen onder andere Chautaals. Chautaals zijn lofliederen 
ter ere van Shri Raam en Shri Krishna. Symbolisch gezien fungeert de brandstapel 
(Holika) als vernietiging van het kwade (de verbranding van Holika). Tijdens de 
ceremonie loopt iedereen rond het vuur onder het roepen van verwensingen aan 
het kwaad. Ook werpt men rijstkorrels, aarde en stenen in het vuur om alle slechte 
gedachten en gewoonten te verbranden. De warmte van het vuur is ook een sym-
bool dat de winter voorbij is en dat er warme dagen aankomen. De bekendste ver-
telling over Holi is die van prins Prahlaad. Zijn vader, koning Hiranjakasipu, waande 
zich onsterfelijk en door hoogmoed gedreven gebood hij de bevolking hem te aan-
bidden. Zijn zoon Prahlaad weigerde echter en bleef godvruchtig. De koning kon dit 
niet verdragen en gelastte uiteindelijk zijn dood. Maar het beschermende aspect 
van God, Vishnu beschermde hem en zo bleven alle pogingen van de koning vruch-
teloos. Holika, de zuster van de koning, bezat een onbrandbaar kleed waarin zij kon 
overleven in vuur. Zij stelde voor om samen met Prahlaad op de brandstapel plaats 
te nemen,  waardoor de prins zou omkomen en zij gespaard zou blijven. De prins 
werd echter door God beschermd terwijl tante Holika tot as verbrandde. Uiteindelijk 
verscheen Vishnu tijdens de schemering in de gedaante van Narsingh (een mens-
leeuw) en doodde de koning met zijn klauwen. Het volk werd hierdoor van een tiran 
bevrijd. Een diepere betekenis van deze vertelling is dat de natuur zich tracht te 
ontworstelen uit de greep van de winter. Overal komt schoorvoetend nieuw leven te 
voorschijn. Prahlaad staat ook symbool voor het jonge leven dat de winter heeft 
weten te trotseren. De rol van Vishnu als het beschermende aspect van God komt 
nergens beter tot uiting dan juist in deze periode van het jaar. Holi is dan ook ge-
wijd aan Vishnu. Het feest begint met as en aarde, maar eindigt met geur, kleur en 
uiteindelijk bezinning. 
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8. Holi Phagwa 

 
 
Holi is voor de Hindoes oorspron-
kelijk een lente- en nieuwjaars-
feest. Het is dit nog steeds, doch 
in de loop van de tijd heeft men 
daar andere aspecten aan toege-
voegd, waardoor het een univer-
seel karakter heeft gekregen. 
Omdat de viering samenvalt met 
het begin van de jaartelling van 

de Hindoes, wordt het Holifeest beschouwd als het nieuwjaarsfeest. Het feest valt 
op de eerste dag van de eerste maand, Phalguna van de Hindoe kalender 
(maart/april). Na het verbrandingsfeest (Holika Dahan) keert men huiswaarts om 
de volgende dag terug te keren. Hiermee begint het Holi- of Phagwafeest. Men be-
smeert elkaar dan met as van de verbrande Holika. Die middag trekt men bij voor-
keur nieuwe kleren aan en besprenkelt men elkaar met welriekende kleurstoffen en 
parfum. Men gebruikt vooral de rode en groene kleurstof als teken van vriend-
schap, hoop en liefde. Men legt veel bezoeken af en wenst elkaar geluk en voor-
spoed toe. Holi sluit op gepaste wijze het oude jaar af en viert zeer vrolijk het 
nieuwe jaar. Het Holifeest is niet een zuiver godsdienstig feest. Het feest heeft 
meer een sociaal, cultureel en folkloristisch karakter en is dus niet beperkt tot de 
belijders van een godsdienst. Alle Hindoes, zonder onderscheid van rangen en 
standen, vieren gezamenlijk het Holifeest door zingen en chauwtaal (muziek) spe-
len. Het Holifeest staat in het teken van het begin van een nieuw seizoen (de len-
te), en daarom spreekt men ook wel van lentefeest of oogstfeest (omdat het in 
India samenvalt met de graanoogst). Het Holifeest wordt ook beschouwd als een 
overwinningsfeest, de overwinning van het goede op het kwade. Holi heeft duidelijk 
het karakter van een uitbundig feest. Naast dit uitbundige karakter steekt er ook 
een diepere symboliek achter. De as van de verbrande Holika symboliseert de 
dood, maar tegelijkertijd ook het begin van nieuw leven. Door elkaar met as van de 
Holika-dahan te bestrooien ontstaat het besef van de vergankelijkheid der dingen, 
het besef van eenheid en lotsverbondenheid. De rode kleurstof symboliseert de 
overwinning van het goede op het kwade en het groene staat voor hoop en ver-
trouwen in de toekomst. Holi herinnert de mens eraan dat hij niet alleen is. Dat hij 
deel uitmaakt van de maatschappij, dat hij deel uitmaakt van de universele broe-
derschap der wezens en dat hij vreugde en leed kan delen met anderen. Zo zien 
wij, dat het Holifeest naast veel vermaak, ontspanning en geluk ook diepgaande 
gedachten, gevoelens en bezinning met zich meebrengt.  
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9. Nawratri 

 
Nawratri of Nawratan (let-
terlijke betekenis: Naw = 
negen en ratri = nachten). 
Nawratri of de negen heilige 
nachten ter nagedachtenis 
van het vrouwelijke aspect 
van het goddelijke, wordt 
gevierd in de maand okto-
ber of november. Tweemaal 
per jaar (meestal in de peri-
ode maart / april en in de 
periode september/oktober) 
vindt gedurende negen 
nachten ("nawratri") een 
bijzondere verering plaats 
van de oerkracht der na-
tuur, het vrouwelijke aspect 
van het goddelijke: de vere-
ring van Paarwatie of Doer-
ga mata. Het Hindoeïsme 
geeft de kracht en de macht 
van God op een symbolische 
manier aan. Zo kan een 
manifestatie van een be-
paalde verschijningsvorm 
duizenden handen, ogen en 
hoofden hebben. Zo wordt 
een van de verschijnings-
vormen Doerga mata ge-
noemd. Er wordt dan gebe-
den tot Doerga met negen 
namen. Dat betekent niet 
dat er negen afzonderlijke 

Doerga mata’s zijn. Men gedenkt en bidt iedere avond tot een bepaald aspect van 
mata. 
 
Negen dagen lang besteden de Hindoes alle aandacht aan Doerga mata of Paarwa-
tie, die de mensheid liefde en bescherming geeft. Deze viering dient ook ter nage-
dachtenis van de overwinning van de goddelijke manifestatie Doerga over de de-
moon Mahishasur. Beschonken met kracht, door zegening van Shiva begon de de-
moon onschuldige mensen te vernietigen. Toen deed men een beroep op Doerga 
mata en vroegen haar om hulp. Doerga mata, vergezeld van een leeuw vocht met 
de demoon en sneed zijn hoofd eraf. Gedurende Nawratri vasten en bidden de aan-
bidders van Doerga mata voor gezondheid en voorspoed. Verschillende manifesta-
ties van Doerga of Shaktie worden elke avond en nacht aanbeden. Tijdens beide 
vereringen vasten en bidden de Hindoes gedurende de negen dagen. Vele Hindoe 
gezinnen hebben de traditie om in deze periode eenmaal een Doerga Paath (lezing 
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over Doerga), te houden, meestal in huiselijke kring. Deze negen aspecten van 
Doerga mata zijn: 
1. Shailputrie 
Zij is de personificatie van mata Paarwatie, die in haar eerste leven als Sati de ge-
malin was van Shiva Bhagwaan en als Shailputrie oftewel Paarwatie opnieuw de 
echtgenote van Shiva-dji werd. Daarom wordt zij als eerste aanbeden. 
2. Brahmacharinie 
Hier betekent Brahm de DEVOTIE. Zij die de mens helpt bij het leiden van een le-
ven met devotie, met toewijding. Zij geeft de kracht aan de toegewijde gelovigen 
om zelfs de grootste moeilijkheden te kunnen overwinnen. 
3. Chandraghanta 
De letterlijke betekenis van Chandra is de maan en van Ghanta is een bel. Als het 
ware de bel die in ons hoofd telkens blijft rinkelen om ons er aan te herinneren 
edelmoedig te zijn, de zachtheid en de koelte van de maan tot eigenschap te ma-
ken. Maak de wereld deelgenoot van die zachtheid, edelmoedigheid en liefde. 
4. Koesmaanda 
In deze vorm is Doerga mata de schepper van de planeten. 
5. Skandmata 
Skand is een andere naam van Kaartikeya. Hij was de legeraanvoerder van de dew-
ta’s (hemelbewoners) in hun strijd tegen de demonen. Zij verschaft de mensen 
lichamelijke en geestelijke kracht om de vele innerlijke vijanden die ons leven ne-
gatief beïnvloeden, te bestrijden en te verslaan. 
6. Katyaayinie 
Zij wordt met deze naam aanbeden omdat zij op een bijzondere manier werd aan-
beden door de bekende Maharishi (grote heilige ziener) Katyaayan. In deze vorm 
heeft zij ook extra energie ontvangen van Brahma, Vishnu en Mahesh om daarmee 
de demon Mahishasur te verslaan. 
7. Kaalratrie 
Haar verschijning boezemt vrees in, omdat zij in de vorm van de duisternis, het 
zwarte van de nacht en de zwarte vreesaanjagende Kalie verschijnt. Maar zij is de 
gelovigen altijd goed gezind. Zij treedt op als de vernietiger van de wreedaards, de 
zondaars. 
8. Mahagaurie 
Gaur betekent wit, blank. Zij verschijnt altijd in een witte kleding, witte sieraden. 
Het vasten en bidden gedurende de voorgaande nachten in de reeds beschreven 
vormen heeft er voor gezorgd dat alle duistere, zondige, verkeerde wordt wegge-
wist. Hierdoor wordt het weer mogelijk om alles weer zuiver en rein te maken in 
het leven. 
9. Siddhidaatrie 
Het negende aspect van Doerga mata is de Siddhi. Siddhi betekent het verkrijgen 
van een bovennatuurlijke bijzondere gave en kracht als zegen van God.  
Zo wordt hier gebeden tot mata Doerga dat zij haar toegewijde bhakta’s (gelovi-
gen) die al acht dagen haar hebben aanbeden zegent. Men bidt en vraagt om zege-
ningen dat zij ook zo gezuiverd zijn, dat ze op een bijzondere manier door mata 
kunnen worden beloond en een beter leven kunnen leiden. En de beloning die zij 
vragen is dat de invloeden van de Mahagaurie hun zodanig heeft gezuiverd dat hun 
hart nu wordt gevuld met reinheid, waar geloof in God, zuivere gedachten en res-
pect voor de totale schepping. En natuurlijk is het niet zo dat wij door maar te bid-
den gedurende negen dagen in deze periode al deze zegeningen kunnen verkrijgen. 
Maar dit moet onze harten zodanig openen voor de werkelijkheid en voor de zin van 
dit leven dat wij nu doelbewust een beter leven kunnen beginnen. 
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10. Raam Nawmie 
 

Raam Nawmie is een Hin-
doe feestdag ter ere van 
Shri Raam. Als zoon van 
koning Dasrath en koningin 
Kausalya van het koninkrijk 
Ayodhya, heeft Shri Raam 
vele heldendaden verricht. 
Deze zijn door Valmiki zeer 
kleurrijk beschreven in het 
Sanskrit epos Ramayan. 
Dit heldendicht is in het 
Avadhi (een dialect van 
Hindi) getransformeerd 
door de bekende 16e 
eeuwse dichter Toelsiedas. 

Shri Raam wordt door de Hindoes als ideale mens en koning beschouwd, de marya-
da purush. Een ideale samenleving wordt "Raamraadj" (godsrijk) genoemd. Op 
Raam Nawmie vinden in tempels speciale diensten plaats, waarbij fragmenten uit 
de Ramayan van Toelsiedas worden gezongen. 
 
Vele duizenden jaren terug, in de Treta Yuga, leefde koning Rawan die het leven 
van de mensen tot een hel maakte. Recht, wet, geloof en menselijkheid werden 
door hem genegeerd en verworpen. Hij kondigde aan dat hij als koning over alles 
en iedereen kon beschikken en beslissen zoals hij dat wilde. Hij verbood de mensen 
om God te vereren. Verering kwam alleen hem toe en een ieder diende slechts hem 
te gehoorzamen. Zij die zich niet hielden aan zijn bevelen konden rekenen op zeer 
zware lijfelijke straffen, vernedering en de dood. Wreedheden, verbranding van 
huis en haard van vooral de gelovigen waren aan de orde van de dag. Ontvoeringen 
van vrouwen, verkrachtingen namen schrikbarende vormen aan. En zo ging het 
volk gebukt onder deze tirannie van Rawan. De mensen riepen om hulp. Er werd 
gebeden tot Brahma en Shiva, maar zij wezen erop dat slechts Vishnu Bhagwaan 
werkelijke hulp kon bieden. Zo werd door allen gezamenlijk gebeden tot God, tot 
Vishnu Bhagwaan. Tijdens hun gezamenlijk gebed hoorden zij op een gegeven 
moment een stem uit de hemel die vertelde dat Vishnu Bhagwaan hen zal verlossen 
van de ellende en adviseerde om zich nu rustig te houden. Vishnu Bhagavan zou op 
aarde verschijnen bij koning Dasrath van Ayodhya. Koning Dasrath die regeerde 
over Ayodhya was een goede koning voor zijn volk en het volk had hem lief. Omdat 
hij kinderloos is maakt hij zich zorgen omtrent de troonopvolging. Hij vraagt een 
hogepriester om speciale godsdienstige rituelen te verrichten om alsnog gezegend 
te worden met (een) kind(eren). God aanhoort zijn gebed. Vishnu Bhagwaan had 
immers al eerder daartoe besloten en aan de mensen verteld dat hij als kind bij 
Dasrath zou verschijnen. Zo verscheen op de negende dag (nawmie) van de lichte 
maandhelft van de maand Chaitra (maart /april) om exact 12.00 uur overdag de 
heer Vishnu in zijn volledige glorie voor koningin Kaushalya. De koningin vraagt 
hem om niet in deze gedaante, maar als baby voor haar te verschijnen en te huilen 
zodat de mensen ook kunnen geloven dat zij is bevallen van een zoon. En God die 
normaliter de tranen wist van de mensen in nood, moet bezwijken voor de liefde en 
het geloof van een moeder, gehoorzaamt, en begint zelf te huilen ten teken dat een 
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kind is geboren. Als kind krijgt hij van de heilige priesters de naam RAAM. Shri 
Raam verscheen op de negende dag, vandaar Raam Nawmie. 
 
 
11. Hanoemaan Jayanti 
 

 
Hanoemaan Jayantie is een feestdag ter ere van de geboorte van Hanoemaan. Na 
Shri Raam is, onder de Hindoes, Hanoemaan de meest populaire. Hanoemaan is de 
ideale, trouwe, onbaatzuchtige en toegewijde dienaar van Shri Raam, met goddelij-
ke krachten. Zijn populariteit dankt hij aan zijn alom in het geschiedkundig werk, 
de Ramayan, uitvoerig beschreven daden van moed en beleid en aan zijn edele 
eigenschappen van trouw en kuisheid. Door de Hindoes wordt hij aangeroepen als 
beschermer tegen en als verdrijver van kwade geesten en demonen. Tijdens dien-
sten wordt uit de Hanoemaan-chalisa (loflied aan Hanoemaan) voorgelezen en 
wordt zijn jhandi (vlag aan een bamboestok) geplant. 
 
 
12 Boeddha Jayanti 
 
Boeddha Jayanti betekent de verjaardag (jayantie) van Boeddha. Op de volle-
maansdag in mei herdenken de volgelingen van Boeddha de geboortedag van 
Boeddha. Siddharta Gautam, beter bekend als Boeddha, is de stichter van het 
Boeddhisme. Op 29-jarige leeftijd verliet hij huis en haard en probeerde door 
strenge ascese en zelfkastijding een oplossing te vinden voor de materiële ellende. 
Hij bereikte de verlossing in de vorm van de verlichting. Gautam werd sindsdien 
Boeddha (de Verlichte) genoemd.  
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13 Rath Yatra 
 

 
De Rath Yatra oftewel het karrenfestival van Heer Jagannaath, Heer van het univer-
sum (Jagat – universum, naath – Heer). In Jagannaath Puri, een heilige plaats ge-
legen aan de Golf van Bengalen aan de oostkust van India in de staat Orissa, wordt 
elk jaar een grootse optocht van reusachtige karren gehouden. Dit paradefestival 
vindt plaats ter ere van Shri Jagannaath (Shri Krishna), Shri Baladeva (Shri Bal-
raam) en Shri Subhadra Maharani (zus van Krishna). Normaal verblijven de moer-
ti’s (beeldgedaanten) van Jagannaath, Baladeva en Subhadra in de tempel. Een-
maal per jaar worden de prachtige levensgrote murti’s ieder op een eigen reusach-
tige kar gezet en door de straten van Jagannaath Puri in een feestelijke optocht 
voortgetrokken. Enkele miljoenen pelgrims uit alle streken van India nemen deel 
aan dit festival. Vanwege de bekende, spiritueel gunstige effecten, nemen niet al-
leen Hindoes deel aan het festival, maar ook mensen van allerlei andere geloofs-
stromingen. Daarmee is het Ratha-Yatra festival het grootste, eendaagse, spirituele 
festival ter wereld. Dit festival overtreft zelfs de Kumbha-Mela. De pelgrims trekken 
om beurten aan lange, zijden koorden de prachtig versierde karren voort. Onderwijl 
wordt er uitbundig gezongen (mantra’s en bhajans) om Shri Jagannaath te verheer-
lijken. De koning van Orissa gaat traditiegetrouw, altijd aan de stoet vooruit met 
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een bezem om de straten voor Shri Jagannaath te reinigen. Hij geeft daarmee aan 
dat hoewel hij de koning van zijn onderdanen is, hijzelf in feite ook slechts een 
dienaar is van de Allerhoogste Koning van het universum, Shri Jagannaath.  
Ratha-Yatra festival is een bron van vrede.  
Er staat in de Vedische Geschriften (shaastra’s) vermeld dat iemand die Shri Ja-
gannaath op deze dag ziet, zeker terug zal keren naar de spirituele wereld. Zelfs 
door slechts aan de koorden van de kar van Shri Jagannaath te trekken raakt men 
voorzeker verlost uit de cyclus van geboorte, ziekte, ouderdom en dood. Het trek-
ken aan de koorden van de kar van Shri Jagannaath symboliseert de uitnodiging 
aan de Heer om plaats te nemen in ons hart. Vandaar dat miljoenen mensen naar 
Jagannaath Puri gaan voor dit festival. Doordat al deze pelgrims ongeacht ras of 
geloof allen met hetzelfde doel naar dit transcendentale karrenfestival van Shri 
Jagannaath komen, namelijk om Hem te aanschouwen en Hem eer te bewijzen, 
bevordert dit Ratha-Yatra festival de harmonie en de vrede onder de mensen. Door 
de genade van Srila Prabhupada wordt tegenwoordig in alle grote steden van de 
wereld zoals New York, Londen, Parijs, Amsterdam, Tokyo, Durban, Bombay, Cal-
cutta etc het Ratha-Yatra festival gehouden. Zo wordt de verering van Shri Jagan-
naath als Heer van het universum meer recht aangedaan. Jaarlijks wordt ook in 
Rotterdam in de zomer dit festival georganiseerd.  
 
 
14 Guru Purnima 
 
Deze dag wordt gevierd ter herinnering en verering van de wijze Vyaas. Hij wordt 
gezien als de eerste guru in het Hindoeïsme die de Veda’s toegankelijk heeft ge-
maakt voor de mensheid en de achttien Puraans en de Mahabharat schreef. Op 
Guru Purnima wordt de guru vereerd door de discipelen. Op deze dag viert en be-
krachtigt men de verbinding tussen leraar en leerling. In een feestelijke sfeer dankt 
men de guru voor zijn niet aflatende beschikbaarheid het licht in de leerlingen te 
doen ontwaken. Guru Purnima is een gebeurtenis die wereldwijd in vele tradities 
gevierd wordt. 
 
 

15. Nag Panchami 
 

 
Nag Panchami (Nag= slang en 
panchami = 5-de dag) is een fes-
tival die op de vijfde dag van de 
vollemaansdag in de maand Shra-
vana (Juli/Agustus) ter ere van 
slangen wordt gevierd. Shiva tem-
pels worden op deze dag bezocht, 
omdat slangen door Shiva worden 
beschermd. Op de dag van Nag 
Panchami wordt ook de overwin-
ning van de slang Kaliya door Shri 
Krishna herdacht. Krishna heet 
sindsdien ook Kaliya mardan ofte-
wel de overwinnaar van Kaliya. De 
persoonlijkheid Gods, Shri Krishna 
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, die verscheen als kind bij de familie van koning Nanda was op een dag buiten bal 
aan het spelen met zijn maatjes. Op een gegeven moment kwam de bal vast te 
zitten in een boom langs de rivier Yamuna. Krishna ging die bal ophalen, maar de 
bal viel in het water van de rivier. De plaats waar de bal viel was een vrij diepe plek 
van de rivier en daar verbleef de grote slang Kaliya Krishna die heel moedig was 
sprong in de rivier Yamuna om de bal te halen. Maar de slang Kaliya die verstoort 
raakte in zijn rust kwam naar boven en toen begon een gevecht tussen Krishna en 
Kaliya. Krishna die heel alert was sprong op de kop van de meerkoppige slang en 
pakte de slang beet bij zijn nek. De slang was stevig gevangen door Krishna. De 
slang was toen overgeleverd aan Krishna. Later liet Krishna de slang Kaliya los en 
die verdween sindsdien van die plek.  
 
 
16. Toelsiedaas Jayanti 

 
Op deze dag wordt de geboorte van Toelsiedaas her-
dacht. Toelsiedaas was geboren in de zestiende eeuw. 
Toelsiedaas is één van de opzienbarende dich-
ters/filosofen uit de Indiase geschiedenis. Zijn naam be-
tekent “de dienaar van de geneeskrachtige plant Toelsie”. 
Een voorganger van hem, Valmiki,  schreef eerder de 
heilige epos Ramayan in het Sanskriet over het leven van 
Shri Raam. Toelsiedaas schreef de Ramayan in het Hindi 
(Avadhi) en noemde het de Ramcharitmanas. Doordat het 
in de volkstaal was geschreven was deze beschikbaar en 
bereikbaar voor een groter publiek. De boodschap uit de 
Ramcharitmanas is zelfs vandaag de dag toe te passen in 
onze maatschappij en samenleving. Het belicht velerlei 
onderwerpen uit het dagelijkse leven zoals, de liefde tus-

sen ouders en kinderen, de relatie tussen leermeester en leerling, de man-vrouw 
relatie, de band tussen de koning en het volk en andersom, en nog veel meer. 
 
 
17. Raksha Bandhan 
 

 
Op deze dag in augustus dragen de 
Hindoe jongens en -mannen een kleur-
rijk bandje om hun pols. Dit bandje heet 
Raakhi en betekent 'bescherming'. Dit 
koordje wordt door meisjes of vrouwen 
om de pols van iemand gebonden van 
wie zij bescherming en hulp kunnen 
verwachten. Het is gebruikelijk dat een 
zus het bandje voor haar broers of ne-
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ven bindt. Als zij het voor een vreemde bindt, dan beschouwt hij haar vanaf dat 
moment als een zus en ontstaat er een broer-zus relatie. Zij biedt hem daarbij iets 
lekkers te eten aan en krijgt een cadeau of wat geld. Dit feest is nu meer een tradi-
tie dan sociale norm of verwachting. Hindoe vrouwen en meisjes binden op deze 
dag een koordje of zelf gemaakte armband (bandhan) van gekleurde katoen of 
zijde om de pols van een man of jongen van wie ze hulp en bescherming (raksha) 
verwachten. Het koordje wordt rakhi genoemd. De Raakhi is oorspronkelijk ge-
maakt van rode en goudgekleurde garen. De vrouw geeft de man een laddoe, (een 
balletje gemaakt van suiker en melk) of een andere zoetigheid dat ze heeft klaar-
gemaakt of speciaal voor hem heeft gekocht. Op haar beurt krijgt zij een sieraad of 
een ander cadeau. Raksha Bandhan vindt plaats tussen broer en zus. Als een 
vrouw/meisje geen broer heeft kan ze de raakhi ook aan iemand anders aanbieden. 
Zij en haar beschermer zijn vanaf dan als broer en zus. Daarom is deze dag een 
belangrijke dag voor broer en zus 
 
Het hedendaagse aspect van raksha bandhan is onstaan in Noord India (Rajasthan) 
onder de Rajputs (edele krijgslieden, ridders). Een vrouw die behoefte had aan 
bescherming bond een rakhi om de pols van degene door wie zij beschermd wilde 
worden. De meest aangewezen persoon was een broer of neef, of als zij die niet 
had, een andere man. Deze werd dan als broer beschouwd. Dus een omgekeerde 
benadering ten opzichte van de voorgaande raksha bandhan wat betreft de be-
schermingsband. Een dergelijk beroep op bescherming werd zeer serieus genomen 
en daar werd zelfs op gevaar voor eigen leven gehoor aan gegeven, ongeacht ver-
schillende geloofsovertuigingen en (on)bekendheid met elkaar. (In 1556 bescherm-
de koning Humayun, een Moslim, koningin Karnavati, een Hindoe, met inzet van 
zijn eigen leven. Zij kenden elkaar niet persoonlijk, en het beroep op bescherming 
werd door de koningin gedaan d.m.v. een raakhi via een koerier!)  
 
