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सत्ससं  पालक श्रु सेुू। राम जनम ्जग मसगल हेु्॥ 
गर् �पु ्माु् बचन अन्सार�। खल दल ्दलन देव �हुकार�॥ 

 
वे सत् परु� ह� और वेद क� म्ारदा के र�क ह�। श् रामज् का अवुार ह� जगु के कल्ाा के �लए 
ह्आ है। वे गर्, �पुा और माुा के वचन� के अन्सार चलने वाले ह�। दष््� के दल का नाश करने वाले 

और देवुाओस के �हुकार� ह�॥ 
ज् श् राम 

 
Satyasandh paalak shruti sétu, Ram janmu jag mangal hétu. 

Gur pitu maatu bachan anusaari,  khal dalu dalan Dev hitkaaree. 
 

Vé satya pratigya hain aur Veda ki maryaada ke rakshak hain. Shri Ram ji ka avtaar hi jagat 
ke kalyaan ke liye hua hai. Vé Guru, Pita aur Mata ke vachanón ke anusaar chalne vaale hain. 

Dushton ke dal ka naash karne vaale aur Devtaon ke hitkaaree hain. 
Jai Shri Ram 
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अपनी बात 
आज मुझ ेबहुत ख़ुशी हो रह� है म� आपके हाथो म� मानस सेतु का पहला अंक दे पाया. शी राम च�रतमानस  एक सेतु क� तरह है 
िजसने रचना काल से ह� जोड़ने का काम �कया. शी रामजी का उदेदय,सनदेश,जीवन कमर सब जोड़ने का ह� था. उसी उदेदय को इस 
कलयुग म� पचा�रत करने  के �लए शी रामजी ने संत �शरोम�ण भकतो के आधार संत तुलसी दास को धरा धाम पर भेजा. उसी 
उदेदय का पसार करने के �लए हमारे आज ये  मानस सेतु आपके हाथो म� है . धमर का मूल उदेदय है जोड़ना इस�लए गुर 
�वदवा�मम जी ने शी राम जी को  "धरम सेत ुपालक तुम माता " कहा . गायमी महा य� का आयोजन भी इसी उदेदय क� पू�त र के 
�लए था जो क�  आप सब भकतो के सहयोग से बहुत ह� सुनदर ढंग से संपनन हुवा, आप सब को बहुत धनयवाद .  
शी राम च�रत मानस के माधयम  से संत तुलसी दास ने सब को जोड़ने का जो पयास �कया इसी के कारण  उनका नाम भी 
समनवय वाद� क�व भी पड़ गया. तुलसीदास जी तो समनवयवाद� होने के साथ मयारदावाद� भी ह�। समनवय के आवेष म� उनहहने 
कह� ंभी धमर के असत-्रप और लोक-धमर क� �वरोधी पवरिृतयह से समझौता नह� ं�कया। लोक-मयारदा का उललंं न चाहे वह 
�कसी भी रप म� हो, उनके �लए असहनीय था। उनके मतानसुार मयारदा के �बना सामािजक कलयाण असंभव है। अतः उनका 
समनवयवाद मयार्दत है, और मयारदावाद लोक कलयाण के �न�मृत है। इस पकार वे एक साथ लोक कलयाण, समनवय और लोक 
मयारदा के अवतार सवरप ह�। तुलसी दास के समनवयवाद को हम जीवन के �व�वध �ेमह म� पा सकत ेहै-  
ंा�मरक �ेत म� - धमर मानव-जीवन क� एक अमूलय वसत ुहै जो उसे मानव बनाती है। एक मानवतावाद� होने के कारण गोसवामी 
जी ने अपने समय म� पच�लत समसत धा�मरक मतह म� समनवय सथा�पत करने का सफल   पयास �कया- 

शैव-वैषाव - तृकाल�न समाज म� धमर के �मे म� �शव उपासक शैवह एवं �वषणु-उपासक वैषणवह के बीच वयाात कटुता के 
समाहार के �लए उनहहने अपने कावय म� �शव के मुख से- ‘सोई मम इष् देव रघ्व्रा, सेवु जा�ह सदा म्रन ं्रा।’ कहलाया 
और राम के मुख से - शसकर �प् मम दोह�,�शव दोह� मम दास।ु ेनर कर�ह कलप भ�र, घोर नरक महँ् बास।।’कहलाकर 
दोनह म� समनवय सथा�पत कर ्दया और दोनह मतह के मानने वालह को पेमपूवरक रहने क� पेरणा द�।  
 
वैषाव-शाकु - रामच�रतमानस म� जहा ँवैषणव भिकत क� पबलता है वह� ंउदभविसथत सहंारका�रणी, कलेषहा�रणी, 
सवरशेयसकार� कहकर शिकत क� उपासना भी है। साथ ह� शी सीता जी के दवारा पावरती जी क� सत�ुत भी कराई गई है- न�हस ुब 
आ�द मध् अवसाना। अ�मु पभाव वेद नह�स जाना।। 
 
सग्ा और रनग्रा - तुलसीदास जी के काल से पूवर से ह� भिकत के �ेम म� ब्म के �नगुरण और सगुण रपह क� उपासना का 
संंषर चला आ रहा था। तुलसीदास जी ने सवयं सगुण उपासक होत ेहुए भी इन दोनह का अपूवर समनवय पसतुत कर इस भेट को 
�मटाने का साथरक पयास �कया-  
अग्ा अरप अलख अज जोई, भगु पेम बस सग्न सो होई।।’ 
�ान एवस भिकु - अपने समय म� पच�लत �ान मागर और भिकतमागर के �ववाद को गोसवामी जी ने कुसलता के साथ ता�कर क 
ढंग से हल करने क� ओर कदम बढ़ाया है -  
भगरु�हस ग्ान�ह न�हस कछ् भेदा, उभ् हर�हस भव-ससभव खेदा।। 
साथ ह� ‘शु�त समसत ह�र भग�त पथ संयुत �वर�त �ववेक’ के दवारा दोनह मतह के समनवय क� पेरणा द� है।   
 

आचायर सुर�द उपाधयाय 

 



 
4 

 

Apni baat 
Aaj mujhe bahut khushi ho rahee hai main aapke haathon mein Maanas Setu ka pahla ank de 
paaya. Shree Ram Charit maanas ek setu kee tarah hai jisane rachana kaal se hee jodane ka 
kaam kiya. Shree Ram ji ka uddeshya, sandesh, jeevan karma sab jodane ka hee tha.  Usee 
uddeshya ko is kalayug mein prachaarit karne ke liye Shree Ram ji ne sant shiromani bhakto 
ke aadhaar sant Tulsidaas ko dhara dhaam par bhéja. Usi uddeshya ka prasaar karne ke lie 
hamaare aaj ye maanas setu aapake haatho mein hai . dharm ka mool uddeshya hai jodna 
isliye guru Vishvamitra jee ne Shri Ram ji ko "Dharam Setu paalak tum traata " kaha . 
Gayatri Maha Yagya ka aayodjan bhi isi uddeshya ki poorti ke liye tha jo ki aap sab bhakton 
ke sahayoga se bahut hi sundar dhang se sampann huva, aap sab ko bahut dhanyavaad. 
Shri Ram Charit Maanas ke maadhyam se sant Tulsidas ne sab ko jodane ka djo prayaas kiya 
isi ke kaaran unka naam bhi samanvaay vaadee kavi bhee pad gaya. Tulsidaas ji to 
samanvaaya vaadi hone ke saath maryaadaa vaadi bhi hain. Samanvay ke aavesh mein unhóne 
kahee bhi dharma ke asat-roop aur lok-dharma ki viródhee pravrittiyón se samadjhauta 
nahin kiya. Lok-maryaada ka Shri Ramcharit Maanas ke maadhyam se sant Tulsidas ne sab 
ko jodane ka jo prayaas kiya isi ke kaaran unka naam bhi samanvay vaadee kavi bhi pad gaya. 
Tulsidas ji to samanvaya vaadee hóne ke saath maryaadaa vaadee bhi hain. Samanvay ke 
aavesh mein unhóne kaheen bhi dharma ke asat-roop aur lok-dharma ki viródhi pravrittiyon 
se samadjhauta nahin kiya. Lok-maryaada ka  
ullanghan chahe vaha kisi bhee roop mein ho, unke liye asahaniya tha. Unke mataanusaar 
maryaada ke bina saamaadjik kalyaan asambhav hai. Ataha unka samanvaya vaad maryaadit 
hai, aur maryaadaavaad lok kalyaan ke nimitta hai. Ies prakaar ve ék saath lok kalyaan, 
samanvay aur lok maryaada ke avataar svaroop hain. Tulsidas ke samanvayavaad ko ham 
jeevan ke vividh kshetrón mein pa sakte hai. 
 
Dhaarmik kshétra mein - dharma maanav-jeevan ki ek amoolya vastu hai jo use maanav 
banaati hai. Ek maanavataa vaadee hone ke kaaran Gosvaami ji ne apne samay mein prachalit 
samasta dhaarmik matón mein samanvay sthaapit karne ka saphal prayaas kiya. 
 
Shaiva-vaishnav - Tatkaaleen samaaj mein dharma ke kshetra mein Shiv upaasak Shaivón 
evam Vishnu-upaasak Vaishnavon ke beech vyaapt katuta ke samaahaar ke liye unhóne apne 
kaavya mein Shiv ke mukh se- ‘soyee mam ishta dev raghuveera,  sevat jaahi sadaa muni 
dheera. ’ kahalaaya aur Ram ke mukh se -  shankar priya mam dróhee, shiv drohee mam 
daas. Té nar karahi kalap bhari,  ghor narak mahun baas. . ’kahalaakar dono mein samanvay 
sthaapit kar diya aur dono matón ke maanané vaalon ko prem poorvak rahane ki prerna dee. 
 
Vaishnava-Shaakta – Ram Charit Maanas mein jahaan Vaishnav bhakti ki prabalta hai 
vaheen ‘udabhavasthiti samhaara kaarineem,  kléshahaarineem,  sarvashreyaskaareem’ 
kahakar Shakti kee upaasana bhee hai. saath hee Shree Sita jee ke dvaara Parvati jiki  
stuti bhee karaaji gayee hai. Nahin tab aadi madhya avsaanaa,  amit prabhaav Veda 
nahin jaana.  
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Sagun aur Nirgun - Tulsidas ji ke kaal se poorva se hee bhakti ke kshetra mein Brahma ke 
nirgun aur sagun roopón kee upaasana ka sangharsh chala aa raha tha. Tulsidas ji ne svayam 
sagun upaasak hote huwe bhee in donon ka apoorva samanvay prastut kar is bhet ko mitaane 
ka saarthak prayaas kiya-  
agun aroop alakh adj joyee,  bhagat prem bas sagun so hoee.  
 
