HINDOE FEESTDAGEN 2021 ह िंदू उतसव 2021
14 januari Makar Sankranti
Makar Sankranti wordt als goed beschouwd voor veelbelovend werk. Deze duur van veertig Ghatis
staat bekend als Punya Kaal. Sankranti-activiteiten, zoals het nemen van een bad, het aanbieden van
Naivedhya (voedsel aangeboden aan de godheid) aan Heer Surya, het aanbieden van liefdadigheid of
Dakshina, het uitvoeren van Shradha-rituelen en het vasten of Parana, moeten worden gedaan
tijdens Punya Kaal.
16 februari Basant Panchami
Vasant Panchami-dag is gewijd aan godin Saraswati, de godin van kennis, muziek, kunst, wetenschap
en technologie. De godin Saraswati wordt aanbeden op de dag van Vasant Panchami. Vasant
Panchami is ook bekend als Shri Panchami en Shri Saraswati Panchami.
Mensen aanbidden de godin Saraswati om verlicht te worden met kennis en om zich te ontdoen van
lethargie, traagheid en onwetendheid. Dit ritueel van het initiëren van onderwijs aan kinderen staat
bekend als Akshar-Abhyasam of Vidya-Arambham / Praasana, een van de beroemde rituelen van
Vasant Panchami. Scholen en hogescholen regelen 's ochtends puja's om de zegen van de godin te
zoeken.
11 maart Maha Shivratri
Shivratri is een groot festival van convergentie van Shiva en Shakti. Chaturdashi Tithi tijdens Krishna
Paksha in de maand Magha staat bekend als Maha Shivratri.
Vrat Vidhi
Een dag voor Shivratri Vrat, hoogstwaarschijnlijk op Trayodashi, mogen toegewijde slechts één keer
eten. Op Shivratri-dag, na het beëindigen van de ochtendrituelen, dienen toegewijde Sankalp
(संकल्प) te nemen om de hele dag op Shivratri te vasten en om de volgende dag voedsel te nemen.
Tijdens Sankalp beloven toegewijde voor zelfbeschikking gedurende de vastenperiode en zoeken ze
de zegen van Lord Shiva om het vasten zonder enige tussenkomst te beëindigen. Hindoe-vasten zijn
streng en mensen beloven zelfbeschikking en zoeken Gods zegen voordat ze eraan beginnen om ze
met succes af te ronden.
28 maart Holika Dahan
Holika Dahan Muhurta wordt beslist op basis van de volgende regels:
De eerste voorkeur om Holika Dahan Muhurta te krijgen is tijdens Pradosh, terwijl Purnimasi Tithi de
overhand heeft en Bhadra voorbij is. Als Bhadra de overhand heeft tijdens Pradosh maar het eindigt
voor middernacht, dan moet Holika Dahan worden gedaan nadat Bhadra voorbij is. Als Bhadra na
middernacht voorbij is, mag alleen Holika Dahan in Bhadra worden gedaan en bij voorkeur tijdens
Bhadra Puncha. Men moet echter Bhadra Mukha vermijden en in geen geval mag Holika Dahan in
Bhadra Mukha worden gedaan. Dit brengt het hele jaar door pech, niet alleen voor individuen maar
voor de hele stad en het land. Vaak is Bhadra Puncha niet beschikbaar tussen Pradosh en
middernacht. In dergelijke situaties zou men Holika Dahan moeten doen tijdens Pradosh. In zeldzame
gevallen waarin noch Pradosh noch Bhadra Puncha beschikbaar is, zou men na Pradosh Holika Dahan
moeten doen.

29 maart Holi Phagun
Holi is een religieus festival dat door hindoes over de hele wereld wordt gevierd. Holi wordt ook wel
het kleurenfestival genoemd.
In de meeste regio's wordt het Holi-festival twee dagen gevierd. De eerste dag staat bekend als
Jalanewali Holi - de dag waarop Holi-vreugdevuur is afgelopen. Deze dag staat ook bekend als Chhoti
Holi en Holika Dahan. De tweede dag staat bekend als Rangwali Holi - de dag waarop mensen spelen
met gekleurd poeder en gekleurd water. Rangwali Holi, de belangrijkste Holi-dag, staat ook bekend
als Dhulandi (धुलण्डी).
