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De beschaving van de Indus Vallei ontwikkelde zich tot een godsdienst die
Ganesh

op velerlei wijze een zeer nauwkeurige relatie heeft met het Hindoeïsme.
Later ontwikkelde deze godsdienst zich verder via de gecombineerde religieuze praktijken van de Dravidiërs uit het zuiden en de Arische invallers
die rond 1500 VC in het noorden van India aankwamen.

Rond 1000 VC ont-

stonden de Vedische geschriften die aan deze godsdienst het eerste losse
raamwerk verleenden.
De Vedische geschriften zijn opgesteld in het Sanskriet.

Het Hindoeïsme

heeft een aantal heilige boeken, waarvan de belangrijkste de vier Vedas
(goddelijke kennis) de grondslagen van de Hindoe-filosofie

bevatten.

De "Upanishads" zijn een deel van de Vedas, die de metafysische natuur
van het heelal en de ziel uitdiepen.
De "Mahabharata" (grote oor Loq van de "Bharatas" ) is een episch gedicht
van meer dan 220 000 regels.
Kauravas en Pandavas.
5 broers.

Het beschrijft de veldslagen tussen de

De Kauravas waren 100 broers, de Pandavas waren

Pandavas en Kauravas waren neven van elkaar en afstammelingen

van het ras van de Maan.

Het bevat het verhaal van Rama, en het is zeer

waarschijnlijk dat het beroemdste Hindoeïstisch episch gedicht, de
Ramayana, hierop gebaseerd is.

De Ramayana wordt zeer hoOÇJ gewaardeerd

door de Hindoes, misschien omdat een vers in de inleiding zegt:

"Hij

die deze heilige en scheppende Ramayana leest en herhaalt, is bevrijdt
van al zijn zonden en opgenomen in de hemel met zijn gehele nageslacht".
De Bhagavad Gita is een beroemde episode van de Mahabharata waarin
Krishna zijn filosofie aan Arjuna (één van de broers Pandava) vertelt.
Tabel 4.

Godsdienstige samenstelling van de bevolking in 19R1

Godsdienst
Hindoes
Moslims
Christenen
Sikhs
Boeddhisten
Jains
Overigen
Atheïsten

Absoluut aantal
(mln)
549,8
75,5
16,2
13,1
4,7
3,2
2,R
0,02

Procentueel
aandeel
82,6
11,4
2,4
2,0
0,7
0,5
0,4
0,0

Groei 1971-81
in%
24,1
30;6
16,8
26,1
22,5
23,7
26,6

% in stad

% op platteland

Het Hindoeïsme is de grootste godsdienst in India.
fend door ongeveer 80

76,5
16,3
3,0
1,8
1,0
1,3

84,5
\J,8
2,2
2,0
0,6

o.z

% van

Het wordt er beoe-

de bevolking (meer dan 500 miljoen mensen).

Enkel in Nepal, het Indonesisch eiland Bali, het eiland Mauritius en
mOÇJelijk Fiji, overheerst het Hindoeïsme ook, maar het is de grootste
godsdienst in Azië, in aantal aanhangers.
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In wezen stelt Hindoeisme

als waarheid voorop, dat we allemaal door

een serie van wedergebJorten

of relncarnaties gaan,die uiteindelijk

leiden tot "MOKSHA", de geestelijke verlossing die het individu bevrijdt
van de serie van wedergeboorten.
Met iedere wedergeboorte

kan men dichterbij of verderaf komen te staan

van een eventueel "MOKSHA".
De beslissende factor is het "KARMA", dat letterlijk een wet van oorzaak
en gevolg is. Slechte daden gedurende het leven resulteren in een slecht
"KARMA", dat eindigt in een lagere wedergeboorte.

En in tegengestelde

zin: wanneer men goede daden gesteld heeft, zal wedergeboorte

je op een

hoger niveau brenger., een stap dichter bij de eventuele bevrijding van
wedergeboorten.
Deze kringloop van wedergeboorten wordt symbolisch uitgebeeld door het
wiel.
"DHARMA" , of de natuurwet, bevat de totaliteit van de sociale, ethische
en geestelijke harmonie van het leven.
Het Hindoe-geloof heeft drie basisrituelen: het eerste is "puja" of aanbidding (ev. met offergave), het tweede is de crematie van de doden en
het derde zijn de regels van het kastesysteem.
Er zijn vier hoofdkasten, nl.:l) de Brahmanen of priesterkaste.
2) de Khsatriyas of krijgslieden.
3) de Vaisyas of handelaars en boeren.
4) de Sudras of handwerklieden.
Deze vier hoofdkasten zijn onderverdeeld in een ontelbaar aantal onderkasten. Lager dan de laagste kaste zijn de Harijans (d.i. "kinderen van God",
een naam die door Mahatma Gandhi aan deze kastelozen gegeven is.)of
onaanraakbaren,

voor wie de meest vieze en vernederende werken gereser-

veerd zijn.
Vele Westerlingen hebben moeite met het begrijpen van het Hindoeisme,
voornamelijk om zijn uitgebreid pantheon van goden. In feite kan men
al deze verschillende goden beschouwen als voorstellingen
vele verschijningsvormen

van één God.

van de

Tl
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* IDEE8NOOED (vervolg)
Ten noorden van de Nepalese hoofdstad Kathmandu, aan de
voet I'an de Shiva Puri, de aan Shiva gewijde berg, bevindt
zich dit monumentale Vishnu-beeld : Budanîlkantha, Vis/mil
!'an het noorden.

