
 
 
Om Joong Sahswaha (5x) 

  
Mogen wij de dood overstijgen door 
realisatie van het Goddelijke 

   
Arati (roep en antwoord)  
Arati Sri Sacha Swaroopa Ki 
Apa Roopa Ada Bhodha Swaroopa Ki 
Arati Sri Sacha Swaroopa Ki 
Nija Bhodha Roopa Bhodha Swaropa Ki 
Arati Sri Sacha Swaroopa Ki 
Prakriti Bhoopa Prarabdha Bhoopa Ki 
Purushart Bhoopa Purushart Roopa Ki 
Swayam Swaroopa Ki 
Arati Sri Sacha Swaroopa Ki 
Arati Nija Satya Swaroopa Ki 
Arati Sri Sacha Swaroopa Ki 

 Ik beweeg het licht naar de heilige 
ondeelbare vorm van de 
eerbiedwaardige Waarheid, binnenin 
alle vormen als de ware Goddelijke 
essentie. Moge onze verbinding nooit 
verbroken worden. De Grote Waarheid 
is zelfrealisatie en moet gerealiseerd 
worden. Deze waarheid is de Meester 
van alles wat verleden en heden is in 
onze levens, het is de meester van alle 
activiteit. De waarheid is alomvattend 
en altijd en overal. Laat ons het licht 
wuiven naar die waarheid in ons 
allemaal. Laat ons het licht wuiven, als 
een devotioneel offer,  zodat we God 
mogen realiseren in onszelf. 

   
Om Sarve Bhawantu Sukhinaha  
Sarve Santu Niramaya  
Sarve Bhadrani Pashyantu  
Ma Kashchid Dukha Bhag Bhavet 

 Moge alle wezens vreugdevol zijn 
Moge allen bevrijd zijn van het lijden 
Moge alle mensen voorzien worden in al 
wat ze nodig hebben en God vinden in 
zichzelf 

   
Om Poornamidaha Poornamidam 
Poornat Poornam Udachyate  
Poornasya Poornam Adaya  
Poornameva Avshishyate 

 Dit is perfect Dat is perfect Vanuit het 
perfecte ontspringt het perfecte Neem 
het perfecte weg van het perfecte En 
alleen perfectie blijft over (Perfect 
betekent ook heel, compleet, absoluut) 

   
De Linie van Overwinning 
Om Sri Sacha Maha Prebu Ki: Jay Ho 
Paramatma Ki: Jay Ho 
Paramatma Ka: Prakash Ho 
Annapurna Laxmi Ka: Prakash Ho 
Agnim Laxmi Narayan Ki: Jay Ho 
Agnim Swaroopa Ki: Jay Ho 
Gurudev Bhagwan Ki: Jay Ho 
Sri Sacha Maha Prabhu Ki: Jay Ho 

  
(We erkennen en eren allen die ons 
grote werk ondersteunen) 
Overwinning aan de hoogste Waarheid, 
de Goddelijke essentie in alles 
Overwinning aan ‘Dat’ wat voorbij alle 
begrenzingen is 

   
Om Narayana Pan Mastu (5x)  Offerande van zoetigheid voor 

Narayana en Laxmi 
   
Om Shanti Shanti Shanti-i  Moge er in jouw leven vrede zijn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze ceremonie is een gebed dat uitgevoerd wordt om de 
wereld te voorzien van voedsel en welvaart. 

Het vuur wordt beschouwd als de mond van God, die onze 
gaven in de vorm van mantra’s en geheiligde voorwerpen 

consumeert in de Havan. 
Het wordt gebruikt als een symbool voor complete 

transformatie van materie in ether. 
Dit gebed is voor de wereldvrede  

en zelfrealisatie voor allen.  
Moge alle wezens verlicht worden  
en de genade van God ontvangen. 

 
Om Shanti. 
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Purificatie Mantra 
Om Apavitraha Pavitro Va Sarva 
Avasthangato Piva Yaha Smret Pundari 
Kamgachaha Sa Bahya Byantra Suchi 

 Allen worden gezegend wanneer zij zich 
Vishnu met zijn lotus ogen herinneren, 
men wordt gezuiverd en geschikt om de 
puja uit te voeren. 

   
Om Keshwaya namaha 
Om Madhwaya namaha  
Om Narayanaya namaha  
Om Hrishikeshaya namaha 

 We buigen voor heer Vishnu: 
 .... in de vorm van Keshwa 
.... die de demon Madhu doodde 
.... die ligt op een bed van Naga 
.... die zegeviert over de zintuigen 

   
Om Agnim Laxmi Narayana  
Esthapyami (5x) 

 We verzoeken en benoemen de Godin 
Laxmi en de Heer Narayana in de vorm 
van Agnim (vuur) door recitatie van 
deze mantra 

   
Om Shnanam samarpyami 
Om Pushpam samarpyami 
Om Chandanam samarpyami 
Om Doopam samarpyami 
Om Deepam darsyami 

 We offeren het vuur deze gift van: 
.... een reinigend en ontspannend bad 
.... bloemen .... sandelhout pasta 
.... wierook voor de geur en de 
zuivering van de atmosfeer.... licht als 
medium tussen ons hart, het vuur, en 
de harten van alle wezens 