Gyaan evan Bhakti - apne samay mein prachalit gyaan maarg aur bhakti maarg ke vivaad ko 
Gosvaami ji ne kusalta ke saath taarkik dhang se hal karne kee ór kadam badhaaya hai. - 
Bhagatihin gyaanahi nahin kachhu bheda, ubhay harahin bhav-sambhav khéda. 
Saath hee ‘shruti samsat hari bhagati path sanyut virati vivek’ ke dvaara donon maton ke 
samanvay kee prérna di hain. 
 
Pt.  Acharya Surendra Upadhyay 
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Voorwoord 

Geboren en getogen in Suriname woon ik sinds 1989 in Nederland. Ik ben gehuwd, samen 
hebben we 2 dochters en ben woonachtig in Hoofddorp. Ik ben fulltime ambtenaar en in 
mijn vrije tijd ben in actief bezig met het Hindoeïsme; Ramayan lezen, hindiles geven, voor 
mandir programma’s helpen organiseren, teksten vertalen en vele mandir gerelateerde 
zaken. Door de tijd heen is mijn bijdrage in mandir steeds groter geworden door 
begeleiding van Gurujie. Dagelijks krijg ik het doel waarvoor hij werkt steeds scherper en 
dat maakt dat ik net zo enthousiast mee werk. Het is een eer om begeleid te mogen worden 
door Acharya Shankar ji die maar één doel heeft: het welzijn van de Gemeenschap! 

Een soms zware taak maar door medewerking van mijn gezin kan ik mijn steentje bijdragen. 
Het betekent vele uren werk, weinig rust en tijd voor mijn gezin maar de voldoening die ik 
krijg als ik de blije gezichten in onze gemeenschap zie, is ongekend. Wat doe ik zoal in 
mandir? Ik breng vele uren door met Gurujie waarin we brainstormen en uitzoeken waar de 
behoefte van ons Gemeenschap ligt. Aan de hand daarvan bedenken we hoe we de behoefte 
van de mensen en de aanwezige kennis uit onze Geschriften op een toegankelijke manier 
kunnen overbrengen. Dit komt tot stand door iets nieuws te organiseren, een evenement 
neer te zetten om kennis te delen en te bidden voor onze Gemeenschap. We brengen vele 
uren door met analyseren en plannen maken, vrijwilligers zoeken, donaties vragen, 
uitnodigingen rondsturen tot de uitvoering van het evenement op de dag zelf.  

Ik ben er trots op om een lid van Mandir Shri Sitaram Dhaam te zijn waar ik tot rust kom 
ondanks de drukke werkzaamheden. Het is een zegen van Ramjie dat ik dit werk mag doen, 
Hij geeft mij de kracht en energie om door te gaan. 

Naast het organiseren van programma’s met als doel kennis verrijking, presenteer ik u bij 
deze onze tijdschrift, de Maanas Setu! Een tijdschrift waarin wij een verbinding maken 
tussen onze Geschriften en de Hindoe Gemeenschap in het westen. Wij willen de brug 
vormen waarbij behoefte en kennis nader tot elkaar kunnen komen. 

De eerste editie staat in het teken van de Maha Gaitrie Yagya die plaatsvond van 19 juli tot 
en met 19 augustus 2016. U kunt de vele mooie ervaringen lezen van een aantal Bhakta’s die 
bijgedragen hebben aan het succesvol verlopen van een groots evenement met een heel 
groot impact in onze samenleving. 
Veel leesplezier!  
En tot ziens in onze Mandir Shri Sitaram Dhaam 
Sandra Ramdoelare Panday                 
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Het nut en belang van een Havan Yagya  
Volgens de Sanatan Dharma is een vuuroffer (Havan Yagya) de door wijze Rishi’s en zieners 
gegeven ’s werelds meest belangrijke bijdrage aan het milieu en eco systeem die het 
bestaan garandeert. In de Atharva Ved 9:15:14  is gezegd dat de offer het basispunt is van 
de schepping in de wereld. 
 
Brahmajie, de Schepper, heeft aan het begin van de schepping gezegd dat men door middel 
van het doen van vuuroffer zal groeien en dat wensen vervult zullen worden. Om verlost te 
worden van de zonden en ongeluk, voor Vrede op de wereld, de ongezonde elementen in de 
atmosfeer te elimineren worden vuuroffers gedaan. 
Door dit te doen met de voorgeschreven ingrediënten, door God te aanbidden en door 
onbaatzuchtig handelen dragen wij bij aan de verbetering van de leefwereld om ons heen. 
Door deze gezegende daad kunnen mens en dier het Goddelijke ervaren en bereiken in het 
leven. Alles wat in de natuur aanwezig is, is aan verandering onderhevig. De mens, die als 
enige levende wezen in staat is om te handelen en te herstellen, heeft de plicht om alles in 
het werk te stellen  naar harmonisatie in de natuur te streven en daarnaar te handelen.  
 
Rituele offers zijn net zo oud als de mensheid bestaat. Binnen de Sanatan Dharma staan de 
rituele offers op de hoogste plaats. Desondanks is het onbekend bij de meeste mensen 
heden ten dage. Helaas is dit grote goed bij bepaalde groepen en mensen gebleven en niet 
verder verspreid en wordt het weinig gedeeld met anderen. 
Ons doel is om de kennis vanuit de Geschriften over het heilige vuuroffer te delen met u. 
Een vuuroffer is niet alleen het recht van ieder mens maar is tevens ook de plicht van ieder 
mens. Het is het recht en plicht van de miljoenen Hindoes over de hele wereld om voor alle 
levende vormen in de natuur een vuuroffer te doen. 
Een Havan Yagya is door God gegeven ’s wereld beste en heilige daad waarmee Geluk en 
Welzijn wordt vergroot. Zowel Shri Ram ji als Shri Krishna ji hebben voorbeelden gegeven 
dat wat er ook gebeurt, de Havan Yagya doorgang moest vinden, ongeacht de situatie 
waarin men verkeerd. De daad die door God zelf bestempeld is als het beste is geen daad 
maar een plicht van ieder mens. 
 
Havan: mijn geloof, mijn leven, mijn verlossing en dat wat mij toekomt! 
Wat het nut van de yagya of vuuroffer is wordt aangetoond door de volgende mantra’s die 
uit onze Veda’s en de Braahman Geschriften komen. 
1. agnimīḷē purōhitaṁ yajñasya dēvamr ̥tvijam. Hōtāraṁ ratnadhātamam [Rigvēda 1/1/1/] 
2.samidhāgniṁ duvasyata ghr ̥taiḥ bōdhayatātithiṁ. Āsmin havyā juhōtana. [Yajurvēda 3/1] 
3. agniṁ dūtaṁ purō dadhē havyavāhamupa bruvē. [Yajurvēda 22/17] 
4. Sāyansāyaṁ gr ̥hapatirnō agniḥ prātaḥ prātaḥ saumanasya dātā. [Atharvavēda 19/7/3] 
5. prātaḥ prātaḥ gr ̥hapatirnō agniḥ sāyaṁ sāyaṁ saumanasya dātā. [Atharvavēda 19/7/4] 
6. taṁ yajñaṁ bar'hiṣi praukṣan puruṣaṁ jātamagrataḥ [yajurvēda 31/9] 
7. asmin yajñē svadhayā madantōdhi bruvantu tēvantvasmāna [yajurvēda 19/58]  
8. yajñō vai śrēṣṭhatamaṁ karma [śatapatha brāhmaṇa 1/7/1/5] 
9. yajñō hi śrēṣṭhatamaṁ karma [taittirīya 3/2/1/4] 
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10. Yajñō api tasyai janatāyai kalpatē, yatraivaṁ vidvāna hōtā bhavati [aitarēya brāhmaṇa 
1/2/1]  

11. yadaivataḥ sa yajñō vā yajyāṅgaṁ vā.. [Nirukta 7/4] 
 
Een hindoeleven kent voor ieder stap in zijn/haar leven een Yagya; van de geboorte tot 
overlijden waarbij bij ieder ritueel een vuuroffer, Havan Yagya wordt gedaan. 
Havan Yagya is de manier om ons leven te verrijken door het geven van een offer (ahuti).  
Het is de manier om verlossing te verkrijgen van de wereldse problemen. 
Wij mensen zijn constant bezig met de problemen die we hebben en zien geen uitweg om 
eruit te komen. Dit lijkt zo omdat we geen gebruik maken van de wijze lessen van de 
Sanatan Dharma. Wij doen geen beloften, we nemen geen sankalp om verlost te worden van 
onze problemen. De oplossing is heel simpel; dagelijks of regelmatig met vertrouwen en 
toewijding Havan Yagya doen. Door tijdens het geven van Ahuti al de goede en slechte 
daden aan God te offeren door het zeggen van “Idam na Mam”.  Laat alles in het leven, goed 
of slecht aan God over.  
 
In ieder huis hoort er dagelijks Havan Yagya gedaan te worden om verlost te blijven van 
alle problemen. Daar waar het vuur van de Havan Yagya aanblijft zal GEEN verdriet of 
vrees heersen. Havan Yagya is het symbool van Geloof en Toewijding die ons verenigt met 
het alom aanwezige Goddelijke. Die Goddelijke energie die onzichtbaar is maar toch om ons 
heen aanwezig is.  Door Havan Yagya te doen vinden in de hersenen en het lichaam 
processen plaats die oude aanwezige ziekten in het lichaam diagnosticeren en nieuwe 
ziekten tegenhouden. Degene die Havan Yagya uitvoert zal merken dat geestelijke ziekten 
in korte tijd verdwenen zijn. 
 
Zoals beschreven in de Ayurveda is de Samahgrih (de spijs) waarmee we Havan Yagya doen, 
samengesteld uit kruiden die een medicinale werking hebben. Samahgrih wordt daarom goed 
doordacht samengesteld voor het soort Havan Yagya die wordt gedaan. Het doel bepaald de 
samenstelling van de Samahgrih. De offer die we geven in het vuur verspreid zich in ieder 
hoek en gat van de omgeving en huis en vernietigd de aanwezige bacteriën. Wetenschappers 
ontdekten dat door de rook die ontstaat alle aanwezige bacteriën in de atmosfeer die 
verantwoordelijk zijn voor infecties verdwijnen.  
Niet alleen infectiezieken maar ook andere ziekten verdwijnen door middel van Havan 
Yagya.  
 