Het Hindoeïsme heeft een uitgebreid pantheon van Goden_
hebben vele attributen.

Al deze Goden

Naast deze attributen wordt iedere G8d ook in

verband gebracht met een dier, dat hij kan gebruiken als rijdier of als
partner, die ook weer zijn eigen attributen heeft.

Deze Goden kunnen

gemakkelijk geïdentificeerd worden door de symbolen die ze bij zich dragen.
De enige alomaanwezige God heeft drie verschijningsvormen

: Brahma is de

schepper, Vishnu is de behouder en Shiva is de herschepper en tegelijkertijd de vernietiger.
Deze drie Goden zijn altijd afgebeeld met vier armen.

Maar om Brahma als

de almachtige voor te stellen heeft hij ook vier hoofden - zijn alziende
tegenwoordigheid.
Van Brahma wordt beweerd dat hij uit een Lotusbloem geboren is, die tegenwoordig beschouwd wordt als de nationale bloem van India.
Vedas wordt ook aangenomen dat ze uit

Van de vier

zijn monden zijn voortgekomen.

Brahma's partner is Sarasvati, Godin van de kennis, ze rijdt op een witte
zwaan en houdt een snaarinstrument in de hand, genaamd. "veena" .
Het is vreemd dat, alhoewel Brahma de-almachtige is, er slechts zeer weinig Brahma-tempels in India zijn, enkel een twee- of drietal.
Vishnu, de behouder, wordt afgebeeld, zittend op een bed van slangen, met
in de ene hand een schelphoorn en in de andere een discus.
Devote volgelingen van Vishnu dragen zijn leken op hel
voorhoofd.
f---'···
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Zijn rijdier

is de half-mens half-adelaar, gekend als Garuda. Garuda is een grote weldoener en heeft een diepe afkeer van slangen.

Vishnu's partner is de

lieftallige Lakshmi, die uit de zee is opgerezen.
rijkdom en voorspoed.

Ze is de Godin van

Vishnu heeft ook vele verschijningsvormen, die hij

gebruikt bij zijn bezoeken aan de aarde.

Hij is verschenen in dierlijke

vorm als everzwijn, of als de man-leeuw incarnatie "Narsingh".
Bij één van zijn bezoeken verscheen hij als Rama, die beschouwd werd als
de ideale man en de held van de Ramayana.
den "Vaishnavite" genoemd.

De volgelingen van Vishnu wor-
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Shiva's scheppende rol wordt gesymboliseerd door zijn afbeelding als frequent aanbeden "lingam" (penis in erectie).

Zijn rijdier is de stier

Nandi, en van zijn onverzorgde haardos wordt beweerd dat Ganga, de Godin
van de rivier Ganges, erin leeft.

Shiva heeft een derde oog in het midden

van zijn voorhoofd, en heeft de drietand als attribuut.

Shiva's partner

is de mooie Parvati, die ook een donkere zijde heeft wanneer ze verschijnt
als Durga, de verschrikkelijke, die wapens in haar tien handen houdt, en
op een tijger rijdt, of als Kali, wreedste van de Goden.
Shiva en Parvati hebben twee kinderen, namelijk Kartikkaya, de oorlogsgod
en Ganesh, met de olifantekop, de God van voorspoed en wijsheid.
De volgelingen van Shiva worden "Shaivites" genoemcl.
Het feest van Lord Shiva wordt in heel Maharastra en Bombay gevierd op de
19de februari en wordt Maha Shivrattri genoemd.
Deze drie Goden, Brahma, Vishnu en Shiva, hebben, zoals gezegd, veel attriA buten, bijv. "Nataraja", die ook de dansende Shiva genoemd wordt (of de
kosmische danser) wiens dans de kosmos door elkaar schudde, en de wereld
schiep.
À

.

De dansende Shiva brengt de primordiale ritmische energie
tot uitdrukking.

Dakversiering op de Ganesh-tempel in Chidamb~ram. l!et
gezin van Shiva is hier keurig afgebeel~ : Nandi, ~e stier,
torst als rijdier (yähana) van de god Shiva het gezinshoofd
Shiva, die zijn zoon Ganesh, de dwerg met de olifantskop,
draagt en Shiva's bevallige vrouw Pérvaii - de dochter van
de Himàlàya.

