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DE EERSTE SANSKAAR IS DE MOERAN SANSKAAR?

NIET WAAR - De eerste Sanskaar (Garbadhana) vindt plaats in de vorm van een 
puja (offer) wanneer men besluit om een kind te nemen , om met een bewuste 
en positieve instelling te streven om een kind ter wereld te brengen.

3.1

DE 2e SANSKAAR IS IN DE TWEEDE MAAND VAN DE ZWANGERSCHAP OM DE 
VROUW ONDERSTEUNING TE GEVEN OM HET KIND TE DRAGEN EN TE 
ZEGENEN

WAAR – Punsvan Sanskaar, de familie moet de moeder in deze periode goed 
ondersteunen. Familie en anderen zullen er op moeten letten dat de rust en 
harmonie tussen het echtpaar bewaard blijft, en dat gelet wordt op voedsel en 
drank die de vrouw gebruikt. Alles om de gezondheid en gesteldheid van de 
vrouw zo positief mogelijk te maken, miskraam te voorkomen en het zorgen van 
positief omgeving voor de ongeboren baby. Daarnaast is de puja van belang 
voor het spirituele deel (het intreden van de ziel in het lichaam).

3.2

IN DE 7E-8E MAAND IS ER EEN SOORT BABY SHOWER SANSKAAR.

WAAR – De derde Sanskaar heet de Simantonnayan Sanskaar (in India ook bekend als 
Godh Bharai, ten onrechte want dit verwijst naar de 1e Sanskaars) Dit is bedoeld voor 
de vrouw en familie ter voorbereiding op de bevalling. Hier krijgt de vrouw en 
ongeboren baby de zegenen voor een goed verloop van de bevalling en verder 
verloop. Het is bijeenkomst van vrouwen en hier wordt zij verwend met sieraden en 
zoetigheden. Er hoort ook een kleine puja gedaan te worden voor de inzegeningen, 
onderdeel hiervan is een ritueel waarbij de man een drietal keer het haar van de 
vrouw verdeeld (hair parting) om de hersenenhelften te prikkelen, dit wordt 
tegenwoordig bijna niet meer gedaan. 

3.3

HET GROOTSTE GEDEELTE VAN DE EERSTE SANSKAAR NA DE GEBOORTE 
WORDT GEDAAN DOOR DE MOEDER

NIET WAAR – In beginsel na de bevalling wordt de navelstreng door vrouwen 
doorgeknipt en begraven/in water gegooid. Deze eerste Sanskaar (Jata Karam) 
wordt grotendeels door de vader uitgevoerd. Meestal na drie maanden wordt 
door een mengsel met honing en ghee met een gouden lepel geven aan de 
baby. Let op: babies mogen géén honing innemen vanwege kans op infectie met 
een levensgevaarlijke bacterie! Vervolgens schrijft hij met een gouden spatel 
AUM op zijn/haar tong en fluistert "Vedosi" (verkrijg de Vedische kennis) in zijn 
oor. 

3.4

DE NAAMKARAN SANSKAAR IS EEN RITUEEL WAARBIJ DE PANDIT DE NAAM 
VAN HET KIND BEPAALT

NIET WAAR - Aan de hand van de geboortehoroscoop bepaalt de pandit met 
welke klank(letter) de naam mee zou kunnen beginnen, daarmee bepalen de 
ouders de naam. 

-> Pandit legt uit hoe dit zou moeten werken en wat het verschil tussen 
roepnaam en heilige naam is.

3.5
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NA VIER MAANDEN NEEM JE JE BABY PAS NAAR ECHT

BUITEN IN DE VORM VAN EEN RITUEEL (ZIE FOTO)

WAAR - De bedoeling hiervan is om het kind kennis te laten maken met de 
natuur. Deze kennismaking wordt begeleid door gebeden. Het kind zal vanaf dit 
moment frequenter van de buitenlucht genieten. Dit heeft een positieve 
uitwerking op de groei en gezondheid van het kind.

-> Pandit legt uit, waarom het kindje daarvoor in huis blijft.

3.6

DE MUNDAN SANSKAAR KENT TRADITIES EN RITUELEN, ZIJN DIT RITUELEN?

