
Shraavan Maas 2021 

Shivabhishek 

24 juli – 22 augustus 2021 

Tijd: dagelijks 07:00 – 09:00 

's ochtends 

Plaats: Ashram Shri Dutcheswar Dhaam 

Shraavan in de Vedische kalender is de maand van Shiva Bhagwaanji. Deze hele maand 

aanbidden devoten Shivaji door onder andere puja, paath, shivabhishek uit te voeren. 

Shivaji representeert het water- en vuurelement. Zijn 3 ogen representeren Surya deva 

(de rechteroog), Chandrama (de linkeroog) en Agni deva (de derde oog). 

Het offeren van water balanceert het vuurelement. Door in deze maand dagelijks 

minimaal water te offeren op de Shivalinga verkrijgt de devoot een gebalanceerd leven. 

In Ashram Shri Dutcheswar Dhaam zullen we net als vorig jaar dagelijks Shivabhishek en 

Havan Yagya uitvoeren. 

Datum: zaterdag 24 juli tot en met zondag 22 augustus 

Tijd: dagelijks 07:00 – 09:00  s ochtends 

Gedurende 30 dagen willen we elke dag een shrota/ djajmaan in de gelegenheid stellen 

om een persoonlijke puja met maximaal 5 familieleden in de Ashram uit te voeren. 

Kunt u zelf niet de puja uitvoeren maar u wilt wel bijdragen aan de puja dan kan dat ook. 

Acharya Shankarji zal in dat geval namens u en familie de sankalpa doen en puja 

uitvoeren. 

U kunt een dag ook de gehele puja sponsoren door uw donatie van melk, bloemen, fruit 

en andere benodigdheden of een financiële bijdrage. 

Acharya Shankar ji zal dan u en uw gezin in de sankalpa meenemen. 

Wij nodigen u van harte uit om deze maand mee te bidden en uw bijdrage te leveren 

aan ieders gezondheid en het herstel van onze Maatschappij. 

Donaties 

Wij hebben wederom uw hulp nodig om deze maand vorm te geven. Wilt u goederen 

doneren, neem dan vooraf contact op met ons zodat we u kunnen vertellen wat er 

benodigd is. Uw financiële bijdrage is zeer welkom. 

Daarmee kunnen wij activiteiten blijven ontplooien en u blijvend voorzien met 

waardevolle kennis over Hindoeïsme. 

U kunt uw bijdrage storten op onze bankrekening NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. 

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage 🙏 website: www.muhurta.nl 

Contactgegevens:  Email: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl  

Info: 06-47988086 / 06-47334747 
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