B Kali, die als de donkere zijde van Shiva's partner Parvati beschouwd
wordt, vraagt offers en draagt een snoer van doodshoofden.

Gewoonlijk

vertegenwoordigt Kali de destructieve kant van Shiva's persoonlijkheid.
Kali is altijd zeer Zwart.

Het woord 'Kali' betekent "zwart".

De mensen

van Calcutta (Kalikutta) vieren het feest van Kali met veel luister.

De

mensen maken vele grote standbeelden uit klei, van Kali, en vieren negen
dagen feest, waarbij op het einde van de negende dag de standbeelden in
zee geworpen worden.

C De God met de olifantekop, Ganesh, zoon van Shiva en Parvati, heeft het
hoofd van een olifant omdat zijn vader Shiva dacht dat Parvati een verhouding met een jongeman had.

In zijn woede sloeg hij het hoofd van die

jongeman af, zonder zich te realiseren dat het zijn eigen zoon was, die
hij lange tijd niet gezien had.

Parvati dwong hem toen haar zoon weer

levend te maken, maar Shiva kon dat enkel doen, door hem het hoofd te geven van het eerste levende wezen dat hij tegenkwam, en dat was toevallig
een olifant.

Ganesh' rijdier is de rat.

n
Het feest van Ganesh heet "Ganesh Chaturti" en vindt plaats in september.
Dit festival wordt met grote luister gevierd in Mahar as t ra en Bombay. Ook
van Ganesh worden er grote standbeelden uit klei gemaakt, die door de
mensen worden vereerd.

Na 15 dagen worden deze standbeelden in zee ge-

gooid.
D Krishna is een andere vorm van Vishnu, die opgevoed werd door landbouwers
en daardoor de grote favoriet is van de werkende klasse.

Krishna is ge-

kend omwille van zijn avonturen met de "gopis" of schapenhoedsters,en
partners zijn "Radha", de leidster van de schapenhoedsters,
Krishna is vaak blauw van kleur en speelt op de fluit.

zijn

en "Rukmani".

Hij speelt een

hoofdrol in de Mahabharata, waarin hij de raadgever is van "Arjuna" , één
van de vijf Pandava' s.

Het feest van Krishna, genaamd

11

Govinda" , wordt

over geheel India gevierd.
Ter gelegenheid van dit feest worden er grote potten met "curd" (een soort
yoghurt) en fruit hoog boven

de straat opgehangen.

Mannen en jongens

vormen een grote piramide om de pot te bereiken en te kunnen breken.

De

symboliek schuilt in het feit dat Krishna altijd de "curd" ging stelen die
zijn moeder voor hem verborgen hield.

Omwille hiervan wordt Krishna ook

"Makkan Chor" genoemd (yoghurt-dief).

E Tijdens zijn zevende bezoek aan de aarde, verscheen Lord Vishnu als Rama.
Het epos bevat het verhaal van een koning die zijn vrouw verloren had en
met zijn zoon Rama achterbleef.
Omdat dit kind nog erg klein was, hertrouwde de koning.

Uit dit tweede

huwelijk werden nog twee zonen geboren namelijk "Bharat" en "Laxman".
Rama's stiefmoeder was hier niet blij mee omdat ze wist dat Rama de troonopvolger zou zijn, en niet haar twee zonen, omdat Rama de oudste erfgenaam
was.
Rama's stiefmoeder probeerde een manier te vinden om Rama het recht op de
troon te ontnemen.

En deze gelegenheid deed zich voor, toen haar echtge-

noot beloofde om iedere wens te vervullen die ze had.

Ze wenste dat Rama

voor 12 jaar naar het woud verbannen zou worden.
De koning was zeer bedroefd, maar hij moest zijn belofte houden.

Met de

zegen van zijn vader vertrok Rama naar het woud. Omdat zijn twee stiefbroers zo ongelukkig waren over deze situatie, vertrokken ze samen met hem.

n

b

De stiefmoeder was diep bedroefd, omdat ze nooit verwacht had dat haar
twee zoons Rama zouden vergezellen.
Rama's partner was Sita.
moeilijk.

Gedurende zijn verbanning had Rama het vaak

Eén van deze moeilijke momenten was toen Sita ontvoerd werd

door Ravana van Lanka (nu:

Sri Lanka).

Om haar terug te halen moest hij

de hulp inroepen van Hanuman, de aapgod.
Uiteindelijk overwon Rama alle moeilijkheden gedurende deze twaalf jaren,
en keerde terug naar zijn koninkrijk om samen met zijn stiefbroers Bharat
en Laxman te regeren.