Tegenwoordig treedt dit aspect: verzoek om bescherming van zus(je) aan (aange-
nomen) broer het meest naar voren, maar ook de andere vormen worden, zij het in 
veel mindere mate, nog steeds in ere gehouden, ook in Suriname. Dus ook moge-
lijk is rakhi van een dochter voor haar vader, van een vrouw voor haar echtgenoot, 
dochter voor moeder, broer voor broer, zoon voor vader of moeder. In de praktijk 
komen deze echter nauwelijks meer voor. Een twistpunt is: moet de zus naar de 
broer of de broer naar de zus. Volgens ons moet dat met elkaar worden afgespro-
ken afhankelijk van wat het handigste is, gezien de thuissituaties. In veel gevallen 
is het makkelijker voor de broer om naar de zus te gaan. Op deze dag wordt met 
enig ceremonieel een beschermingskoord gebonden om de pols van degene op 
wiens bescherming men rekent. Het is gebruikelijk dat de Raksha (koordje / Raak-
hi) door een zus wordt gebonden om de rechterpols van haar broer. De broer geeft 
daarbij een geschenk of iets zoets aan de zus.  
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18. Ganesh Chaturthi 

 
Dit is een gedenkdag ter ere van Ganesh. In 
de tempel wordt een Ganesh Poedja uitge-
voerd; een ceremoniële verering van Ganesh. 
Het uitvoeren van de Poedja, waarbij alle 
aanwezigen bloemen offeren aan Ganesh. 
Hieronder de Ganesh Mantra die bij het offe-
ren wordt gereciteerd. Aum Gum Ganapatayei 
Namah. Betekenis: “gegroet degene die de 
obstakels verwijdert”. Deze mantra helpt bij 
het uit de weg ruimen van zichtbare en on-
zichtbare obstakels, die je geestelijke ontwik-
keling of je prestaties in de weg staan. Veel 
mensen, zowel in India als in het Westen ge-
bruiken deze mantra. Wellicht de meest ge-
liefde goddelijke manifestatie is Ganesh, die 
met de olifantenkop, die door Hindoes, Boed-
dhisten en Jainisten gelijkelijk wordt vereerd. 
Ganesh wordt samen met zijn vader Shiva 

gezien als de grondlegger van de Yogaleer en de rekenkunde. 
Ganesh wordt beschouwd als de goddelijke manifestatie van de wijsheid, de bren-
ger van geluk en de opruimer van obstakels. Hij is de beschermer van wetenschap-
pen, de Heilige Geschriften en scholing. Hij wordt afgebeeld met een dikke volle 
buik en minimaal vier armen, zittend op een lotustroon of op zijn rijdier, de muis, 
of dansend. Zijn meest voorkomende attributen zijn het vangkoord, de drijfhaak en 
een schaal lekkernijen. Een slang is zijn gordel.  
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19. Shri Krishna Djanamashtmi 
 

 
Op deze dag herdenken en vieren de Hindoes de verschijning 
van Shri Krishna die op aarde is neergedaald om de mensheid 
de waarheid, de weg en het licht (waarheid, gerechtigheid en 
kennis) te wijzen. In de meeste mandirs in Nederland worden 
erediensten gehouden. De gelovigen vasten tot middernacht. De 
dag wordt doorgebracht met bhajans, kirtans en lezingen. De 
lila’s van Shri Radha en Shri Krishna worden in toneelvorm uit-
gebeeld. De tempels en altaars worden met bloemen versierd. 
De toegewijden bieden mooie geschenken aan Shri Radha en 
Shri Krishna. Daarna worden Shri Radha en Shri Krishna gebaad 

met de vijf ingrediënten, de abhishek. Ze worden daarna gekleed in nieuwe, prach-
tige kleren. Daarna worden 108 en meer heerlijke gerechten geofferd aan Krishna. 
Het feest in de tempel gaat door tot middernacht. Dan is er Maha-aartie, want dat 
is de tijd dat Krishna is verscheven.  
Duizenden jaren geleden, raakte de gehele wereld verstoord door het gedrag van 
enkele wrede koningen, die machtiger dan God wilden zijn. De dewie´s en dewta´s 
(hemelbewoners) gingen toen om hulp naar Heer Brahma. Samen reisden zij naar 
de geestelijke planeet Swetadwipa, waar Vishnu in de melkoceaan verblijft. Aan de 
oever van de melkoceaan begon Brahma Heer Vishnu met gebeden tevreden te 
stellen en smeekte Hem om de aarde te redden van deze wrede koningen. Vervol-
gens zette Brahma zich in meditatie en ontving op die manier in zijn hart een bood-
schap van Vishnu. De boodschap luidde als volgt: “Ik, de Allerhoogste Godsper-
soon, zal zeer spoedig op aarde verschijnen, samen met Mijn uiterst krachtige ver-
mogens. Ik zal komen om Mijn toegewijden te beschermen. Alle dewi’s en dewta’s 
moeten Mij bijstaan in Mijn missie. Daarom dienen zij onmiddellijk geboren te wor-
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den in de dynastie, waarin Ik zal verschijnen, de Yadu-dynastie.” Krishna verscheen 
als zoon van Vasudeva en Dewki. Vasudeva was de zoon van koning Surasena, 
leider van de Yadu-dynastie en Dewki, de zus van de wrede koning Kansa. Op de 
dag van hun trouwen, ging Vasudeva met Dewki op zijn rijtuig naar huis. Om zijn 
zus een plezier te doen wilde Kansa hen zelf wegbrengen. Onderweg naar het paleis 
van Vasudeva hoorde Kansa plotseling vanuit de lucht een wonderbaarlijke stem 
schallen: “Kansa, wat ben je toch een dwaas! Je rijdt het rijtuig van je zuster en 
zwager, maar je weet niet dat hun achtste kind je zal doden! Dat zal dan het einde 
betekenen van je heerschappij.” Nadat Kansa deze voorspelling had gehoord greep 
hij zijn zwaard om Dewki ter plekke te doden. Vasudeva wist de wrede, schaamte-
loze, Kansa met wijze woorden tot bedaren te brengen. Vasudeva beloofde Kansa 
dat hij al zijn zonen, die geboren zullen worden, aan hem zal geven. Kansa kende 
het gewicht van Vasudeva’s erewoord en was door zijn argumenten overtuigd. 
Daarom zag hij er voorlopig vanaf om zijn zuster te doden en sloot Vasudeva en 
Dewki op in de gevangenis van zijn paleis. In de gevangenis bracht Dewki jaar na 
jaar een zoon ter wereld. En Kansa, denkend dat elk van de baby’s een incarnatie 
van Vishnu is, doodde ze allemaal. Kansa had intussen het koninkrijk van Vasudeva 
genomen en zette zijn eigen vader gevangen. Op die manier riep hij zich uit tot 
koning van vele gebieden. Toen Dewki’s zevende kind geboren moest worden, ver-
scheen er een volkomen expansie van Krishna in haar schoot, genaamd Ananta 
Sesa. Krishna gaf Zijn voornaamste vermogen, Yogamaya, de opdracht om Ananta 
Sesa van de buik van Dewki over te brengen naar de buik van Rohinidevi. Rohi-
nidevi bleef in het huis van Nanda en Yashoda.  Krishna zei aan Yogamaya: “Deze 
volkomen expansie van Mij zal Balraam heten. Na deze overbrenging zal Ik met 
Mijn volledige vermogens verschijnen in de buik van Dewki en jij, Yogamaya, zal als 
dochter van Nanda en Yasoda, verschijnen.”  Zo gebeurde het dat Kansa het ze-
vende kind niet kon doden. Kansa dacht dat Dewki een miskraam had gehad en 
wachtte tot het achtste kind geboren zou worden. Het lichaam van Dewki had een 
stralende, bovenzinnelijke schoonheid. Dat was een teken dat Krishna zou verschij-
nen. Heer Brahma en Heer Shiva, Narad Moeni en vele andere hemel bewoners 
kwamen naar de gevangenis en begonnen de Allerhoogste Godspersoon te vereren 
en gebeden tot Hem te richten. De planeten en de sterren zagen er heel gunstig 
uit. Overal heerste een hemelse sfeer. Midden in de nacht verscheen Krishna, in 
Zijn volledige expansie van Heer Vishnu, als de volle maan die aan de oostelijke 
horizon rijst. Hij had vier handen, die een schelphoorn, een knots, een werpschijf 
en een lotusbloem vasthielden. Gekleed in geelzijden gewaden, met edelstenen, 
kostbare armbanden en oorbellen getooid. Hij zag er oogverblindend uit. Het was 
duidelijk dat Hij niemand anders was dan Vishnu. Vasudeva en Dewki waren na-
tuurlijk stomverbaasd. Ze begonnen met gevouwen handen diepgevoelde gebeden 
tot de Heer te richten. Dewki was erg bang voor de gruweldaden van Kansa en 
smeekte Vishnu om Zijn vierarmige gedaante te verhullen, zodat ze Hem kan ver-
bergen voor de wrede Kansa. Maar Krishna antwoordde:”Ik verscheen in deze Vish-
nu-gedaante enkel om u te overtuigen dat Ik, de Allerhoogste Godspersoon, op-
nieuw ben verschenen. Ik had als een gewoon kind kunnen verschijnen, maar dan 
zou u twijfelen wie Ik werkelijk ben. Wees niet bang voor Kansa. Vader, Ik wil dat u 
Me onmiddellijk naar Gokul brengt. Daar zult u ontdekken dat Yasoda net een doch-
ter heeft gekregen. U moet deze dochter met Mij verwisselen en vervolgens haar 
dochter hier naartoe brengen.” Na deze woorden transformeerde Krishna Zich in 
een gewoon twee-armig kind. Zijn gedaante had de kleur van een donkere zwarte 
wolk, omdat Hij midden in de nacht is verschenen. Vandaar dat Krishna ook Shya-
masundara wordt genoemd. Vasudeva pakte Krishna en liep de gevangenis uit. 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 139 



Door de wil van Krishna waren alle inwoners van het paleis in diepe slaap. Alle deu-
ren en poorten die op slot waren gingen plotseling open. De nacht was erg donker 
en er was een zware regenval. Hij ging naar het huis van Nanda maharaadj en Yas-
hoda mata en zag dat een ieder daar in diepe slaap was. Stilletjes ging hij het huis 
binnen en verwisselde de baby’s. Zonder problemen stak hij weer de Yamuna over 
en keerde terug naar het paleis. Hij legde de baby in de schoot van Dewki. De be-
wakers werden wakker van het gehuil van de baby en brachten Kansa meteen op 
de hoogte. Kansa schrok en zag zijn dood al naderen. Dewki smeekte Kansa haar 
kind niet te doden. Hij had toch niets te vrezen van een dochter. Ondanks haar 
gesmeek, greep de wrede Kansa de baby en stond op het punt haar te doden. Het 
kind, Yogamaya, dat over wonderbaarlijke vermogens beschikte, steeg echter uit 
zijn handen omhoog de lucht in en bleef daar op mystieke wijze rondzweven. Daar-
op zei Yogamaya aan Kansa: “Schurk, het kind dat jou zal doden is reeds ergens in 
deze wereld geboren”. Kansa begon toen, samen met zijn wrede raadslieden, aller-
lei plannen te beramen om Krishna op te sporen en te doden. Alle kinderen die de 
afgelopen tien dagen geboren waren, moesten gedood worden. Daarom stuurde 
Kansa vele jaren achtereen demonen naar Gokul om Krishna te doden. Maar omdat 
Krishna de Allerhoogste Heer is, doodde Hij ze allemaal zonder moeite. Om Krishna 
te beschermen verhuisde Nanda Maharaadj toen met zijn hele familie naar Nan-
dagaon en later naar Vrindavan. In Vrindavan vonden toen vele lila’s plaats tussen 
Krishna, Balraam, de koeherders (gopa’s), herderinnen (gopi’s) en natuurlijk zijn 
innig geliefde Shrimati Radharani.  
 
 
20. De Pietri Paksha Poedja 
 
Een van de betekenissen van het woord pietra is voorouders. Ofschoon haast ieder 
mens op de een of andere manier zijn overleden (vóór)ouders gedenkt, wordt hier-
onder de manier waarop de Sanatanies het doen in het kort beschreven. In de don-
kere helft van de maand Asvina (september/oktober) vinden speciale handelingen 
plaats om de overleden voorouders te gedenken. Dit wordt gedaan om hen dus 
dank te zeggen voor de offers die zij hebben gebracht om hun kinderen groot te 
brengen, op te voeden. Daarbij wordt ook gebeden voor de zielerust van de overle-
den voorouders. Tevens wordt hen gevraagd om ons altijd te blijven beschermen 
en te zegenen. Het gedenken vindt op diverse manieren plaats. De meeste mensen 
doen het als volgt: na te zijn gebaad, neemt de zoon een handvol zwarte sesam-
zaad, rijst, bloemen en wat koesha-gras en plaatst alles in een glas of lota met 
water. Hij staat dan met zijn gezicht naar de zon en laat via de lota die gevuld is 
met water, sesamzaad, rijst en koesha gras, langzaam op de grond vallen. Tegelij-
kertijd blijft hij bidden met de (Veda) mantra’s. Sommigen die daartoe de moge-
lijkheid hebben verrichten deze handelingen staand in het water in de rivier en 
scheppen het water met beide handen om die dan langzaam weer in het water van 
de rivier te laten vallen. Dit wordt tielanjalie genoemd. Weer anderen verrichten 
daarnaast wat extra ceremonieën zoals Pienda-daan. Deze dodenherdenking op 
deze wijze vindt gedurende 15 dagen plaats. Anderen geven ook giften aan armen, 
tempels en andere goede doelen namens hun ouders. 
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21. Saraswatie Poedja 
 

Een van de namen 
waarmee het moe-
derlijke aspect van 
God wordt aangeduid 
is Saraswatie. Deze 
Saraswatie is de 
gemalin van Brahma 
en is de personifica-
tie van kennis, wijs-
heid, goed verstand 
en kunst in allerlei 
vormen. Zo schonk 
zij het Dewnagrie 
schrift (het Hindi 
lettertype), waardoor 
via boeken de kennis 

en wijsheid aan grote groepen kon worden 
doorgegeven. Door te lezen kan dan de onwe-
tendheid worden teruggedrongen. Men bidt 
normaliter dagelijks tot Saraswatie mata om 
als wijs, verstandig mens met goede inzichten 

zijn leven te kunnen leiden. Daarnaast zijn er ook speciale perioden waarin extra 
aandacht is voor een gebed tot Haar. Zo wordt op de Diwalie avond, tijdens de 
beide Nawratri (de laatste drie dagen), bij aanvang van een schooljaar, tegen de 
tijd van de repetities, tentamens, examens extra gebeden. Voor het bidden tot Sa-
raswatie mata gebruikt men witte bloemen als die voorradig zijn. Men kan zonder 
of met één of meerdere soorten prasaad (offerspijs) tot haar bidden en aan haar 
offeren. U kunt bijvoorbeeld dahie (yoghurt), melk, popcorn, laddoe gemaakt van 
tiel (zwarte mosterdzaad), suikerriet en suikerrietsap, witte laddoe, kokos en ko-
koswater, banaan en mietha bhaat (zoete rijst) gebruiken. U kunt dan bidden met 
de volgende mantra: Aum Sriem Hriem Saraswatyay Namah. 
 
Kenmerkende symbolieken  De specifieke betekenis 

1. Blinkende uitstraling De Brahman lichtgloed 

2. vier handen De 4 richtingen 
(Noord, Oost, Zuid en West) 

3. boek in hand De Veda’s (spirituele kennis) 

4. Japamala (kralenkrans) in hand Concentratie en energie in letteren 

5. Veena muziekinstrument (soort viool)  Gever van speciale krachten  
en kwaliteiten, kunst en creativiteit 

6. lotus  De schepping 

7. witte sari (kleding) Zuiverheid 

8. witte zwaan  De ziel 
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22. Narak Chaturdashi 
 
Narak Chaturdashi (caturdashi= 14) valt op de veertiende dag van de donkere helft 
van de maand Asvina (september/ oktober). Dit valt precies een dag voor de Diwa-
lie viering. Op deze dag wordt de vernietiging van de demon Narkasoer herdacht. 
Heel lang geleden regeerde er een koning die Narkasoer of de Helleduivel werd 
genoemd. Hij was berucht om zijn wreedheid voor zijn onderdanen. Hij hield onder 
andere 16.108 prinsessen van de naburige veroverde gebieden vast in een grot, 
omdat zij niet naar hem wilden luisteren. Shri Krishna kwam de onderdrukte men-
sen te hulp en doodde Narkasoer. Als teken van overwinning smeerde Shri Krishna 
een beetje bloed van zijn tegenstander op zijn voorhoofd. Terug in de stad kreeg 
hij een hartverwarmende begroeting en een flinke bad om de viezigheid weg te 
wassen die hij had overgehouden van het gevecht. Sindsdien is het een gewoonte 
geworden om heel vroeg voor zonsopgang een bad te nemen op deze dag. Dit fes-
tival wordt ook weleens Choti (kleine) Diwali genoemd Op deze dag wordt ook de 
heer van de dood, Yamraadj, vereerd. Dit wordt gedaan door een diya aan te ste-
ken.  
 
 
23. Diwalie (Maha Lakshmi Poedja) 
 

 
Dit feest is één van de belangrijkste Hindoe feesten. Het 
wordt gevierd in de nacht van de maand Kartika (okto-
ber/november). Het Hindi-woord Diwalie is afgeleid van het 
Sanskriet-woord Diepawali, dat een rij lichtjes betekent. Di-
walie is een feest ter ere van Lakshmi. Daarom wordt er op 
die avond een Maha Laksmi Poedja gehouden, een gebeds-

dienst ter ere van Laksmi, die de Vrouw, de Moeder der Aarde, het licht en het ge-
luk symboliseert. Met het Diwaliefeest in aantocht maken de Hindoes hun huizen en 
de omgeving grondig schoon. Bij het aanbreken van de avond komt het hele gezin 
bij elkaar om te bidden. Het huis wordt versierd met bloemen en lichtjes. Het vuur 
heeft voor Hindoes een speciale betekenis. Vooral omdat het licht en warmte geeft 
en als een zuiveringsmiddel werkt. In de huizen worden veel lichtjes en lampjes 
aangemaakt ten teken van de overwinning van het licht op de duisternis, van het 
goede op het kwade, van waarheid op onwaarheid, van rijkdom op armoede. Het is 
een lichtfeest, een bezinningsfeest door middel van meditatie en gebed. De mens 
tracht door te bidden in het goede en reine te komen. Licht is een bestaansvoor-
waarde voor de mens. De lichtjes worden bij het vallen van de avond aangestoken 
in diya’s. Deze zijn kleine ronde potjes van gebakken klei, waarin van een plukje 
watten één of twee tot lonten gedraaide watten zitten, gedrenkt in ghee (geklaarde 
boter). In Nederland wordt dit lichtjesfeest in huiselijke kring gevierd, alhoewel op 
deze dag ook tempeldiensten worden gehouden. Diwalie is een gezellig feest met 
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veel vreugde in de harten: een stil verlangen van een jaar gaat dan ook in vervul-
ling. Dagen tevoren zoeken Hindoes contact met familie en vrienden. Er worden 
naar elkaar mooie, kleurrijke kaarten gestuurd met teksten, die veelal geschreven 
zijn in Sanskriet, Hindi en Engels. De betekenis van die teksten zijn veelzeggend. 
Het zijn gebeden of Gelukwensen. Diwalie wordt ook herdacht als een oogstfeest. 
Na de storm en regen van de herfstmaanden zijn de sneeuw en de vrieskou van de 
winter in aantocht. De nieuwe oogst wordt binnengehaald: alle rommel wordt opge-
ruimd: erf en huis worden schoongemaakt: de warme winterkleren worden tevoor-
schijn gehaald: door vuur en wierook wordt de lucht in huis geurig en warm ge-
maakt. Landbouwers zijn blij en gelukkig. Zij voelen zich rijk en maken zich klaar 
voor de komende rustperiode en huiselijkheid. Op deze diwalie dag wordt de terug-
keer van koning Shri Raam naar zijn volk herdacht. Shri Raam was de kroonprins 
uit de dynastie der Zonnekoningen, maar hij werd voor 14 jaar verbannen uit zijn 
land Ayodhya. Toen de geliefde Shri Raam terug kwam in Ayodhya werden uit grote 
blijdschap overal lichten aangestoken. 
 
 
 
24 Govardhan Poedja 

 
De dag na Diwalie is de dag waarop Govardhan Poedja wordt gehouden. De heuvel 
Govardhan wordt dan in de vorm van Shri Giriraj aanbeden. Door de genade van 
Shri Giriraj ontwikkelt de toegewijde vooruitgang in zijn Bhakti. Gelovige mensen 
blijven de hele nacht wakker en koken 56 of 108 gerechten die dan geofferd wor-
den. Deze ceremonie is bekend als “Ankut” en  betekent  “een berg van voedsel”. 
Het woord  "Govardhan' heeft 2 betekenissen. Het woord  "Go'” betekent  “koe” en 
"vardhan” betekent “beschermer, hoeder”. In de andere betekenis  staat "Go” voor 
de zinnen en "vardhan” voor “het verdiepen van toewijding aan Shri Krishna”.  
 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 143 



De oorsprong van Govardhan 
Aan de westkust van India op het eiland Salmali, leefde Dronachala, de koning van 
de bergen. Op een dag kwam de heilige Pulastya Moeni naar hem toe en vroeg 
Dronachala of hij zijn zoon mee mag nemen naar Kashi (Varanasi oftewel de huidi-
ge Benares). Giriraj, stemde ermee in onder een voorwaarde dat eenmaal opgetild 
hij nergens onderweg gezet mag worden. Anders zou hij op die plaats voor altijd 
blijven. Toen zij over het land van Vraja reisden, maakte Giriraj zich zo zwaar dat 
de heilige hem moest laten zakken op de grond. Pulastya werd boos en vervloekte 
Giriraj dat hij elke dag ter grootte van een sesamzaadkorrel kleiner zou worden. 
Maar de Moeni had meteen spijt van zijn vloek en gaf Giriraj de zegen dat hij in 
Dwapar Yuga aanbeden zou worden. Deze gebeurtenis vond plaats in de Satya Yu-
ga. Brahma Dji wenste de Dwapar Yuga eerst te creëren, maar vanwege de demon 
Rawan, moest hij eerder Treta Yuga creëren. In Treta Yuga kwam Hanoemaan, op 
instructie van Heer Shri Raam, om de berg Giriraj mee te nemen voor de bouw van 
de Lanka brug. Giriraj ging gewillig mee, maar voordat zij daar aankwamen was de 
brug al gemaakt. Giriraj was heel teleurgesteld omdat hij zijn Heer Shri Raam niet 
van dienst kon zijn. Toen Heer Shri Raam dit hoorde zond hij een boodschap naar 
Giriraj, dat bij het einde van de Dwapar Yuga de Allerhoogst Persoonlijkheid Gods 
Shri Krishna zelf zal neerdalen op aarde. Shri Krishna zal dan op zijn heuvel spelen 
en hem ook aanbidden. In de Sarasvat Kalpa, aan het einde van de Dwapar Yuga, 
stopte Shri Krishna de aanbidding van de hemelkoning Indra en startte zelf de Go-
vardhan Poedja.  
 