HET SCHEREN VAN HET HOOFDHAAR? WAAR

Verschillende redenen:

- Reinigingsritueel omdat het hoofdhaar in de baarmoeder al aanwezig was en 
nu zelfstandig nieuw haar krijgt

- Vernietigt opgedane zonde in de tijd van zaad tot geboren baby

- Zegenen tot een gelukkig en lang leven

3.7a

DE MUNDAN SANSKAR KENT TRADITIES EN RITUELEN, ZIJN DIT RITUELEN?

EEN OOM MOET HET HAAR SCHEREN? NIET WAAR

Traditie, de geschriften stellen dat de vader het ritueel hoort uit te voeren. En 
daarbij het kind dient te zegenen met een lang leven. Vervolgens moet een 
“kapper” het afmaken.

3.7b

DE MUNDAN SANSKAR KENT TRADITIES EN RITUELEN, ZIJN DIT RITUELEN?

HET HAAR MOET DOOR DE TANTE OPGEVANGEN WORDEN? NIET WAAR

Traditie, de geschriften stellen dat het haar opgevangen dient te worden in 
koeienmest en in het bos, bij planten of dicht bij water begraven moet worden. 
Verder heeft de tante geen rol hierin.

3.7c

DE MUNDAN SANSKAR KENT TRADITIES EN RITUELEN, ZIJN DIT RITUELEN?

HET SCHEREN MOET GEBEUREN VÓÓR HET KIND 1 JAAR IS IN EEN ONEVEN 
MAAND? WAAR

Ritueel, volgens de geschriften zijn de oneven maanden zelfstandig en 
astrologisch gezien zijn de 3,5,7,9 maanden waarbij de energie optimaler is.

-> Pandit legt uit waarom we er zoveel tradities bij zijn gekomen en het belang 
daarvan

3.7d

ER IS EEN SANSKAAR OM JE STUDIE TE BEGINNEN EN EEN SANSKAAR 
WANNEER JE JE STUDIE BEEINDIGD HEBT.

WAAR – Eerst volgt de Upanayana (Janew) Sanskaar waarmee men een Guru
kiest. Vervolgens is de Vedarambha Sanskaar, deze ceremonie dient het kind 
bewust te maken van de intrede in de wereld van onderwijs en wetenschap. 
En Sama Vartan Sanskaar, deze Sanskaar houdt de beëindiging van de studie bij 
de Guru in, met een Guru Dakshina (gift voor de leraar).

-> Pandit legt iets meer uit over de Upanayana Sanskaar
3.8
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Na deze Sanskaar komt de Vivah Sanskaar.

DE SANSKAAR NA DE VIVAH SANSKAAR IS EEN WAARBIJ DE INDIVIDU FOCUST 
OP MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN I.P.V. GEZINSACTIVITEITEN.

WAAR - In de Vanaprashta Sanskaar is de tijd aangebroken om van deze rijkdom 
afstand te doen, geen ambities meer na te streven, en zich in te zetten voor 
alles wat God geschapen heeft. In deze periode wordt verwacht om de 
gemeenschap te dienen door het initiëren, ondersteunen en ontplooien van 
activiteiten ten behoeve van de gemeenschap.

3.9

De laatste Sanskar is de Antyesti (Antima) Sanskar. 

Waarbij de oudste zoon (in meeste gevallen) een 

aantal keer om de brandstapel loopt met een grote klei pot (zie film).

DE KLEI POT WORDT OP HET EIND GEBROKEN OM TE LATEN ZIEN HOE 
GEBROKEN DE ZOON IS DOOR HET OVERLIJDEN VAN ZIJN VADER/MOEDER.

NIET WAAR - De pot wordt gebroken als symbool dat de ziel zo uit het lichaam 
ontsnapt.