   
Ganesha Mantra  
Om parvati pataye 
 Hara hara hara mahadev  
Gajananam butam Ganadi sevatam 
Kapitha jambhu Phalacharu hakshanam 
Umasutam shoka Vinasha karakam 
Namami vigneshvara Pada pankajam 
Om 

 O Godheid met het olifantengezicht 
Ganesha U wordt gediend door de 
begeleiders van Shiva en u eet woud-
appels en bramen  
U bent de zoon van Uma, die droefheid 
vernietigt  
Ik buig neer aan de lotusvoeten van 
hem die hindernissen verwijdert 

   
Sankulp (roep en antwoord) 
Hé Paramatma Apni jan kari 
Tatha bhakti ka prakash karo 
Avarandosh vikar ka anta karo 
Annapurna Laxmi roopa ho kar 
Sahej swa bhavik prakash karo 
Tatha varanashram vedic kramanusar 
Strishti roop se vyvashtitho 
Iss prakar dhukantak khel ka anta 
Sukhantak khel ka prakash 
Sarva sarvatra roop me ho kar 
Sarva sarvatra roop ho kar karo  
Apna Sankulp ap purna karo 
Apna prakash ap karo 

 Ontwaak God! Ontwaak in mij! Breng 
de Goddelijke liefde vanuit het diepste 
in mij tot uiting. Ontwaak in alles en 
iedereen!  
Voorzie ons in wat wij nodig hebben, 
zodat wij al onze aandacht aan 
Zelfrealisatie kunnen wijden. Laat de 
hele wereld ontwaken! Moge allen hun 
leven de leer van de Dharma toewijden. 
Moge we in alles God zien. Breng lijden 
tot een einde en ontsteek de vreugde 
van het ontwaken.  
Wij weten dat u overal bent, altijd! 
Vervul de belofte van bevrijding door 
het Goddelijke licht van louter 
gewaarzijn, vanuit het diepst van ons 
hart te laten schijnen. 

   

 
Om sri Ganeshaya namaha swaha (5x) 

 
Ik schenk een offer voor de geliefde 
Ganesha, die hindernissen verwijdert  

   
Om sri Guruve namaha swaha (5x)  Ik schenk een offer voor de Zegen van 

de Guru over deze puja 
   
Om Ambe’ Ambike’ Ambalike’ 
Namanayati Kashchanaha 
Sastyswakaha Subhadrikam 
Kampeel Vashneem Swaha (5x) 

 Ambe’ Ambike’ Ambalike’ (drie matrika 
shaktis), zegen deze havan. Breng onze 
gebeden omhoog naar de woonplaats 
van Brahma, ongehinderd het bewust-
zijn doordringend 

   
Gayatri Mantra  (108 of 9 x) 
Om Bhur Bhuvah Svah 
Tat Savitur Varenyam  
Bhargo Devasya Dhimahi 
Diyoyona Prachodayat  
Swaha 

 Door alle lagen van ervaring heen is 
“DAT” de ware aard die het bestaan 
verlicht, het allerhoogste ENE. Moge 
alle wezens door subtiele en 
meditatieve intelligentie, de verheven 
schittering van verlicht bewustzijn 
gewaar zijn. 

   
Prabhu Aapa Jago(3x) Paramatma Jago 
Mere Sarva Jago Saravatra Jago 
Prabhu Aapa Jago Paramatma Jago 
Swaha(9x) 

 God, ontwaak 
God, ontwaak  in mij 
God, ontwaak overal! 

   
Medicijn Buddha Mantra (14 of 98 x) 
Om namo Bhagawate Bhaishjaya Guru 
Vaidurya Prabha Rajaya  
Tathagataya Arahate  
Sammyaksam Buddaya Teyata  
Om Bekhajye Bekhajye Maha Bekhajye 
Bekhajye Rajaya Samungate Swaha  

 Uitverkorene!  Ik buig voor koning van 
lapis lazuli. Die de cyclus van geboorte, 
ouderdom, ziekte en dood heeft 
overwonnen. Hij die  naar de staat van 
Boeddha, de hoogste genezer, is 
gegaan, die volmaakt ontwaakt is. De 
verlichte Ene. Medicijn Boeddha, koning 
van alle genezers. 

   
Seed Beey (108 x) 
Guru Mantra of Om Sacha (in stilte) 
Swaha  

  

   
Gate Gate Para Gate  
Parasamgate Bodhiswaha (9x) 

 Ga, ga voorbij, voorbij het hoogste  
voorbij de hoogste realisatie,  
ga ook daaraan voorbij 

   
Om Tat Purushaya Vidmahi  
Maha Dewaya Demahi  
Tano Rudrah Prachodayaat  
Swaha (5x) 

 We betonen ons respect aan Rudrah 
(de grote god Shiva) die verschijnt als 
de kosmische mens. Moge de wereld 
zijn welwillende zegening verkrijgen. 
Moge hij Gods licht in de harten van de 
mensen onderhouden en ons 
beschermen 
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