De aanbidding van de Govardhan 

 
Krishna was zeven jaar toen Hij op een dag zag dat de koeherders druk bezig wa-
ren zich voor te bereiden op het brengen van een Vedisch vuuroffer (jagya). 
Krishna vroeg toen aan Zijn vader, Nanda Maharaadj: ”Vader, alstublieft, zeg me, 
wat voor eredienst organiseert u? Wie is de persoon die vereerd moet worden? En 
wat is het doel van deze verering? Nanda Maharaadj nam Krishna’s vragen niet 
serieus, omdat Hij toch maar een kind is. Maar Krishna bleef aandringen. Nanda 
Maharaadj antwoordde toen: “Lieve jongen, het is een gebruikelijke offering, om 
Heer Indra, de hemelkoning, te behagen.” Toen Krishna dit hoorde zei Hij tegen 
Nanda Maharaadj: “Iets dat niet in de Veda’s is voorgeschreven, hoeft toch niet zo 
serieus genomen te worden.” Zijn vader antwoordde: “Onze voorouders hebben 
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deze offering gedurende zo lange tijd verricht, dat het een gewoonte is geworden.” 
Krishna vroeg toen: “Vertelt u Me toch waarom u Indra wil behagen?” Nanda Maha-
raadj antwoordde: “Omdat Indra ons regen geeft en wij als koeherdersvolk de re-
gen nodig hebben voor onze koeien om melk te geven en voor het gewas om te 
groeien. Water is erg belangrijk voor het leven, landbouw, religieuze rituelen en 
economische welvaart.”  Krishna zei aan Zijn vader, in aanwezigheid van de koe-
herders: “Beste vader, volgens Mij is het nergens voor nodig dat u tot Indra of wel-
ke devta (hemelbewoner) ook bidt voor het welslagen van uw werk op het land. De 
dewta’s zijn net als ieder ander aan karma gebonden. Zij zijn afhankelijk en kunnen 
de hoofdregels van de wetten van karma niet breken om extra beloningen te ge-
ven. Ieder levend wezen wordt geboren overeenkomstig zijn vroeger karma en 
verlaat dit leven louter om de vruchten van zijn huidige karma te plukken. Evenzo 
komt het niet door de goede zorgen van vader en moeder dat het de kinderen goed 
gaat. Soms zien we dat de kinderen ondanks alle goede zorgen toch het verkeerde 
pad opgaan of komen te sterven. We zien ook dat men actief wordt als gevolg van 
zijn natuurlijke neiging tot werken. Overeenkomstig deze natuurlijke neiging, aan-
leg, ontvangen alle levende wezens –of het nu mensen of hemelbewoners zijn- het 
resultaat van hun doen en laten. We krijgen niets bijzonders van Indra. Ook al laat 
hij regenen. Hij gooit ook water in de oceaan waar er helemaal geen behoefte aan 
is. Dus hij giet het water zowel in de oceaan als op het land, ongeacht of men nu 
aan hem offert of niet. Vader, als koeherdersvolk zijn wij eigenlijk afhankelijk van 
de genade van de heuvel Govardhan. De weidegronden van de heuvel Govardhan 
voorzien ons van zacht groen gras voor onze koeien en de bronnen en rivieren ge-
ven ons al het water dat de koeien nodig hebben. De heuvel voorziet in zoveel be-
hoeften. Laten we in plaats van Indra, de heuvel Govardhan aanbidden. Laten we al 
deze poedja-artikelen en etenswaren gebruiken om Govardhan te vereren.” Uit 
liefde voor Krishna gingen zijn vader en de andere koeherders daarmee akkoord. 
De koeien werden versierd en gebracht om te grazen. Met de koeien voor zich uit 
maakten de koeherders ommegangen (parikrama) rond de heuvel Govardhan. De 
hele atmosfeer was vol vreugde. Vedische mantra’s werden gereciteerd en bhajans 
gezongen. Krishna zei aan de koeherders om van al het voedsel een reusachtige 
berg te maken. Vijvers van ghee en rivieren van melk versierden deze geweldige 
berg van eten. Vervolgens zei Krishna om de berg aan Shri Giriraj te offeren, de 
koning van de heuvel Govardhan. Toen de offering voltooid was, verscheen de ge-
daante van Shri Giriraj. Hij was erg groot en kwam bijna tot aan de blauwe hemel. 
Giriraj leek precies op Krishna; behalve dat Krishna klein was en Giriraj reusachtig. 
Giriraj begon toen hele grote hoeveelheden voedsel in Zijn mond te stoppen. 
Krishna verklaarde aan de inwoners van Vraja (Vrindavan) dat Hijzelf de heuvel 
Govardhan is. Zo maakte Krishna duidelijk dat Hij en Govardhan identiek zijn. 
Krishna zei toen aan het koeherdersvolkje: ”Teneinde zich ervan te verzekeren dat 
het de koeien en hunzelf goed zal gaan, dienen alle mensen de heuvel Govardhan 
volgens Mijn aanwijzingen te aanbidden.”  
Indra was erg woedend dat Krishna de poedja ter ere van hem had gestopt. “Deze 
jongen Krishna is maar een kleine koeherdersjongen en toch durft Hij mij op deze 
manier belachelijk te maken? Ik zal Hem een lesje leren.” Indra liet toen een over-
vloed van regen vallen en riep ook om de wind. Hij wilde Vrindavan helemaal ver-
woesten. Bang geworden holde het koehersvolk naar Krishna om hulp. Krishna zei: 
“Wees niet bang. Ik ben hier, de heuvel Govardhan is hier.” Shri Krishna tilde ver-
volgens voor zeven dagen en nachten op de pink van zijn linkerhand de heuvel 
Govardhan, net als een grote paraplu, om de inwoners, de koeien en andere dieren 
van Vraja bescherming te bieden tegen de heftige regens en stormen die de hemel-
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koning, Indradeva stuurde. Deze lila van Krishna vond 5000 jaar geleden plaats. De 
grootte van de heuvel was toen 115 km lang en 72 km breed en 29 km hoog. Te-
genwoordig is de heuvel slechts 2400 meters hoog. De heuvel heeft de vorm van 
een pauw. De volgende plaatsen als Radha Kund en Shyaam Kund zijn de ogen, 
Dan Ghati is zijn lang uitgerekte nek, Mukharavind is de mond en Punchari is zijn 
achterste  en zijn staartveren. Zoals een pauw vaak zijn nek buigt en zijn kop on-
der zijn maag plaatst, zo is ook de vorm van de Govardhan heuvel tegenwoordig te 
zien. Op de dag van Govardhan poedja gaan vele gelovigen in India op parikrama. 
Ze maken dan een rondgang om de heuvel Govardhan. Het is een pelgrimstocht 
van ± 27 km. Tijdens de parikrama wordt steeds een stop gemaakt bij al de heilige 
plaatsen. De gelovigen brengen dan hun eerbetuigingen, houden kirtans en luiste-
ren naar lezingen over de plaats.  
 
 
 
25. Yama Dvitya 
 
Deze herdenking is ook bekend als de Bhayja Doedj. Het lijkt ietwat op de Raksha 
Bandhan, maar heeft andere elementen erbij. Yam dewta is de personificatie van 
de dood. Volgens het verhaal had Yam een zus die werd Yamuna genoemd. Yamu-
na is beter bekend als een van de heilige rivieren in India. Zij wordt in een adem 
genoemd met de heilige rivier de Ganges als men over heilige rivieren spreekt. Men 
spreekt vaak van Ganga-Yamuna. Volgens het verhaal nodigt Yamuna haar broer 
regelmatig om eens langs te komen, maar ondanks de beloften van broer Yam 
komt er nimmer iets van terecht. Maar op een keertje verraste hij zijn zus door wel 
langs te komen. Die was zeer blij. Het was de tweede dag (dvitya) na Diwalie. 
Daarom de naam Dvitya! Bij het vertrek vroeg Yam zijn zus Yamuna om een wens 
te doen. Yamuna zei toen: “Broer, ik vraag en wens dat je ieder jaar op de tweede 
dag na de Diwalie viering bij mij op bezoek komt. En spaar alle broers en zussen 
die op deze dag ook zo doen van een vroegtijdige of onnatuurlijke dood en spaar 
hen van de narak (de hel). Broer Yam beloofde haar zus om het te zullen doen en 
gaf haar heel veel geschenken en vertrok. De mensen die dit feest nog vieren doen 
dat vaak samen met de Diwalie.  
 
 

24. Ganga Nahaan 
 

Dit feest wordt op de 
tiende dag van de 
lichte helft van de 
maand Jyaistha 
(mei/juni) gevierd. 
Op deze datum is de 
Ganga rivier op een 
woensdag vele dui-
zenden jaren gele-
den op de aarde 

beginnen te vloeien. Na vele jaren van ononderbroken gebed van meerdere genera-
ties uit het geslacht van koning Sagar, was het de kleinzoon Bhagirath die heeft 
kunnen bewerkstelligen dat Ganga mata (moeder Ganga) Bhagirath vroeg om zijn 
wens kenbaar te maken. Hij vroeg dat zij naast het hemelse rijk waar ze tot nu toe  
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vloeide ook de aarde die een dorre vlak-
te aan het worden was zou kunnen 
voorzien van haar zegenrijke, levens-
chenkende water. En uiteindelijk stemde 
zij ermee in. Via Shiva Bhagwaans 
hoofd begon Ganga de aarde te voorzien 
van haar water. Bhagirath mocht aan-
geven welke route zij moest volgen. 
Bhagirath gaf de route aan waar zijn 
voorvaders tijdens hun gebed hun leven 
hadden gelaten. En zo werden al deze 
voorvaderen gezuiverd door het water 
van Ganga mata en bereikten de verlos-
sing. Zo werd Ganga mata de heilige 
rivier waar miljarden mensen trekken 
om gereinigd te worden van hun ziekten 
en zonden. Het is een bekende pelgri-
moord geworden. Daarom gaan op deze 
dag miljoenen naar de Ganga rivier of 
een andere rivier om te bidden en na te 
denken over hun leven. Op deze dag 
neemt men een bad in het water, bidt 

voor de voorvaderen, geeft giften aan armen, behoeftigen en Mandir (tempels). 
 
 
27. Gieta Jayanti 
 
Dit is een Hindoe feestdag waarop de Shrimad Bhagwat Gieta centraal staat. De 
Bhagwat Gieta komt voor in het 6e boek van het Mahabharat (het grootste epos 
aller tijden) en bestaat uit 700 shloka's (verzen) die in 18 hoofdstukken zijn ge-
rangschikt. De Bhagwat Gieta is de dialoog tussen Shri Krishna en zijn toegewijde 
en vriend, de strijder Arjun. In deze dialoog worden drie wegen (yoga's) aangege-
ven, volgens welke de mens moksha (verlossing van dit aardse leven) kan berei-
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ken. Deze wegen zijn: de karma yoga, de weg van het belangenloos handelen; de 
bhakti yoga, de weg van de intense overgave en de gyaan yoga, de weg van het 
verstandelijk inzicht. De Bhagwat Gieta, die de essentie weergeeft van de in de 
Veda's en Upanishads vervatte kennis en wijsheid, is in nagenoeg alle westerse 
talen vertaald. De Bhagwat Gieta is één van de oudste boeken in de wereld. Shri 
Krishna zegt in de Bhagwat Gieta aan Arjun: “Ik onderwees deze eeuwige yoga-
wetenschap aan Vivasvān, de zonnegod, en Vivasvān onderwees haar aan Manu, de 
vader der mensheid, en Manu onderwees haar op zijn beurt aan Iksvāku. Zo werd 
deze allerhoogste wetenschap van geestelijk leraar op leraar ontvangen en zo ont-
vingen de heilige vorsten haar. Maar in de loop der tijd raakte de geestelijke erfop-
volging verbroken en hierdoor lijkt de wetenschap zoals ze is, verloren te zijn. We-
derom zal ik je deze allerhoogste wijsheid uiteenzetten, de meest verheven kennis, 
waardoor de wijzen, die haar bevatten, tot de hoogste volmaaktheid komen.” 
 
Waarom is de Bhagwat Gieta zo belangrijk voor het Kali Yuga (huidig) tijdperk? 
Omdat in Kali Yuga de mensheid in verval zal raken. Kali Yuga zal een oceaan van 
zonden zijn. Religie, waarheidlievendheid, reinheid, vergevingsgezindheid, mededo-
gen, levensduur, lichaamskracht en herinneringsvermogen zullen met de dag afne-
men. De mens zal te kampen hebben met vier tekortkomingen: 
1. hij begaat gegarandeerd vergissingen 
2. hij verkeert onveranderlijk in illusie  
3. heeft de neiging anderen te bedriegen 
4. hij wordt beperkt door de onvolmaaktheid van zijn zintuigen. 
De Bhagwat Gieta is ook erg belangrijk omdat het de hoogste wijsheid uiteenzet. 
Krishna zegt in de Bhagwat Gieta: “Deze kennis is de bekroning van alle onderricht, 
het geheimste van alle geheimen. Het is de zuiverste kennis en omdat ze door rea-
lisatie rechtstreeks inzicht geeft in het zelf, is ze de vervolmaking der religie. Ze is 
onvergankelijk en wordt met vreugde toegepast.” Om deze redenen was het zo 
relevant dat de Bhagwat Gieta weer gesproken moest worden door Krishna.  
 
De onderwerpen die de Bhagwat Gieta behandelt zijn: 
Jiva-atma (het levend wezen, wie zijn wij, de ziel), Ishvar (wie is God, wie bestuurt 
alles, Paramatma, Brahman, awtaars, dewta’s), prakriti (materiële natuur), kala 
(tijdsaspecten), karma (wetten van oorzaak en gevolg), reïncarnatie (het terugke-
ren van de ziel in een ander gedaante), guna’s (geaardheden der natuur: goedheid, 
hartstocht en onwetendheid).  
 
De instructies van Krishna in de Bhagwat Gieta houden ook in hoe de mens zich 
moet gedragen, wat hij wél en niét mag, wat zijn z’n plichten. Shri Krishna zegt 
o.a. in de Bhagwat Gieta dat Hij de oorzaak is van alles, Hij woont in ieders hart en 
van Hem komen geheugen, kennis, vergetelheid, waarheidlievendheid, begooche-
ling, blijdschap, pijn, geboorte etc. Hij is de oorsprong van alle dewi’s en dewta’s 
(hemelbewoners). Hij is het enige doel van alle offers. Hij is Brahman, Hij is 
Paramātmā, Brahmā, Shiva, Vishnu. Hij is Aum, kortom, Hij is alles. Verder zegt 
Krishna: de bedoeling van alle Veda’s is dat men Mij leert kennen. Ik ben voorwaar 
de schrijver van de Vedānta en degene die de Veda’s doorgrondt. In de Gieta Ma-
hatmya (Padma Puraan) verheerlijkt Shiva Bhagwaan de Bhagwat Gieta. Shiva 
Bhagwaan zegt daarin aan Paarwatie mata dat het lezen van de Bhagwat Gieta 
iemand bevrijding (mukti) kan geven. 
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Wat zijn de belangrijkste instructies, tevens boodschap, van Krishna in de Shrimad 
Bhagwat Gieta? Shri Krishna zegt: “Denk onafgebroken aan Mij en wees Mij toege-
wijd. Aanbid Me en bewijs Me eer. Zo zul je voorzeker tot Me komen. Dat beloof Ik 
je, omdat je Mijn zeer dierbare vriend bent. Laat alle vormen van geloof voor wat 
ze zijn  en geef je slechts aan Mij over. Ik zal je verlossen van de terugslagen van 
al je zonden. Vrees niet.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oude school foto’s van de SSS 
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10      De kracht van het Hindoeïsme 
pandit S. Bansidhar en pandit Shastri Gauranga Premananda das 

 
10.1 De hindoeïstische oorsprongs geschiedenis 

pandit Shastri Gauranga Premananda das 
 
In alle culturen bestaan verhalen en mythologieën die ons mensen uit proberen te 
leggen wie onze voorouders zijn. De moderne westerling hoort dat hij afstamt van 
een aap, de christen hoort dat hij afstamt van Adam en Eva, die op hun beurt weer 
waren gemaakt door God. De Vedische literatuur, zo langzamerhand geaccepteerd 
als de oudste overleveringen die de mensheid bekend zijn, heeft zo ook haar visie 
op de herkomst van de mens: hun stamboom begint bij Narayan, God. 
 
Ieder mens vraagt zich wel eens af, of zal zich eens gaan afvragen: “Wat is de oor-
sprong van de verschillende volkeren en hoe ben ik hier gekomen?” Iedere cultuur 
kent zo zijn eigen verhalen om ons uit te leggen wie onze voorouders zijn. De mo-
derne westerling kent het darwinisme dat verklaart dat de aap (mens) opborrelde 
uit de oersoep, die ontstond na een oerknal (de “Big Bang”) en kwam vervolgens 
uit het warme Afrika hoofdzakelijk via de Kaukasus naar Midden- en Noord-Azië en 
Europa, want dit was de enige toegangsweg over land naar het Noorden toen het 
ijs in het Noorden smolt en het Noorden bewoonbaar werd. Direct ten zuiden van 
de Kaukasus ontspringen de rivieren de Eufraat en de Tigris. Dit gebied is het land 
van herkomst van Abrahams familie waar volgens de judaïse godsdiensten de hof 
van Eden was. De berg “Ararat” in het zuidelijke deel van de Kaukasus zou de berg 
zijn waar Noach’s ark aankwam. Dit is het vaderland van het Indo-Europese Kauka-
sische (blanke) ras. De vedische literatuur kent een oorsprongsgeschiedenis die van 
de voorgaande afwijkt, maar toch ook verrassende, of op zijn minst intrigerende 
parallellen kent. Volgens de Veda’s begint alles met Shri Narayan, God. 
 
De Aitareya Upanishad zegt: “Hij (God) dacht: ‘Zal Ik de werelden voortbrengen?’ 
en Hij bracht de werelden voort.” Na bekrachtigd te zijn door het horen van de 
mantra creëerde Brahma de wereld. Aan het begin van Brahma’s leven was het de 
mantra Aum, maar later werd dit de mantra: klim krishnaya govindaya gopijanaval-
labaya svaha. 
 
Een van Brahma’s zonen was Marici. Zijn zoon was Kasyapa Moeni. Van deze Moeni 
kwamen ongeveer 120 miljoen jaar geleden, aan het begin van dit Manvantara 
(tijdperk), de Indo-europeanen. Kasyapa Moeni mediteerde nabij de Kaspische zee, 
die naar hem is vernoemd. Uit het huwelijk van Kasyapa Moeni en Aditi werd Vivas-
van, de zonnegod geboren. Ook Shri Raam, Awtaar (incarnatie) van Vishnu (letter-
lijk degene die neerdaalt uit de spirituele wereld naar de materiële wereld) nam 
Zijn geboorte in Vivasvans familie ofwel de Surya-vanshi, het geslacht van de 
stamvader Surya, de zonnegod. Uit het huwelijk van Kasyapa Moeni en Diti kwa-
men de Daitya’s – “van Diti” - of demonen voort. Deze verspreidden zich over het 
Westen (Europa). De namen ‘Titanen’ en ‘Teutonen’ werden later gegeven en zijn 
afgeleid van het woord daitya. 
 
Een andere zoon van Brahma is Atri. Van Atri kwam Soma of Chandra (de goddelij-
ke manifestatie die de maan bestuurt). Van Chandra kwam Boeddha (niet die van 
de Boeddhisten), de koning van de planeet Mercurius. Een zoon van Boeddha is 
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Purûravâ. Van hem kwam Ayu. Van Ayu kwam Nâhusha en van Nâhusha, Yayâtî. 
Yayâtî had vijf zonen, waaronder Yadu. Van Yadu kwam de Yadu-dynastie, waarin 
Krishna en Balraam verschenen. De Vaishnava’s (monotheïstische Hindoes) van 
Zuid-India beschouwen Krishna als expansie van Vishnu. De Vaishnava’s van 
Noord-India beschouwen Vishnu als expansie van Krishna, dus onder Krishna en 
Krishna als de Allerhoogste Persoonlijkheid van God.  
 
Van Yayâtî’s zoon Puru kwam het Kuru-vorstenhuis waarin Bhieshma, Dhritrashtra, 
Arjun, Yudhiesthier, Bhima, Durjodhan en Maharaadj Parîkchit geboren werden. Een 
andere zoon van Puru was Pravira. Zijn zoon was Manasyu (“yu”, de vereniger) ook 
Menes genoemd, die volgens de westerse historici de eerste dynastie van koningen 
in Egypte stichtte. De naam Paurava’s, Puru’s nazaten, werd later verbasterd tot 
“farao’s”. Yadu en de andere zonen van Yayâtî en familie moesten werken onder 
Puru. Uiteindelijk trokken zij weg uit Egypte en werden vervolgd. Hieruit kwam het 
Judaïsme voort. 
 
Egypte is overigens genoemd naar Ajapati, de zoon van de Aja clan. Aja was de 
grootvader van Heer Shri Raam. Shri Raam verscheen in de Surya-vanshi (familie) 
van Vivasvân en Vaivasvata Manu. Een andere naam voor Suryadeva is Ravi; Ra 
werd de hoogste God, de schepper voor deze tak van de Surya vanshi. Shiva of 
(Maha)-Ishwar, de bestuurder van de materiële wereld, werd Osiris. 
De piramiden werden gebouwd naar het voorbeeld van de smashana-cit altaren 
voor de vedische lijkverbrandingsrituelen. De posities van de verschillende gedeel-
tes van het gebouw reflecteren de posities van de sterren en de bovenste punt wijst 
de ziel naar de pietri-loka’s, een soort hemelse planeten.  
 
Ook sommige leden van de Pandava-familie kwamen naar Egypte (en Europa) na-
dat Dvârakâ, Krishna’s woonplaats van de planeet verdween. Zij vestigden zich in 
Ishwar (God) laya (land), ofwel Israël. Uit de Essenen (aanbidders van Isa, Shiva) 
kwam Jesus (latijn voor Isa) Christus (van Kristos, Krishna). 
 
Drie andere, opstandige, zonen van Yayâtî’s kregen koninkrijken buiten India. Ya-
vana (of Turvasu) kreeg Turkije, Perzië en enkele andere streken. Volgens het Ma-
habharat (Adi Parva 85.34) vocht deze Turvasu voor Durjodhan op het slagveld van 
Kurukshetra. Anu kreeg Griekenland en Italië. Weer vond er een volksverhuizing 
plaats, in gang gezet door Parasurâma (ook een nazaat van Purûravâ) die een tak 
van de Yadu’s, de demonische Haihaya koningen en volgelingen, verjoeg naar 
voornamelijk Egypte. Zij werden koningen daar. Sommigen kwamen naar Europa 
en vermengden zich met de barbaren daar en anderen vestigden zich in de grens-
gebieden van Europa en Azië: Turkije en Griekenland. 
 
Ongeveer 4000 voor Christus werd Druhyus, de vijfde zoon van Yayâtî, verbannen 
naar Europa. Van Druhyus kwamen de Druïden, die op hun beurt weer verbonden 
waren met de Dravidiërs, volgelingen van de wijze (“vid”) Drastha. Ook stamden 
sommige barbarenstammen (min of meer kshatries) van hem af. Deze vestigden 
zich voornamelijk in Frankrijk en Engeland. Omstreeks dezelfde tijd werden de 
Saxena’s, een opstandige kshatrie clan, uit India verjaagd. Dit waren de Saksen die 
zich in West-Europa vestigden.  
 
Na de oorlog op Kurukshetra in 3138 B.C., die in de Mahabharat beschreven wordt 
en waar Krishna de Bhagwat Gieta uitsprak, raakte het wereldwijde Warnaashram 
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Dharma stelsel, ofwel het vedische sociaal politieke systeem, langzamerhand in 
verval. De vedische cultuur was min of meer overal aanwezig, maar hoofdzakelijk 
in India. Beschaving betekent leven in een aangename omgeving zoals de tropen. 
Daarom werd Pâtâla-bhumi (het ‘helse of lagere land’), het westelijke halfrond en 
met name de noordelijke regionen, vermeden. 
 
