Devutthani Ekadashi Zondag 14 november 2021
Devutthani Ekadashi is ook wel bekend als Prabodhani Ekadashi. Het wordt
beschouwd als de meest krachtige Ekadashi van het jaar. Tijdens alle
Ekadashi’s wordt er gevast en gebeden om verlossing en de genade van Shri
Hari. Maar het effect van deze Ekadashi is het krachtigst.
Devuthani Prabodhini Ekadashi valt dit jaar op 14 november.
Vier maanden geleden begon op Devasayani Ekadashi de rustperiode van
Vishnu Bhagwaanji waarin hij in Yoga nidra ging. Voor de Bhakta was het een
periode van aanbidding, boetedoening en liefdadigheid. We hebben binnen
deze maanden de Shraavan Maas puja’s gedaan en nu is de Kartik Maas
gaande waarin we bv de 5 daagse Divali parwa hebben gevierd. U heeft de
afgelopen tijd uw puja’s kunnen uitvoeren en uw sewa en daan kunnen doen.
Start huwelijks seizoen
Deze Ekadashi is ook de dag waarop vivaah van Tulsi Mata met Saligram Deva
plaatsvindt. Deze dag is een gunstige dag om zegen te verkrijgen voor een
gelukkig huwelijksleven. Iemand die moeite heeft om een geschikte
huwelijkspartner te vinden, iemands wiens huwelijk niet plaatsvindt, echtparen
die problemen ervaren kunnen deze dag Tulsi Vivaah puja uitvoeren of een
puja bijwonen.
Nadat deze puja is gedaan start officieel het huwelijks seizoen volgens de
Hindoe kalender en kunnen er weer huwelijksceremoniën worden
georganiseerd. Zoals u weet was het ongunstig om in de afgelopen 4 maanden
( chatur maas) te trouwen (van Devasayani Ekadashi tot Devatthani Ekadashi).

Shubh kaarya’s
Tevens mogen alle andere shubh kaarya’s als verhuizing naar een nieuwbouw
huis (griha pravesh), starten van een onderneming, murti sthaapana, janewu
sanskaar enz. weer plaatsvinden.
Viering Devutthani Ekadashi
Samen met u zullen we stilstaan bij deze dag in Mandir Shri Ketumaleshwar
Dhaam. Na puja , Tulsi Vivaah ceremonie en Mantrapaath zal Acharya Shankar
ji door middel van Katha de bijzondere waarde van de Devutthani Ekadashi
uitleggen.
Programma:
11:00 puja en paath, gelegenheid tot offeren phool en prasaad
12:00 Katha
13:00 Aarti en prasaad
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.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de viering en uw leven te
verrijken. Ook kunt u phool, prasaad en uw offers brengen deze dag.
Tot dan!
Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam
Provincialeweg 19, 9864 PA Kornhorn
Info: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl website: www.muhurta.nl
telefoon: 06-25084137 / 06-47988086