266 Siva rnit seinern Buckelochsen. Pallava. 4.)h.

* VERSCHILLENDE

STREKKINGEN

India was de geboorteplaats van de grootste wereldgodsdiensten,

namelijk

het Hindoeïsme, Boeddhisme, Sikhisme en een oude, unieke, Indische
religie; Jaïnisme.

H I N DOE

I S M E

->Boeddhisme: Vishnu's laatste incarnatie was als Boeddha.
Dit was mogelijk een poging om de Boeddhisten
terug bij de Hindoes te voegen.

->Sikhisme:

Het Sikhisme komt helemaal overeen met het Hindoeïsme,
behalve dat de Sikhs tegen het kastesysteem zijn.

->Jaïnisme:

Het Jaïnisme is ontstaan in dezelfde tijd als het
Boeddhisme,en vertoont daardoor ook vele gelijkenissen.

* ACIUALISATIE
India is een seculiere staat met meer godsdiensten en sec ten dan waar ook
ter wereld.

De hindoes verte:;Jeov.'oordigen
80 % van de bevolking, de andere

20 % zijn Moslims, Christenen, Sikhs, Parsis, de boeddhisten enz.

Al deze

mensen met hun verschillende religieuze achtergronden, vormden vele Jaren

Redactioneel

een harmonieuze samenleving, zonder ernstige conflicten.

Onlangs troffen we een cartoon aan die ons commentaar op fundamentalisme,
van wat voor aard dan ook, treffend samenvat.

daag de dag moet bijna iedere Indiër de andere vragen:

En toch:

van-

"Ben je Hindoe,

Sikh , Christene of Moslim ?" Om in deze tijd in Hindustan (India) te wonen moét je bijna een Hindoe ziJn.

De reden voor deze gebeurtenis is het

conflict over de Ramjanma Bhoomi, de geboorteplaats van Rama, en de Babri
Mazjid in Ayodhya.

Volgens de overlevering werd de Babri Mazjid

±

500

jaar geleden gebouwd door de Moghuls op de heilige grond van de Hindoes,
namelijk de geboorteplaats van Rama.
De hindoes zijn nooit erg gelukking geweest over deze situatie en op de
zesde december 1992 bestormden de hindoes (of: KAR SEVA) de Mazjid en verwoestten ze.

Daarna begonnen ze met de bouw van een Rama-tempel.

Het

conflict liep uit de hand en het resultaat was een gewelddadige confrontatie tussen hindoes en moslims, waarbij hindoes en moslims elkaar vermoorden en de hindoes moslims uit hun.huizen verdrijven.

De situatie

liep in Bombay, Ahmedabad en Surat volledig uit de hand, en de regering
moest strenge maatregelen treffen zoals de interventie van het leger, om
de orde en vrede te handhaven in de meest woelige gebieden.
De vernielingen en de schade die berokkend is in naam van de godsdienst,
wordt in feite door geen enkele godsdienst verkondigd. Integendeel, iedere
godsdienst verkondigt dat men zijn naaste

moet liefhebben en toch

vermoordt de mens zijn naa;te uit naam van de godsdienst.
Als men terugkijkt naar Mahatma Gandhi,die zich uitte tegen het geweld,
en met zijn overtuigingskracht

bereikte dat de Britten India verlieten,

stellen we vast dat deze zelfde Indiërs, die in de derde wereld gekend
zijn om hun hun afkeer van geweld, hun interne problemen niet kunnen
oplossen zonder hun eigen mensen en land pijn en vernieling aan te
India Nu september-oktober

1992

1

doen.
Daarom, kunnen we India nog steeds als een seculiere staat beschouwen
,waar iedere Indiër de vrijheid heeft om zijn eigen godsdienst uit te
oefenen en waar er zelfs nationale feestdagen gegeven worden wanneer
ze hun respectievelijke

religieuze feesten vieren ?

Zelfs Rama, die ideale man en held van de Ramayana zou niet gewild hebben dat er zoveel moord, brandstichting en vernieling plaats zou vinden
terwille van zijn geboorteplaats. Hijzelf accepteerde immers zonder
protest een verbanning van twaalf jaar omwille van de lieve vrede
met zijn vader en stiefmoeder.
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A flustered Uttar PradeSh edrrunistratlon is thei~thousands in and around
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• keeping its fmgers crossed over the hkely devel-t rnlnistration is not worried
.'. .c
Sadhus in Ayodhyá today fought a prtched opments in and around Ayodhya where thou- , surely cope. :'
: The other category to defy
battle with the pollee who had come to arrest sands of kar sevaks have pledged to make "exMahant Nritya GopalOas. a locel Vishwa Hindu. treme .sacrifice" for the construction of a 'Barn confront the administration are
tempie. '
.
'.
people of the twin cities. who ,
Parishad leader. A car belonging to the AddiThe
administration
which,
with
the
assistance,
and hurt by the imposition of
tiÓnalDistrict Ma'gistrate-was srnashed and bumt
near the Bari Chawni and two buses brought to of the Central paramilitary Iorcés, seaied off the direct 'ban on, parikrama.
..inter-State and inter-district borders in an un- . gressm leaders. including
carry arrested sadhus were damaged.
precedented manner. caneelling train and bus Nirmal Khattri. had courted
..