Omstreeks 2000 B.C. trokken verschillende groepen Indiase Indo-Europeanen naar 
het westen. Net als dat voorheen al eens was gebeurd: om te onderwijzen, zoals 
een groep shamanen, geleerden, waar later de Germanen naar werden genoemd; 
te heersen, om het Warnaashram Dharma stelsel te vestigen; of om te emigreren 
omdat de rivier Saraswatie droog was komen te staan. Ook werden sommigen ver-
bannen na het verval van de vedische leefwijze aldaar. 
 
In 800 B.C. kwamen de Kalatoya’s uit het gebied ten zuiden van Kashmir. Dit wer-
den de Kelten. Zij trokken weg uit India in 2000 B.C. toen de rivier de Saraswatie 
opdroogde. In 1000 B.C. kwamen ze aan bij de Donau, de rivier die stroomt door 
het land van de Danava’s, ofwel demonen. Het volk der Alinas (de Hellenen) was 
een van de eerste volkeren die uit India emigreerden (naar Griekenland, in het 
Grieks “Hellas”). Volgens de Mahabharat (Adi parva 174.38) veroverden Bhima en 
Sahadeva de Pulinda’s (Grieken) omdat ze dharma hadden opgegeven. 
 
Noorwegen is afgeleid van het Sanskriet narak, ofwel hel. Soviet van sveta (wit), 
Rusland van rushis of Rishi’s (wijzen) die daar mediteerden. Siberië van het Sans-
kriet woord voor ongastvrijheid, kampeerplaats. Scandinavië van Skanda, de leger-
aanvoerder van de hemelbewoners. Zij navigeerden namens Skanda en aanbaden 
Skanda.  
 
Het woord Viking en het engelse “king” (koning) is afkomstig van het Sanskriet 
singh (leeuw). De Vikingen waren grote witharige daityas. De naam Alpen is afge-
leid van “alpa”, klein vergeleken met de Himalaya’s. Op vele plaatsen in Europa 
werden moerti’s (beelden) van Krishna, Shiva en andere goddelijke manifestaties 
gevonden. 
 
Volgens de Puraans, de geschiedenis boeken van de Veda, en de kleinere puraans, 
de Upa puraans, waren er vloedgolven omstreeks 11.000 B.C. aan het einde van de 
ijstijd. Vaivasvata Manu (Noach) en zijn familie waren, dankzij hun boot, praktisch 
de enige overlevenden. Na twaalf daaropvolgende grote oorlogen tussen de dewta’s 
(goddelijken) en de asura’s (goddelozen) werd het oosten van de Kaukasus toege-
kend aan de dewta’s en het westen aan de asura’s. Beiden waren leden van de 
Surya-vanshi.  
 
Sommige asura’s werden onder Mayadanava verbannen naar Zuid-Amerika, Pâtâla 
bhumi/loka, ofwel het land onder (en tegenover) Punya-bhumi. Mayadanava is de 
technicus onder de Danava’s. Zijn vaste woonplaats is Talatala-loka (1.088.000 km 
ten zuiden van de Bhu-mandala) waar o.a. de UFO’s, vliegende schotels, worden 
gemaakt. De Maya’s, volgelingen van Mayadanava, noemden hun land Amaraka, 
van “amaru”, onsterfelijk). Asura’s denken namelijk vaak dat de dood iets is dat 
hun niet zal overkomen.  
 
De geschiedkundige reconstructie van de mensheid die we kunnen opmaken uit de 
vedische literatuur lijkt voor wat betreft de hoofdrolspelers totaal niet op de gang-
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bare westerse visie. Niettemin is ook goed te zien dat de vedische reconstructie 
historisch verder reikt en op zeker moment aansluiting heeft op reeds bekende 
westerse geschiedenis. Barbaren kwamen dus niet persé plotseling uit een grot om 
daarna, bijvoorbeeld een beschaafd Griekenland te stichten. Voor historici liggen 
hier prachtige uitdagingen om tot nieuwe geschiedkundige perspectieven en inzich-
ten te komen.  
 
 

10.2 Het Hindoeïsme in India 
pandit S. Bansidhar 

 
Net als alle godsdiensten, heeft ook het Hindoeïsme perioden van bijzondere bloei 
meegemaakt, maar ook perioden die het Hindoeïsme diep in haar wezen hebben 
geraakt en die hun sporen hebben achtergelaten. Deze zijn nog steeds merkbaar in 
de Indiase samenleving. Vóór de invasies door buitenlandse volkeren en buiten-
landse machten waren alle bewoners van India belijders van het Hindoeïsme in 
haar diverse vormen. Alle volkeren die India binnendrongen deden het met de be-
doeling om het land onder eigen heerschappij te plaatsen. Vervolgens werd met 
dwang en door bedreiging, terreur, moord, verkrachting en dergelijke het volk zo-
danig onder druk gezet dat men noodgedwongen moest overgaan tot het aanne-
men van de opgedrongen vreemde godsdiensten en leefregels. En om het eigen 
geloof snel ingang te doen vinden werden ook de dingen die de mensen nog dage-
lijks herinnerden aan hun eigen godsdienst, stelselmatig vernietigd, verwoest. De 
belangrijkste uiterlijke kenmerken van een geloof zijn de Heilige Geschriften en de 
gebedshuizen, die de Hindoes Mandier noemen en tekens op lichaam of huizen. 
 
De buitenlandse indringers, bezetters van India, hebben met grote inzet en met 
veel ongeoorloofde, onmenselijke middelen, op stelselmatige wijze deze kenmerken 
trachten te vernietigen of te minimaliseren. Daarnaast werden allerlei manieren 
gebruikt om de mensen te dwingen hun geloof te verwerpen en het geloof van de 
indringers aan te nemen. De verbranding en vernietiging van Mandirs (Hindoe ge-
bedshuizen) zijn bekend. Minder bekend is misschien, dat India in die tijd de groot-
ste universiteiten en bibliotheken van de wereld bezat. De boekverbrandingen die 
wij in het westen kennen, verdwijnen in het niets als men weet dat vele bibliothe-
ken in India met duizenden en duizenden heilige en andere boeken vele maanden 
bleven branden en smeulen. Veel van de allerheiligste religieuze boeken zijn op die 
manier verloren gegaan, waardoor de generaties daarna niet konden terugvallen op 
hun Heilige Geschriften. Wanneer we bedenken dat de bezetting van India door 
diverse volkeren en landen meer dan duizend jaar heeft geduurd, en dat India pas 
in 1947 haar onafhankelijkheid terugkreeg, dan zal het niet moeilijk zijn te beseffen 
dat in die duizend jaar het Hindoeïsme een zeer grote slag is toegebracht en haar 
geschiedenis door de buitenlandse heersers ook in hun voordeel is vervalst. De 
jongeren hebben in die 1000 jaar die vervalste geschiedenis moeten leren. Dat 
betekent dat velen dat beschouwen als hun ware geschiedenis. 
Nu India langzaam herstelt van de toegebrachte geestelijke en economische schade 
door de diverse bezetters, begint men langzaam weer aandacht te besteden aan 
zijn eigen ware geschiedenis, cultuur, religie en economie. Jonge Hindoe weten-
schappers komen nu met bewijzen die op de meest moderne en wetenschappelijke 
manier zijn verzameld, hoe de geschiedenis in werkelijkheid was. Een ander op-
merkelijk feit is, dat ook tijdens de overheersing gedurende duizend jaar, en on-
danks de pogingen om de Hindoe cultuur en godsdienst te minimaliseren, de heer-
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sers er niet in slaagden om de gehele bevolking te demoraliseren. Velen bleven hun 
godsdienst trouw, bleven het openlijk belijden en hebben er zelfs voor gevochten. 
Ze waren zelfs bereid hun leven te geven in de strijd om hun godsdienst te be-
schermen. Anderen bleven op onopvallende manier in de privé sfeer hun geloof en 
cultuur trouw. In huiselijke kring werd gebeden, en de kinderen er op voorbereid 
om dat ook door te kunnen geven aan hun kinderen. Ondanks de boekverbrandin-
gen op zeer grote schaal, bleven de boeken in privé bezit en privé collecties, kleine 
bibliotheken in ver afgelegen plaatsen bewaard. Langzaam begon het ook tot de 
overheersende machten door te dringen dat ze niet in staat waren om het moreel 
van de mensen te breken en het nieuwe geïntroduceerde geloof in die mate ingang 
te doen vinden zoals zij hadden gewild en gehoopt. De antwoorden van het Hindoe-
isme op de toegepaste onderdrukking, vernedering, onderwerping waren: 
- de vergeving van deze buitenlandse heersers (vijanden) 
- hen met liefde behandelen ondanks de door hen gepleegde wreedheden 
- openstaan voor de toenadering tot hen 
- ook ten aanzien van hen de leer van de geweldloosheid (Ahinsa) toepassen 
- ook hen een plaats te geven in de samenleving. 
Door de toepassing van deze leerstellingen van het Hindoeïsme waren zij in staat 
om onder de moeilijkste omstandigheden te overleven. Het Hindoeïsme had hen in 
staat gesteld om een soort natuurlijke veerkracht te ontwikkelen. Deze natuurlijke 
veerkracht van het Hindoeïsme is de oorzaak, de reden dat zij ook vandaag nog na 
al de onderdrukking en de pogingen tot ondergraving van het geloof en de cultuur 
nog steeds springlevend zijn. 
 
De Hindoe cultuur heeft de kracht om nu nog miljarden mensen op een positieve 
wijze te beïnvloeden en vormt nog steeds een bron van inspiratie voor hen. Andere 
eens zo beroemde culturen als de Griekse, Romeinse en Babylonische zijn inmiddels 
verdwenen of bijna in de vergetelheid geraakt. De Tolerantie, de veerkracht, het 
aanpassingsvermogen, de verdraagzaamheid, het vermogen om zelfs de tegen-
standers een plaats te geven in de eigen samenleving, heeft de Hindoe gemeen-
schap telkens weer de kracht gegeven om de onderdrukking en vernedering niet 
alleen te verwerken en daartegen weerstand te bieden, maar tevens de kracht ge-
geven om die te overleven. Ofschoon een deel van de Hindoes die India vóór de 
onafhankelijkheid hebben verlaten, een deel van de gruweldaden gepleegd door de 
verschillende bezetters van India niet of niet de hele periode hebben meegemaakt 
gedurende de laatste 50 jaar, hebben zij wel degelijk aan den lijve ondervonden 
hoe zij en de bevolking van India toen al werden behandeld en vernederd. 
 
Misschien is naast hun cultuur en religie ook die ervaring van invloed geweest bij 
het opbouwen van een nieuw leven ver weg van India in een voor hen totaal 
vreemd land en vreemde omgeving. Ze konden op geen enkele wijze terugvallen op 
familie in India en hadden geen enkele mogelijkheid om gedurende de eerste vijf 
jaar naar hun geboorteland terug te kunnen keren. Zonder het goed te beseffen 
waren zij in een land terecht gekomen waarvan zij de naam nooit eerder hadden 
gehoord. Ze wisten zelfs na aankomst niet waar ze precies waren terechtgekomen. 
Wat ze wisten was dat ze bijna zes maanden in een zeilschip de overtocht hadden 
gemaakt. Dit bracht hen tot wanhoop, want ze wisten nu zeker dat ze nimmer meer 
op eigen kracht zouden kunnen ontkomen of terugkeren naar hun geboorteland. En 
zo zijn vele duizenden in diverse landen terechtgekomen! Dit wordt ook het ver-
trekpunt voor de beschrijving van het Hindoeïsme in Suriname. 
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10.3 Het Hindoeïsme in Suriname 

pandit S. Bansidhar 
 
(132 JAAR MULTICULTURELE SAMENLEVING IN SURINAME) 
Het eerste zeilschip “LALLA ROOKH” met de Hindoes uit India aanboord voer op 4 
juni 1873 de Surinaamse wateren binnen. Op 5 juni 1873 zetten de eerste Hindoes 
voet op Surinaamse bodem. De omgeving was vreemd voor hen en de leefomstan-
digheden totaal anders. Taal, omgangsvormen, eetgewoonten, het voedsel dat voor 
handen was, bleken totaal te verschillen van wat zij gewend waren. Het werk waar-
voor ze naar Suriname waren gehaald viel tegen. De manier waarop ze gewend 
waren invulling te geven aan hun godsdienstige beleving, bleek niet zo goed moge-
lijk. Er waren geen Mandir, geen bekende religieuze voorgangers, onvoldoende 
Heilige Geschriften en voorwerpen die bij de religieuze ceremonieën werden ge-
bruikt. Dit was het vertrekpunt. Van hieruit en hiermee moesten de Hindoes in eer-
ste instantie zich zien te redden. En men besloot te vechten voor een toekomst 
voor zich en hun nageslacht. Hard werken, volharding en een mentaliteit om te 
overwinnen, waren hun drijfveren geworden. Ze besloten om de vele hindernissen, 
tegenslagen, wettelijke maatregelen die het leven negatief beïnvloedden, te trotse-
ren en maakten een vuist tegen deze ongemakken en tegenslagen. Ze begonnen 
gezamenlijk op te trekken, op te treden en elkaar te ondersteunen, te helpen en 
extra zorg te besteden aan de jongeren, zieken, ouderen en zwakkeren uit hun 
groep. Zo werd het leven wat dragelijker voor hen, ondanks de slechte bejegenin-
gen van de plantage directeuren en plantage eigenaren, die hen meer zagen als de 
KOELIES dan als arbeiders. Het woord ’’ koelie ’’ betekent: lastdrager, werker in 
huurloon, slaaf, knecht. Geen vleiende naam voor mensen die 12 of meer uren per 
dag onder zeer erbarmelijke omstandigheden lichamelijk zwaar werk moesten ver-
richten! Het woord Koelie ervoeren en ervaren de Hindoes daarom als zeer kren-
kend en vernederend. Te meer omdat de blanken en ook de vrijgeworden slaven en 
anderen de term ook daadwerkelijk in die hoedanigheid gebruikten en neerkeken 
op de Hindoes. Zelfs de mensen die tot voor kort nog als slaaf hun leven hadden 
doorgebracht maakten zich op grote schaal schuldig aan deze praktijk van minach-
ting voor de Hindoes. Niettegenstaande de grote ontgoocheling van de pas in Suri-
name aangekomen Hindoes en de andere vele vernederingen en frustraties, waar-
door veelvuldig zelfmoorden werden gepleegd, bleef de meerderheid vechten tegen 
al deze tegenslagen en tegenwerkingen van diverse zijden. 
 
Rassendiscriminatie en concurrentiestrijd.  
De Hindoes zetten zich volledig in om de grote achterstand op welhaast alle gebie-
den van het maatschappelijke leven geleidelijk in te halen. Het werd hun passie. 
Bloed, zweet, tranen en het opzij zetten van het eigen geluk, waren de wapens, 
waarmee werd gevochten tegen de achterstand en achterstelling. Hun grote onder-
nemingsgeest en aspiraties begonnen geleidelijk aan vruchten af te werpen. Direct 
na hun contractperiode vestigden zij zich als zelfstandige landbouwers op de stuk-
jes landbouwgrond die hen ter beschikking werd gesteld door de regering. In hun 
contract van vijf jaar was opgenomen dat zij na het einde van hun contract een 
stuk landbouwgrond en honderd gulden zouden krijgen van de overheid. De land-
bouwgronden waren gewoon oerbos die zij zelf op eigen kracht met eigen lichame-
lijke inspanning moesten zien te ontginnen om die voor de landbouw geschikt te 
maken. Ook moest men zelf zorgdragen voor de irrigatie van het water. De gereed-
schappen die ze ter beschikking hadden voor het ontbossen, en het geschikt maken 
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van de gronden bestonden uit een soort grote kapmes (houwer), een delfschop en 
een tjap (een combinatie van een soort delfschop en tuingereedschap om onkruid 
mee te verwijderen). Het grootste deel van het werk moest dus komen van licha-
melijke krachtsinspanning van man, vrouw en eventueel zeer jonge kinderen. Stuk-
je bij beetje kwam de productie van landbouwgewassen als rijst en groenten op 
gang. Een huis was er nog niet, de eerste jaren waren het hutten van boomstam-
men en dakbedekking van palmbladeren die onderdak verschaften. Na jaren van 
sparen uit de geringe opbrengsten uit de verkoop van de landbouwproducten, kon-
den enkelen een begin maken met de bouw van een zeer eenvoudige woning. Ze 
hadden al snel door dat de vrijgeworden slaven de lagere banen op de kantoren, 
winkels en vrije beroepen gingen bezetten doordat zij in de Nederlandse taal kon-
den communiceren. Het was dus een harde noodzaak om ook hun kinderen naar 
school te sturen. Maar ze wisten ook dat de kinderen heel hard nodig waren op de 
kostgronden om met het hele gezin samen voldoende inkomsten te kunnen verwer-
ven. Om zelfs een sober leven te kunnen leiden was dit een harde noodzaak. Toch 
kozen de ouders voor de toekomst van hun kinderen. Ze beseften heel goed dat zij 
als ouders nog meer en nog zwaardere offers zouden moeten brengen om de weg 
vrij te maken voor een betere toekomst voor hun kinderen. Ze besloten hun kinde-
ren naar de school te sturen. De kinderen moesten kilometers te voet op zeer 
slechte, modderige paden lopen om zo enig onderwijs te krijgen. Het was niet meer 
dan het leren van de meest elementaire begrippen van de vakken taal, rekenen 
enz. Maar hiermee was de trend gezet. En niet lang hierna werden de eerste leer-
lingen van de tweede generatie ingeschreven op de scholen in Paramaribo. Dit gaf 
hen de mogelijkheid om daarna door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Dit 
was alleen mogelijk in de hoofdstad Paramaribo! Aangezien de Hindoes voor haast 
100 % als landbouwers waren begonnen, woonden zij ver weg van de hoofdstad 
Paramaribo. En het bezoeken van de school ver weg in Paramaribo was alleen mo-
gelijk als zij huisvesting voor hun kinderen konden vinden in Paramaribo. Daarnaast 
moesten zij de kosten van huur, voeding en verzorging en andere kosten eveneens 
op zich nemen. De kinderen kwamen in een vreemde omgeving, waar of Neder-
lands of Negerengels werd gesproken, terwijl zij thuis alleen maar Hindoestaans 
(Sarnamie) spraken. Dat was eerst een extra probleem voor de kinderen. Alleen 
een heel kleine groep Hindoes was in staat –en dan ook nog met veel inspanning- 
om de hoge kosten op te brengen om hun kinderen goed onderwijs te kunnen laten 
volgen ver weg van huis. De kinderen beseften wat voor offers hun ouders voor hen 
brachten. Zij deden zeer goed hun best op school. 
 
En zo brak het moment aan dat de eerste Hindoe leerlingen hun vierde rangs di-
ploma behaalden! Voor leerkrachten was dat de laagste in rang, maar voldoende 
voor de Hindoes om hierdoor verder geïnspireerd te raken. De Nederlandse en cre-
oolse (vrijgeworden slaven) groepen, die al die tijd een politiek hadden gevoerd 
van uitsluiting van de Hindoes, hebben nog lang getracht om de opmars van de 
Hindoes op zijn minst te traineren. Voor de creoolse groep speelde nog meer. Zij 
werden als de grootste groep en de groep die op alle gebieden een voorsprong 
hadden, plotseling geconfronteerd met een andere groep. Deze groep begon zich 
langzaam te presenteren op de scholen en ook op de arbeidsmarkt (winkels, kanto-
ren). Dit werd door die groep als minder prettig ervaren en men begon door hun 
betere positie op de arbeidsmarkt en op de overheidskantoren bij het aannemen 
van Hindoes zeer selectief aan het werk te gaan zodat zij hun bevoorrechte positie 
konden blijven behouden. Ook het stelselmatig en doelbewust spreken van de KOE-
LIES droeg er niet toe bij om een toenadering te bewerkstelligen tussen de twee 
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groepen. De economische situatie begon ook meer en meer een rol te spelen. De 
ondernemingsgeest, de spaarzaamheid en de drang naar een betere positie in de 
samenleving motiveerden de Hindoes steeds meer om de ingeslagen weg van hun 
ouders te blijven volgen. Op het gebied van onderwijs was de drempelvrees over-
wonnen en al gauw was naast de intrede in het onderwijs als leerkracht ook de 
eerste Hindoe geslaagd als jurist (advocaat). Enige tijd later gevolgd door de eerste 
medicus enz. En deze ontwikkeling was een zodanige stimulans dat thans de Hin-
doe in geen enkel opzicht de mindere is van welke andere bevolkingsgroep dan ook 
bij het leveren van academici, doktoren, juristen, rechters, notarissen, leerkrach-
ten, ambtenaren voor de ministeries, technici en gekwalificeerd, deskundig perso-
neel op alle denkbare terreinen. En daarnaast nemen zij ook in de landbouw, han-
del, transport een bijzondere positie in. En ook op het politieke vlak is hun invloed 
en betrokkenheid van dien aard dat geen enkele partij een regering zal willen vor-
men zonder de Hindoes te betrekken in het staatsbestel. De eerste bekende Hindoe 
Politieke Partij heette de Verenigde Hindoestaanse Partij (VHP) onder leiding van de 
zeer bekende VHP leider jurist en parlementslid Jaggernath Lachman. Hij heeft ge-
durende vele regeringsperioden de functie van parlements-voorzitter bekleed en 
werd in die hoedanigheid ook door de niet-Hindoes gerespecteerd. De Verenigde 
Hindoestaanse Partij (VHP) en de Hindoe religieuze organisaties hebben doelbewust 
een politiek van verbroedering tussen alle bevolkingsgroepen als leidraad gekozen 
en uitgedragen. Hun boodschap aan de Hindoes en via de Hindoes aan de totale 
Surinaamse bevolking was te streven naar ’’eenheid in verscheidenheid’’. Individu-
eel is een ieder vrij om te geloven wat hij wil, te gaan en te staan waar hij wil. Maar 
als burger van het land moeten alle burgers met elkaar in harmonie leven en met 
zijn allen gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van land en volk. Ook de leiders 
van de diverse religieuze stromingen binnen het Hindoeïsme hanteren dit overleg-
model en propageren de toenadering tot elkaar, respect voor en acceptatie van 
andersdenkenden en anders gelovenden. Ook zij propageren de eenheid tussen de 
diverse bevolkingsgroepen met als leuze: Eenheid in verscheidenheid en het vreed-
zaam naast elkaar en met elkaar leven. 
 
Het is een bijzondere prestatie van de Surinaamse bevolking om komend uit zovele 
landen met ieder een eigen taal, cultuur en godsdienst, in Suriname een multicultu-
rele samenleving tot stand te brengen. Ondanks wrevels, verschillen in opvatting, 
achterdochten over en weer en onderlinge wedijver, leeft de bevolking toch vredig 
met elkaar, letterlijk en figuurlijk naast elkaar en steeds meer ook met elkaar. Dit 
is zeer zeker een grote verdienste van de politieke, religieuze leiders, de religieuze 
voorgangers (pandits). Zij bleven steeds hameren op de Hindoe filosofie van ver-
broedering, verdraagzaamheid en liefde voor anderen. Uiteraard is dit ook de ver-
dienste van de andere politieke leiders die op hun manier hierop (noodgedwongen) 
moesten anticiperen. Voor de Hindoes die thans in Suriname wonen en wiens voor-
ouders uit India als contractarbeiders naar Suriname zijn gehaald, is Suriname niet 
alleen hun geboorteland, maar ook het land waarvoor ze zich volledig willen inzet-
ten. In deze periode van 132 jaar hebben ze zich ontwikkeld tot volwaardige en 
verantwoordelijke Burgers van Suriname. Burgers die ook wat te bieden hebben uit 
hun eigen cultuur en godsdienst. Dit wordt steeds meer geaccepteerd of gedoogd 
door de andere groepen. Omgekeerd wordt door de Hindoes de andere culturen en 
godsdiensten gerespecteerd. En na 102 jaar Hindoeïsme in Suriname vond er weer 
een soort migratie plaats van Hindoes uit Suriname. Nu waren de rollen iets anders. 
Nederland had Hindoes uit India naar Suriname gehaald voor arbeid op de Neder-
landse plantages in Suriname. De nakomelingen van die Hindoes verkozen in 1975 
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in groten getale om naar Nederland te verhuizen. Nu niet als Indiase contract ar-
beider. Nu kwamen zij als Hindoes met een Nederlands paspoort, dus als Nederlan-
ders naar Nederland. Laten wij nu nagaan hoe de Hindoes het in Nederland doen. 
 
