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 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SAI	  RAM	  
Shri Satyam Sai World Foundation nodigt u en uw familie hierbij uit voor de  

Maha Shivaratri – viering (de grote nacht van Shiva)  
op donderdag 27 februari 2014,  

van 18:00 uur tot 06:00 uur de volgende ochtend 28 februari 2014. 
Deze heilige gebeurtenis vindt plaats in Zaal ’t Gein, Zandheuvelweg 4, 3744 MN 
te Baarn ( volg borden ’t Gein op het terrein)  
 
Programma: 
17:00   uur  Zaal open  
18:00   uur  Aanvang Puja 
18:15 – 06:00 uur  Shiva Puja 
     Mantra recitatie en Kirtan 
 
U krijgt ook de gelegenheid voor het offeren van melk, bloemen en 
presaad. 

	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  mailen: info@shrisswf.org	  	  Het	  is	  handig	  om	  een	  eigen	  bhajanboek,	  
Jappa-‐mala	  en	  kussen	  mee	  te	  nemen.	  

"Maha Shivaratri, Maha (heilige) de Ratri (nacht) van Shiva (Goedheid, Goddelijkheid en Geluk), 
wordt gevierd op de nacht die voorafgaat aan de Nieuwe Maan, wanneer de maan totaal verduisterd 
is. De maan en de geest waarover zij heerst, worden beide elke maand op die veertiende nacht van de 

donkere helft van de maan, sterk minder in kracht. Wordt die nacht gewijd aan vurige aanbidding 
van God, dan wordt het restant van de eigenzinnige geest overwonnen en is men verzekerd van de 
zege. Shivaratri van deze maand is heiliger dan van die van de andere maanden en wordt daarom 

Mahashivaratri (grote nacht van Shiva) genoemd. Ter verheerlijking van God dient de nacht in vast 
geloof te worden doorgebracht. Men zou zich geen ogenblik met andere gedachten moeten 

bezighouden”, Sai Baba. 
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PROGRAMMA  MAHA SHIVARATRI 2014 
 
Eerste prahar (gedeelte) van 18.00-21.00 uur 
18.00-20.00   Rudri paath (gebed + rituelen) 
18.00-20.00   Chanten “Om Namah Shivaya”, japam en meditatie 
20.00-21.00   Kirtan en inloop abhishek 
 
Tweede prahar (gedeelte) van 21.00-00.00 uur 
21.00-21.15   Puja (gebed) shiva pancakshar stotra en lingasthakam            
21.15-22.30   108 Bilva patra (offeren van Bilva blaadjes) en inloop 
22.30-00.00   Kirtan  
 
Derde prahar (gedeelte) van 00.00-03.00 uur 
00.00-00.15   Puja (gebed) pashupatastakam en 12 jyotir lingam 
smaranam                                         
00.15-01.30   Rudri paath (rituelen) met inloop  
01.30-03.00   Kirtan  
 
Vierde prahar (laatste gedeelte) van 
03.00-06.00 uur                                  
03.00-03.15   Puja (gebed) Shiv Chalisa                                                                         
03.15-04.15   1008 namen van Shiva met 
archana (offeren) van rijst 
04.15-05.00   Inloop abhishek 
05.00-06.00   Kirtan 
05.15-05.45   Havan (vuuroffer)  
06.00             Aarti 
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