Enkele voorbeelden van ziekten die verdwijnen bij het doen van een Havan Yagya: 
1. Verkoudheid 
2. Elke vorm van koorts 
3. Diabetes (suikerziekte / glucose) 
4. TB (Tuberculose) 
5. Elke vorm van hoofdpijn 
6. zwakke botten 
7. Lage / hoge bloeddruk 
8. Depressie (depressie) 
9. Urologische aandoeningen 
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10. Ademhalingsaandoeningen / Hoest 
11. Miltaandoeningen 
12. Leverziekte 
 
Zo is de lijst met de te genezen ziekten eindeloos! Meer dan honderd algemene en 
specifieke ziekten worden genezen door middel van Havan Yagya die zo beschouwd een 
therapie is. Het effect op lichaam, geest, het milieu en de omstandigheden is 
verbazingwekkend groot.  Voor ieders gezondheid en geluk is er geen betere offer dan een 
vuuroffer kunnen we stellen. Wie dagelijks zijn/haar dag begint met een Havan Yagya, kan 
geen ziekte hebben. 
 
De rituele offers met betrekking tot een aantal verzen in eenvoudige woorden uitgelegd: 
-  Zoals God Havan heeft gedaan door de creatie van deze schepping, zo doe ook ik 

mijn Havan. 
-  Deze vuuroffers zijn de gevers van vele rijkdommen, doe dit dagelijks met 

toewijding en ga vooruit in het leven. 
-  de transfusie van de heilige vuur vergroot dagelijks mijn behoefte om Havan Yagya 

te doen. 
-  Ik verbrand mijn zonden en verdriet in het vuur van de Havan Kund. 
-  Zoals de vlam van het vuur omhoog gaat, zo ga ook ik omhoog, groei ik. 
-  Net als het vuur beweeg ik me vrij en zijn er geen opgelegde beperkingen.. 
-  Door de glorie van het vuur is mijn gezicht verlicht, dat is de goddelijke glorie. 
-  Het vuur van de Havan Kund beschermd mij. 
-  De heilige vuur van de Havan Kund heeft leven gebracht in mijn aderen. 
-  Met mijn ene hand geef ik offers en met mijn andere hand ontvang is succes. 
-  Deze goddelijke mantra van de Havan is de aankondiging van mijn overwinning. 
-  Mijn leven is het vuur van de Havan Kund, door de offers van mijn daden ( karma) 

maak ik deze vuur nog intenser. 
-  O brandend vuur! U bent mijn eerste stap op mijn weg van verlossing. 
-  Het vuur is mijn belofte. Mijn verlies en ongeluk blijven tot as in dit vuur.  
-  O alom verspreidende vuur van de Havan! Breng het nieuws van mijn roem naar  

elk levende wezen.  
-  Het vuur van de Havan Kund draag ik in mijn hart, nu is er geen duisternis. 
-  Offer en kwaad zijn als licht en duisternis. De twee kunnen niet samen zijn. 
-  het lot ontstaat door karma ( daden) en karma wordt gevormd door de gebrachte 

offers.  Breng offers en bepaal daarmee het lot! 
-  O Vuur! Beschermt uf mijn dierbaren! 
-  O Vuur! Geef me een liefdevolle partner. Geef mij kinderen met goede kwaliteiten! 
-  O Vuur! Vernietigt U alle ziekten vanaf de wortel! 
-  Het vuur van de Havan Yagya brandt in mijn lijf, het kan nooit worden gedoofd. 
-  Nieuwe dag, nieuwe vuuroffer en een nieuwe overwinning! 
 
O mensheid! Zegt u eens met de hand op het hart…..is er in de wereld iets anders dat op 
kan, dan kan concurreren of vergelijkt kan worden met bovenstaande wonderbaarlijke 
voordelen van een Havan Yagya? Er zijn zoveel meer mantra’s vol met geneeskrachtige 
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eigenschappen, mantra’s  die problemen oplossen en mantra’s die het Geluk vergroten.  Deze 
mantra’s voeden het bestaan en zijn een onderdeel van onze eeuwenoude Religie, van onze 
eeuwenoude Sanatan Dharma.  
Het is door God gegeven aan de Mensheid. 
Het is de overwinning van Recht op onrecht. 
Het is de belofte van overwinning. 
 
Laten we met z’n allen in ieder huis Havan Yagya doen, zonder onderscheid te maken in ras 
en geloof, zonder onderscheid te maken in kleur of afkomst, zonder onderscheid te maken 
in man of vrouw. 
 
Laat ieder mens havan yagya doen en gelukkig zijn! 
Ohm Shantih Shantih Shantih Hari Ohm _/\_ 
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Maha Gaitri Mantra 

ॐ भूभ्रवव सवव ुतस�वु्वररेर्स । 

भग� देवस् ं्म�ह �ं्ो ्ो नव पचोद्ाु ा ॥ 

 
Om Bhûr-Bhuvaha Svaha Tat-Savitur-Varennyam, 
Bhargo Devasya Dhîmahi Dhiyo Yo Naha Pracodayâat. 
 

Betekenis 

O, Bron van Leven, Verlosser, Schenker van geluk; Gij zijt alom vertegenwoordigd, 
Schepper van het heelal, 

Mag ik mediteren op uw aanbiddelijke, zonde-verlossend zijn, dat mijn intellect verlicht; O, 
Vader, laat u mijn gedachten en mijn devotie jegens u nimmer afdwalen; Blijft u mijn 
intellect verlichten en inspireert u mij tot alleen positieve daden; Dit is mijn innig gebed. 

Ohm Shantih Shantih Shantih Hari Ohm  
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De heilige Gayatri Mantra 

De Veda's zijn de eeuwige Geschriften van Sanatan Dharma. Ze zijn geen gedichten maar 
de mystieke openbaringen die wijze zieners hadden in hun overpeinzingen. Alle Vedische 
mantra's zijn onthullingen. Ze hebben diep verborgen betekenissen. De Gayatri mantra is 
een heilige mantra van de Riga Veda. Maharishi Vishvamitra had de openbaring van de 
Gayatri Mantra en hij heeft deze overgedragen aan de mensheid. De  kracht van deze 
mantra kan nooit worden beschreven.  Sinds duizenden en duizenden jaren hebben  
miljoenen mensen deze uiterst krachtige en mystieke mantra gereciteerd. Deze mantra is 
een gebed voor het ontwaken van de goddelijke intelligentie om onwetendheid en 
existentieel lijden te overwinnen en heeft een metrum (chanda) met dezelfde naam. 
Afgezien van een eeuwige mantra, onthuld op elk moment voor het welzijn van de mensheid, 
heeft deze goddelijke mantra ook andere kwaliteiten. Tijdens het reciteren creëert deze 
mantra subtiele trillingen die de subtiele zenuwen in een persoon positief beïnvloeden. Het 
is als de bloei van een lotusbloem -van binnen naar buiten. Niets is van buiten direct waar te 
nemen. Tegelijkertijd  leiden  de trillingen van deze mantra de spirituele aspirant van chaos 
naar harmonie, innerlijke rust en vrede. 

Op kosmisch niveau, alhoewel onmerkbaar, heeft deze Vedische mantra een enorme kracht. 
Één enkele mantra kan enorme veranderingen teweeg brengen in het denkpatroon van 
talloze zielen. Als de recitatie van deze heilige mantra door één persoon zo veel effect 
heeft, wat zou het effect kunnen zijn als veel mensen bij elkaar reciteren? Door samen te 
bidden komt enorm veel energie vrij. Het effect kan niet meteen gezien worden, maar de 
subtiele werking van de kracht van de mantra is onvoorstelbaar groot. En deze energie zal 
zeker leiden tot positieve veranderingen. 

De Maha Gayatri Mantra, met zoveel potentie en kracht, weerklonk in Nederland een maand 
lang in Mandir Shri Sitaram Dhaam in Amsterdam. 
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Een heilige ritueel van het brengen van offers in het heilige vuur bij recitatie van de Maha 
Gayatri Mantra.  Een dergelijk ritueel van brengen van offers in het heilige vuur wordt 
Havan Yagya genoemd en is een eeuwenoude traditie vanuit de Sanatan Dharma. 

Er zijn honderden rituelen, voor honderden doelen. Het vuur offer kent diverse vormen. 
Vuur wordt beschouwd als het centrum van het heelal, het transportmiddel van onze offer 
naar het Opperwezen. Vuur is de bemiddelaar tussen het Goddelijke en het menselijke. Dus, 
als we bidden en offers brengen in het heilige vuur, is het vrij zeker dat het vroeg of laat 
effectief wordt. Tijd is van geen belang in een wereld die eeuwig is.  Aangeduid met 
verschillende benamingen als Yajna, Yaga, Homa, Havana is het vuuroffer sinds 
mensenheugenis voor wereldse en andere doeleinden. 

In Mandir Shri Sitaram Dhaam was deze Yagya gepland met als doel de meest vitale 
behoefte van de mensheid: Vrede.  Laat er vrede zijn in de wereld, in de hemel, in de 
planten en dieren, bij de mens. Dit is het eeuwige verlangen van ieder Hindoe. En trouw aan 
deze eeuwige oproep voor de vrede organiseerde deze mandir een vuuroffer met een 
looptijd van een volle maand voor Wereldvrede. 

Het organiseren van een evenement van deze enorme omvang is niet eenvoudig. Een goede 
planning, systematisch denken en uitvoering, honderden brieven versturen, huis aan huis om 
uit te nodigen en het organiseren van de dagelijkse gang van zaken in de mandir. Wat een 
mens alleen kan doen is beperkt. Maar samen met toegewijde bhakta’s en hun enorme 
enthousiasme is dit evenement succesvol afgerond.  Goede teamwork van de keuken 
vrijwilligers die dagelijks klaarstonden van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat voor het 
bereiden van voedsel niet wetende hoeveel bhakta’s zouden komen. Het was een 
gezamenlijke inspanning van toegewijde mensen met als enige doel; van deze wereld een 
betere en rustige plek maken om in te wonen. 

