
 

Ganga Dashara 20 juni 2021 

Ganga Dashara 20 juni 2021 Dit jaar zullen we Ganga Dashara vieren op 20 juni. Het 
is dan maand Jyeshta, shukla paksha en dashmi tithi. Het festival is echter vandaag 
11 juni 2021 al reeds begonnen. Het is gebruikelijk om vanaf vandaag mantra jaap te 
doen om Ganga Mata jite eren. 
 

Mantra: ओम नमो भगवतै्य दस पाप हरायै, गंगायै कृष्णायै ववषु्ण रूवपणै्य नन्दिनै्य नमो 

नमः । Ohm Namoh Bhagvatyai Das Paap Haraayai, Gangaayai Krishnaayai Vishnu 
Roopinyai Nandinyai Namoh Namah  
 
Het is gebruikelijk om dagelijks minimaal Mantra jaap te doen en als volgt op te 
bouwen: Dag 1 : 1 mala jaap of 10 x mantra opzeggen Dag 2: 2 mala jaap of 20 x 
mantra opzeggen Dag 3: 3 mala jaap of 30 x mantra opzeggen enz… Dag 10 (20 juni) : 
10 mala jaap of 1 mala Onze zegenrijke Ganga Mata ji vernietigd 10 zonden van de 
mens als ze liefdevol en met overtuiging wordt aanbeden.  
In onze Dharma Purans zijn de 10 soorten zonden benoemd die ieder mens begaat: • 
3 soorten lichamelijke zonden • 4 soorten zonden die uit ons mond naar buiten 
komen • 3 soorten geestelijke zonden ( hoofd/gedachten) Door te baden in de 
heilige wateren van Ganga Mataji of aan haar te denken tijdens het baden verkrijgt 
men verlossing van deze 10 zonden. Daarom wordt deze dag Dashara genoemd. 
Dashara (20 juni) De dag begint met te baden in heilige wateren en al badend 
bovenstaande mantra te reciteren. Vanuit het water wordt Surya Deva geëerd door 
water te geven (jal offer) Vervolgens wordt Dakshana aan een Brahman gegeven of 
uit naam van een Brahman apart gezet om later te geven. Hierna wordt puja van 
Ganga Mataji gedaan, stotra’s gereciteerd, mantra jaap en Aarti gedaan.  
 
In onze Ashram zullen wij stilstaan bij de viering van Ganga Dashara. U bent welkom 
om samen met ons te bidden en Aarti te doen aan de oever van de Angstel waar 
onze Ashram pal naast ligt. Datum: zondag 20 juni 1ste dienst 07:00 – 10:00 uur 2de 
dienst: 11:00 -13:00 uur Wij verzoeken u wel om van te voren te bellen als u langs 
wilt komen. Geef uw naam door op onderstaande nummers. Informatie en hulp Wilt 
u meer weten over Sanatan Dharma of wilt u meewerken om activiteiten vorm te 
geven dan bent u zeer welkom. U kunt een afspraak maken en of langskomen of 
bellen met ons. Moge Maa Ganga iedereen verlossen van de 10 zonden die de mens 
dagelijks begaat. Har Har Gange! 

 

Ashram: Adres: Oukoop 12, 3626 WA Nieuwer ter Aa 

Informatie en hulp Wilt u meer weten over Sanatan Dharma of wilt u meewerken om 

activiteiten vorm te geven dan bent u zeer welkom. U kunt een afspraak maken en of 

langskomen of bellen met ons. Info: 06-47988086 / 06-47334747 
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