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Ashram Shri Dutcheswar Dhaam 
 

Aanstaande 4 februari 2022 vieren we de verschijningsdag van Bhagwaan 
Shri Ganesh ji. Volgens de Brahma Vaivartha Puran is Ganesh Bhagwaan ji 
geboren in de maand Mâgh, op de 4de dag van de lichte maandhelft 
( shukla paksha, chaturthi). 
 
Bij elke puja wordt hij als eerste aanbeden en de Bhakta vraagt Hem om de 
weg te vrijwaren van obstakels. Ganesh Bhagwaan ji is wereldwijd één van 
de bekendste verschijningen van Parmaatma. We kennen hem allemaal en 
aanbidden hem met overtuiging dat hij ons dagelijks beschermd en de 
obstakels van onze wegen verwijderd. 
 
Hoe herkennen we Ganesh ji? 
Zijn wijsheid is enorm groot, hij kan alle problemen oplossen. Daarom wordt 
hij Vighnaharta genoemd. Hij is de gever van wijsheid en kennis, daarom 
wordt hij Buddhidata genoemd. Met zijn grote oren hoort hij alle problemen 
van zijn devoten aan. Daarom wordt hij ook Lambakarna genoemd. Zijn grote 
buik symboliseert het universum. Alle goede en slechte zaken die er zijn 
absorbeert hij,  hij hoort iedereen aan en bewaart ieders verhaal en geheim 
bij zich. Hij vertelt niets door. Zijn ogen zijn erg klein, daarmee overziet hij 
alles en houdt hij zicht op de meest kleine dingen van het leven. 
 
 

  



Puja op Ganesh Jayanti 
 
Het is gebruikelijk om deze dag vroeg in de ochtend op te staan en na het 
baden puja te doen van Ganesh Bhagwaanji. Tijdens de puja worden rode 
bloemen, laddoe geofferd en wordt Durvarchan gedaan (Druva gras 
geofferd). Druva gras wordt geofferd om zegen te vragen voor het 
voortbestaan van de familielijn en voorspoed van de familie. Zoals Druva gras 
nooit teniet gaat zo zal de familie die Druva gras offert nooit ophouden te 
bestaan. De bhakta draagt rode kleding om Bhagwaan Ganesh ji te eren. 
Men doet na de puja Ganesh stotra paath , Ganesh mantra jaap. 
Door puja op deze dag te doen verkrijgt de devoot zegen voor het hele jaar. 
 
In Ashram Shri Dutcheswar Dhaam gaan wij voor het eerst Ganesh Jayanti 
met u vieren. Wij stellen u in de gelegenheid om de bijzondere zegeningen 
van deze dag te verkrijgen en uw leven te verrijken. 
 
Programma 
U bent de hele dag welkom in Ashram om uw phool, prasaad en daan te 
offeren. In de avond zullen we vanaf 18:00 uur een speciale dienst hebben 
ter ere van Ganesh Bhagwaanji. We zullen sohar voor hem zingen en palna 
djhulawe. 
Wilt u erbij aanwezig zijn en meedoen, dan kunt u uw naam doorgeven op 
onderstaande nummers. Let op: AANMELDEN IS VERPLICHT 
 
Donaties 
Uw financiële bijdrage is onmisbaar om onze activiteiten te blijven uitvoeren. 
Wij hebben dagelijks ghee, verse bloemen en fruit nodig. 
Uw financiële bijdrage is welkom op onze bankrekening met 
bankrekeningnummer NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan 
Dharma Nederland. Goederen kunt u na afspraak in de Ashram offeren. 
 
Informatie 
Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 
06-47988086 / 06-47334747 
Email: srpsan@live.nl / sanatan@hotmail.nl 
 
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam 
Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam 
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland 
Info: www.muhurta.nl 