 

10.4 Het Hindoeïsme in Nederland 
pandit S. Bansidhar 

 
Wanneer wordt gelet op de redenen en de omstandigheden van deze (nieuwe) mi-
gratie dan blijkt dat de uittocht naar Nederland om heel andere redenen is gebeurd 
dan die van hun voorouders naar Suriname. Ofschoon de Hindoes zelf de beslissing 
hebben genomen om naar Nederland te verhuizen, moet daaruit zeker niet de con-
clusie worden getrokken dat zulks helemaal “uit eigen vrije wil’’ is gebeurd. In zeer 
grote mate is ook nu weer de Nederlandse regering verantwoordelijk voor deze 
verhuizing. De Nederlandse regering wist dat de meerderheid van de Surinaamse 
bevolking zeer grote bezwaren had tegen de voorstellen van de toenmalige rege-
ring om Suriname de onafhankelijkheid te verlenen op zo’n korte termijn. De bevol-
king wilde dat eerst de noodzakelijke voorbereidingen moesten worden getroffen, 
waarborgen werden ingebouwd voor de bevolking, de grenzen van het land duide-
lijk waren geregeld. Ook was er geen goede draagvlak in het parlement voor dit 
idee op zo’n korte termijn. Maar met veel gemanoeuvreer van de Nederlandse be-
windslieden werd bereikt dat in het parlement één parlementslid overliep waardoor 
een meerderheid ontstond van een stem. Voor alle gewichtige zaken werd gewerkt 
met een tweederde meerderheid van stemmen, maar hier accepteerde de Neder-
landse regering maar al te graag een meerderheid van één stem, omdat de Neder-
landse regering in de ogen van de meerderheid van de Surinamers af wilde van 
Suriname! Maar ze kwamen er niet van af. De Surinamers begonnen massaal de 
overtocht naar Nederland. En dat waren niet alleen de Hindoes, maar ook haast 
evenveel creolen en verder ook veel Javanen en anderen.  
 
Omdat het allergrootste deel van de Hindoes vanaf 1975 gericht naar Nederland 
zijn gekomen om zich hier te vestigen, laat ik de komst van de enkelingen die voor 
studie voor 1975 naar Nederland zijn gekomen buiten beschouwing. In Nederland 
aangekomen, bleek dat zij in tegenstelling tot Suriname of in opvangcentra of in de 
grote steden bij familie onderdak vonden. De opvangcentra waren meestal buiten 
de steden en de Nederlandse bevolking was niet bekend met hun cultuur en hun 
godsdienst, hun zeden en gewoonten. En ook zij waren in een voor hen haast on-
bekende omgeving en situatie terechtgekomen. De meeste families die onderdak 
boden, woonden zelf pas enkele maanden in Nederland, waren zelf al zeer slecht 
gehuisvest en moesten zelf nog hun weg zien te vinden in de Nederlands samenle-
ving. Er waren slechts enkele Hindoe families per wijk, en ze hadden meestal op de 
bovenste (zolderverdieping) een woonplek kunnen vinden. Veel van de Hindoes 
belandden zeer slecht voorbereid als het ware van de ene op de andere dag in een 
totaal vreemde omgeving. Ze raakten in een isolement. Ze kenden de wegen niet, 
hadden geen contacten met anderen en moesten de dag in een kleine ruimte door-
brengen zonder werk en zonder ontspanning. In Suriname was er contact met de 
buren, het weer was zodanig dat de deuren en ramen altijd open waren. De kinde-
ren konden vrij op de binnenplaatsen (erven) met elkaar spelen en de ouderen 
maakten eveneens van deze binnenplaats gebruik voor de onderlinge contacten. 
In Suriname waren de straten, winkels, markten bekend en het vervoer was even-
eens bekend. Ze hadden geen last van de kou, winter, sneeuw en ijzel. De arbeids-
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omstandigheden en de regels aan het werk waren heel anders. De temperatuur, de 
jaargetijden met korte en lange dagen, de kleding in huis en werk waren eveneens 
anders. Ook het werk werd onder heel andere omstandigheden en vaak ook op een 
heel andere manier verricht. De sociale contacten kwamen in het gedrang. 
De zo belangrijke radio’s in de eigen taal met de nieuwsberichten, de ontspanning-
programma’s en de educatieve- en religieuze programma’s ontbraken totaal. Het-
zelfde gold voor de theaters die men in Suriname regelmatig bezocht om te kijken 
naar Hindoestaanse filmen. Maar ook de religieuze beleving kwam in grote verdruk-
king. Er waren geen Hindoe tempels en de regering maakte het de mensen erg 
moeilijk om nu de regels zodanig aan te scherpen dat kerk en staat voortaan wer-
den gescheiden. De gevestigde godsdiensten hadden met overheidshulp gedurende 
tientallen jaren al een stabiele positie kunnen opbouwen en de nieuwkomers werd 
die hulp onthouden. Ondanks deze tekortkomingen en ongemakken, was de situatie 
in vergelijking met die van de voorouders die uit India waren gebracht, op geen 
enkele wijze met elkaar te vergelijken! Die hadden het veel en veel slechter. 
In Nederland had men huisvesting, zij het zeer krap, en men hoefde geen honger te 
lijden al waren veel van de tropische groenten en ingrediënten niet te koop. 
Niemand hoefde zwaar werk te doen zoals onze voorouders. Ook zij die geen werk 
hadden, kregen financiële steun. En de gezondheidszorg was goed geregeld via de 
ziekenfondsen. Ondanks deze voorzieningen hadden ook zij met diverse grote pro-
blemen te maken, naast de al eerder vermelde ongemakken. Ik vermeld hieronder 
enkele van die problemen. De kinderen moesten wennen aan het onderwijs op de 
scholen hier. De leerstof en de gehanteerde methodieken op school verschilden erg 
met de Surinaamse. De man die de hele dag in huis moest doorbrengen zorgde ook 
voor spanningen tussen man en vrouw. En zo waren er ook de spanningen tussen 
de vader en de kinderen die na terugkeer van school vader thuis aantroffen (extra 
controle voor de kinderen, die zich niet meer op hun gemak voelden). De mannen 
die normaliter de hele dag buitenshuis aan het werk waren konden moeilijk wennen 
aan dit geïsoleerde leven in huis. Om hun isolement te doorbreken en om de span-
ningen in huis tussen hem en zijn vrouw en kinderen het hoofd te kunnen bieden, 
zochten velen hun heil in de drank. Al snel begon dit weer te leiden tot ruzies, mis-
handelingen, uit huis gaan van de vrouw en de kinderen. De kinderen werden ge-
confronteerd met een geheel andere type leerlingen op school. De Nederlandse 
leerlingen waren veel vrijer, hun gedrag was anders, hun houding tegenover de 
leerkrachten was ook veel vrijer. Dit had tot gevolg dat de kinderen ook die vrijhe-
den verlangden, terwijl de ouders gehoorzaamheid en respect eisten zoals dat al 
die tijd in Suriname het geval was. Deze situatie begon steeds meer tot problemen 
te leiden bij een deel van de Hindoes. Dit had tot gevolg dat enkele leden uit de 
Hindoe gemeenschap die zich grote zorgen maakten naar oplossingen begonnen te 
zoeken. Zo ontstonden kleine groepen die in huizen of kelders bijeenkomsten be-
gonnen te beleggen. Hier werden de initiatieven genomen om enkele sociale, cultu-
rele en religieuze organisaties (stichtingen etc.) op te richten. Deze organisaties 
slaagden er in om in het klein in de (kelder)ruimten tempeldiensten te verrichten, 
Hindi lessen te organiseren en Ramayan lezingen te doen. Dit bleek in een zeer 
grote behoefte te voorzien. Ook enkele particulieren slaagden er in om op eigen 
kracht deze mogelijkheden te bieden aan de Hindoes. 
 
Hindoe priesters zetten zich op vrijwillige basis in om met hun beperkte kennis en 
mogelijkheden heel veel hulp te bieden. Ze fungeerden niet alleen als adviseurs 
voor diverse problemen, maar verrichtten daarnaast ook veel maatschappelijk werk 
voor zowel de ouderen als voor jongeren. Dit kon alleen gebeuren omdat men in 
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bepaalde Hindoe priesters heel veel vertrouwen stelde. Hetzelfde kan worden ge-
zegd van bepaalde bestuursleden van de organisaties die zich met hart en ziel gin-
gen inzetten voor de verbetering van de geestelijke en maatschappelijke omstan-
digheden van hun geloofsgenoten. Men begon langzaam aan weer perspectieven te 
zien voor het kunnen beleven en bevorderen van hun godsdienst en cultuur. Vooral 
de mogelijkheid om hun kinderen vertrouwd te kunnen maken met hun taal, cul-
tuur en godsdienst vond men zeer belangrijk.  
 
Het Hindoeïsme hedendaags 
Nu, 30 jaar later, kunnen wij constateren, dat het Hindoeïsme nog springlevend is 
in Nederland. Ofschoon de vorm waarin de jongeren het Hindoeïsme beleven of 
willen beleven aan het veranderen is, beschouwen zij zich nog altijd als Hindoes. Ze 
hebben ook geen radicale opvattingen, hebben zich goed weten te ontwikkelen en 
doen het goed in de Nederlandse samenleving. Hun culturele en godsdienstige 
vorming stellen hen in staat om in harmonie te leven met anderen. Respect en be-
grip voor anderen, verdraagzaamheid zijn de eigenschappen waarmee zij zijn 
grootgebracht. Dat maakt dat zij makkelijk kunnen participeren in het maatschap-
pelijke gebeuren en kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid des 
persoons. De toekomst van de Hindoe jongeren geeft geen rede tot grote zorg om-
dat zij er redelijk goed in slagen om deel te nemen aan het arbeidsproces en zich 
ook goed kunnen handhaven en ontwikkelen in deze maatschappij. Ten aanzien van 
de herkenbaarheid van eigen culturele, religieuze Hindoe identiteit ben ik van me-
ning dat ondanks de zorg van velen, het Hindoeïsme sterk genoeg is en de Hindoe 
jongeren eveneens om integrerend in de samenleving de eigen identiteit te waar-
borgen en ook uit te dragen. Hoogstwaarschijnlijk zullen ritualiteit en spiritualiteit 
elkaar zodanig kunnen aanvullen dat oudere en jongere generaties zich daarin zul-
len kunnen vinden. Hier is een bijzondere taak weggelegd voor de oudere genera-
ties om open te staan voor de vraagstukken, de problemen, de denkbeelden, 
waarmee jongeren zitten te worstelen. Maar dan zal een deel van deze oudere ge-
neraties zelf als eerste zich moeten verdiepen in bepaalde zaken over zijn religie, 
cultuur en taal voordat zij hun kinderen kunnen stimuleren. Halsstarrige vasthou-
dendheid en opleggen van hun wil aan jongeren zal naar mijn mening averechts 
werken als ze zelf niet in staat zijn te inspireren en te motiveren. Een behoorlijk 
deel van de oudere generaties zal dus eerst zelf moeten verdiepen in bepaalde za-
ken over hun religie, cultuur en taal. Het is onze taak om mogelijkheden te creëren, 
de helpende hand te bieden, open te staan voor dialoog, en bevredigende antwoor-
den te vinden om hen te motiveren. De jeugd zal zeker zijn bijdrage leveren om 
ook in Nederland het Hindoeïsme, eventueel in een voor deze tijd van technische 
ontwikkelingen aangepaste vorm, een blijvende plaats te geven. Het Hindoeïsme 
zal ook hier in Nederland een voorbeeldfunctie kunnen vervullen vanwege haar 
filosofie van Ahinsa (het geweldloos oplossen van meningsverschillen), haar filoso-
fie van eenheid in verscheidenheid of vreedzame coëxistentie en haar hoog ontwik-
kelde theologie. Dat is hard nodig in deze samenleving waar standpunten en gedra-
gingen van diverse groepen steeds verder escaleren, radicaliseren en dus zich har-
der gaan opstellen tegen de andere groepen. 
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11      Bouwen aan de Nederlandse samenleving deel 1 
 Mr. drs. T. Bissessur 

Inleiding  
In dit artikel zal een korte schets worden gegeven van hoe Hindoes staan tegen-
over de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en samenleving. Vandaar de titel 
"Bouwen aan de Nederlandse samenleving". Hindoes staan niet langs de zijlijn toe 
te kijken of zich af te zonderen, maar hebben van hun zijde doelbewust en door-
dacht een positieve bijdrage geleverd aan de verdere opbouw van de Nederlandse 
cultuur. Hoe is dat gegaan? Welke inspiraties hebben de Hindoes geput uit hun 
Hindoeïsme?  
 
De hedendaagse Nederlandse cultuur is niet wat het vroeger vóór de jaren zestig 
was. Er is na de zestiger jaren heel veel veranderd. In de 19e en de 20e eeuw was 
er in de totale opbouw van de Nederlandse cultuur en samenleving een belangrijke 
rol weggelegd voor het christendom, het Humanisme en de Jodendom. In de poli-
tiek spreekt men weleens van de Nederlandse samenleving als resultaat van de 
Christelijke, Humanistische liberale beschaving. Vooral de christelijke leiders en 
kerkelijke instellingen hadden een vrij grote invloed op de inrichting van diverse 
instituten o.a. gezondheidszorg, onderwijs en het maatschappelijke activerings-
werk. 
 
Echter na de zestiger jaren doen vanwege de migratie de nieuwe levensbeschouwe-
lijke stromingen hun intrede: De Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. De 
Nederlandse samenleving wordt gekenmerkt als een pluriforme samenleving dat wil 
zeggen een samenleving waarin diverse culturele en levensbeschouwelijke stromin-
gen bestaan. Men spreekt ook van een multiculturele samenleving. 
 
Het bestaan van diverse levensbeschouwelijke stromingen naast elkaar en de con-
frontaties van diverse culturele groeperingen met elkaar roepen vele vragen op het 
gebied van participatie, integratie en assimilatie. Eerst volgt een omschrijving van 
de genoemde begrippen. 
 
Met participatie wordt bedoeld dat de Hindoes als burgers van de Nederlandse sa-
menleving volwaardig en in vrijheid moeten deelnemen aan de samenleving op 
economisch, sociaal, cultureel en politiek vlak. Op het gebied van economie bete-
kent o.a. deelname aan het arbeidsproces. Op sociaal en cultureel vlak houdt parti-
cipatie in de betrokkenheid van Hindoes bij de diverse activiteiten in de wijken en in 
de directe omgeving (wijkverenigingen, buurthuizen, gemengde culturele vereni-
gingen etc.). Op politiek vlak betekent o.a. het deelnemen aan bijeenkomsten van 
politieke partijen of bijvoorbeeld het lidmaatschap van een politieke partij naar 
eigen keuze. 
 
Het meedenken, het meepraten en het meedoen, vormen de basis voor integratie. 
Het doel van de participatie is het bereiken van een geslaagde integratie dat willen 
zeggen aanpassing aan normen en waarden (gedragscodes) die in de samenleving 
van groepen gelden. De integratie kan volgens prof. Penninx [26] zich op drie di-
mensies voordoen: 
 
De structurele dimensie als het gaat om zich duurzaam aanpassen aan maat-
schappelijke structuren als onderwijs, arbeid en huisvesting; structurele integratie 
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heeft te maken met de sociaal – economische positie van het individu, in de sfeer 
van onderwijs en arbeidsmarkt. 
 
De culturele dimensie als het gaat om de mate en aard van de sociale contacten 
die de leden van culturele groeperingen met elkaar hebben, de deelname aan in-
formele circuits, zoals buurt, vriendenkring en clubs. 
 
De politieke bestuurlijke dimensie, als het gaat om bijvoorbeeld deelname in 
besturen van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, sportbonden, politieke partijen en 
andere soortgelijke instituten.  
 
Het begrip assimilatie houdt een vergaande, kritiekloze en geforceerde aanpassing 
van het individu aan de Nederlandse samenleving. Er is sprake van een totale ont-
kenning van de eigen identiteit; of zoals de schrijver Paul Cliteur [9] het om-
schrijft:" Wanneer je in Rome bent, doe je alles zoals de Romeinen het doen". Het 
tegengestelde van assimilatie is segregatie, het afzonderen van de Nederlandse 
samenleving. Het blijven vasthouden aan eigen identiteit met afwijzing van invloe-
den van andere culturele groeperingen levert vaak verstarring op. Deze vorm van 
eigen cultuurbeleving leidt makkelijk tot fanatisme en fundamentalisme. 
 
Het begrip integratie wordt ook verward met het inburgeringproces. Het inburge-
ringproces is een maatregel van de Nederlandse regering om de integratie van be-
paalde groepen migranten te bevorderen. Het gaat om migranten die de Neder-
landse taal niet beheersen en die onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse 
samenleving. Deze groep migranten worden van overheidswege verplicht om on-
derwijsprogramma's voor inburgering te volgen (Wet inburgering Nieuwkomers). 
 
Het Hindoeïsme en Integratie  
Er wonen ongeveer 200.000 Hindoes in Nederland. Het begrip Hindoe vereist een 
nadere omschrijving. Een Hindoe is in deze context een mens, die ongeacht ras, 
afkomst en geslacht leeft volgens de regels van het Hindoeïsme; of die op zijn 
minst zich betrokken voelt bij de godsdienst en cultuur die zeer nauw verbonden 
zijn met het Hindoeïsme. Enkele aspecten van de leefwijze van de Hindoes worden 
hieronder beschreven. Elders in dit gedenkboek wordt een speciaal hoofdstuk ge-
wijd aan begrippen als Hindoe en Hindoeïsme. De meeste Hindoes in Nederland zijn 
immigranten van Indiase afkomst uit Suriname, ook wel de Hindoestanen genoemd. 
 
Het Hindoeïsme is een levensbeschouwing, die een ruimere betekenis heeft dan het 
begrip religie. Het heeft te maken met ons bestaan als mens, als Hindoe, dus het 
menselijke bestaan van de geboorte tot de dood. Hoe brengen wij onze dag door? 
Zijn wij aardig voor elkaar, hebben wij respect voor elkaar of vliegen wij elkaar in 
de haren? Hoe denkt men in het Hindoeïsme over de normen en waarden?  
In het Hindoeïsme gelooft men in universele normen en waarden die overal in de 
wereld gelden. Het Hindoeïsme heeft bepaalde opvattingen over maatschappij, 
cultuur, opvoeding en gezin. De opvattingen vanuit het Hindoeïsme staan niet op 
gespannen voet met bijvoorbeeld hoe de christenen denken over bepaalde normen 
en waarden in de samenleving. 
 
Zoals in het christendom de tien geboden zijn (gij zult niet stelen, gij zult uw vader 
en moeder eren, gij zult de waarheid spreken etc.), kent ook het Hindoeïsme be-
langrijke regels die de normen en waarden van de individuele mens bepalen: 
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respect hebben voor ouderen, voor de leermeester, voor God de schepper, zich 
onthouden van boosheid, de beheersing van de zinnen, verbod op geweld en dwang 
nadruk op de individuele vrijheid van de mens, gelet op zijn eigen karma, de liefde 
voor de waarheid etc. 
 
Volgens het Hindoeïsme vormen de universele normen en waarden (universeel gel-
dend doch aangepast aan de tijdsgeest en omgeving) de grondslagen van ons be-
staan. Zo is de vrijheid van het individu (zowel de man als de vrouw) erg wezenlijk 
in het Hindoeïsme. Volgens de Karma leer mag een individu zelf bepalen wat hij of 
zij wil, de persoon in kwestie mag leven zoals hij of zij dat wil en kan. Er is geen 
sprake van dwang. Doch het individu heeft in zijn of haar vrijheid een zekere ver-
antwoordelijkheid. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Een baby, een 
klein kind is niet vrij, omdat dat kind geen verantwoordelijkheid kan dragen. Het 
kind is afhankelijk van zijn vader en moeder. Bij een verstandelijk gehandicapte 
geldt hetzelfde. Een voorbeeld. De persoon als verkeersdeelnemer is vrij met zijn 
auto te rijden, maar is tegelijkertijd verantwoordelijk voor dat autorijden. Behalve 
het betalen van wegenbelasting heeft hij of zij rekening te houden met de veiligheid 
van anderen. Als hij of zij onder invloed van alcohol een auto bestuurt en vervol-
gens een verkeersongeval veroorzaakt en daarbij het leven van een ander ont-
neemt, dan is hij of zij volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verkeerson-
geval (invordering rijbewijs, opleggen van straf en schadevergoeding etc). In het 
gezin is het niet anders. Als ouders de kinderen niet opvoeden volgens de gewenste 
normen en waarden van de samenleving, dan is de kans groot dat het gezin uit 
elkaar valt, welk proces meestal gepaard gaat met heel veel verdriet en ellende. 
Het is het individu die zelf moet bepalen hoe en in welke mate hij of zij wenst aan 
te passen aan zijn veranderende omgeving, een vrijheid die gedragen, wordt door 
de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar in de samenleving met ande-
ren. 
 
Zoals alle andere mensen in Nederland, hebben ook Hindoes de vrijheid om te le-
ven volgens de eigen levensbeschouwelijke opvattingen, zeker als deze opvattingen 
universeel van toepassing zijn. Het respecteren van de normen en waarden van de 
Nederlandse samenleving betekent niet dat de Hindoes in Nederland moeten assi-
mileren aan de hier te lande overheersende Nederlandse cultuur. Elke burger, zo 
ook de Hindoes, moet zijn of haar identiteit in zijn vrijheid kunnen beleven en uit-
dragen.  
 
Echter het beleven van eigen culturele identiteit mag niet leiden tot de verstoring 
van de openbare orde. Het houden van een optocht tijdens Diwalifeest of tijdens 
het Holifeest in de binnenstad van Rotterdam moet geen aanleiding vormen voor 
allerlei conflicten. Hierbij worden er twee aspecten onderscheiden. Enerzijds moet 
het beleven van eigen identiteit niet leiden tot het afzonderen van de eigen cultuur. 
Anderzijds moet de openheid geen verwarring doen ontstaan.  
 
En aangezien in het Hindoeïsme als leidende beginselen gelden: " De gehele Wereld 
is onze familie (Vasudhaiva Kutumbakam)" en "Eenheid in verscheidenheid (Anekta 
me Eekta)" is segregatie van culturen of een isolement van bepaalde groeperingen 
af te wijzen. Volgens het Hindoeïsme moet er sprake zijn van openheid naar elkaar 
toe en acceptatie van elkaar zonder vooroordelen. De openheid moet betekenen 
kennisneming van elkaars culturele uitingen, waarin bepaalde normen en waarden 
vervat zijn. Kennis en inzicht in elkaars culturele en religieuze achtergronden zijn 
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belangrijk voor een geslaagde integratie. Want integratie is geen eenzijdig proces, 
vooral als het gaat om integratie op sociale en culturele dimensie. 
 
Dialoog en Integratie 
Het bouwen aan de Nederlandse samenleving betekent ook dat de Hindoe gemeen-
schap in Nederland de dialoog moet aangaan niet alleen met andere religieuze en 
levensbeschouwelijke stromingen maar ook en vooral met de gewone mensen in de 
wijken en de buurten. Het Hindoeïsme is bij vele autochtone Nederlanders een on-
bekende religie. En onbekend maakt vaak onbemind. Deze mening geldt niet zozeer 
in de kring van de intellectuelen, maar vooral in de kring van de gewone mensen 
en de gewone buurten en woonwijken waar de meeste Hindoes zijn gevestigd. Zo 
denken vele autochtone Nederlanders dat het Hindoeïsme een veel godendom is of 
dat de vrouw in het Hindoeïsme een ondergeschikte positie heeft.  
 
Integratie begint met het proces van ontmoeting (confrontatie) en kennisneming 
van elkaars culturele uitingen. Voor de uitwisseling van kennis is de dialoog in 
openheid naar elkaar toe vereist. Er ontstaat respect voor elkaars opvattingen en 
culturele achtergronden. Doch hiermee is de integratie ingeleid doch niet op gang 
gebracht. Er moet sprake zijn van acceptatie van elkaars culturele uitingen. De 
culturele en of religieuze bijeenkomsten (Holifeest, Diwalie) in de wijken van bij-
voorbeeld Rotterdam moeten niet worden gezien als iets vreemds of iets minder-
waardigs. Het moet worden beschouwd als een waardevolle verrijking van de Ne-
derlandse multiculturele samenleving. Een extra inspanning voor het voeren van 
dialoog van de zijde van de Hindoes en van de zijde van de andere culturele groe-
peringen is vereist nu het klimaat in Nederland, sinds 11 september 2001 
en na de moord op Theo van Gogh, zo grillig en gespannen is voor een normale 
ontmoeting tussen mensen uit de diverse culturele groeperingen. 
 
