
Shraavan Purnima  
Gayatri Sâdhana Diwas  
Donderdag 11 augustus 2022  

  
Een paar bijzondere momenten op Shraavan Purnima die we voor op een rij zetten.  
U bent zeer welkom in Ashram Shri Dutcheswar Dhaam om op deze dag te bidden en 
Sâdhana te doen.  
  

Shraavan Purnima  
Op Shraavan Purnima, de volle maan van Shraavan maas vieren we het einde van de 
maand van Shiva Baba ji. Op deze dag voeren Bhakta’s ook de Shravani Karma uit. 
  

Shravani Karma  
Degenen die een Janewoo (heilige draad) dragen baden in heilige wateren, reciteren de 
Gayatri Mantra en verwisselen hun Janewoo. Brahmanen voeren Gayatri mantra jaap uit 
in het water en bidden voor iedereen op de wereld. Hierna bindt hij een nieuwe Raksha 
Sutra om de pols van zijn djajmaan en andere bhakta’s. Hierdoor is de traditie van Raksha 
Bandhan ook verbonden met het gebruik dat de zus deze om de pols van haar broer 
bindt.  
  

Verschijningsdag van Gayatri Mata ji  
Vishwamitra ji heeft heel lang Sâdhana gedaan van Gayatri Mantra. Tevreden door zijn 
tapasya verscheen Gayatri Mata ji voor hem, dat was op de volle maan van Shraavan 
maas.  
  

Programma in Ashram 
07.00 – 12.00 uur:     offeren van 1.100 lota melk   
Stilte in de Mandir  -  er wordt niet gepraat, alleen mantra jaap  
 

 ’s middags: geen programma  
 
19.00 – 21.00 uur:   Mantra Sâdhana van 5 mala’s Gayatri Mantra en 3 mala’s Maha 

Mritynjai Mantra.  
  
  
U bent allen van harte welkom om deze dag uw offers te brengen. U bent in de 
gelegenheid om melk, phool, prasaad te offeren en sewa te doen in de Ashram.  
  
Donaties   
Wij hebben uw financiële bijdrage nodig om de activiteiten voort te zetten. Wilt u 
bijdragen, stort dan uw bijdrage op onze bankrekeningnummer  
NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.  
Ook kunt u voor deze dag goederen doneren om de activiteiten mogelijk te maken.  
Wilt u goederen doneren dan graag verse groenten, fruit en of bloemen  
  
We zien u graag op 11 augustus!  
Oukoop 12, 3626 AW Nieuwer Ter Aa 