,-:. -,',
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The Bharatiya -Janät;! Partyleader~ Mi-:A-B~
services and imposing curfew in the twin cities, is
Vajpayee. was arrested tonight as he came out apparently determined to foil any attempt by kar
of the plane at Amausi airport near Lucknow,
sevaks to reach the heavily barricaded and fencUNI reports. He was flying in ITom New Delhi.
ed structure. The Army has been ordered to
Troubie began this afternoon when police sur- stand by.
.."
rounded the tv'.aniRam Chawni to arrest Mahant
The confrontation wil! come from four sections
Nritya Gopal Das and his followers. There were . tomOrrow, according to indications available toabout 600 sadhus inside having their midday day. First. thé thousands of kar sevaks who elud
meal.
,
I
barriers and checked points along the highway
The police. after negotiations agreed take and have made it to the- periphery of Faizabad
away the arrested inmates in two buses. Their of- and Ayodhya in the past few days. are now waitfer to take the Mahant in a car was refused. But ing for the signal to aclvance. A number of correirate sadhus soon resisted the police. A number spondents who have descended here from all
of young kar sevaks hiding in the apjoining build- over the country. met hundreds of young kar
ing came out and confronted the>'police. There sevaks who have been given shelter by sympathwere skirmishes, Most of the sadhus escaped. etic villagers.
The whereabouts of-the mahant were also not
knowri.
The police later went to nearby residential
But the Commissioner of, Faizabad Division.
areas and allegedly beat up people. A large Mr. Madhukar Gupta. told presspersons today
number of them were later arrested. The District that only 500 kar sevaks could be 'nabbed today
Magistrate, Mr. R. S. Srivásta. who confirmed the in Faizabad district The total arrests In the divi. incident said that over 350 people have been ar- sion of five districts was 1,400. The administrarested in Ayodhya. The entire area appeared tion fears trouble from young kar sevaks many
tense with heavy deployment of police ..
of whom have come from outside U.P.
Mr. Gupta disputed the VHP claim that 50,000
kar sevaks had reached Faizabad and asserted
The district administration also cancelled all cur- that the security force available in Faizabad and.
few passes issued to the citizens a'nd pressper- Ayodhya was sv'rficient to' deal with any situ'·sons.
ation. The othem may court arrest peacefully in

d
1,400 arreste

Curfew passes cancelled -

-;

Many polIticai le?CJersand
have also resolved to court arrest.
A call has 'been given by the
blow conth shells all over the
row moming which will be a
come out .and go lor the
parikramà" that beginS at dawn.