De dialogen tussen Hindoes en andere religieuze of levensbeschouwelijke stromin-
gen zijn er geweest en met succes. Zo organiseert de Haagse Raad voor Levensbe-
schouwing en Religies op Prinsjesdag (de opening van het parlementaire jaar op de 
derde dinsdag in september) een interreligieuze en –levensbeschouwelijke bezin-
ningsbijeenkomst in de Grote Kerk te Den Haag. Sinds 2000 is de bijeenkomst ook 
toegankelijk voor Hindoes. Voordien werd deze bezinningsbijeenkomst uitsluitend 
door het comité Christelijke Kerken georganiseerd. Op het podium in de Grote Kerk 
van Den Haag staan niet alleen een dominee en een priester klaar om het parle-
mentaire jaar in te wijden, maar ook een pandit en een Imam.  
 
De bijdrage van de Hindoes 
Het Hindoeïsme heeft haar meerwaarde voor de Nederlandse samenleving bewe-
zen, vooral op het gebied van de spiritualiteit. De meditatie, de yoga en de reïncar-
natie zijn geen onbekende termen voor vele Nederlandse burgers. Hierbij hebben 
de verschillende Hindoe vrijwilligers organisaties een belangrijke rol gespeeld. In 
bijna alle grote steden en bekende gemeenten organiseren de Hindoe organisaties 
lezingen, culturele en religieuze manifestaties en andere sociale culturele activitei-
ten. Daarbij worden zoveel mogelijk leden van andere culturele groeperingen uitge-
nodigd voor deelname aan de activiteiten. Ook autochtone Nederlanders hebben 
organisaties opgezet o.a. de Sai Baba beweging en de Nederlandse afdeling van 
ISKCON, die een link hebben met het Hindoeïsme. Ook zij houden lezingen en me-
ditatiebijeenkomsten. Jaarlijks worden er in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
tijdens het Diwaliefeest een fakkeloptocht gehouden en tijdens het Holifeest een 
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openbare Holi manifestatie. In bijna alle grote steden zijn er Mandirs waar meestal 
zondags tempeldiensten worden gehouden. Tijdens deze tempeldiensten wordt er 
ook aandacht besteed aan integratievraagstukken o.a. de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen en het vraagstuk van de toename van echtscheidingen bij 
Hindoes. Op drie gebieden heeft de Hindoe gemeenschap een eigen instelling of een 
eigen instituut kunnen opzetten: 
 
Op het gebied van de media: de oprichting van Organisatie voor Hindoe Media 
(OHM, 1993) belast met het verzorgen van radio en televisie programma's op lan-
delijk niveau; de programma's worden niet alleen door Hindoes bekeken, maar ook 
door vele autochtone Nederlanders; een activiteit die vooral gericht is op het ver-
spreiden van kennis over het Hindoeïsme en indirect daarmee het bevorderen van 
de integratie van de Hindoes in de Nederlandse samenleving. 
 
Op het gebied van onderwijs: de oprichting van vier Hindoe basisscholen in de 
drie grote steden, te weten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam; op de Hindoe 
basisschool wordt er een zelfde onderwijspakket verzorgd als op de gewone basis-
scholen; alleen wordt er vanuit de filosofie van het Hindoeïsme extra aandacht be-
steed aan de begeleiding van de leerlingen en ondersteuning van de ouders; ook 
wordt er extra gewicht gelegd op de gedragsontwikkeling van kinderen op het ge-
beid van tolerantie, verdraagzaamheid en samenwerking; 
 
Op gebied van relatie overheid en Hindoe gemeenschap: de oprichting van de 
Hindoe Raad Nederland (HRN, 2001) als een representatief orgaan, een gespreks-
partner van de overheid ter zake alle aangelegenheden betreffende het Hindoeïs-
me; ook een instituut dat gericht is op de bevordering c.q. versoepeling van het 
integratieproces bij Hindoes.  
 
Verder zijn er diverse andere organisaties die op basis van particulier initiatief veel 
werk verzetten op het gebied van de integratie Hindoes. Als voorbeeld, de Neder-
landse Hindoe Ouderenbond (NEHOB 2002), die door de Nederlandse overheid is 
erkend als de enige landelijke ouderenorganisatie ten behoeve van de Hindoe oude-
ren in Nederland. De Nehob biedt ondersteuning aan de Hindoe Ouderen die uit 
Suriname in de jaren 1975 zich in Nederland hebben gevestigd en die niet zo mak-
kelijk toegang verkrijgen tot allerlei bestaande faciliteiten ten behoeve van ouderen 
in Nederland. 
 
Conclusies  
De Hindoes zijn over het algemeen een ondernemend volk.  
Op verschillende terreinen hebben zij enige vooruitgang geboekt. Op de structurele 
dimensie hebben zij hun maatschappelijke en economische positie verbeterd. 
Steeds meer Hindoes hebben een baan en een eigen koopwoning. Ook in het on-
derwijs scoren zij niet slecht. Er is een toename van Hindoe artsen, medische spe-
cialisten, informatiedeskundigen en advocaten. Ook vele Hindoe meisjes volgen een 
universitaire opleiding.  
Op sociaal culturele dimensie hebben talrijke activiteiten bijgedragen tot de bevor-
dering van de integratie van het Hindoeïsme en van de Hindoes in de Nederlandse 
samenleving. De Hindoes in Nederland hebben wel een opvallende achterstand op 
het gebied van kunst, mode en sport. Binnen de Hindoe gemeenschap zijn er nog 
geen bekende voetballers en kunstenaars. Ook in de media zijn de Hindoes niet 
zichtbaar.  

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 167 



Op politiek en bestuurlijke dimensie zijn de resultaten niet op alle deelgebieden 
even gunstig. In de gemeenteraden is er sprake van een redelijk aantal Hindoe 
vertegenwoordigers; in de Tweede Kamer is een Hindoe vrouw gekozen (CDA). 
Maar in de diverse besturen van maatschappelijke instellingen zijn nauwelijks Hin-
doe vertegenwoordigers zichtbaar. 
Ook op andere gebieden is er sprake van een bepaalde achterstand. Zo bestaat er 
van de zijde van de Hindoe gemeenschap naar de algemene instellingen van ge-
zondheidszorg toe nog geen duidelijke standpunten ten aanzien zaken zoals or-
gaandonatie, weefseltransplantatie en euthanasie. Er bestaat behoefte aan een 
eigen instituut voor het voortgezet onderwijs (MAVO HAVO /VWO scholengemeen-
schap) en een instelling voor verpleging en verzorging van Hindoe ouderen.  
 
De Hindoes zullen zich blijven inzetten aan de verdere ontwikkeling van de Neder-
landse samenleving en cultuur. Zij zullen proberen vanuit hun levensfilosofie, hun 
levensbeschouwing een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een samen-
leving waarin burgers vreedzaam kunnen samenleven (een vreedzame, geordende, 
harmonische samenleving, waarin geweld en discriminatie geen plaats hebben). De 
integratie is geen aflopend proces. De Hindoes zullen verder bouwen aan de Neder-
landse samenleving.  
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12      Bouwen aan de Nederlandse samenleving deel 2 
Mr. L.K. Geluk (wethouder Onderwijs en Integratie) 

 
Allereerst een felicitatie aan de Shri Saraswatie vanwege het jubileum. Dank voor 
de waardevolle bijdrage die uw school de afgelopen jaren heeft geleverd aan de 
Rotterdamse samenleving. Hopelijk maakt Shri Saraswatie nog lange tijd deel uit 
van het Rotterdamse onderwijs. Veel succes in de toekomst. 
 
,,Wethouder, ik woon en werk al jaren in Rotterdam en heb me altijd keurig ingezet 
voor de stad. Wanneer ben ik nou geïntegreerd, wanneer hoor ik er echt bij in onze 
samenleving?’’ Het is een vraag die mij de laatste tijd talloze malen is gesteld. Im-
migranten die hier soms al dertig jaar zijn, voelen zich onzeker over hun positie in 
de maatschappij. Het valt ook niet mee om in een stad van meer dan 160 nationali-
teiten en even zovele culturen eenheid en gemeenschappelijkheid te bereiken. Ze-
ker niet wanneer gewelddadige gebeurtenissen zoals de aanslagen van 11 septem-
ber 2001 en de moord op Theo van Gogh de verhoudingen tussen bevolkingsgroe-
pen op scherp zetten. Te veel Rotterdammers wonen in onze stad zonder werkelijk 
deel uit te maken van de samenleving. Te vaak ook zijn er mensen die hier wonen, 
maar de taal niet of nauwelijks spreken. Te veel is er sprake van botsende gedra-
gingen. Toch kunnen wij nader tot elkaar komen, als we duidelijk-heid scheppen 
over rechten, plichten en vrijheden van iedere Rotterdammer. Als we werken aan 
een goed en gemeenschappelijk fundament in onze samenleving, waarin mensen 
de wil hebben om er iets van te maken. Als we duidelijkheid scheppen over wat 
integratie precies inhoudt.  
 
Rotterdam als mozaïek 
In mijn essay ‘Rotterdam als mozaïek’ dat ik begin 2005 voor het debat Islam & 
Integratie schreef pleit ik voor zo’n gemeenschappelijk fundament in Rotterdam. 
Een mozaïek is hier een mooi voorbeeld van. Een mozaïek is een werk van steen, 
glas enz., bestaande uit een groot aantal kleine, verschillend gekleurde, ingelegde 
stukjes die met elkaar een beeld of figuren vormen. De diverse stukjes verschillen 
in kleur en vorm en dragen zo bij tot schoonheid. Maar een mozaïek heeft ook een 
gemeenschappelijk kader. Door dat kader verstaan we elkaar. Het gaat dus niet om 
een smeltkroes waarin de eigen identiteit verdwijnt. We kunnen ons veroorloven 
verschillen te eerbiedigen, zolang de verschillende stukjes maar hecht verbonden 
zijn. We zouden dus moeten streven naar een Rotterdam als mozaïek. Een ge-
meenschappelijke basis als voorwaarde voor onze samenleving, in plaats van een 
losse verzameling individuen. Invulling geven aan zo’n gemeenschappelijk kader 
doe je met integratie: het op een effectieve manier invoegen van nieuwe leden in 
de bestaande samenleving.  
 
Integratie: doe je mee? 
Als wethouder Integratie is het mijn verantwoordelijkheid om een duidelijk beeld te 
schetsen dat antwoord geeft op de vraag: Wanneer passeer je dan de finish? Wan-
neer ben je volwaardig lid van de Rotterdamse samenleving? Ik onderscheid vijf 
aspecten: 
1. de ‘wil’ zelf mee te doen, de ruimte te nemen en kansen aan te grijpen om dat te 
kunnen doen. En de wil hebben om anderen mee te laten doen en ruimte te geven. 
2. het voldoende beheersen van de Nederlandse taal 
3. het zich houden aan wetten en regels 
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4. het onderschrijven van gemeenschappelijke waarden en normen 
5. binnen het kader van de bovenstaande vier punten de ruimte hebben om jezelf 
te zijn en anderen de ruimte geven om zichzelf te zijn.  
 
Daarmee zeg ik ook dat Hindoes alle ruimte moeten hebben om hun eigen geloof te 
belijden en cultuur te beleven. Deze vijf punten zijn niet al te ingewikkeld. Gelukkig 
maar. Integratie is geen doel waarbij de lat zo hoog ligt, dat maar enkelen hierin 
slagen. Duidelijk is wel dat er meer speelt dan alleen de Nederlandse nationaliteit of 
het huren van een huis dat toevallig in Rotterdam staat. Integratie begint tussen de 
oren van alle mensen die zich blijvend in Rotterdam willen vestigen. Het gaat om 
de ‘wil’ om mee te doen. Mensen zijn hierop aanspreekbaar. Van de ontvangende 
samenleving mogen we vergen dat die ruimte maakt om nieuwkomers te laten ‘rit-
sen’ in de samenleving. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen welzijn 
en je eigen levensloop, maar ook voor die van je gezin, je familie, je buurt, je wijk. 
Mensen die willen integreren in de Rotterdamse samenleving dienen zich te voegen 
in het gemeenschappelijke kader van de taal, de wetten en regels en de waarden 
en normen. 
 
Waarden en normen is nog het meest ingewikkelde punt. Deze verschillen natuur-
lijk van persoon tot persoon. Maar ik vind dat burgers dragers zijn van basiswaar-
den en instituties die behoren tot het wezen van de democratische rechtsstaat. De 
kernwaarden van onze rechtsstaat zijn naar mijn mening: 
- je bent verantwoordelijk voor je leven, je ontplooiing en voor die van je naasten. 
Daar horen ook plichten bij, zoals voorzien in je eigen inkomen, het goed opvoeden 
van kinderen en het voldoen aan de leerplicht 
- er is ruimte om jezelf te zijn, je eigen geloof te belijden en je eigen cultuur te 
beleven 
- man en vrouw hebben beiden even veel keuzemogelijkheden om hun talenten te 
benutten 
- iedereen is voor de wet gelijk 
- je respecteert anderen en maakt geen inbreuk op vrijheden van anderen. Daarbij 
neem je de normaal geldende fatsoensregels in acht. 
 
Veeleisend integratiebeleid  
Om te komen tot een gemeenschappelijk fundament, een ‘Rotterdam als mozaïek’, 
is een veeleisend integratiebeleid nodig. Daarin speelt het onderwijs een heel be-
langrijke rol. Onderwijs zoals dat wordt gegeven op de Shri Saraswatie, en de vele 
andere scholen in Rotterdam. Het College van Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam heeft integratie hoog in het vaandel staan. Het is de ‘zilveren draad’ 
door ons collegeprogramma. De inzet van al onze beleidsprioriteiten, te weten vei-
ligheid, huisvesting, onderwijs en jeugd, economische ontwikkeling en inburgering, 
is erop gericht de binding met de stad te herstellen en te versterken. Denk bijvoor-
beeld aan het Deltaplan inburgering, waarmee we duizenden nieuwe Rotterdam-
mers met cursussen over taal en de Nederlandse samenleving een goede plaats in 
Rotterdam willen geven. Of aan ons onderwijsprogramma dat erop gericht is leer-
achterstanden te bestrijden en om te zetten in onderwijskansen voor iedereen. 
In ons actieprogramma ‘Rotterdam zet door, op weg naar een stad in balans’, dat 
we vorig jaar presenteerden, heeft het College extra actiepunten benoemd en in 
gang gezet om de integratie verder te versterken. Daarin is aandacht voor een 
aangescherpt vestigingsbeleid, aanpak van overlast en criminaliteit, zorg en bege-
leiding voor wie dat nodig hebben. Maar ook veel aandacht voor onderwijs en bur-
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gerschap. Integratie wordt wel vergeleken met ‘ritsen op de snelweg’. Het moet van 
twee kanten goed gaan. De school vormt een zeer belangrijke schakel in dat rits-
proces.  
 
Rol van het onderwijs 
Veel integratieproblemen beginnen in het onderwijs. De belangrijkste oorzaken zijn 
de anderstaligheid van veel allochtone leerlingen, de hiermee samenhangende on-
derwijsachterstanden en de culturele afstand. De overheid schept de randvoor-
waarden, waardoor Rotterdammers kunnen integreren. Scholen zoals Shri Saraswa-
tie kunnen hieraan in belangrijke mate bijdragen door: 
 
1. kennisoverdracht 
Een goede opleiding is een belangrijke sleutel tot integratie van (allochtone) jonge-
ren. Voorschoolse programma’s, schakelklassen (voor leerlingen met taalachter-
standen) en brede schoolactiviteiten voor kinderen en hun ouders dragen hieraan 
bij. Het werkt stimulerend als een school naast de reguliere lessen een uitgebreid 
programma kan aanbieden van cursussen (taal en opvoeding), waar ook vaders en 
moeders terecht kunnen.  
 
2. taalachterstanden weg te nemen 
Veel kinderen in Rotterdam hebben een taalachterstand. Een achterstand die on-
danks de vele goede inspanningen van de scholen helaas groeiende is ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde. Daarom zullen wij ons nog meer moeten inzetten om 
iedereen de Nederlandse taal te leren. Ook ouders, en met name moeders van op-
groeiende kinderen, dienen de taal te beheersen. Zij spelen een cruciale rol in de 
opvoeding en moeten hun kinderen goed kunnen begeleiden bij het opgroeien. 
 
3. waarden en normen aan te leren  
Scholen hebben niet alleen een educatieve, maar ook een pedagogisch-didactische 
taak. Scholen moeten actief burgerschap bevorderen. Kinderen waarden en normen 
bijbrengen, zoals fatsoenlijk gedrag, en het leren respecteren van andere culturen 
en godsdiensten. Burgerschap leer je vooral door te doen. Maak kinderen en hun 
ouders daarom betrokken  bij en verantwoordelijk voor hun eigen school en wijk.     
 
4. verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen 
Integratie kan ook worden bevorderd door kinderen met een verschillende achter-
grond zoveel mogelijk samen te laten opgroeien. De gemeente Rotterdam heeft 
met schoolbesturen afspraken gemaakt om zoveel mogelijk gemengde scholen in 
de stad te maken. De school zou een afspiegeling van de wijk moeten zijn. Nu zien 
we dat veel gemengde scholen in hoog tempo zwart worden. Er is sprake van con-
centratie van allochtone leerlingen op een beperkt aantal basisscholen. Voor kinde-
ren is het juist van belang op een gemengde school te zitten, omdat ze zo leeftijd-
genootjes van andere culturen leren kennen en respecteren. Bij het bevorderen van 
gemengde scholen staat artikel 23 van de Grondwet niet ter discussie. Er is en blijft 
vrijheid van schoolkeuze op basis van godsdienstige overtuigingen.   
 
Bijdrage van Hindoes en Shri Saraswatie 
Hierboven heb ik geschetst hoe docenten en leerlingen op school, maar ook in de 
maatschappij een bijdrage kunnen leveren aan integratie. Een goed en uitgebreid 
lesprogramma, met voorschoolse educatie en brede schoolactiviteiten kan op steun 
rekenen van de gemeente Rotterdam. Net als cursussen om allochtonen de taal bij 
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te brengen en meer te betrekken bij de samenleving. Dat geldt ook voor activitei-
ten om gemengde scholen te bereiken of overwegend ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen 
meer met elkaar in contact te brengen. Shri Saraswatie kan daarin op school maar 
ook in de buurt een goede bijdrage leveren. Het is een goede zaak dat het een 
voorschool en een onderwijskansenschool is. Bovendien ligt de Shri Saraswatie in 
het herstructureringsgebied Bospolder, waarin scholen, gemeente, deelgemeente, 
woningcorporaties en andere organisaties gezamenlijk plannen smeden om de se-
gregatie (sociale scheiding van bevolkingsgroepen in een land met gemengde be-
volking) in het onderwijs en de buurt tegen te gaan. Tegen alle Hindoes zou ik wil-
len zeggen, stimuleer elkaar om mee te helpen aan een Rotterdam als mozaïek. 
Bouw mee aan dat gemeenschappelijk fundament, waarin iedereen zijn talenten 
voor de stad inzet en zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen gezin, buurt en 
school. Dan is er alle ruimte om jezelf te zijn en je eigen religie en cultuur te bele-
ven! 
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De Auteurs 
 
1. Pandit S.Bansidhar 
 

De heer Sroedjpersad Bansidhar (4 januari 1939) is geboren in het 
district Saramacca in Suriname. Na zijn middelbare school heeft hij 
diverse opleidingen gevolgd in Suriname en Nederland op het ge-
bied van recht en ambtenarij. In 1983 heeft hij de opleiding tot 
Hindoe geestelijke (pandit) behaald. Hij is vanaf zijn jonge jaren 
actief in politiek, sociaal, cultureel en maatschappelijke werk. Sinds 
1990 is hij voorzitter van stichting Jaagritie (waaronder de Hindoe 
basisschool Shri Saraswatie valt) en bestuurslid van Stichting Hin-
doe Onderwijs Nederland (SHO). Als praktiserend pandit is hij be-

stuurslid en voorzitter van vele bestuursorganen. Enkele om op te noemen: Organi-
satie Hindoe Media (OHM TV), Hindoe Raad Nederland, voorlichter bij Cos en Pabo 
opleidingen en Rotterdamse Hindoe Ouderen Bond. 
 
 
2. Pandit drs. P. Ramadhin 
 

De heer Prekash Ramadhin (19 december 1958) is geboren in het 
district Nickerie in Suriname. Na zijn middelbare opleiding heeft hij 
de opleiding verpleegkunde gevolgd, waarna hij zich heeft gespe-
cialiseerd tot psychiatrisch verpleegkundige. Hij gaf sociale vaar-
digheidstrainingen aan cliënten en volgde de deeltijd opleiding voor 
maatschappelijk werkende aan de Hogeschool Rotterdam. Nadat hij 
weer wat jaren in het veld had gewerkt ging hij verder studeren en 
heeft in 2005 sociologie aan de Erasmus universiteit afgerond. Ver-
der is hij verbonden aan de Nederlandse Opleiding Hindoe Geeste-

lijke en lid van de Studiegroep Hindoeïsme. In het dagelijkse leven is hij manager 
van een behandelkliniek voor jongeren met autismespectrumstoornis. Daarnaast 
beoefent hij parttime het ambt van pandit. Hij is bestuurslid van stichting Dharam 
Sandesh Nederland.  
 
 
3. Pandit Shastri Gauranga Premananda das 
 

De heer Gauranga Premananda das is geboren in 1960. Gauranga 
Premananda das betekent de dienaar van Shri Krishna Bhagwaan, 
de goudstralende die vol is van liefde en geluk. Hij heeft filosofie 
gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft hij 
een studie gevolgd voor brahmaan pandit (priester) bij de Hare 
Krishna beweging of ISKCON, de internationale gemeenschap voor 
Krishna bewustzijn, waar hij voltijd diensten doet als pandit. Hij is 
een van de redacteuren van het 2-maandelijkse tijdschrift "Krishna 
Bhakti Magazine". Hij is bij ISKCON ook Shastri, kenner van de 

Veda’s. 
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4. Mr. drs. T. Bissessur 
 

De heer Tjandersekhar Bissessur (1943) heeft een eigen advoca-
tenkantoor te Zoetermeer. Hij wilde altijd al advocaat worden, 
maar raakte door zijn leermeester Mr. dr. drs. J. Adhin geïnteres-
seerd in de psychologie en filosofie. Na zijn studie psychologie en 
sociale filosofie is hij werkzaam geweest als psychologisch adviseur 
bij de overheid. In deze periode heeft hij veel onderzoek verricht en 
inleidingen verzorgd over het onderwerp: "Psychologische Selectie 
bij allochtonen”. Hij is vanaf zijn jonge jaren actief in politiek en 
sociaal cultureel werk. Hij was de eerste voorzitter van de Hindoe 

Raad Nederland, voorzitter van de Samenwerkende Sanatan Dharam Organisaties 
en adviseur van diverse landelijke Hindoe organisaties. Hij is tevens als juridisch 
adviseur verbonden aan het Consulaat van de Republiek Suriname te Amsterdam. 
 
 
5. Mr. L.K. Geluk (wethouder Onderwijs en Integratie) 
 

De heer Leonard Geluk (25 april 1970) is getrouwd en vader van 
twee dochters en één zoon. Hij studeerde staats- en bestuurs-
recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie werk-
te hij ondermeer als beleidsmedewerker bij een besturenorganisa-
tie in het Onderwijs en als consultant bij Deloitte en Touche en bij 
Arthur Andersen. Voordat hij wethouder werd, was Leonard Geluk 
mede-eigenaar van een advies bureau voor onderwijsvernieuwing. 
In zijn politieke jaren als raadslid heeft Geluk zich met vele 
thema's beziggehouden. Hij heeft altijd al bijzondere aandacht 

gehad voor opvoeding, onderwijs en jeugd.  
 