3.10

ANTWOORDEN

1 Brahma & Saraswati (Gayatri)

2 Shiva & Sati, Parvati, (Durga, Kali) 

3 Vishnu & Lakshmi

4 Krishna & Rukmini (Satyabhama

5 Rama & Sita 

6 Lakshman & Urmila

7 Ganesha & Riddhi, Siddhi

8 Surya & Sandhya (Saranya, Sanjana) 

9 Radha & Abhimanyu (Ayan)

10 Anjana & Kesari (ouders Hanuman)

4.1b

ANTWOORDEN

11 Janak & Sunaina

12 Dasrath & Kausalya, Kaikeyi, Sumitra

13 Kashyap & Aditi (ouders Indra, etc.)

14 Arjuna & Draupadi (of Subadra)

15 Nand & Yasodha

16 Vasudev & Devki (ouders Krishna)

17 Kamdev & Rati

18 Pandu & Kunti, Madri

19 Dhritarashtra & Ambika, Gandhari

20 Indra & Shachi (ofwel Indrani)

4.1c

ANTWOORDEN

1. Simantonnayan Babyshower (al eerder over gehad)

2. Annaprashana Voedsel (het eerste vast voedsel van de baby)

3. Chudakarana Scheren (beter bekend als Moeran Sanskar)

4. Vidyarambha Kennis (begin van de studie)

5. Vivah 7 stappen (een van de trouw rituelen)

6. Sanyasa Mediteren (fase in het leven om op het Zelf te richten)

7. Anteshti Laatste offer (=Letterlijke betekenis, crematie)
4.2c

WELKE RITUELEN ZIJN ER TIJDENS DE VIVAH? - ANTWOORDEN

4.3b

1 Awaganam
2 Dwaar Puja
3 Dulha Parchan
4 Imli ghotai en Nechoe
5 Daag paath
6 Paraspar Milan 
7 Kanyaa Daanam
8 Panigrahanam
9 Pradhaan Homa
10 Laja Homam

11 Bhawar
12 Ashmarohanam
13 Saptapadi
14 Acharya vacham
15 Dhruva Arundhati Darshanam / 
Surya Darshanam
16 Sindoor Danam
17 Mangal sootram daanam
18 Aarti en inzegeningen
19 Bidaai
20 Grihapravashem
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WELKE RITUELEN ZIJN ER TIJDENS DE VIVAH? - ANTWOORDEN

4.3b

1 Awaganam Ontvangst bruidegom en familie

2 Dwaar Puja Verering voor het binnenkomen van de ruimte waar het huwelijk gebeurd, krachten in de 

ruimte gunstig te stellen.

3 Dulha Parchan Moeder en vrouwelijke getrouwde leden van de bruid familie welkom heten van de 

bruidegom

4 Imli ghotai en Nechoe Voeten opmaken, en bijten op 7 mango bladen

5 Daag paath Juwelen en kado's worden door de oudere broer van bruidegom overgedragen aan de 

bruid, oudere broer wordt dan ook de broer van de bruid

6 Paraspar Milan Bruid gaat tegenoverelkaar de bruidegom zitten

7 Kanyaa Daanam Vader geeft de rechterhand van de bruid aan de rechterhand van de bruidegom

8 Panigrahanam Handen bruid en bruidegom boven het vuur om het ontvangen van zegeningen

9 Pradhaan Homa Offering/Puja om goden te vereren

10 Laja Homam Geroostered rijst offeren in het vuur voor zegeningen voor een lang en harmonieus 

huwelijk

WELKE RITUELEN ZIJN ER TIJDENS DE VIVAH? - ANTWOORDEN

4.3b

11 Bhawar Om het vuur heen lopen (in principe 3 ronden waarbij de vrouw voorop loopt en 1 of 4 

ronden waarbij de man voorop loopt)

12 Ashmarohanam Bruid zet rechter voet tegen op een steen zegenend voor een sterke standvastigheid tijdens 

het uitvoeren van haar taken als vrouw

13 Saptapadi Zeven stappen met elke stap een zegening

14 Acharya vacham Uitleg door een priester wat het huwelijk inhoudt en het afleggen van beloften

15 Dhruva Arundhati Darshanam / Surya 

Darshanam

Echtpaar kijkt naar de poolster/zon om zo hen kracht in hun leven te geven

16 Sindoor Danam Dit staat voor kracht van de vrouw in het gezien

17 Mangal sootram daanam De bruidegom doet als teken en bekrachtiging van het huwelijk de ketting om. 

Tegenwoordig ook bloemenkransen bij elkaar of ringen.

18 Aarti en inzegeningen Het inzegenen van het pasgetrouwde stel door aarti en aashirwaad.

19 Bidaai Afscheid nemen van het bruidspaar en op een juist tijdstip vertrekken

20 Grihapravashem Het intreden in het nieuwe huis met rituelen als het omgooien van rijst en lopen op rode 

vloeistof.