BSF posted

.
.
Meanwhile. the securtty
around the controversial
Babri Masjid was -reshuffled
Indo-Tibetan Border Police unit
over from the CRPF has been
Border Security Force. Besides
the UP. Provincial Armed
poSted close to the
National Security
search of the entire structure
Sniffer dogs were also used.
PTI reports:
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Curfew was relaxed in AyodhY
hours this moming and there were n
any untoward incidents. People poli
the streets during curfew relaxatiol1
to 7 a.m. to stock up essential items I
other necessary chores. A large ou",
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Sud4.~i<:aqllo:",..·pnJiH~;&ix,qied, The ether four have been
notice.
Naik's residence. 'Varsha' .today to discuss . ~dlDi~l.eçl.to:p':>pper hospita! in, a serious
A portion of th~ .Western Express hi~h-.
the developments.
.:': .
.' c: .: condI.t19n... ....,.
", "..
. way from Andhen junction to Aarey MlIk.
VIOLENCE SPREAD to the suburbs
Pachpute said the army, police and para. An indefinite curfew has been imposed .... Colon)' has been closed to traffic.
even asarson and rioting continued in parmilitary forces had been asked to intensify ... in Jogeshwari and the army has been called . An indefinite curfew has also been clarnpts of the city through the night.
ed on Dharavi since 7 pm yesterday.
Unconfirmed reports put the death toll their efforts to maintain law and order·.Io';".'ll~"in..•.However, some incidents of stonePachpute appealed to all communities tçï .", throwing were still reported from Shivaji
However, mobs reportedly burnt some stalat 30. Police said the figure was likely to
,'.'
. ;'~:. ": Nagar; 'Pascal cçlony :and Meghwadi in . Is and handcarts even at midnight.
rise because several police stations and hos- maintain peace. -. ;,'
Seventeen people wereirijured in storie'". "~"'Jogeshwatn .....
'r";'.
•.
'.
.
.
Police resorted to firing at two places,'
pitals were yet to report casualty figures.
throwing at Agripada, Pydhonie, Nagpada, !... , A major firewas 'also reportedat Kranti
including Kurnbharwada OD VProad,
to
Over 100 people are reported injured.
Dharavi,": Jogeshwari, Andheri ," Mahim.,' ) Chowk IJl Jogeshwari around 8.15 am this
queU mobs. Five persons were injured ..
Over 300 people have been arrested
Vikhroli, .. Kherwadi and Nirmal' Na~ar·:·~:'rmorning.' Fire brigade sourees said a saw-" . There was retaliatory firing by rioters at
since violence broke out on Wednesday,
The sensinve areas have been sealed since ......rnill.andsome timber shops were set on
11 places JU the. city and suburbs, injuring
Babanrao Pachpute., minister of state for
mormng as a I?recautlOnarymeasure.. •.•
.hre. The çasualtIes were not lmmçdl~tely. seven people. Nlght curfew was c1amped in,
home, told ~ID-DA Y. Large quantities of
Thirty-one mcidents of arson, 18 cases of
known. Ten fire engines were rushed to the
10 pohce station areas.
I
afms had been seized from various parts of .
stone-throwing and 12 attacks on vehicles
site. ~','.iXl7J;;~'>;"'.
.'
.
The Bombay 'Electric Supply and Trans- .
the city since the last two days.
have been reported since midnight. '
..' Western Railway motormen have been ,port undertaking has withdrawn 71 buses
Three more companies of the State
One of the worst-hit areas isJoge~)l~ari
instructed :not.·,to ~alt subw-ban ·trai':!s at, from Pydhonie, Nagpada, }(albadevi,.,
Reserve Police arrived in the city last
(East) where a mob· torched slums"and
Jogeshwan.,Tlcketmg clerks at aU raliway Jogeshwari (East), Prarthana Samaj, Mor- ,
ni~ht. Two more are expected today, he
saldo
chawls last night. In one area, ten people
stations have also been instructed not to
land road, Maulana Azad road and Maula- .
na Sha'ukat Ali road since this morning.
A special meeting of senior ministers will were reportedly locked in a room and set. issue ticJ<.etsto Jogeshwari until further
By A Staff Reporter

.

• , •••

_'ol,

:~

.

L 'ETTERS' TO TH E EDITO R':';','
- -.--

-

'_

.
.

- -'-,-_-j<~~l-:.

"

;.

,~ ". '

t;

~_.

I

"

" ,
, , " '

'.

les, vvewil! be bracketed with Zionist all nlnous allO non-nlnoUS (0 rejecr
\ lsrael,racist South Africa, or Nazi Ger- outright all parties which.reject these
. many.It wlli serve the Interestsneither ideals.
: ~f Hinduism
of our country, .'
Rama ~I,
Ann~alal "aaar
If Mr, Advani has any commitrnent
-

nor

!~:e:;~eJr;;:

'Put the country's
.
.
Interest flrst '