 
6. Mevr. pandita K. Autar-Ramautar 
 

Mevrouw Kierti Autar-Ramautar (10 augustus 1944) is getrouwd en 
moeder van drie zonen. Zij heeft diverse opleidingen in de 
onderwijsbranche met goed gevolg afgerond. Daarna is zij 24 jaar 
lang werkzaam geweest in het onderwijs in Suriname en 
Nederland. Naast het onderwijs heeft zij projectmatig cursussen 
verzorgd in het kader van: Volks Universiteit, Stichting Culturele 
Educatie en Vrouw & Werkwinkel te Dordrecht. Vanaf 1978 heeft 
Kierti Autar zich ingezet voor het vrijwilligerswerk. Zo werd op haar 
initiatief opgericht: Stichting Abhilasa (Vrouwen organisatie Drecht-

steden) en Stichting Abhilasa Global Serve (ontwikkelingshulp). Zij heeft aan de 
wieg gestaan van de internationale vrouwenorganisatie Balans en Raad van Le-
vensbeschouwingen te Dordrecht. Ruim 12 jaar geleden betrad zij het spirituele 
vlak als pandita (geestelijke voorgangster). Zij begeleidt en verzorgt regelmatig 
diensten en voorlichtingsbijeenkomsten. Tevens is zij bestuurslid van Prabhakar 
Aarya Samaadj Rotterdam en lid van het Beraad Kerk Moskee en Mandier in Deel-
gemeente Delfshaven Rotterdam. 
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7. Mevr. pandita D. Balwantsingh-Bisesar 
 

Mevrouw Dewpriya Balwantsingh-Bisesar (26 oktober 1948) is ge-
trouwd en moeder van 2 kinderen. Na de kweekschool heeft zij als 
docent enkele jaren in Suriname gewerkt. Sinds 1974 werkt zij als 
docent in het Nederlandse onderwijs. Daarnaast is zij docente Hindi 
onderwijs en vrijwilligster bij de Brahm Rishi Mission Nederland 
 
 
 
 

 
 
8. Drs. R. Gainda (eindredacteur) 
 

De heer Raj Gainda is geboren in 1950 in Nickerie, Suriname. Hij 
studeerde na de mulo en Kweekschool in Suriname; taal- en cul-
tuurwetenschappen in India. Behaalde de volgende Hindi diploma's: 
Prathma, Madhyama, Pravesh, Paricay, Kovid en Ratna. In Neder-
land afgestudeerd als: leraar basisonderwijs: PABO Rotterdam; 
sociale dienstverlener (MBO-SD): Hogeschool Haarlem; maatschap-
pelijk werker (HBO-MWD): Hogeschool Haarlem; agoog (VO voor 
agogische beroepen): Hogeschool van Amsterdam; andragoloog en 
sociaal pedagoog: Rijksuniversiteit van Leiden; leraar maatschap-

pijleer (postdoctoraal): Erasmus Universiteit Rotterdam. Coach and counselor 
(mastersopleiding), Spinoza Universiteit. Heeft gewerkt als maatschappelijk werker, 
organisatie adviseur en trainer interculturele hulpverlening. Sinds 1990 werkzaam 
als docent aan de Hogeschool Rotterdam bij de opleiding MWD. Als docent commu-
nicatieve vaardigheden en maatschappelijke ontwikkelingen verbonden aan de 
stichting Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke. 
 
 
 
9. Dhr. O. Ramadhin (redacteur) 
 

De heer Oemar Ramadhin (1973) is geboren en getogen in Surina-
me. Na de middelbare school heeft hij zijn onderwijsbevoegdheid 
gehaald voor het vak Natuurkunde. Hij heeft als docent Natuurkun-
de een jaar gewerkt in Suriname naast zijn voltijd studie Elektro-
techniek. In Nederland heeft hij enige jaren gewerkt als docent 
Wiskunde en Natuurkunde op de middelbare school naast zijn stu-
die Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit van 
Delft. Naast zijn studentenleven is hij actief als vrijwilliger voor 
diverse religieuze, sociale en culturele verenigingen. 
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Verklarende woordenlijst 
 
 
A 
Aachamani: Water wordt aangereikt om de mond te zuiveren, met water  

gespiritualiseerd met Gods naam. 
Aadie: De oorspronkelijke. 
Aadie Kawie: De oorspronkelijke schrijver/dichter. 
Aap ko haardiek badhaai hó: U wordt van harte gefeliciteerd. 
Aap ko shoebh kaamanaa prakat karta hoen: Ik bied U mijn beste wensen aan. 
Aasan: 1) Het aanbieden van een zitplaats. 

2) Zetel. 
Aasan privartan: Het verwisselen van de zitplaats van bruid en bruidegom tijdens  

   de huwelijksceremonie. 
Aashram: 1) Onderwijsinstelling onder leiding van een guru. 
     2) De vier levensfasen namelijk Brahmacharya, Grihast, Waanprast en 

Sanyaas. 
Aashramstelsel: Indeling van het leven in vier levensfasen, zie Aashram. 
Aartie: 1) Lofzang voor God, waarbij met een diya in een thali (platte bord) wordt  

gedraaid rond de beelden. 
2) Het vereren van God met diya’s (lampjes), wierook, bloemen, water. 

Aarya: 1) Een nobel, weldenkend mens, een verheven persoon. 
2) Een Gods bewust persoon. 

Aaryavart (letterlijk: daar waar de mensen in woord en beeld verheven waren):  
Oude benaming van India. 

Acintya: Onbegrijpelijk, onvoorstelbaar. 
Achaarya (letterlijk: hij die onderricht door het voorbeeld te geven): Leermeester,  

spiritueel leraar 
Achutha: Onreinheid van mensen. 
Acintya-dvait-advaita-waad: de waarheid van de op onvoorstelbare wijze gelijktijdi-

ge eenheid en verscheidenheid. 
Agams: Leerboeken over de Tri Moertie (de heilige drie eenheid). 
Aghan: De 10-de maand volgens de maankalender, periode december/januari. 
Agni-hotra: Vuuroffer tijdens een godsdienstige ceremonie. 
Agni-Pradeep: Aanwakkeren van het vuur. 
Agni-sthapan: Het aanmaken van vuur middels gebed bij het vuuroffer. 
Aham Brahm Asmie: Ik ben (ook) een deel van het Goddelijke. 
Ahinsa: Het niet gebruiken van geweld; geweldloosheid. 
Akarma: Activiteit die helemaal geen materiële terugslag met zich meebrengt. 
Akrodh: Leren beheersen en leren omgaan met boosheid en woede. 
Amrita: nectar, overheerlijke drank. 
Anekta me Eekta: Eenehid in verscheidenheid. 
Ang sparsh: Het aanraken van de zintuigen en bidden voor zuiver handelen. 
Annaprashna: Voor het eerst eten van granen (vast voedsel). 
Antyesthie: De laatste riten. 
Apurusheya: Niet ontsproten vanuit het menselijke brein. 
Aranya: Bos. 
Ardhaanginie: De wederhelft (van het lichaam). 
Arghya: Gastwater; water wordt aangereikt om te drinken. 
Arth: Handelen om op eerlijke manier (financiële) middelen te verkrijgen. 

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 176 



Asadha: De 5-de maand volgens de maankalender, periode juli/augustus. 
Asteya: Niet stelen, nimmer iets toe-eigenen wat u niet toebehoort. 
Ashtmi: De achtste dag volgens de Hindoe maankalender. 
Asvina: De 8-ste maand volgens de maankalender, periode oktober/november. 
Atharva Veda: Een van de vier Veda's. 
Atma Shaktie: De spirituele kracht. 
Atma(n): De ziel. 
Aum: De onvergankelijke oerklank. De naam van Gods onpersoonlijke aspect. 
Avadhi: Een aan het Hindi verwante taal, een subtaal van het Hindi. 
Awaahan: Aanroeping, de godheid wordt uitgenodigd om bij de ceremonie  

aanwezig te zijn. 
Awtaar: Incarnatie of manifestatie van God. 
Ayur Veda: Een van de subveda’s, het beschrijft de (preventieve) geneeskunst. 
Ayam Atma Brahm: Ik ben niet het lichaam, dat is sterfelijk, maar Ik ben de Atma  

(ziel). 
Ayodhya: Koninkrijk van koning Dasrath waar Shri Raam is verschenen. 
Ayodjan: Beweging. 
 
 
B 
 
Baal: Jeugd. 
Baalbrahmacharie: Levenslange celibaat. 
Badhaai: Felicitatie. 
Bal: Kracht, energie. 
Balraam: Zoon van moeder Jashoda, vader Nand en oudere broer van Shri Krishna. 
Banares: Een bedevaart oord in India (de vroegere Kasi). 
Bandhan: Gebonden, vastgemaakt met een strikje  
Barchhekay: De ceremoniële verloving. 
Baudhayana: Indiaas filosoof en geleerde. 
Bharat: 1) Een ander naam voor India. 
  2) Naam van een koning. 
Bhadra: De 7-de maand volgens de maankalender, periode september/oktober. 
Bhagwaan: De allerhoogste persoonlijkheid God. 
Bhagwat Gieta (letterlijk: het verheven lied van God): Een van de belangrijkste en 

populaire Hindoe Geschriften waarin de leerstellingen van God Shri Krishna 
aan zijn meest dierbare toegewijde en vriend Arjun wordt uiteengezet. 

Bhajan: Lofliederen om God te eren, te danken en god te vragen om zegeningen. 
Bhakt: Toegewijde, trouwe volgeling. 
Bhakti: Devotie, toewijding, verering van God. 
Bhakti-yoga: toegewijde dienst; de weg van het ontwikkelen van bhakti, liefde voor  

God. 
Bhakti-unmukhu sukriti: Een vrome activiteit die iemands sluimerende toewijding, 

bhakti aan de Heer geleidelijk aan doet ontwaken. 
Bharat Varsha (letterlijk: het land der wijsheid): Een andere naam voor India. 
Bhatwaan: Een van de rituelen die plaats vinden voor de huwelijksceremonie. 
Bhieshma Pietamah: De achtste en laatste zoon van Gangamata en koning 

Santanu, de guru en beschermer van de Kaurawa's en Pandawa's. 
Bhogonmukhu sukriti: Vrome daden die materiële rijkdom, materiële talenten of  

een mooi lichaam opleveren. 
Bhojpuri: Een van de volkstalen van India die verwant is aan de Sarnamie Hindi. 
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Biedj: Zaad (vorm). 
Boeddh: De verlichte. 
Boeddhie: Verstand, wijsheid; zie ook Dhi. 
Boeddhist: De volgeling van de leer van Boeddha. 
Brahm: God, de schepper van de totale kosmos  
Brahma: 1) Gods expansie als de schepper van de materiële wereld, een van de  

drie aspecten van de Tri- Moertie (Goddelijke drie eenheid). 
Brahma Widya: kennis aangaande de Oerbron. 
Brahmaan: Een van de vier klassen van het Warna stelsel, iemand die het  

priesterambt vervult binnen het Hindoeïsme. 
Brahmachari: Celibatair student. 
Brahmacharya: De eerste van de 4 levensfasen, waarbij een volhardend, beheerst  

celibatair leven wordt geleefd. 
Brahmajyoti of Brahman: Lichtgloed of aura van Bhagwaan. 
Brahmana's: Een van de Heilige Geschriften, geschreven voor de getrouwde 

mensen door de Rishi’s. 
Brahmawaadinie: vrouwen die als kenners van de Veda's en het wezen van God,  

godswoord predikten. 
 
 
C 
 
Chaitra: De 2e maand volgens de maankalender, periode april/mei. 
Chandan: 1) Geel poeder van sandelhout; heeft een zoete geur. 

    2) Stip of streep van sandelhoutpoeder op het voorhoofd. 
Chatursdashi: De veertiende dag van beide maandhelften. 
Chaturthi: De vierde dag van beide maandhelften. 
Chawtaal: Een bepaalde soort liedjes. 
Choti: Klein. 
Churakarma of Muran: Het kaalscheren van het hoofd. 
 
 
D 
 
Dam(o): De kracht om de wil te beheersen. 
Darshan: 1) Om jou te zien, zicht. 
    2) Filosofie. 
Das: Dienaar. 
Dasrath: Koning van Ayodhya. In zijn gezin was Shri Raam verschenen als kind. 
Dakshina: Gift, cadeau. 
Dahan: Vernietigen, verbranden. 
Deep: 1) Lampje, zie ook Diya. 

2) het aanmaken van het licht, de Diya. 
Dewkie: Moeder van Krisna. 
Dew Awaahan: De ceremonie waarin als eerste alle energieën worden uitgenodigd  
 om aanwezig te zijn. 
Dewta: Goddelijke manifestaties (half goden) met speciale door god aan hen  

gegeven zegeningen waarmee ze mens, dier, plant en natuur behulpzaam  
moeten zijn. 

Dhanur Veda: Een van de subveda’s, het beschrijft de kunst van het boogschieten. 
Dhanya Baad: 1) Mijn hartelijke dank., bedankt. 
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Dharam Sandesh: Boodschap omtrent de Dharma. 
Dharma: 1) Plicht, regel, deugd, religie, gerechtigheid, karakter en kwaliteit. 

   2) Handelen volgens de regels van ethiek, moraal en religie. 
   3) Rechtvaardigheid. 

Dhi: Verstand, wijsheid. 
Dhoep: Ronddraaien met wierook (rechtsom) als offerande aan de beeldgedaante  

van God. 
Dhriti: Standvastigheid, instandhouding. 
Dhritrashtra: De blinde koning uit de Mahabharat die de zonden van zijn zoon  
 tolereerde. 
Diwalie: 1) Een rij van lampjes. 

 2) Een feest met lichtjes ter ere van Lakshmi Mata. 
Diya: Een klein aarden lampje. 
Djal: Water. 
Djal Praseechan: Sprenkelen met water langs de Hawankund. 
Djanam: Geboorte. 
Djanamashtmi: Op deze achtste dag (Ashtmi) volgens de Hindoe maankalender  

wordt de verschijning van Heer Krishna op aarde herdacht. 
Djanam Patrie: Horoscoop. 
Djanam-mrtyu-jara-vyadhi: Geboorte, ziekte, ouderdom en dood. 
Djanamwaadies: Een groep binnen de Sanatan Dharma die geloven dat je in een  

bepaalde kaste wordt geboren en je hele leven lang ondanks je kwaliteiten  
in die kaste moet blijven leven. 

Djanew: Heilig koord. 
Dji: 1) Aanspreektitel voor voorname, gerespecteerde personen. 
      2) Het woord ja als bevestiging. 
Doerga: 1) Gods vrouw, de lieve moeder, de manifestatie van Gods energie. 

  2) De gevangenis van de geestelijke wereld. 
Draupadie: De vrouw van de vijf Pandawa’s. 
Durjodhan: De zoon van blinde koning Dhritrashtra die de Pandawa's alle rechten  

wilde ontnemen. 
Dvaita: Dualiteit, tweeledig. 
Dwapar Yuga: Het derde tijdperk van de vier wereldtijdperken, ook wel het koperen  

tijdperk genoemd en duurt 864.000 jaar.  
 
 
E 
 
Ekam: Een. 
Ekam Eeuw Adwietiejam Brahman: Het absolute is één zonder tweede. 
Ekam Sat Vipra Bahudha Vadantie: Er is één Waarheid, en de wijzen beschrijven 
 haar op verschillende manieren. 
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G 
 
Gandharva Veda: Een van de subveda’s. 
Ganesh: De goddelijke manifestatie van de wijsheid, de brenger van geluk en de  

opruimer van obstakels. Hij is de beschermer van wetenschappen, de  
heilige geschriften en scholing. 

 
Ganga Nahaan of Ganga Snaan: Het nemen van een bad in de heilige rivier  
 Ganges. 
Ganga of Ganges: Een heilige rivier in India. 
Garbhadhaan: Bevruchting, conceptie. 
Gauranga: Iemand met stralend (gouden) lichaam, andere naam voor Bhagwaan. 
Gauri: Een andere naam van Paarwatie Mata. 
Gayatrie: De Veda Mata- de moeder van de vier Veda's. 
Ghee: Geklaarde boter; waaruit de melkeiwitten zijn verwijderd. 
Gieta (letterlijk: lied): Verkorte schrijfwijze van de Bhagwat Gieta, zie ook Bhagwat  

Gieta. 
Gieta Jayantie: Herdenking van het ontstaan van de Bhagwat Gieta. 
Gieta-upanishad: De titel van een van de Upanishads. 
Gokul: De plaats aan de Yamuna rivier waar Krishna als kind opgroeide. 
Gopijanavallabha: De minnaar van vele koeherderinnetjes. 
Govardhan of Giriraj: De berg die Krishna met zijn pink omhoog tilde en 7 dagen  
 lang omhoog hield. 
Griha Sanskaar: Huishoudelijke zuiveringsrituelen. 
Grihast: 1) De tweede van de 4 levensfasen, waarbij het gezinsleven centraal staat.  

 2) Huwelijksleven. 
Guna: 1) Eigenschappen. 
          2) Hoedanigheden van de materiele energie. 
Guru: Leermeester, leraar en geestelijke leraar. 
Guru Dakshina: Dank, gift aan guru. 
Gurukul: School. 
Gyaan: Kennis, wijsheid, intelligentie en inzicht. 
 
 
H 
 
Hanoemaan: De allergrootste bhakt, toegewijde van Shri Raam. 
Hare: 1) Verdrijver, vernietiger, de innerlijke liefdesenergie van de Heer. 
 2) Een ander naam van Shrimati Radharani. 
Hare Krishna: 1) O Alaantrekkelijke, Allerhoogste Heer (Krishna), vernietig de  

problemen, zonden en onwetendheid uit mijn leven. 
 2) Een manier van groeten zoals “Hallo”. 

Hari: Een ander naam voor God. 
Hari ko bhadje so Hari ka hoi: Richt tot Hari (God) dan zul je Hem ook vinden. 
Harinam: Een processie waarin de toegewijden de heilige namen van God zingen. 
Hawanjagya: Een ceremonie met gebed en een vuuroffer. 
Hawan: Vuuroffer. 
Hawankund: Speciale vuurpot waarin het vuuroffer wordt gedaan. 
Hindi: Een van de officiële talen van India; gesproken door de meeste Hindoes. 
Hindoe: De belijder van de Hindoe godsdienst, het Hindoeïsme. 
Hindoe Dharma: De leer van het Hindoeïsme. 
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Hindoeïsme: Geloof, wijsgerige discipline en cultuur uit India. Een van de grote  
wereldgodsdiensten. Het begrip is een verzamelnaam om een scala van niet  
islamitische culturen in India aan te duiden. 

Hindoestan: (letterlijk: het land van de Hindoes): India  
Hiranyakashipu: Demonenkoning die zijn zoon Bhakt Prahlaad tevergeefs probeerde  
 te doden. 
 
Holi of Holi Phagwa: Hindoe nieuwjaarsfeest, een kleurrijk feest waarop afscheid. 

wordt genomen van de winter en het slechte symbolisch wordt overwonnen. 
Holika Dahan: Het in brand steken van de brandstapel waarop Holika met Prahlaad  
 plaats had genomen. 
 
 
I 
 
Iccha: Wil, verlangens. 
Indra: Een van de namen van het hoofd (koning) van de Dewta’s. 
Indriyah: De zintuigen. 
Indriyah Niegraha: Het beheersen van de zintuigen. 
Ishta Dew: Familie of gezinsdewta, persoonlijke God, Zie ook Dewta. 
Ishta: persoonlijke voorkeur. 
Ishwar: Bestuurder, God. 
ISKCON: De internationale gemeenschap voor Krishna bewustzijn. 
Islam: De godsdienst die de Moslims belijden. 
 
 
J 
 
Jaatkarma: Zuivering, vragen om intelligentie. 
Jagannaath (letterlijk: heer (Naath) van de wereld):  

1) Een van de benamingen van God, de Heer van de wereld. 
2) Een groot tempelcomplex in de stad Puri in de deelstaat Orissa van In-
dia. 

Jagad of Jagan: de totale wereld. 
Jagrati: Waakbewustzijn. 
Jagya: Een ceremonie met gebed, vuuroffer en lezing uit de Heilige Geschriften.  
Jagyamaan: De persoon bij wie een pandiet godsdienstige rituelen verricht. 
Jagya Widya: Kennis aangaande de rituelen. 
Jagyaankaashinie: Deskundige betreffende de jagya widya. 
Jagyopavita: Omhangen van het offerkoordje om het beeldgedaante. 
Jara: Ouderdom 
Jashoda: De moeder van Shri Krishna. 
Jayantie: Verjaardag, herdenking. 
Jiva: Atman: Het individuele zelf. 
Jyaistha: De 4-de maand volgens de maankalender, periode juni/juli. 
Jyoti: licht (gloed). 
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K 
 
Kaam: Handelen om rechtvaardige verlangens te kunnen realiseren. 
Kaand: Hoofdstuk. 
Kala: Tijd. 
Kalash: Aarden kruik te gebruiken bij godsdienstige rituelen. 
Kali: Een van de verschijningsvormen, naam van Doerga Mata. 
Kali Yuga: Het vierde tijdperk van de vier wereldtijdperken, ook wel het ijzeren  

tijdperk genoemd en duurt 432.000 jaar. (Is het huidige tijdperk, een  
periode van goddeloosheid, huichelarij en strijd). 

Kalpa: Dag van Brahma. 
Kansa: De Demonen koning die door Krishna werd gedood. 
Kan kan me waas karne wala hai: God is in alles aanwezig. 
Kanya: 1) Een jong meisje dat nog ongehuwd en maagd is. 

2) Dochter. 
Karmawaadies: Tegenhanger van de Djanamwaadies. Een groep binnen de Sanatan  

Dharma die niet afkomst of geboorte, maar de karma en guna als  
uitgangspunt nemen voor de indeling in de vier kasten. 

Karma: 1) Handeling, daad. 
2) Het bepaald zijn van iemands lot door de som van zijn daden in zijn  
opeenvolgende levens. 

Karmakanda: Een van de paden die men volgt die beschreven is in de Veda’s. 
Karnawedh: Doorboren van de oorlellen, gaatjes worden geprikt in de oren van het  

jonge kind. 
Kartika: De 9-de maand volgens de maankalender, periode november/december. 
Katha: Lezing, spreken over God. 
Kaurawa’s: Het geslacht van de blinde koning Dhritrashtra uit de Mahabharat. 
Kawie: Schrijver, dichter. 
Kaykeyie: De jongste vrouw van koning Dasrath, die Raam liet verbannen naar het  

bos. 
Khier: Rijstebrij. 
Khietjarie: Gerecht gemaakt van rijst, erwten enz. 
Kirtan: Gezamenlijk zingen van religieuze liederen. 
Klesha: Belemmeringen, ellende. 
Krinvanto Vishvam Aaryam: Creëer een nobele wereld of vorm de mensheid op  

Aarde tot weldenkende, verheven mensen! 
Kriya: Activiteit (en). 
Krishna: De Allerhoogste Persoonlijkheid God, Vishnu Bhagwaan. 
Kshatrie: Een van de vier klassen van het Warna stelsel, iemand die behoort tot 

de strijderklasse. 
Kshama: Vergeving, het schenken van vergiffenis aan overtreders. 
Kund: 1) Een plaats met een klein meertje van water. 

2) Pot, kuil waarin vuuroffer wordt gedaan. 
Kurukshetra: Het slagveld die beschreven is in de Mahabharat. 
Kuvarpan: De jeugd(jaren). 
Kuvarpan Utarna: Ceremonie om het jeugd (celibaat) te beëindigen. Dit is een  

onderdeel van de huwelijksceremonie. 
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L 
 
Laddoe: Balletjes van meel, ghee en suiker. 
Lakshmi: Gemalin van Vishnu Bhagwaan. 
Lawa Bhunjayie: Huwelijksrituelen waarbij padie of maïs wordt gepoft tot  

popcorn. 
Lota: Een koperen water(pot) container meestal van koper. 
 