Het programma was niet alleen een één- maand durende vuuroffer. Er waren ook andere 
activiteiten. Het was in feite een maand lang een spirituele traktatie voor iedereen. Naast 
de vuuroffer was er dagelijks zang, bhajan & kirtan, katha en recitatie uit de Ramayana, ’s 
avonds bhajan,  katha, aarti en bhojan. Afgezien van dit prachtige geestelijke voedsel, werd 
prasaad in de vorm voedsel de hele dag door geserveerd. Iedereen die kwam at met 
voldoening en vreugde.  

Wat het bijzondere was aan het hele evenement, was dat er geen discriminatie van welke 
aard dan ook was. Pandit’s vanuit iedere stroming was uitgenodigd, mensen uit alle 
geledingen uit de gemeenschap werden uitgenodigd, en devoten van alle stromingen werden 
verwelkomd. Er was geen sprake van discriminatie: iedereen is gelijk, iedereen is welkom: 
dit was het motto. 

In de ochtend werd elke dag Havan Yagya uitgevoerd met enorme enthousiasme en 
toewijding. Dagelijks stonden tal van toegewijden op de zeer vroege ochtend te popelen om 
hun offer te brengen. Het avondprogramma in de mandir werd ook druk bezocht. Op de 
eerste zeven dagen heb ik, Swami Sunirmalananda Gita lezing geven. De fundamenten van 
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de Bhagavad Gita is deze dagen uitgelegd. Men heeft met interesse ernaar geluisterd en 
gewaardeerd. 

Het effect 
Het effect van de één-maand lange spirituele festival was verbijsterend. Niet alleen 
honderden volgelingen kwamen en deden mee, maar ook nationale en internationale aandacht 
werd geschonken aan deze Yagya.  
 
Zal er ooit Vrede zijn in de wereld?  Natuurlijk zal er Vrede zijn. Deze wereld is een 
mengeling van goed en slecht. Er zal altijd een bepaald hoeveelheid ‘slecht’ zijn, want het is 
een dualistische wereld - de karma Bhumi.  Af en toe is de balans van goed en kwaad weg. 
De macht van het kwaad lijkt de kracht van het goede te overmeesteren. 
 
Waarom hebben mensen de neiging de richting van het kwade op te gaan?. Omdat ze geen 
spirituele ideologieën hebben. Ze denken dat het leven omwille van de levensstandaard 
genoeg is. Aangezien dit wereldse leven nooit helemaal bevredigend is, hebben ze de neiging 
meer en meer te willen verdienen, meer materiele zaken te willen om  uiteindelijk het pad 
van kwaad op te gaan. De mens is in wezen goed en Goddelijk, maar ze hebben de neiging de 
richting van het kwaad te volgen als gevolg van hebzucht en begeerte.  
 
Hoe komt men dan op het goede pad? Gezamenlijke inspanningen van de goede mensen is 
hard nodig. De wereld kan worden omgezet in een slechte omgeving of goede omgeving. 
De verantwoordelijkheid ligt bij de goede mensen om de wereld beter te maken. Hoewel 
gering in aantal, zullen de goede mensen in de wereld door hard te werken, van de wereld 
een betere plek maken voor alle levende wezens. En hun krachten zijn onbeperkt want God 
Zelf steunt hen. Hij zal hun zegenen om het goede werk, ongeacht de situatie, voort te 
zetten. 
Deze grote gebeurtenis die in Nederland plaatsvond is een voorbeeld van hoe een paar 
mensen wonderen kunnen verrichten. De trillingen zijn door de recitatie en Havan Yagya in 
de atmosfeer gegaan.  Langzaam en zeker zullen de effecten zichtbaar worden Om de 
trillingen van kwaad tegen te gaan zijn de trillingen van het goede absoluut noodzakelijk. En 
dat is wat er gebeurd is in mandir Shri Sitaram Dhaam. 
 
Hari Om Tat Sat 
Swami Sunirmalananda 
Ramakrishna Vedanta Vereniging 
Nederland 
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Soeroedj Baladien 
 
Onze Mânas doot, de doorgever van het verhaal van Bhagwaan Shri Ram, heeft ons 10 dagen 
lang op een educatieve en prettige manier meegenomen in de levenslessen van Ram ji. 
Soeroedj Baladien vertelt op een boeiende manier over het leven van Ram ji in het 
Nederlands.  Hierbij verrast en overtuigt hij het publiek met wetenschappelijke bewijzen. 
Door middel van de wetenschappelijke bewijzen maakt hij het publiek duidelijk dat het 
verhaal van Ram ji géén mythologie is, maar waargebeurd en een onderdeel van onze 
GESCHIEDENIS. 
Opgeleid als leraar en al tientallen jaren actief om de Gemeenschap te dienen is  
Dhr. Baladien geen onbekende in onze maatschappij. Mandir Shri Sitaram Dhaam heeft 
bewust gekozen om Ram Katha in het Nederlands te laten verzorgen met als doel de 
boodschappen uit de Ramayan beter tot het publiek te brengen en de Ramkatha te 
integreren in ons leven. De meeste jongeren maar vaak ook ouderen zijn de hindi taal niet 
machtig waardoor ze de essentie missen. Door de lezingen in het Nederlands te verzorgen 
komen wij tegemoet aan de wens van onze gemeenschap.  
Het waren 10 leerrijke dagen in mandir Shri Sitaram Dhaam met Dhr. Soeroedj Baladien, 
onze Mânas doot! 
 
De redactie 
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Swami Brahmadeo ji 

Onze spirituele reis werd vervolmaakt door de 10 daagse katha over Yoga door Swami 
Brahmadeo ji.  Hij heeft op een ongekende wijze de verbinding gelegd tussen Ramcharit 
Manas en Yoga Sutra door Patanjali ji geschreven.   

De letterlijke betekenis van Yoga is verbinden en laat dat ook de betekenis en bedoeling 
van Ramcharit Manas zijn! Het verbinden van de Maatschappij is de boodschap die we uit de 
Ramayana kunnen halen. Hoe we de maatschappij waarin we leven samen kunnen opbouwen, 
hoe we voor de samenleving kunnen zorgen en in balans kunnen houden staat beschreven in 
onze Ramayana. 

Een van de mooie dingen die Swamiji ons heeft verteld is dat ons lichaam is verbonden met 
onze gedachten, onze gedachten met onze ziel en onze ziel is uiteindelijk verbonden met de 
allerhoogste Parmaatma. En dit wordt Yoga genoemd. 

De dieperliggende betekenis begrijpen zonder de uitleg van Swamiji was voor velen niet 
mogelijk. Hij heeft op een rustige en educatieve manier het publiek getrakteerd op de 
wijze lessen uit onze Ramayana en Patanjali Yoga sutra. 

Leerrijke informatie die we makkelijk kunnen toepassen in onze levens als we de essentie 
ervan begrijpen.  

De redactie 
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Acharya Dev Bhageloe 
 
In verband met de 30 daagse Maha Gaitri Yagya vond mantra recitatie plaats voor 
Wereldvrede en liefde. Het was een genoegen om het universele Vedische diepe bewustzijn 
mee te maken, bidden voor de totale wereldgemeenschap voor een betere samenleving door 
middel van de Vedische leerstellingen. 
De Vedische leer is een wetenschappelijke leer en het reciteren van de Mantra's en de 
Havan-Yajna, de zuiverende werking van de Ahuti’s met ghee en samahgri -medicinale 
kruiden- verhoogd haar morele waarden en ondersteund de boodschap die werd 
uitgedragen. Dit alles met positieve effecten voor mens, dier, milieu, het lichaam, geest en 
de ziel!  Steekt u allen het licht aan van vrede en liefde. Verdrijf vooroordelen, 
onwetendheid, onwaarheid en duisternis! Een wereld die veiliger en gezonder is. Vrij van 
irrationele vooroordelen en brute kracht! 
Rijker aan geest en ziel met de combinatie van de schitterende verworvenheden van de 
Vedische wetenschap met de spirituele inzichten van de universele en onveranderlijke 
eeuwige wijsheden der Veda's! 
Laat ons dan die universele eeuwige en onveranderlijke wijsheden verspreiden, die zich door 
middel van het vuur, de aanbidding van het komische aspect van God prediken. 
 
Shanti Geet 
Shanti keejiye prabhu tribhuvan mein, 
Jal mein thal mein aur gagan mein,  
Antriksh mein agni pavan mein, 
Sakal jagat ke jad chétan mein 
 
Brahman ke updésh vachan mein, 
Kshtriya ke dwârâ hóve ran mein, 
Vaishuya janó ke hove dhan mein, 
aur Shudra ke hi charan mein. 
 
Shanti râshtra nirvân sridjan mein, 
Nagar grâm mein aur bhawan mein, 
Jeev mâtra ke tan mein mann mein, 
aur Jagat ke kann-kann mein... 
 
Shanti keejiye prabhu tribhuvan mein... 
 
Acharya pt.  Devanand Bhageloe 
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Vaidiek Arya Samaj Amsterdam  

  

 
Samenwerking Mandir Shri Sitaram Dhaam en Vaidiek Arya Samaj Amsterdam  
 
De vraag om mee te werken aan de dertig daagse Maha Gayatri Jagya van 19 juli tot en met 
19 augustus 2016 door Vaidiek Arya Samaj Amsterdam (VAS-Amsterdam) werd zonder 
enige aarzeling bevestigend beantwoord. Als het gaat om het algemeen belang werkt VAS-
Amsterdam altijd mee. Laat staan meewerken aan deze Maha Jagya die een bijdrage wil 
leveren aan de Wereldvrede. 
De concrete vraag was om met name een programmatische invulling te geven aan het 
dagelijkse ochtend en/of avond programma door een pandit van VAS-Amsterdam. Dit 
hoefde niet voor alle dertig dagen het geval te zijn. Elke bijdrage was welkom. Het hoofd 
thema van deze Maha Jagya was de recitatie van 125.000 x de Gayatri Mantra en het 
offeren van Samahghri (ahuti) in het vuur in de ochtend met een pandit als voorganger en 
deelnemers rondom de havan kund. Dit is dan ook op 32 ochtenden gedaan door 
verschillende pandits. In totaal zijn gedurende deze Maha Gayatri Jagya de Gayatri Mantra 
ca. 125.000 keren gereciteerd en ahuti’s gegeven. Iedereen, die aan deze Maha  Gayatri 
Jagya heeft meegedaan is er van overtuigd dat deze activiteit bijdraagt aan de 
Wereldvrede.  Er hebben meer dan zeven pandits van VAS-Amsterdam deelgenomen en de 
Yagya voorgezeten en vanuit de Vyas korte lezingen gegeven. Waar mogelijk hebben diverse 
pandits ook bijgedragen aan het avond programma. Behalve de pandits hebben ook leden van 
VAS-Amsterdam als persoon op diverse ochtenden  meegedaan aan de recitaties en 
organisatorisch hand en span diensten verleend in algemene zin. 
De Gayatri Mantra wordt door vrijwel alle Hindoe stromingen in de wereld gereciteerd bij 
spirituele aangelegenheden. Dit gegeven is voor VAS-Amsterdam  geen punt van aarzeling 
geweest om aan deze Maha Gayatri Jagya mee te doen. Spiritualiteit is in beginsel zowel 
een groeps- als een individuele beleving. Als deze op een gemeenschappelijke manier 
uitgevoerd kan worden is dat alleen maar prachtig. Aan dergelijke samenwerking zal VAS-
Amsterdam altijd samenwerken.  
VAS-Amsterdam concludeert dat deze samenwerking een basis is voor verdere 
samenwerking met elkaar. Deelnemers hebben niet alleen nieuwe pandits leren kennen maar 
ook onbekenden zijn nu bekend met elkaar. De Hindoe familie is groter geworden, niet 
alleen in Amsterdam maar ook ver daarbuiten.   
 