In the namEt
of God

.-

ness given their ne,ver-dyingpenchant. ~ing ~ngibl~'in \8ckling t!!e problem? ~hi~~t~~
s~~~~. ~
for power at any cost. yYheth.er the ft may be'rerremoered in this contex~ should stop following the dictates of
Congress<J>uses lts front door to that the JanataGovernmentunder Mr.. hese ho
d i th footst
f the' •
,
' ' ! down. ~r. V,P.·Si hand/or snaaks tviorarji Desei which commapded a t
w trea In, e ootstepso
Sir. _ Which God dweIIs in a manSir, - Put the country sinterest first thrOUQhthe. beek ~oor .to unsettle a comfortabie I)'lajority,was successful a8S8SSln
of Sn Rams grootesi devotee made mansion1Does He want a tern-.
says your' Editorial of -Saturdey (Oct.i new set-up.'anotherhuge str~in on the in bringing down the .prices, Perh.aps,-:- ~ahatrne. 9,andh..l who ell down. pis,' mosque'or a church at all. to live
27> but your clenon call is falling on: Government coffers for a ,mid-term the Janata,Dal might also be able to wlthl Hey Ram on hlShPS:,
in? Probably not. The true Temple of\.
deaf oors whose mlnds are. tn a near poll·ISan Immtnentprospect,".
repeet the same feat provided it is
Bh~kar Ou, KOl.hlkode God ISman hlmself- ~ manwlth all
pe~erted shape, Sorry, pollttcal partM; T. Raahavan, Ban,alore given a qecent, majority, Much de,\
. hlS vlrtues,. The man who does not
leS are not knee-deep In toppllng
"
'I
' pends on how best .the Janata Dal
. Sir.'_ This refers to your balanced care for hlS houseless and poverty
games,but only the eqUl~alent.ofknee
SIr._ YOtlrEdltonal "~vt the coun:' carnes on lts electIon campalgn and Editorial "StandinQ on the brink" on stnckenbrethren has no nght to erect
helght IS left before total bunal. The try's Interestfirst", lil truly a historlG convlnce the electorate of its capabll- Mr, Advani's RathYatra (Oct, 19>'You a worshIp centre,.
wl~ra;al o.fsp'pportto.the Front l.l8t- judgment. Individualmlnds,institutiÇlnsity..Of ,course, in the fac!! of no.clear héiv~very rightly pointed out thet "the
Hindus. Muslirns, ChristianS. Sikhs
uP, Y e BJ has warmed up the ,and social I\"rangements,whiçh once SWIngIn favour of the ÇongreSS<I>.
as ' BJP 11 brazendisregard of the .national and the rest are to be guided by high
antI-V. P. Slngh clrcles beyo.nd de- worked in ~ cooperatlve wey are now on date. It may not be IlUrprrslngthat interestjn lts whipping up of commu- ideals rather' than 'cheap emotions.
scnptton,They are on the job prompt- on a collision course, It is the result ph even In the (leW parhamentno party nal fervour constitutes a grave throot They must practise a give-and-take
Iy"
the breaking up of a unita!)' state snd con1!3~
..~0 ~
a cornforta~~_..ma- to the integrity o.f the country," It is
lic ,and live like human beings and
. The. BJP S stand onndtheAfyodhya the formation of a quasi federal sISte jority, .asyou have pointed out in YOtJr 'tmazing that a leader of Mr. Advani's ~t li~e cannibals.
"
ISSueIS no. surprlse__
a
In act the on the beSISof languege. '.
'
. I Edl!_o!,lal.",\,. :- ' .. ..
. .~, .. ' ,; sagacity hes decided to promote the..
.
'
..
, volte face IS credlted to. Mr~ V, p,
T
"
ti
nd'
d th
uest'
ther sectanan Interests of a political party
RamJ8nmabhoomland Babrl-Mazjld
, Singh himself by the breach of deal·,·· hese are not ordlnary mes a , ...... regar s e q
Ion
.'
..
I'
when
'd'
ii ed b MA'
B V '
The .our COtJntryis indeed in the mldllt of ~ tI:le preseot conQltionprl;lvailingin !he ,whlChrun counter,to. the natIonai In- are no o"Qer 1$8Ue5. .
conSI ~
~~nal tKreerPoi~t for~!1I:y~
the crisis, In such a crisis all political part- C04fltry.is,conduciveJe
enough,to hold,.,
_ryoufr
°thef
acutG
elfeconomlC ~~t~ ~k:~~ng' ed~~h;ç
f f~
subsequent post-haste withdrawal of ies should put the country:s 'In~est art electron. It IS tr
that more than cnsls. LJaWlLIIiU' 0
u situabon., the'
"
, "."
'.
the Presidentialordinanca lends rav- first. Nothing is more. radi~lIy false. one State, In the ~rth hke PunJ8b,: the comrnencamentof ~ J~athYatra
poor,
-",
. , .
ity to the BJP veteran'scharge.
V.. than to evolve soma abstract stan~ ~shmlr and Aasam I~ In turmotl, But . wIlSmost Inopportune,
' Fighting. looti~ and ·firing' in !he
P. Singh'selectorsl. rather than ideole- dards and condernp the ~.
.
, 18there any hope.that normahtycould • _' ,Therigid position which Mr, Advani name o.fGod wlli not)~-pa(doned by
gical, understandingwith polar parties
K..A._Na~blar. Eliodl Badaaara, be brought back !n these Statl;lSIn the, and the BJP have adopted o.n erno, .God, Hes any reh~I()fI.!!lught us to klll
has met its waterloo plunging the naKerala ,l'lEI!lrfuturl;l?Such a posslblhty lil ex-' tionally irrational ground compels. o.neanother? Rehglousto.reranca(hke
tion into a rather superfluous
'
tremely doub\ful, As ,such, It ~ms
Muslims to assume thet if ever the any other tolerance>wlli uphold our CIuncertainty.\ Given the fact that they