UITLEG

4 teamleden komen naar voren. 2 teamleden hebben een koptelefoon op met 
muziek. Het 1e teamlid leest een verhaal voor aan het 2e teamlid. Het 2e 
teamlid probeert het te onthouden en vertelt uit het hoofd vervolgens aan het 
3e teamlid (zet koptelefoon af) het verhaal. Het 3e teamlid onthoudt zoveel 
mogelijk en vertelt het verhaal aan het 4e teamlid. Het 4e teamlid vertelt het 
verhaal aan de QM. Hierbij moeten bepaalde woorden behouden blijven en die 
leveren punten op. Elk team krijgt 1 verhaal (kaart), apart spelkaartpak.

Tijdsduur: (ongeveer 5min per groepje)

Puntentelling: 2 punten per goed onthouden kernwoord

5.0

VERHAAL 1 - ANTWOORDENBLAD

In de oude geschriften, Puranas, staat het verhaal over Bhakt Prahlad
beschreven. Er was eens een demonenkoning Hiranakyashipu, wiens 
broer al door Vishnu Bhagwan gedood was. Hij besloot om een 
jarenlange meditatie te houden in het bos om sterke krachten te 
verkrijgen. Om dit te voorkomen, kwam Narada muni in de vorm van 
een kraai en zei: Aum Namoh Narayanah. Dit gehoord hebbend, werd 
de demonenkoning woedend en keerde terug naar zijn paleis. 

5.1

VERHAAL 2 - ANTWOORDENBLAD

Zijn vrouw Kayadhu vroeg hem waarom hij terug was, maar was 
tegelijkertijd zeer verheugd. Hij vertelde haar over de woorden van de 
kraai: Aum Namoh Narayanah. Die avond besteden zij samen een 
liefdevolle nacht. En al snel kwamen ze erachter dat zij in verwachting
was van een jongen. En de demonenkoning ging weer naar het bos 
voor meditatie. 

5.2

VERHAAL 3 (bij minder dan 6 groepen, zelf voorlezen) - ANTWOORDENBLAD

Hiranakyashipu had door zijn jarenlange meditatie en aanbidding van 
Brahma een wens van hem gekregen. Hij wenste onsterfelijkheid maar 
dat kan niemand verkrijgen. Daarom wenste hij specifiek dat geen 
mens of dier, tijdens dag of nacht, niet binnen en niet buiten, kon 
doden. Deze wens werd in vervulling gebracht. En zo werd hij de 
machtigste koning en verbood een ieder Vishnu te aanbidden.

5.3
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VERHAAL 4 (bij minder dan 5 groepen, zelf voorlezen) - ANTWOORDENBLAD

In de afwezigheid van de demonenkoning en tijdens de negen 
maanden zwangerschap ging Kayadhu naar een ashram. Narad muni
en andere rishis vertelden elke dag mooie verhalen en leringen uit de 
heilige geschriften. Natuurlijk kreeg de ongeboren baby dit ook mee in 
haar baarmoeder. Dit zorgde ervoor dat de baby een zeer goede 
spirituele ontwikkeling meekreeg voor zijn geboorte. 

5.4

VERHAAL 5 - ANTWOORDENBLAD

Al snel na de geboorte bleek dat Prahlad een pientere jongen was. En 
hij had direct een liefde voor Vishnu Bhagwaan. Toen zijn vader koning 
Hiranakyashipu hier achter kwam, werd hij kwaad en verbood hem 
Vishnu te aanbidden. Vele pogingen deed de koning om Prahlad van 
gedachte te veranderen, waaronder hem in het vuur laten zitten met 
zijn kwaadaardige tante Holika. Maar wat de koning ook probeerde 
Prahlad overleefde elk voorval. 

5.5

VERHAAL 6 - ANTWOORDENBLAD

Natuurlijk overleefde hij, dankzij zijn grote beschermer Vishnu
Bhagwaan. Op een gegeven moment maakte de koning in zijn paleis 
Vishnu Bhagwaan alweer belachelijk. Hij vroeg Prahlad waar zijn 
beschermer was. Prahlad antwoorde God Vishnu is overal. Dus ook in 
deze zuil? Vroeg de koning en hij sloeg met zijn wapen de zuil kapot. 
Daaruit verscheen Narsingha (autar van Vishnu). En zoals bedoeld 
werd op de juiste wijze de koning gedood en Prahlad vereerd.

5.6