Namasté 
Inder Mataw,  voorzitter VAS- Amsterdam 
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Purnima Zweers 
 
Ram Ram,  
Toen ik een uitnodiging ontving om te spreken in de mandir tijdens de Maha Gayatri Yagya, 
wist ik niet precies wat me te wachten stond omdat ik niet eerder in Mandir Shri Sitaram 
Dhaam was geweest. Het was een enorme verrassing om een plek aan te treffen in 
Nederland waar zoveel mensen het Hindoeisme beoefenen. Ik voelde me dan ook meteen 
thuis tussen zoveel gelijkgestemde zielen. 
Het is heel belangrijk om regelmatig een Yagya te doen omdat het de gehele atmosfeer 
zuivert en veel positieve energie de ether ingestuurd wordt wat niet alleen ten goede komt 
aan degenen die actief participeren. Ook mensen die dichtbij of veraf wonen zullen mee 
profiteren van de positieve effecten van de havan. Het inademen van de rook heeft een 
ontspannende werking op de geest en een helend effect op het lichaam. De effecten van 
het reciteren van de heilige mantra’s zijn zo krachtig dat het ons spiritueel gezien op een 
hoger niveau brengt.   
Van alle mantra’s neemt de Gayatri mantra een heel speciale plaats in en kan zonder meer 
beschouwd worden als een groot geschenk voor de gehele mensheid omdat middels deze 
mantra we vrede en goddelijke wijsheid afroepen voor iedereen. Het reciteren van de 
Gayatri mantra zuivert niet alleen degene die de mantra reciteert maar ook degenen die 
ernaar luisteren. Door de Gayatri mantra te reciteren zullen we ons meer in harmonie 
voelen met onszelf en de wereld om ons heen, het zal onze geest en intellect aanscherpen, 
onze harten openen en onze levenskracht (Prana) positief beïnvloeden. Niet alleen de 
betekenis van de mantra is van belang maar ook de vibraties die opgeroepen worden en die 
doorwerken in ons lichaam en subtiele energievelden.  Het reciteren van de Gayatri mantra 
heeft materieel en spiritueel een positief effect. Daarnaast heeft het invloed op het 
welzijn van alle levende wezens op aarde. Met name in deze tijd van grote onrust en 
disharmonie tussen individuele mensen en volken heeft een ritueel zoals dit plaats vond in 
Mandir Shri Sitaram Dhaam het effect dat het de negatieve energieën neutraliseert.  
Ik voel me dankbaar dat ik iets heb mogen meemaken van deze mooie grote gebeurtenis en 
hoop dat ik in de toekomst nog vaak in de gelegenheid zal zijn de tempel te bezoeken. 
 
Hari Om Tat Sat 
Purnima Zweers 
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Acharya Samvedi ji 

मनत  

ओम ्सतुता मया वरदा वेदमाता पचोदयनता ंपावमानी द�वजानाम।् 
आयु: पाण ंपजां पशुं क��त� द�वण ंब्मवचरसम।् म्यं दृवा वजत ब्मलोकम।् 
Mantra  
Ohm stuta maya varada vedamâta prachodayantâm pâvmânî dvijânâm. 
Âyuha  prânan prajâm pashum kîrtin dravinan brahmavarchasam. 
mahyan datva vrajat brahmalokam. 
 

अथर 
सतु�त करते हम वेद�ान क� । जो माता है पेरक पालक । 
पावन करती मनुज माम को ।दे आयु पाण सनत�त पशु क��तर 
बल मेधा धन बु�द का दान। सब कुछ देकर हम� पहँुचाती सवगर 
ब्मलोक का दे वरदान।। 
Arth 
Stuti karate ham veda gyaan kî, jo mâta hai prerak pâlak . 
Pâvan karatî manuj mâtra ko, de âyu prân santati pashu kîrti 
Bal medha dhan buddhi ka daan,  sab kuchh dekar hamen pahunchâtee svarg 
Brahmalok ka de varadân! 
 
करो गायमी शी मनम उचचार । Karo gayatri sri mantra ucchâr 
तन मन जीवन का हो उदार। tan man jeevan ka ho uddhaar 
ॐ ह� िजसका है मूल आधार। ohm hee jiska mool adhaar 
मनम महा गुर करे बेड़ा पार।। mantra maha Guru kare bera pâr 
 
भूभुरव:सव: महावयाार�तयाँ तीन । Bhôrbhuva svaha mahâvyârathiyân teen 
पररथवी अनत�र� दयौ सवारधीन। Prithvi antariksha dyau sarvâdheen 
सूयर चनद भूलोका्दक सवामी । Surya chandra bhûlokâdik swamee 
अननत अना्द पणवा�र नामी। Anant anâdi pranvâkshar nâmee 
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स�वता ह�  पेरक जग उृपादक । Sawita hain prerak jag utpâdak 
वरेणय शेषे पभु रचृत आ्लादक। Varenya shrest prabhu chitt Aahlâdak 
भगर कलेश कषट भसम करने वाले। bharga klesh kasht bhasma karne vâle 
देव ्दवय दयु�त कािनत उिजयाले। Dev divya dyuti kânti udjijâle 
 
धीम्ह हम धयान धर� ार्द लाय� । Dîmahi ham dhyân dhare hridi lâge 
बु�द उदबुध कर� "धी" उपजाय� । Buddhi udbudh karen “dhî “updjâye 
हम� पेरणा पाात होवे  वयोम क�।  Hame prernâ prâpt howe vyom kee 
पकाश �मले सुखशािनत "ॐ"क�।। prakâash mile sukhshânti Ohm kee 
 

धनय धनय शी सीताराम धाम । Dhanya dhanya Shrî Sitarâm Dhaam 
मं्दर संसथा �नरत शभु काम । Mandir sanstha nirat shubh kâm 
 

शी गायमी य� सम रचाया। Shrî gayatri Yagya satra rachâyâ 
साधु समाज समसत बुलाया। Sâdhoe samâj samast bulâyâ 
 

पं�डत �ानी पचारक पधारे । Pandit Gyâni Prachârak padhâre 
सबन े�मलकर काज सँवारे । Sabne milkar kâj savâre 
 

समरसता एकृव का दशरन । Samarsatâ ekatva kâ darshan 
गायन वादन मंचन व नतरन । Gâjan vâdan manchan va nartan 
 

�वरध�वधान जप पूजा क�तरन। Vidhividhân jap pûja kîrtan 
सािृवक सेवा पसाद भोजन । Sâtvik sevâ prasâd bhojan 
 

धमर पचार पसार म� अगगणय । Dharma prachâr prasâr mein agraganya 
उपाधयाय शी शकंर नामधनय । Upadhyay Shri Shankar nâmdhanya 
 

ब्मदेव सवामी हुए सुशो�भत । Brahmadeo Swâmi hue sushobhit 
भगवदगीता पवचन �कये पे�रत । Bhagvat Gîta pravachan kiye prerit 
 

वेदगान उपदेशह क� बह� धारा । Vedgân updesho kî bahî dhârâ 
रामायण का हुआ नाटक ायारा । Râmâyân kâ huâ nâtak pyârâ 
 
भजन समाज मणडल� भी पधारे। Bhajan samâj mandalî bhî padhâre 
सबन ेमनम, दलोक, गान उचचारे । Sabne mantra, slok, gân ucchâre 
 
अ�खल समाज ्हनद-ूआयर भाई । Akhil samâj Hindu – Arya Bhaî 
एक मंच पर जय जयकार लगाई। Ek manch par jay jaykâr lagâyî 
सृय सनातन  बजी वेद-दनुदभुी। Satya Sanâtan badjî Veda - Dundubhi 
होल�ड यूरोप म� गूँजी धमर -धवनी । Holland Europa mein gûnjî Dharma - Dvanî 
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जन मन गण म� वेदमाता गायमी । Djan Man Gan mein Vedmâta Gayatrî 
सुखदा वरदा माँ सरसवती-सा�वमी । Sukhdâ Vardâ Maa Saraswatî - Savitrî 
 
कायरकतार सेवक गण ब्हना भाई । Kârjakartâ sevak gan bahinâ bhayee 
गाइये गायमी माँक� म्हमा बधाई। Gâiyee Gayatri Maa ki Mahimâ badhâi 
 
क�रये याचना पाथरना सु-कामना । Kariye jâchna prârthnâ su - kâmnâ 
पूणर करो हे माँ ! सबक� भावना । Purne kero hé Maa! Sabki bhâvna 
 
शिकत भिकत द�जे हम� �वदया बु�द । Shakti bhakti deejé hamein vidyâ buddhi 
तुिषट पुिषट करो माँ दो �र�द �स�द । Tushti Pushti kero Maa do ridhi sidhi 
 
शदा �नषेा तुम हमम� मरिात भरो । Shraddha nishtha tum hammein tript bharo 
"सामवेद�" मनोकामना पू�त र करो।। Samvedi manokâmna pûrti karo 
 
* समसत मंगल कामनाओं स्हत  Samast mangal kâmnawo sahit 
 
पं ओमपकाश सामवेद� �श�ाशासमी पौरो्हृयाचायर (भारत) 
Omprakash Sâmvedi Shikshâshâstrî Paurohitacharya (Bharat) 