that there ISno other go than to bow BJP comes to power there will be in- viiisation.af1Cllet us ha~ it for ever..
are one of the palanquin carriers, Mr,
I
I
to the Inevltable and hold the general:,"~iscriminete ,destruction of mosques
M. T. Eappachen,
Singh, even as a strategy,' either
electIon•.if clrcur'nstanceswarrant 11, Ir- or their mass conversion into temples
\ Kannanallor P.O.
'M' A'd" 't
,respectlve of the ,QlsturbedI atmos-,
t xt tho. ther
'
K
' shouId have persuaded r., vant. 0 i Sir. _ Your Editor:ial "Countdown- here ruli in certein States, .,
:on one pre e or ~~ 0
.
,
.
,ra Ia
abandon hlS Rath Yatra, or I,et hlm to eleotionsTcOCf 25> is excellent In P,;-) " .i~.
,'. '
.f \ • ,
S. Manzoor AJam, Hyd.rabad ..:
'
.'
.
complete It Instead of dlsruptlng the dellneatlng the current sltuatlon ti) the i ':/.
'); ':,l è',"':' \P~Y.lY~lu,'f'4~r~ , ' .
.
,SIr.
_ CÀ!!"tunesa~ ~ Sufl Sand
yatra In between. After all the feared country There IS amf)le room to pre- "-::.' .
" .',I ,'.
'., ,I " "";'
SI~~_ YOtl have .nghtlycondemned Kablr sang: The Muslim.snamazISas
vIolence.and unrest In the event of lts sume that Mr. V,P, SI h IS nurel
the , frene~lc moblltsatlon of Hlndu different from a Hindus IUja as a
completIon,falled to dlsappear slnce the Ideaof gorng-Inlor ~mld-term ~
f-.'"
I'
, ,
8entlmentIn favour of a Rama temple 'bracelet'Il gold is from goj in an oorMr, Advani S arrest has resulted tn no flnally.
"
·S.ir,--- The Sf,lntimentsexpr6S!ledin_ at Ayodhya, It IS not clear on what ring."
meanlosses..
.
.'
J , YOtJrbold Editorials "Standing on ti)e
grounds the Vishwa' Hindu, Parishad
.
. The, purely IncQnslst~t and unIt IS,of course. true thet in the event brink'; and ~'Nowfind a way out" (Oc-. leaders iliacked by the BJP> want a
Today, when we are polsed to enter
stabie stand of the°' Dal
has only of a general electIon the electÇ>l'~~to~ '19end 22> will be widely shared temple on-the disputed site. At times the 21st century..• we shamelessly
highlighted its poc>!' ana!Ysislanding it mlght - react with hundred issues in by.all senslble readers, Mr. Aç:lvani's they harp.on ~
flileged historical . wrangle over ffi8Sjlds and mandI,,!,'
on the threshold of vacatil')gthe South mlnd especlally the nse In pnces of ~nç:I ~t,~ .\.'Villaccept.arty solutior)', wrong whlch has to ba undone and at., The real prayers are mild,e In a manS
Block. And now it has plunged itself in essenttal cornmodlties. The common agr~' ~Q I;>y~; yHP.' ex~
,the: tll)'les,they appeal ,to religious (HindU>.haart, not at places o.f,
rp bUIltof
cover-up operations which might weil man ISlargely co.ncerrledo.nlyWlthhls WP a~ lts 'Pfesid~flt,as !Tlef~ ,tools,-,8entlrnent.As to the historicaI facts o.f-, bnck and,~r,
be a non-starteror at the most an ad belly and not Wlth who rules in Delhi, use.d bY'-lbe, VtlP.,.,No \,government• ten referred t~, it 6hould be pointed
Instead of 'making man hate man.
hoc establishment.
Nevertheltl$Swlli he. not thlnk for a ~
Its'sal~can ever permit dempn.: .out that there IS no evidenca whatso- brother kill brother, our religious
Whatever be the intention behind whlle that the prevlous Congress<I>'110(1or.removal ,pf a masjid,...:..though'/ ~ver ~t a Raffi!l tempie.was demol-. leedel'li and others should' engage
the Presldent's directive to Mr. V, P. Govemment Wlth lts road-roller major! Sri ~m'lI idohr,l!re .il')Staliedin' It fqr'(\ Ished,In order to construct the Babri' themselvesin the eradication-of pov-'
Singh to seek a vote of confldenca af- Ity ":,,asnot able to do anythlng on th~ soma time now'- anc;!authorise con- Mosque: Tulsl Des. the great Rama erty, illiteracy and such other social
ter October 30, the warring factlons price front and that it is rather too str\JCtiÇ>l)
of.a.Ram.tempie'over its site: ,bhakta hved In Ayodhya In' 1528when . problems haunting our nation, Then
are blessed with enough time to blue- much to expect that Mr. Singh's mi- "without degrading' the nation in the the mosque was built. He makes no' they would be dolng realsocial work.
print their trap games.To expect them nority Governrnent depending upon e}'E!Sof the civilised WOfld. &!ctJ an referenca tO.a Rama temple or te ilB
to devote their energies and abilities the IlUpportof other parties for its IlUr-, act wjll be the 'undoing of thls coun- dernolitlon,
.
Sallm Hameecl,
Thlruyananthapuram
on the law'and order front is loolhardi- vival would, he able to achieve 8oY' try's traditions, If.we becorne so ineen- ,You .J:.laverightly warned that what
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Po/ice supervising a clean-up operái[ön al Kapad Bazar in Mahim la clear Veer Savarkar Marg for traffic. RioIers had ransacked shops and set fire la vehicles in Ihe area yeslerday. Picture by Savita Kir/askar
.

