
Sharad Purnima 
 
zaterdag 8 oktober 2022  * Ashram Shri Dutcheswar Dhaam 
 
Aanstaande zaterdag 8 oktober is het volle maan. In de Vedische kalender staat dit bekend 
onder de naam Sharad Purnima. Het is een van de bekendste volle manen van het jaar. 
Volgens de Geschriften is het de enige dag van het jaar waarop de maan verschijnt met 16 
kala's (kunsten). Elke kwaliteit die wij als mens hebben is gebaseerd op een kala (kunst).  
Een combinatie van de 16 verschillende kala's (kunsten) en de kwaliteiten die hieraan zijn 
gekoppeld, creëert de perfecte persoonlijkheid. 
Door met deze kwaliteiten te schijnen heeft de maan dan ook een helende werking op alle 
levende vormen. Vergeet niet om deze nacht een wandeling te maken zodat je ook de 
kwaliteiten kan absorberen. 
Het is gebruikelijk om kheer te koken en de hele nacht te laten staan zodat alle positieve 
energieën kunnen worden opgenomen. Deze wordt vervolgens samen met het gezin 
genuttigd. 
In Ashram Shri Dutcheswar Dhaam zullen we deze dag met een speciale katha vieren, de 
katha van Raasleela van Krishna Bhagwaanji.  
 

Goswami Anand Ballabh ji uit Vrindavan zal ons meenemen terug in de tijd waarbij 

Krishna Bhagwaanji op deze volle maan ook de Raasleela heeft gedaan. 
 

Programma 
18:00 – 19:00 uur: puja,  paath en bhajan kirtan 
19:00 – 21:00 uur: Katha ( let op, 2 uur lang katha) 
21:00 – 21:30 uur: Verassing 
21:30 uur Aarti en Bhojan 
22:30 uur  voorzetting Bhajan, Kirtan, Paath 
00:00 uur Kheer Prasadam 
Iedereen die na de Katha en Bhojan wil nablijven om samen een mooie avond te maken is 
welkom. Wij willen de avond voortzetten om rond middernacht kheer te eten en af te 
sluiten 
 

Donaties 
Uw donaties in verschillende vormen maakt het mogelijk om onze Mandirs in stand te 
houden en activiteiten uit te voeren. U doneert ruimhartig waarvoor onze dank! 
Wat wij deze winter vooral nodig hebben is uw financiële bijdrage voor de vaste lasten o.a. 
de energie rekeningen. 
Uw financiële bijdrage is welkom op onze bankrekening met bankrekeningnummer NL16 
INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland. 
 

Graag tot zaterdag ! 
 
Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer: 
06-47988086 / 06-47334747 – srpsan@live.nl/ sanatan@hotmail.nl 
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam 
Oukoop 12, 3626 AW Nieuwer ter Aa 
 