 
 

         

 

Maanas Sukti 

जहाँ सम्रु ुहँ ससपरु नाना। जहाँ क्मरु ुहँ �बपरु रनदाना॥3॥ 

भावाथर:-जहाँ सुबु�द है, वहाँ नाना पकार क� संपदाएँ (सुख क� िसथ�त) रहती ह� और जहाँ 
कुबु�द है वहा ँप�रणाम म� �वपिृत (दःुख) रहती है॥3॥ (Sundarkaand 39.3)  

Jahaan sumati tahan sampati naana, jahaan kumati tahan bipati nidaana.3. 

bhaavaarth:-jahaan subuddhi hai, vahaan naana prakaar kee sampadayen (sukh kee sthiti) 
rahatee hain aur jahaan kubuddhi hai vahaan parinaam mein vipatti (duhkh) rahatee hai. 
(Sundarkaand 39.3)  

Daar waar wijsheid heerst  zal er welvaart zijn. 
Daar waar dwaasheid is, zal ongeluk onvermijdelijk zijn.  
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Shantie Hardwarsing  
Mijn naam is Shantie Hardwarsing. Als vrijwilliger ben ik regelmatig betrokken bij diverse 
activiteiten in mandir “Shri Sitaram Dhaam”. Op deze manier probeer ik een steentje bij te 
dragen aan het succesvol verlopen van verschillende activiteiten die door de mandir 
georganiseerd worden. Met de Maha Gaytrie Yagya was het dus vanzelfsprekend voor mij, 
net als voor vele andere vrijwilligers, dat ik op mijn manier een bijdrage zou leveren aan 
deze grote wereldse activiteit met als doel het reciteren van de Maha Gaitrie mantra voor 
de wereldvrede. Welke invulling deze bijdrage van mij tijdens de Yagya zou krijgen, was nog 
onduidelijk. 
In de voorbereiding heb ik getracht zoveel mogelijk mensen persoonlijk te benaderen en uit 
te nodigen, aan te sporen en te overtuigen van het belang van deelname aan deze bijzondere 
spirituele evenement. Hierbij vond ik belangrijk dat het doel en de boodschap van deze 
Yagya helder en duidelijk overgebracht werd. Tevens benadrukte ik ook welk effect 
deelname hieraan zou kunnen opleveren aan elk individu, de natuur, de samenleving, de 
wereld en jezelf. Het verrichten van deze handeling was best wel intensief en tijdrovend. 
Ondanks dat was het zeker de moeite waard om een keer zelf ervaren te hebben, hoe 
moeilijk het is om mensen over te halen om aan een religieuze activiteit met een goed doel 
mee te doen. Voor mij was het een uitdaging en achteraf de moeite waard.  
In de periode dat de Maha Gaitrie Yagya zou plaatsvinden had ik een groot voordeel 
namelijk dat ik vakantie had. De reden waarom ik mij voorgenomen had om zoveel mogelijk 
van mijn tijd te besteden aan de Yagya totdat ik met vakantie zou gaan. 
In de praktijk betekende dat concreet dat ik al bij dag een (1) kon deelnemen.  Ik was al 
heel vroeg in de ochtend in de mandir en kon gelijk met volle enthousiasme en spirituele 
energie deelnemen aan de eerste ronde van het vuuroffer waarbij de Maha Gatrie mantra 
werd gereciteerd. Dagelijks waren er minimaal 4 sessies waarbij in totaal  
40 mala’s ( 40 x 108) de Gayatrie Mantra werd gereciteerd en ahuti ( speciaal 
samengestelde spijs) in het vuur werd geofferd. Het liefst had ik aan alle vier rondes 
deelgenomen maar dat ging niet op vanwege de grote opkomst. Ons doel was om iedere 
bezoeker van de mandir de gelegenheid te geven deel te nemen aan het vuuroffer en de 
recitatie van de Maha Gaitrie Mantra. De opkomst was groot en de populatie divers. Per dag 
namen gemiddeld 70 bezoekers deel aan de Yagya.  Deelnemers kwamen vanuit alle hoeken 
van Nederland en verschilden ook in etniciteit, cultuur en religie.  Nadat de lunch 
geserveerd was en iedereen tevreden naar huis was gegaan, begonnen de voorbereidingen 
voor de avond programma. Voorbereidingen in de keuken, in de mandir, de vele ruimten die 
we gebruikten zowel binnen als buiten. De dagen werden steeds langer. Hoe mooi is het om 
dit zelf te ervaren en deelgenoot van te zijn. Hetgeen leidde dat ik tot en met dag 32 
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intensief mijn bijdrage heb geleverd om deze Maha Yagya tot een goed einde te helpen 
brengen.  
 
Wat betekende deelname aan de Maha Gaitrie Yagya voor mij? Dat deze Ygya iets unieks 
was, wist ik al, maar dat ik persoonlijk en dagelijks van deze activiteit deelgenoot werd, 
vond ik geweldig. Dit is mij overkomen, een gegeven van God, want niet iedereen heeft het 
geluk of is in de gelegenheid om aan zo een wereldse spiritueel project mee te doen. Hoe 
uniek was het niet om je dag te beginnen met de recitatie van de oeroude Gaitrie Mantra. 
Het gevoel, de betekenis en de intensiteit van deze mantra is niet te beschrijven. Dit moet 
je zelf ervaren hebben.  Het reciteren van de Gaitrie mantra ervaarde ik als een gevoel van 
vrijheid, het zingen en reciteren vanuit het hart heeft mij fysiek beïnvloed, heeft mij ook 
emotioneel gezuiverd en dichtbij mijn hart gebracht. Naarmate ik vaker deelnam aan deze 
Maha Gaitrie Yagya  en de recitaties, ervaarde ik de vibraties en de energie die vrij kwam. 
Door deze ervaring werd mijn inspiratie om elke dag mee te doen aan de Maha Gaitrie 
Yagya alleen maar groter.  Dit was een manier voor mij om op een passende wijze een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aan de vrede in de wereld en aan de toekomst van onze 
kinderen. 
Naast deelname heb ik ook een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van een aantal 
dagelijkse zaken. Zo heb ik dagelijks in de keuken gestaan en de brunch verzorgd met de 
hulp van vele vrijwilligers die spontaan aanboden om te helpen. Daarnaast was het heel 
normaal dat ik overleg had met het vrijwilligers van de keuken over de boodschappenlijst, 
samenstellen van het menu, de was meenemen etcetera. 
De Maha Gaitrie Yagya heb ik zelf als heel speciaal ervaren. Ik zal de komende tijd met alle 
liefde en trots hierop terugblikken. Ik heb het 32 dagen lang volgehouden. Het was een 
hele intensieve periode, waar ik geen moment spijt van heb gehad. Ook niet van de vakantie, 
die nooit meer is geboekt. Ik sluit mijn verhaal af met de woorden van Acharyaji Pandit 
Shankar :’Bhagwan Ram dji apna kaam karne ke liye khud apna aadmi ko tjoenta hai”! 
Misschien was dit keer de Maha Gaitrie Yagya en Mandir Shri Sitaram Dhaam  mijn 
vakantieoord! 
 
Ram Ram! 
Shantie Hardwarsing 
 

ओम सव� भवन्त ुसिुखनः, सव� संत ुिनरामयः 
सव� भद्रािण पश्यन्त ुमाँ कि�त ्दखुः भाग भवेत। 

Ohm sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niraamayaha  
sarve bhadraani pashyantu, maa kashchit dukhaha bhaag bhavet.  
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Op een dag verraste Acharya Shankar ji mij met de vraag of ik de Gayatri mantra 
kende, ja zei ik waarna het even stil bleef. Na een paar weken werd duidelijk dat ik 
voor de Maha Gaitrie Yagya de zorg zou krijgen de telling bij te houden van de 
Gayatri Mantra en de havan sessie’s mede te begeleiden.  
Het doel was 125.000 x recitatie van de Maha Gayatri Mantra me als doel bidden 
voor Wereldvrede. De eerst dag was het voor mij even zoeken naar de juiste manier 
om alles in goede banen te leiden. Vele bhakta’s die begeleid en geïnformeerd 
moesten worden om alles vlekkeloos te laten verlopen.  
Ik ben heel blij dat Acharya ji mij de kans heeft gegeven om ervaring op te doen bij 
zo een  grote evenement. Havan doen met liefde en overtuiging, zonder enige twijfel 
in het doel geloven, is voor mij het mooiste wat er is. 
Het was een mooie manier om Bhakta’s bij elkaar te brengen die op zoek zijn naar 
rust en spiritualiteit. Men ervaarde kracht en energie bij het reciteren van de 
Gayatri Mantra. Velen deelden hun ervaring met mij wat ik fijn vond om te horen. 
Men vertelde mij ook als iets verbeterd kon worden. 
Mijn ervaringen met de deelnemers was liefdevol, men hielp elkaar bij alles. 
Onderling was de sfeer heel goed. Er waren pandits en pandita’s uit het hele land 
uitgenodigd om deel te nemen en te begeleiden bij de Havan Yagya. Met name de 
bijdrage van Vaidiek Arya Samaj is prijzenswaardig.  
Er waren Bhakta’s die al om 6 uur binnen kwamen om havan te doen. Ik probeerde 
alle dagen vroeg aanwezig te zijn. Ik heb op een paar dagen na alle dagen 
deelgenomen aan de Yagya. Het effect van de Yagya was dat ik s ’avonds nog 
stemmen hoorde van mensen die de Gayatri mantra reciteerden. Ik had zo veel 
innerlijke energie ontwikkeld, ik kon het voelen. Ik denk daarom ook dat als er 
vrede is in het hart dat er ook schoonheid is in het karakter.  
Als er schoonheid is in het karakter, is er harmonie in het gezin. Als er harmonie is 
in het gezin, is er orde in het land. Als er orde is in het land, is er vrede in de 
wereld. Met andere woorden: Hindoeïsme leidt ons naar Wereldvrede. Lees daarom 
de heilige boeken van de Hindoes waarin geen onderscheid wordt gemaakt in rang, 
afkomst, rijk en arm.  

 
Mahinder Basant  
Nieuwegein 
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Dans voor Vrede 

Prachtige rustgevende dans voorstellingen gedaan door Purnima Govardhan, Chandni 
Govardhan en Sakshi Gopal. 