 
M 
 
Madhwachaarya: Stichter van de Vaishnava dvaita beweging. 
Magha: De 12-de maand volgens de maankalender, periode februari/maart. 
Mahabharat: Een van de klassieke dichtwerken waarin de grote strijd van de Bharat  

dynastie tussen Kaurawa's en Pandawa's wordt beschreven. 
Maha-pralaya: De grote totale vernietiging. 
Maharaadj: (grote) koning; aanspreektitel voor swami. 
Maharishi: Groot heilige. 
Maha: Groot, de essentie of kern. 
Maha-Vakya's: Kernspreuken. 
Mahishasur: Demonenkoning die de Dewta’s van de troon verjoeg en door Doerga  

Mata werd gedood. 
Mai apna shóók sahanoe bhoetie prakat karta hoen: Ik betuig mijn innige  

leedwezen; ik condoleer U. 
Mai aap ko haardiek badhaai deta hoen: Ik feliciteer U van harte. 
Manaw: De totale mensheid, de mens.  
Manaw Dharma: Dharma voor de mens. 
Mandir: De Hindoe tempel, gebedshuis van de Hindoes. 
Mantra (letterlijk: bevrijden (traya) van de geest (manas): Met goddelijke kracht  

geladen spreuk in de Hindoe godsdienst. 
Manu: Voorvader, stamvader. 
Manusmritie: Een Heilig Geschrift geschreven door Manu, wetboek van Manu. 
Manvantar: De periode dat een bepaalde Manu regeert. 
Marga: Pad, weg. 
Maryada: Ideaal. 
Maryada Purushuttam: De ideale verheven mens. 
Mata: Moeder. 
May aap ko swagat karta hoen: Ik heet U welkom. 
Maya: illusie, droombeeld. 
Mietra: Vriend. 
Moekh: Mond. 
Moeni: Een heilige geleerde. 
Moertie: Beeldgedaante van God of Zijn manifestatie. 
Mohanbhog: Offerspijs gemaakt van meel, melk, suiker ghee enz. 
Moksha: Verlossing, het bereiken van zo'n hoge staat van devotie die lijdt tot  

bevrijding. 
Mrityu: De dood. 
Mukti: Zie Moksha. 
Muran: Zie Churakarma. 
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N 
 
Naamkaran: De naamgeving. 
Naath: De Heer. 
Nag: Slang. 
Nag Panchami: Festiviteit gewijd aan de Naga's (slangen). 
Nahaan: Het nemen van een bad. 
Naivedya: Het aanbieden van offerspijs (fruit of een volledige maaltijd) aan God. 
 
Namaskaar of Namasté : (letterlijk: Ik buig mijn hoofd voor U en betuig mijn  

eerbied met alle liefde in mijn hart voor de Atma (ziel) en Parmatma (God)  
in U): Een algemene groet bij de Hindoes. 

Namasté: Zie Namaskaar. 
Nanak Panthies: Volgelingen van het Sikhisme. 
Nand: De vader van Shri Krishna. 
Nandagaon: Het dorp of verblijfplaats van Nand en Jashoda waar Krishna als kind  

opgroeide. 
Narad: De naam van de bekende heilige Rishi. 
Narayan: Een der vele namen van Vishnu Bhagwaan. 
Narak: Hel. 
Narkasoer: De naam van een demon die door Shri Krishna is gedood. 
Narsingh: De verschijning van Vishnu Bhagwaan in de gedaante van half mens en  

half leeuw. 
Nawmie: De negende dag volgens de Hindoe maankalender. 
Nawratri: Festival voor verering van Doerga Mata gedurende 9 dagen (2 x per 
jaar). 
Nierakaar: Zonder vorm, abstract en onzichtbaar. 
Nierakaarwaad: Monisme of impersonalisme, de filosofie dat God vormloos,  

abstract en onpersoonlijk is en geen kwaliteiten heeft. 
Nierakaarwaadies: Volgelingen van de Nierakaarwaad filosofie. 
Nieskraman: Kennismaking met de natuur en planeten. 
Nirwana: Vrede van de ziel. 
Nishkaam: Zonder verlangens of eigen voordeel. 
Nishkaam karma: Het verrichten van de juiste daden, maar zonder het verlangen  

om daarvoor een bepaalde beloning (zegeningen van God) te moeten  
krijgen; Zelfgewilde activiteiten waarbij alle vruchten van zijn werken afge-
staan worden voor de voldoening van de Heer. 

Nitya: Dagelijks. 
Nitya Kriya: Dagelijkse activiteiten. 
Nivritti-marga: Handelingen die worden verricht tegen de regels van de Geschriften  

voor wereldsgenot. 
Nyaay: Logica. 
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P 
 
Paadya: Het verrichten van de voetwassing met water. 
Paarwatie: Gemalin, echtgenote van Shiva. 
Paath: Les, godsdienstige ceremonie; hoorbaar (gezamenlijk) lezen uit Heilig Boek. 
Pai-lagie of Paaw-lagie: (letterlijk: voeten (pai) aanraken (lagie); Ik raak uw voeten  

aan ten teken van mijn respect voor U en vraag om uw zegen): Een  
algemene groet bij de Hindoes. 

Pancha: Het getal vijf. 
Panchami: De vijfde dag volgens de Hindoe maankalender. 
Panchaamrita (letterlijk: vijf (pancha) en nectar (amrita): Drank gemaakt van 
melk,  

yoghurt, ghee, honing en suiker. 
Pandawa’s: De vijf broers uit de Mahabharat met nobel karakter. 
Pandit: geleerde Hindoe, priester. 
Pandita: Vrouwelijke priester. 
Pandu: Vader van de Pandawa's. 
Param: De allerhoogste. 
Parda (letterlijk: doek): Afscherming achter een sluier. 
Parikrama: Lopend, biddend een cirkel beschrijven om een beeld of een tempel. 
Parmatma: De Almachtige, de Superziel; het gelokaliseerde aspect of de  
 Alomtegenwoordige persoonlijkheid van de Allerhoogste Heer. 
Parmeshvara: De Almachtige God. 
Patrie: Boek, manuscript. 
Pausa: De 11-de maand volgens de maankalender, periode januari / februari. 
Pawietra: Rein, schoon. 
Pawietri karan: Ritueel om lichaam en geest middels gebed en water te reinigen. 
Phalguna: De 1-ste maand volgens de maankalender, periode maart / april. 
Pietri: Overleden (voor)ouders. 
Pietri Paksha Poedja: Rituelen om de overleden voorouders te vereren, gedenken. 
Pietri Poedja: Voorouder verering. 
Poedja: Gebedsdienst, offer, verering van God middels ceremonieën. 
Poeshpa (letterlijk: bloem): Het bidden met bloemen en die vervolgens neerzetten  

voor de voeten van God. 
Poeshpanjali: Bloemen worden voor het beeld van God neergelegd en dan volgt het  

groeten. 
Praarthna: Gebed. 
Prabhupada (Letterlijk: de lotusvoeten van God): Geestelijke leraar en stichter van  

de beweging voor Krishna bewustzijn (ISKCON). 
Prahlaad: De zoon van de demonenkoning Hiranyakashipu en een groot toegewijde 

van Vishnu Bhagwaan. 
Prajanaam Brahm: God is de bron van alle kennis. 
Pralaya: Vernietiging. 
Pranaw: De oerklank Aum. De naam van de onpersoonlijke Brahmajyoti van  

Bhagwaan. 
Prasaad: Geofferde spijs of genadevoedsel. 
Pravritti Marga: Handelingen die men doet volgens de richtlijnen van de Heilige  

Geschriften over Karmakanda om op de materiële hemelse planeten te 
komen. 

Prema: Genegenheid, vriendschap, liefde. 
Prema-maya-vigrahah: Hij die is opgebouwd uit liefde; Hij die de belichaming is  
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van liefde. Een van de vele namen van God, Bhagwaan. 
Premananda: Liefdevolle gelukzaligheid. 
Premarasananda: Liefdevolle gelukzalige relaties. 
Prithwi: Aarde 
Prithwi Poedja: Verering van moeder aarde. 
Punsawan: Verwekken van een (mannelijk) kind. 
Puraan: (letterlijk: oud): groepsaanduiding van de geschiedenissen afdeling van de  

Heilige Geschriften. 
Purnahoeti: Met een afsluitingsmantra wordt de laatste Ghee en samagrie geofferd  

in de Kund (vuuroffer pot). 
Purush: De mens (van het mannelijke geslacht). 
Purushaarth: De inspanningen die ieder mens moet verrichten om het hoogste  

ideaal te bereiken waarvoor God ons dit leven heeft gegeven. 
 
 
R 
 
Raakhi of raksha-sutra: Beschermkoordje. Gewijd koord aan de pols gebonden die  

bescherming biedt. 
Raam: De incarnatie van Vishnu Bhagwaan. 
Raam Nawmie: Herdenkingsdag van de incarnatie van Shri Raam op aarde. 
Radja: Koning. 
Rajya of Raadj: Koninkrijk, regering. 
Raksha Bandhan: Gedenkdag waarbij de zus haar broer(s) een Raakhi aanbiedt. 
Ramayan: Het Heilige Schrift dat verhaalt over de incarnatie van Vishnu Bhagwaan  

als Shri Raam en Sieta en zijn broers Bharat, Lachman en Shatroeghna. 
Ramcharitmanas: De officiële naam van de Ramayan die geschreven is in het  

Avadhi door de heilige Toelsiedaas. 
Rasa: (letterlijk: smaak, sap): de "smaak of gemoedsgesteldheid" in een relatie. 
Rashie ké naam: Naam die correspondeert met het gesternte waaronder men is  

geboren. 
Raso vai sah: God is de rasa, het plezier, de vervolmaking waar iedereen naar  

zoekt. 
Rath Yatra (letterlijk: optocht (Yatra) van karren (Rath)): Groots karren festival die  

gevierd wordt over de hele wereld door de Hindoes. 
Rig Veda: Een van de vier Veda's. 
Rishi: Een heilige ziener, die tijdens de meditaties goddelijke visies krijgen. 
Rishika: Vrouwelijke Rishi. 
Rupa: Gedaante. 
 
 
S 
 
Saam Veda: Een van de vier Veda’s. 
Sadyobadhoe: Huisvrouw. 
Sagar: Zee. 
Sakaam: met verlangens voor een beloning. 
Sakaam Karma: Daden die men verricht om te worden beloond, of er beter van te  
 worden. Soort handelingen die men zelf prettig vindt; slechts weinig van de  

vruchten van deze activiteiten staat men af aan de eredienst van de  
Heer. 
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Sakaar: Met een vorm, wel zichtbaar. 
Sakaarwaad: De filosofie dat God een vorm heeft. 
Sakaarwaad of (Acintya) dvait-advaita-waad: Dualistisch monisme; God heeft wel  

een vorm, persoonlijkheid en kwaliteiten. 
Sakaarwaadies: Volgelingen van de Sakaarwaad filosofie. 
Samagrie: Ingrediënten die nodig zijn bij een vuuroffer. 
Samaadhie: Een zodanige vorm van meditatie waarbij men een directe verbinding  

kon leggen met de Paramatman. 
Samaawartan: Sanskaar bij voltooiing van de brahmacharya om het  

gezinsleven te beginnen. 
Samaadhie: De bevrijde ziel die woont in de geestelijke wereld. 
Samaadj: beweging, samenleving. 
Sandesh: 1) Boodschap. 
    2) Naam van een zoet gerecht. 
Sansaar: De wereld; de schepping.; cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte  
Sanatan: De eeuwige altijd aanwezige nimmer eindigende. 
Sanatan Dharma: Eeuwige, niet aan tijd, plaats en omstandigheden gebonden  

Dharma. 
Sanatanies: Volgelingen van de Sanatan Dharma. 
Sandhia: Ochtend en avond gebeden. 
Sanjay: Verslaggever die aan Dhritrashtra de ontwikkelingen van het slagveld  

van Kurukshetra vertelde. 
Sankh: Schelphoorn, meestal wordt dit gebruikt tijdens poedja of tempeldiensten. 
Sanskaar: (letterlijk: perfecte daad): Hoogwaardige zuivering en spiritualiserings  

rituelen; een soort heilige sacramenten. 
Sanskriet: De oudste taal van de wereld en de taal van de tijdloze Geschriften, de  

Veda’s. 
Sanyaas: 1) De vierde van de 4 levensfasen, waarbij een onthecht leven wordt  

geleefd met dienende taken vooral het prediken. 
   2) De onthechte orde. 

Sapt Pedie: De zeven schreden die het echtpaar gezamenlijk zet tijdens de  
huwelijksceremonie. 

Saraswatie: De goddelijke manifestatie van de kunst en wetenschappen. 
Sarnamie: de taal die door Surinaamse Hindoes wordt gesproken, is verwant aan  

de Hindi taal. 
Sarveshvara: De Heer van alles en iedereen; God als schepper van dit universum. 
Sarwa: Alle, alles en iedereen. 
Sarwa Shaktiemaan: Almachtig. 
Sarwa Wyapak: Overal aanwezig. 
Sat-Bhaanwar: De 7 ronden die man en vrouw om het heilige vuur schrijden tijdens  

de huwelijksceremonie. 
Sat-chit-anand: Eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid. 
Satya: De waarheid. 
Sati: Weduweverbranding. 
Satya Yuga: Het eerste tijdperk van de vier wereldtijdperken, ook wel het gouden  

tijdperk genoemd en duurt 1.728.000 jaar. 
Satya Sai Baba: Een heilige die door sommigen wordt aanbeden als een incarnatie  

van God. 
Sauch: Reinheid van lichaam en geest. 
Sawitrie: Een andere naam voor Gayatrie en Surya; de bron van het licht van de  

kennis. 
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Sewa: Zorg, verzorging, dienstbaarheid, het dienen van God en de medemens. 
Shaastra: De Heilige Geschriften. 
Shastri: Kenner van de Heilige Geschriften, de Veda’s. 
Shaktie: Kracht. 
Shaktiemaan: Sterk, machtig, Almachtig. 
Shaantie: Vrede. 
Shaantie-paath: Afsluiting mantra, waarin gebeden wordt voor vrede op aarde en  

de totale schepping. 
Shastri: Kenner van de Geschriften. 
Shiva: 1) Gods expansie als de beëindiger, vernietiger van de materiële wereld. 

 2) Eén van de drie aspecten van de Tri- Moertie (Goddelijke drie eenheid). 
Shloka’s: Verzen met een bepaalde maat en bepaald aantal regels (meestal 2 of 4). 
Shoedra: Een van de vier klassen van het Warna stelsel, iemand van de  

arbeidersklasse. 
Shri: aanspreektitel voor God en voorname personen. 
Shri Madhvacarya: Stichter van de school der Dvaita theorie.(12 e - 13 e eeuw). 
Shrimad Bhagavatam: Een andere naam voor de Bhagwat Maha Puraan. 
Shyamasundara: Een andere naam voor Krishna Bhagwaan. 
Siddhi: Mystieke krachten. 
Siemantonnayan: Het “scheiden” van het haar voor bescherming. 
Sieta: Incarnatie van Lakshmi Mata; gemalin van Shri Raam. 
Sikh: De volgelingen van Guru Nanak, die allemaal de naam Singh gemeen hebben. 
Sikhisme: De volgelingen van de Sikh religie. 
Sindhoer: vermiljoen poeder. 
Sindhoer-daan: Het aanbrengen van Sindhoer in de hoofd haar scheiding van de  

vrouw tijdens de huwelijksceremonie. 
Smrities (letterlijk: herinnering): Een van de Geschriften van het Hindoeïsme. 
Snaan: Het nemen van een bad; water offeren aan God voor een symbolisch bad. 
Soegandh (letterlijk: geur): Het sprenkelen van rozenwater bij poedja's. 
Sravana: De 6-de maand volgens de maankalender, periode augustus/september. 
Srutie (letterlijk: Gehoor, horen): Een van de Geschriften van het Hindoeïsme.  

Openbaringsgeschriften op basis van het aangehoorde van Shri Narayan tot  
Brahma. 

Sthapatya Veda: Een van de subveda’s, deze beschrijft de wetenschap omtrent de  
inrichting van huis, tuin, wijk, stad enz. 

Sthulam: Materieel vlak. 
Sukriti: Vrome karma. 
Sukshsma: Astrale vlak. 
Sunya: Leegte, nul. 
Surya: De zon. 
Susupti: Diepe slaap, zonder dromen. 
Sutra: Beknopte formuleringen. 
Svabhaaw: Persoonlijkheid. 
Svapna: Dromen. 
Swagat: Verwelkomen. 
Swagat karna: Ik heet U welkom 
Swami:1) Eretitel voor iemand in de 4e levensfase (sanyaas) bevindt. 

2) Geestelijke, monnik, heer en meester, eigenaar en baas. 
Swami Dayanand: Stichter van de Aarya Samaadj beweging. 
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T 
 
Taitreya Upanishad: één van de Upanishads (Heilig Geschrift). 
Tamboel of poengi phal: Paanblad met kruidnagel geofferd. 
Tat: De oerbron, Dat. 
Tat twam asie: Ook jij bent een deel van het Goddelijke. 
Tilak Sanskaar: Ondertrouw ceremonie. 
Tirtha: Heilige plaats. 
Tirtha Snaan: Reinigend bad in een heilige rivier. 
Thali: Een platte bord. 
Toelsie: Heilige basilicum plant.(Ocimum Sanctum). 
Toelsiedaas: De meesterdichter, schrijver en heilige die het Heilige Geschrift  

Ramayan schreef in de taal Avadhi (dialect van de Hindi taal). 
Treta Yuga: Het tweede tijdperk van de vier wereldtijdperken, ook wel het zilveren  

tijdperk genoemd en duurt 1.296.000 jaar. 
Tri: Drie. 
Tri Riens: De drie ere, morele schulden (rien) die elke mens heeft op deze aarde  

tijdens zijn leven. 
Tri Moertie of Tri Dew: De Goddelijke drie eenheid (Brahma, Vishnu en Shiva). 
 
 
U 
 
Ugrakarma: Buitengewoon slechte activiteiten. 
Upaasana: Gebed, meditatie. 
Upanga: Een van de Geschriften van het Hindoeïsme waarin de verhandelingen  

over de schepping; ook wel Darshan of filosofie genoemd. 
Upanishad: Onderdeel van de Vedische literatuur. Ze geven de filosofie bij de  

Veda's. 
Upnayan: zie Djanew. 
Upveda: Een categorie van de Veda’s, ook wel subveda’s genoemd. 
Uttam: Verheven. 
Uttar: Antwoord of het noorden. 
Utarna: Afhalen, weghalen. 
 
 
V 
 
Vadhu-Pravesh: Het binnenkomen van de bruid in de heilige ruimte waar de  

huwelijksceremonie plaats vindt. 
Vaidiek Dharma: De dharma gebaseerd op de beginselen van de veda's. 
Vaishaka: De 3-de maand volgens de maankalender, periode mei/juni. 
Vaishnava: De volgelingen van het Vaishnavisme. 
Vakya: Spreuken, gezegden. 
Valmiki: De dichter, schrijver die de Ramayan in het Sanskriet schreef. 
Vanshi: Nageslacht, generatie dynastie. 
Varnashram: Indeling van de beroepsbevolking in diverse kasten op basis van hun  

kennis, kwaliteiten en activiteiten. 
Vasant Panchami of Basant Panchami: Festiviteit ter verwelkoming van de lente op  

de 5e dag van de maand Magha. 
Vastra: Aanbieden van kleding in de vorm van een stukje ongebleekte katoen of  

15 jaar Hindoe basisschool Shri Saraswatie 189 



watten God tijdens een vereringsdienst. 
Vasudeva: Krishna Bhagwaan als kind van moeder Dewkie en Vasudeva. 
Vasudhaiva Kutumbakam: De hele wereld is een grote familie. 
Vayu: Wind; God van de wind. 
Veda: (letterlijk: weten, kennen, wijsheid): Verzamelnaam van de Heilige  

Geschriften van de Hindoes. 
Vedanta (letterlijk: de (eind)conclusie van de Veda): 

1)naam van één van de Heilige Geschriften. 
2) Beschrijft de einddoelstellingen en leringen of conclusies van de Veda's. 

Vedarambh: Leren van het alfabet, intrede in het onderwijsproces. 
Veda-vakya: Bewijs van het Vedische woord. 
Veena: Een muziekinstrument. 
Vidhi: Handboek voor rituelen en het dagelijkse leven. 
Vikarma: Activiteiten verboden in de Veda. 
Virat: Groot, onmetelijk. 
Virat Rupa: De universele kosmische gedaante. 
Vishnu: 1) Gods expansie als de instandhouder van de materiële wereld. 

 2) Eén van de drie aspecten van de Tri Moertie (Goddelijke drie eenheid). 
Vrath: 1) De vasten. 
          2) Eed. 
Vrindavan: De plaats in Mathura waar Krishna met de koeherders en hun vrouwen  

de jeugd doorbracht. 
Vritti: Een impressie die we opdoen in ons dagelijks leven via onze zintuigen. 
Vyaas Moeni: De heilige Vyaas. 
Vyadhi: Ziekte, ellende van het grofstoffelijke lichaam. 
 
 
W 
 
Waakdaan: Het geven van het woord. 
Waanprast: De derde van de 4 levensfasen, waarin men begint zich terug te 

trekken van het gezinsleven. 
Waishya: Een van de vier klassen van het Warna stelsel, iemand van de  

handelsklasse, kooplieden. 
Warna: Het kaste stelsel (principes van sociaal economische ordening), een  

rangschikking van mensen in de 4 klassen van de maatschappij namelijk 
de Brahmanen, Kshatries, Waishya’s en Shoedra’s. 

Wasiestha: De Guru van koning Dasrath en Shri Raam. 
Widyarambh of Vedarambh: Leren van het alfabet, intrede in het onderwijsproces. 
Widya: Verwerven van intellectuele kennis. 
Wieshwamietra (letterlijk: de vriend (Mietra) van de wereld (Wieshwa): De Rishi die  

Raam en Lachman naar de uitnodiging van koning Janak meenam. 
Wieshwa: Wereld. 
Wiwaah: De huwelijksceremonie. 
Wiwekanand: Filosoof, grondlegger van de Ramakrishna mission. 
Wyahrities: De doordrenking van de totale schepping door het goddelijke. De  

woorden bhur-bhuvah-swaha van de Gayatrie mantra heten de Wyahrities.  
Wyapak: Aanwezig, present. 
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Y 
 
Yagyawalkya: Beroemde ziener, zeer geschoold in de Vedische kennis. 
Yajur Veda: Een van de vier Veda's. 
Yamraadj: Bewaker en heerser het dodenrijk. 
Yamuna: De meest heilige rivier in India. 
Yoga (letterlijk: verbinden): Oefeningen en meditaties om lichaam en geest te  

vergeestelijken door toewijding aan God. 
Yogamaya: Een andere naam van Doerga, die de werkelijkheid verandert in illusie  

en de bewoners van Vrindavan in de spirituele wereld laat vergeten dat  
Bhagwaan God is zodat ze in zuivere liefde zonder schroom met God kun-
nen omgaan. 

Yudhiesthier: De oudste broer van de vijf Pandawa's ook wel Dharmaraj genoemd. 
Yuga: tijdperk. 
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Mathenesserlaan316 a/b 
3021HX Rotterdam www.amarhotel.nl

Tel: 0031 (0)10 – 4255795 info@amarhotel.nl
Fax: 0031 (0)10 – 4777321 

 
 
 
 

 

 
 

 
Wanneer uw reizen u naar Rotterdam brengen of wanneer u voor zaken in de ha-
venstad moet zijn, biedt Hotel Aram u een plek om te rusten. Hotel Aram is voor-
zien van alle moderne gemakken, en bovendien zeer centraal gelegen. Bent u 
nieuwsgierig geworden? Dan kunt u op de website in alle rust de kamers bekijken 
en wanneer u dat wilt zelfs direct reserveren. Zo kunt u vanuit uw huis zelfs een 
volledige vakantie plannen. 
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Sport en spel activiteiten van de SSS 
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Programma feestweek                                       
Dinsdag 28 juni – donderdag 30 juni 2005 

 
 
Dinsdag 28 juni op schoollocatie 
 
Opening feestweek door middel van een poedja ceremonie. 
 
Woensdag 29 juni  op schoollocatie 
 
08.45: school open 
09.20: leerlingen gaat naar schoolplein 
9.30: toespraak dhr. Kalicharan 
9.45: lied door schoolteam 
10.00: optocht in de omgeving 
10.30: ballonnen oplaten 
11.00 – 12.30: musical in de gymzaal 
12.30 – 13.30: eten en drinken leerlingen 
13.00: ontvangst genodigden en toespraak dhr. Bilgoe, dhr. Bansidhar 
13.30 – 14.00: optredens buitenpodium, toespraak wethouder, dhr. Marapin 

 en uitreiking jubileumboek 
14.00: spelletjesronde 
15.00: school dicht 
 
 
Donderdag 30 juni op zaallocatie (feestzaal La Riviera) 
 
18.30 – 19.00: inloop met hapje en drankje 
19.00 – 19.30: opening avondprogramma 
19.30 – 20.00: toespraak dhr. Bilgoe, mevr. Autar, dhr. Bansidhar 
20.00 – 21.30: lopend buffet 
21.30 – 22.00: toespraak dhr. Ramnath, dhr. Ramadhin en de Indiase ambassade 
22.00 – 24.00: dansen met Avishkar 
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