Een avondvullende programma waarbij de bezoekers konden genieten van Bharat Natyam als 
primaire dans met samensmelting van verschillende dansstijlen. In ieder dans heeft de 
danser een verhaal verteld die heel goed te volgen was door de precieze uitvoering en 
choreografie. Bharat Natyam heeft als doel om een boodschap over te brengen door middel 
van expressie, zang en muziek. Gebaren en techniek kwamen mooi samen en heeft het 
publiek op een aangename manier verrast.  Ook door middel van dans kan men de rust vinden 
in zichzelf en de omgeving. Dit alles is prachtig uitgebeeld door de dansers. 

De Redactie 

         

Maanas Sukti 

परम ंमर श्रु �ब�दु अ�हससा। पर रनसदा सम अघ न गर�सा॥11॥ 

भावाथर:-वेदह म� अ्हसंा को परम धमर माना है और पर�ननदा के समान भार� पाप नह�ं है॥ 
Uttar kaand (doha 120,11) 
 
Param dharma shruti bidit ahimsa, par ninda sam agha na gareesa. 
bhaavaarth:- Vedon mein ahimsa ko param dharm maana hai aur parninda ke samaan bhaaree 
paap nahin hai. ( doha 120 chaupai 11) 
 
Volgens de Veda’s is geweldloosheid de ultieme religie. Roddelen staat gelijk aan de 
grootste zonde die men kan begaan.  
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Kirtan voor Vrede 

Dagelijks konden we genieten van een nieuwe bhajan groep en soms meerdere bhajan 
groepen met steeds weer afwisselende bhajan & kirtan. 

Om langer te kunnen bidden met het rustgevende muziek was één avond gewijd aan alleen 
maar Bhajan en Kirtan. Verschillende groepen waren uitgenodigd om het publiek mee te 
nemen op een spirituele reis. Daar waar de ene bhajan groep mediteerde met het publiek 
heeft de andere groep weer mooie bhajans en stuti’s ten gehore gebracht. Het publiek kon 
goed meedoen wat heel breed gewaardeerd is. Het samen bidden, reciteren en zingen is een 
unieke manier om positiviteit in het eigen leven en de omgeving te vergroten. Men raakt 
verbonden met het innerlijke, het Goddelijke. Een mooie manier omdat een ieder kon 
meedoen waarbij het saamhorigheidsgevoel en de verbondenheid met elkaar tot uiting 
kwam. 

De Redactie 

         

Maanas Sukti 
पर�हु स�रस ंरम न�हस भाई। परप्ड़ा सम न�हस अंमाई॥ Uttarkaand 49-01 

भावाथर: दसुरे के भलाई के सामान कोई धमर नह�ं ह� और दसुरे के पीड़ा के सामान कोई पाप नह�ं 

Parahit saris dharam nahin bhâji, parpeera sam nahin adhamayee.  
(Uttarkaand 49-01) 
Bhâvarth: Dusare ke bhalâyee ke samân koyee dharma nahin hain aur dusare ke peera ke 
samân koyee pâp nahin. 

Er is geen betere goede daad dan een ander helpen en geen grotere zonde in het pijnigen 
van anderen. (Uttarkand doha 49 chaupai 01) 
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Dat er in de Wereld onrust heerst en er een opmars van terrorisme en vele aanslagen 
wereldwijd waar te nemen is weten en zien we allemaal. De vraag hoe het leed te stoppen 
houdt ieder mens bezig en is iets wat opvalt in de directe omgeving. Men wil Vrede maar 
weet niet hoe bij te dragen tot de realisatie. 
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland heeft de Maha Gayatri Yagya aangekondigd, 
voorbereid en met succes uitgevoerd vanuit de overtuiging dat mantra recitatie de 
positiviteit in de omgeving vergroot.  Een prestatie die buitengewoon, grenzeloos en uniek 
is. Terecht mag hier gezegd worden "onbaatzuchtigheid loont".   

Doel van de Yagya was bidden voor Wereldvrede, eenheid in de samenleving, respect voor 
de individu en een sociaal sterke samenleving.  Van 19 juli tot en met 19 augustus 2016 
stond Mandir Shri Sitaram Dhaam dan ook volledig in het teken van het werken aan de 
gestelde doelen.  Elke dag weer was er een vreedzame vuuroffer, Yagya, met enthousiaste 
bezoekers die op zoek waren naar rust in zichzelf en in de Wereld .  

De bezoekers kwamen en bleven ‘hangen’ in de mandir, omdat het een rust gaf in alle 
hectiek. Veel waardering, respect, bewondering en eerbied is uitgesproken voor de 
organisator Acharya Shankar Upadhyay ji die zo een omvangrijke evenement en een zware 
taak heeft durven opzetten en ook voorspoedig heeft afgesloten. 
Vele malen is de vraag gesteld of de recitaties en het vuuroffer effect zullen hebben. Wij 
geloven er heilig in dat het effect zichtbaar zal worden. Het is een proces waar enige tijd 
overheen zal gaan maar we zullen het waarnemen. 
Wij delen wat cijfers met u die antwoord zal geven op de vraag "hebben wij het doel 
bereikt" en hoe staan we ervoor?. 
Pandit Acharya Shankar Ji heeft voorspeld dat het effect van " Gayatri Maha Yagya" 
binnen 5 jaar zichtbaar zal worden. Al tijdens de Yagya en nu na enkele maanden zien wij 
een vermindering van aanslagen en een welwillendheid van wereldleiders om met elkaar in 
gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing. Voor de Yagya waren in vele landen op 
verschillende plekken in de wereld dagelijks aanslagen. Tijdens de Yagya waren er al veel 
minder aanslagen. Onze overtuiging is dan ook dat het effect van de recitaties en de inzet 
van de vele bezoekers die samen met ons de vuuroffers en mantra recitatie met overtuiging 
hebben gedaan heeft bijgedragen.  Een bijdrage tot oplossing voor een groot probleem in 
de wereld hebben we hiermee gegeven en daar mag een ieder trots op zijn. Wij zijn trots 
op onze Gemeenschap die mee heeft willen werken aan een beter Wereld! 

Hari Ohm Tat Sat 
Sandra Naigi 
Enkele cijfers over aanslagen in de afgelopen maanden. 
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Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Sept 

Aantal 
aanslagen 32 15 12 

 
1 5 3 1 5 

Aantal doden 905 233 252 
 

28 109 376 1 84 

          
 

 

        
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
          

         

ॐ सव�शास सविसुभरवु्   

सव�शास शािनुभरवु्  

सव�शास प्ा�भवु्  

सव�शास मङगलसभवु्  
Ohm Sarvéshaam Svastir-Bhavatu 

Sarvéshaam Shaantir-Bhavatu  
Sarvéshaam Purnnam-Bhavatu  

Sarvéshaam Manggalam-Bhavatu  
Om Shaantih Shaantih Shaantih  

 
Betekenis: 

Moge er welzijn zijn in alles wezens, 
Moge er Vrede zijn in alle wezens, 

Moge  er voldoening zijn in alle wezens, 
Moge er voorspoed zijn in alle wezens. 

Om Shaantih Shaantih Shaantih 
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Meer dan 5000 jaar geleden stichtte de Indiase prins Ramchandra van de Raghu dynastie 
de ideale samenleving: Ramrajya. In deze samenleving was er geen plek voor rangen, 
standen, geen onderscheid tussen rassen en culturen.  De grote wijze Valmiki tekende de 
gebeurtenissen rond deze bijzondere prins in zijn Ramayana in het Sanskriet op.  Later 
werd dit werk door verschillende geleerden vertaald en daarmee toegankelijker gemaakt 
voor veel meer mensen. De meest gelezen vertaling is die van de grote filosoof-dichter 
Goswami Tulsidas (1532-1623).  
Met voorstelling “Ramleela-Het Spel Van Ram” hebben wij getracht een goede samenvatting 
te geven van dit werk op een originele wijze. Deze productie was ter afsluiting van de 32-
daagse Vishwa Shanti Maha Gaitri Yagya, die werd gehouden in de Shri Sitaram Dhaam 
tempel in Amsterdam ter bevordering van de Wereldvrede. 
Deze tweedaagse Ramleela werd een groot succes. Op zaterdag 20 augustus begonnen wij 
met een optocht door Amsterdam Zuidoost, onder begeleiding van een brassband, die 
devotionele melodieën speelde. De deelnemers zongen enthousiast mee en kwamen tenslotte 
bij het Bijlmer Parktheater aan, waar de voorstelling een uur later begon. 
In aanwezigheid van Swami Brahmadeo ji, Acharya Shankar ji en andere notabelen kreeg 
het publiek een niet verwachte schouwspel te zien met eigen muziek, prachtige kostuums, 
mooi decor, goed spel en dans. Ook de aanwezige muziekgroep Raaga zorgde voor een mooie 
afwisseling in de voorstelling. 
De makers kunnen trots zijn op het bereikte resultaat, vooral omdat het publiek heel 
enthousiast twee dagen naar deze meer dan 450 minuten durende voorstelling heeft 
gekeken.   
Siyavar Ramchandra ki Jai! 
 
Titel: Ramleela-Het Spel van Ram 
Regie/tekst/muziek/decor/artistiek leider: Ramdew Krishna 
Assistent-regie: Samu Ramphal 
Productie: Stichting Ganpati Padam Nataykala 
Donateur: Stichting Shri Sanatan Dharm Nederland 
 

Shri Raghubeer Bhakt Hitakaari,Suni Leejai Prabhu Aradj Hamaari 
Nishi din Dhyan Dharai djo Koyi,Ta Sam Bhakt Aur Nahi Hoyi 

Dhyaan Dharén Shivaji Man Maahin,Brahmaa Indra Paar Nahi Pahin 
Jai Jai Jai Raghunaath Kripala,Sadaa Karó Santan Pratipaalaa. 



 
31 

 

 
 

Maanas Sukti 
 

जे न �मत दख् हो�हस दख्ार�। रुनह�ह �बलोकु पाुक भार�॥   
रनज दख् �ग�र सम रज क�र जाना। �मतक दख् रज मेर समाना॥1॥ 
भावाथर : जो लोग �मम के दःुख से दःुखी नह�ं होते, उनह� देखने से ह� बड़ा पाप लगता है। अपने पवरत के 

समान दःुख को धूल के समान और �मम के धूल के समान दःुख को समेुर (बड़ ेभार� पवरत) के समान जाने  
(Kishkindha kaand doha 6,1) 
 
Dje na mitra dukh hohin dukhâree,  tinhahi bilokat pâtak bhâree. 
Nij dukh giri sam raj kari jâna. Mitrak dukh raj meru samânâ. 
Bhâvârth : djo log mitra ke duhkh se duhkhee nahin hote, unhen dekhane se hee bada pâp 
lagata hai. Apane parvat ke samaan duhkh ko dhool ke samaan aur mitra ke dhool ke samân 
duhkh ko sumeru (bade bhâree parvat) ke samân jâne ( Kishkindh kaand doha 6) 
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Verstuurde Uitnodiging 
GAYATRI MAHA YAGYA voor Wereldvrede en Eenheid in de Samenleving 
 
Heden ten dage zien we dat de Harmonie in de wereld en in onze Samenleving 
verstoord is. Dagelijks sterven onschuldige burgers, is er hongersnood, moeten 
mensen vluchten hopend op een eerzaam bestaan, anderen hebben vele persoonlijke 
problemen en ga zo door. Volgens Sanatan Dharma geeft het reciteren van Vedische 
mantra’s een zeer belangrijke impuls tot oplossingen van problemen. De invloed van 
deze oude trillingen zijn van ongekende aard en heeft verstrekkende positieve 
gevolgen. De Veda’s en andere geschriften  beschrijven de vele manieren waarop 
men in harmonie kan leven met mens en natuur. Een van die manieren is het doen van 
Havan Yagya.  
Door de unieke samenstelling van de ahuti ( offer) en de vibraties van de mantra’s, 
zenden we positieve vibraties en energieën de atmosfeer in die voor zuivering 
zorgen.  Het is wetenschappelijk bewezen dat in de directe omgeving van een 
Yagyashaala relatief minder bacteriën voorkomen in de atmosfeer dan op andere 
plekken. 
 
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland heeft het initiatief  genomen om samen 
met de Nederlandse Hindoe gemeenschap te bidden voor WERELDVREDE.  Wij 
organiseren de Gayatri Maha Yagya waarbij in totaal 125.000 keer de Gayatri 
mantra gereciteerd zal worden  tijdens de Havan Yagya gedurende 30 dagen.  
 
Dit evenement vond plaats van 19 juli tot en met 19 augustus 2016. 
In Mandir Shri Sitaram Dhaam aan de Hogendijk 6, 1105 AC in Amsterdam 

Zuidoost. 
 
Programma: dagelijks van 19 juli tm 19 augustus 2016: 
08:00-11:00:  Havan Yagya ( deelname middels aanmelding) 
11:00-18:00:  geen programma, maar mandir blijft open 
18:00-19:00:  Pooja en gelegenheid voor offeren Phool en Prasaad  
18:30-19:30:  Bhajan & Kirtan 
19:30- 21:00  Mantra Paath en Katha 
21:00 uur:  Aarti  
Na Aarti:  Prasaad en Bhojan 
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Programma indeling s avonds: 
19 juli:  Guru Purnima; katha Guru gyaan 
20 juli tm 26 juli: Srimad Bhagwat Geeta Katha door Swami Sunirmalananda ji 
27 juli tm 5 aug: Ram Katha nederlands door Manasdoot Soeroedj Baladien ji   
6 en 7 aug: Katha door Pandit J.Sewnandan ji 
8 aug: Katha door Acharya Samvedi ji 
9 augustus: Klassieke Dans voor Vrede  
10 aug tm 17 aug: Katha door Swami Brahmadeo Upadhyay ji 
13 augustus: Meditatie voor Vrede 
18 augustus: Kirtan voor Vrede 
19 augustus: offeren van 1000 lota melk en Katha Gaitrie Mata 
20,21 augustus: Afsluiting met Ram Leela in Bijlmerparktheater door St. Ganpati 

Padam Nataykala 
 
Wij nodigen u en uw naasten van harte uit om deel te nemen aan dit speciale 
evenement waarin we zullen bidden voor Vrede voor iedereen en Eenheid in de 
samenleving.  
Om deel te nemen aan de Havan Yagya vragen wij u om uw naam door te geven zodat 
we rekening kunnen houden met uw komst. 
 
Wilt u naast uw aanwezigheid ook een bijdrage leveren om dit evenement te steunen 
dan kan dat door middel van schenking van goederen of diensten of financiële 
middelen. Goederen en diensten kunt u in de mandir afgeven, geld kunt u onder 
vermelding van  
Donatie Gayatri Maha Yagya of Donatie GMY tnv Stichting Shri Sanatan Dharma 
Nederland storten op IBAN: NL16INGB0001726138 / BIC : INGBNL2A  
 
Informatie over dit evenement kunt u verkrijgen via:  
Acharya Shankar Upadhyay ji:  06-47334747  
Sandra Ramdoelare Panday: 06-47988086 
Mandir: 0294- 266942 
email: sanatan@hotmail.nl   of  srpsan@live.nl 
 
Wij zien en ontmoeten u graag tijdens deze dagen! 
Jai Shri Ram _/\_ 
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland 
  

mailto:sanatan@hotmail.nl
mailto:srpsan@live.nl
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Verantwoording 
 

Bidden voor Wereldvrede en Verbinden Maatschappij 
 

Van idee tot uitvoering 
Idee uitwerken => vele uren vergaderen 
Planning maken 
Benaderen Ambassadeurs 

• Herkenning en Erkenning onrust 
• Vertrouwen in programma 
• Groei van vertrouwen 

Verspreiden uitnodiging 
• Huis aan huis  
• Info via social media 
• Benaderen familie en vrienden 

Vragen donaties 
• Gulle donateurs 
• Toezegging medewerking 
• Groei enthousiasme 

Benaderen Pandit’s 
Benaderen Bhajan & Kirtan Groepen 
Vrijwilligers indelen 
 
 

Vertrouwen in het doel: is voor onze gemeenschap 
 

Kennismaking met onze Geschriften en Gebruiken 
Goede voorbereiding 
Goed gevarieerd programma 
Hulp uit de gemeenschap 
Vaste kern vrijwilligers 
Medewerking Vaidik Arya Samaj 
Medewerking Radiostations Rotterdam 
Media aandacht nationaal en internationaal 
Medewerking Shiva Mandir Rotterdam en Amsterdam 
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Start en verloop 
 

Begin om 05:00 uur sankalp door Acharya ji 
Eerste bezoekers havan 06:00 uur 
Goede opkomst, mooie reacties 
Ook minder mooie reacties van afstand 
Dag begon om 03:00: schoonmaak Havan Kund en voorbereidingen 
Dagelijks gemiddeld 60 tot 70 Bhakta’s voor Havan 
Dagelijks verzorging van thee/koffie/fris, ontbijt, lunch en avondeten 
Dagelijks schoonmaak alle ruimten 
De hele dag door bezoekers 
Gasten uit binnen- en buitenland 
Nederland, India, Suriname, België en Duitsland, Maleisië, Indonesië, ect. 
 
 

Gevarieerd programma 
Bhagvat Gita katha door Swami Sunirmalananda ji 
Ram Katha door Manas doot Soeroedj Baladien ji 
Katha door Pt. Sewnandan ji 
Katha door Acharya Samvedi ji 
Katha door Swami Brahmadeo Upadhyay ji 
Afsluiting door Acharya Shankar ji 
Kirtan voor Vrede 
Dans voor Vrede 
Dagelijks bhajan & kirtan 
3 Mandir Pandit’s:  dagelijks beschikbaar 
Vaidik Arya Samaj  Pandit’s en Pandita’s 
dagelijks minimaal 1 Pandit/Pandita uit de gemeenschap 
25 Pandits en Pandita’s die mee hebben gewerkt 
 

Bezoekers 
Enthousiast en Blij 
Behulpzaam 
meewerkend 
Saamhorigheid 
In 32 dagen ongeveer 7.000 bezoekers 

 

Vrijwilligers 
 
Onze vast Pandit’s: Acharya ji, Pt. Krishna en Pt. Dharma 
Keukenploeg: dagelijks gevarieerd eten hele dag door 
Helpers voor keukenploeg: voorbereiding voor eten, afwassen 
S morgens vroeg 03:00 uur tot s avonds 01:00 
Havan Kund ploeg 



 
36 

 

Dames voor de Mala’s 
Schoonmaakploeg 

Donaties Donateurs en Bezoekers  
uit alle provincies 

 
Maha Gaitri Yagya: voor de Gemeenschap door de Gemeenschap 
Geen Subsidies gekregen 
Donaties naar vermogen uit heel Nederland 

• Geld: persoonlijk en of via de Bank 
• Goederen: afgeleverd in mandir 
• Hulp: van de voren aangekondigd of spontaan aangeleverd 

 
• Bezoekers en donateurs uit alle Provincies: 
• Abcoude, Almere, Amsterdam, Amstelveen, Assen, Badhoevedorp, Barendrecht, 

Capelle a/d IJssel, Delft, Den Bosch, Den Haag, Deurne, Diemen, Dordrecht, 
Dreumel, Dronten, Echt, Eindhoven, Geldrop, Gemert, Gezind, Groningen, Halfweg,, 
Hogezand, Hoofddorp, Hoogvliet, Hoorn, Houten, Huizen, Kelpen-Oler, Leek, Leiden, 
Lelystad, Maarssen, Maastricht, Nieuw Vennep, Nieuwegein, Nijkerk, Ophemert, 
Oude Meer, Pijnacker, Purmerend, Rhoon, Rotterdam, Schagen, Sittard, Sneek, 
Spijkenisse, Tilburg, Utrecht, Veghel, Venlo, Vleuten, Weesp, Wijchen, Zaandam, 
Zaandijk, Zeeland, Zevenkamp, Zoetermeer, Zwaag, Zwolle. 

• Anonieme donateurs 
• Buitenland: België, Engeland, Duitsland, Suriname, India, Maleisië en Indonesië 

 
Financieel 

Totaal opgehaald:  € 18.311 
Totale kosten: € 13. 515 
Restant :  € 4.796 
Rest bedrag: voor activiteiten in de toekomst 
 

Afsluiting 
Doel bereikt ondanks hobbels 
Koesteren vertrouwen 
Gemeenschap klaar voor groei 
Behoefte Gemeenschap duidelijk 
Persoonlijk contact goed en fijn 
Ontmoeten en verbinden: velen vinden elkaar 
Kennisdeling komt goed op gang 

 
Voor de Gemeenschap door de Gemeenschap 

Bedankt voor uw komst, uw bijdrage en uw medewerking 
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