Op de eerste dag worden na zonsondergang vreugdevuren aangestoken bij Right Holika Dahan
Muhurat. De belangrijkste Holi-dag waarop mensen met kleuren spelen, is altijd de volgende dag van
Holika Dahan of Holi-vreugdevuur. De volgende ochtend spelen mensen Holi met droge en natte
kleuren. Mensen zijn meer bereid en comfortabel om Holi te spelen met droge gekleurde poeders
die bekend staan als Gulal. Veel mensen vinden echter dat Holi-vieringen niet compleet zijn zonder
natte kleuren. Natte kleur wordt op het gezicht aangebracht en wordt ter plaatse aangebracht door
een kleine hoeveelheid water te mengen met droog gekleurd poeder. Meer enthousiaste Holi folk
mixen droog gekleurd poeder in een volle emmer water om het hele lichaam in natte kleur te
dompelen.
12 – 20 april 1e Navratri
De meeste gebruiken en rituelen die tijdens Shardiya Navratri worden waargenomen, worden ook
tijdens Chaitra Navratri waargenomen. Ghatasthapana Muhurta en Sandhi Puja Muhurta zijn
populairder tijdens Shardiya Navratri, maar deze Muhurta ('s) zijn ook nodig tijdens Chaitra Navratri.
Ghatasthapana is een van de belangrijkste rituelen tijdens Navratri. Het markeert het begin van
negen dagen feest. Onze geschriften hebben goed gedefinieerde regels en richtlijnen om
Ghatasthapana gedurende een bepaalde periode aan het begin van Navratri uit te voeren.
Ghatasthapana is een aanroeping van Godin Shakti en als je het op een verkeerde tijd doet, zoals
onze geschriften van tevoren waarschuwen, zou het toorn van de godin Shakti kunnen brengen.
Ghatasthapana is verboden tijdens Amavasya en 's nachts.
De meest veelbelovende of Shubh-tijd om Ghatasthapana te doen is de eerste een derde van de dag
terwijl Pratipada de overhand heeft. Als deze tijd om een of andere reden niet beschikbaar is, kan
Ghatasthapana worden gedaan tijdens Abhijit Muhurta. Het wordt aangeraden om Nakshatra Chitra
en Vaidhriti Yoga te vermijden tijdens Ghatasthapana, maar dat is niet verboden. De belangrijkste
factor om te overwegen is dat Ghatasthapana wordt gedaan vóór de hindoeïstische middag terwijl
Pratipada de overhand heeft.
21 april Ramnavmi
Bhagvan Ram werd geboren op Navami Tithi tijdens de Shukla Paksha of Chaitra-maand. Elk jaar
wordt deze dag gevierd als de verjaardag van Bhagvan Ram. Ram werd geboren tijdens de
Madhyahna-periode, die midden op de hindoe-dag is. Madhyahna, die zes Ghatis duurt (ongeveer 2
uur en 24 minuten), is de meest gunstige tijd om Rama Navami Puja-rituelen uit te voeren. Het
middelpunt van Madhyahna markeert het moment waarop Shri Ram werd geboren en tempels
symboliseren dit moment als geboortemoment van Bhagvan Ram. Het zingen van Shri Ram en de
viering bereikt in deze tijd zijn hoogtepunt.

26 april Hanuman Jayanti
Hanuman Jayanti wordt tijdens de Chaitra-maand op volle maan gevierd. Hanuman, ook wel bekend
als Vanar God, werd op deze dag geboren en Hanuman Jayanti wordt gevierd om de geboorte van
Hanuman te herdenken.
Toegewijden observeren Hanuman Jayanti gedurende verschillende tijd van het jaar volgens hun
regionale overtuigingen en het type kalender dat wordt gevolgd.
Er wordt aangenomen dat Hanuman bij zonsopgang werd geboren. Op Hanuman Jayanti-dag
beginnen tempels spirituele lezingen bij zonsopgang voor zonsopgang en stoppen deze na
zonsopgang.
Hanuman, een fervent toegewijde van Bhagvan Ram en Sita zelf, staat ook bekend als Anjaneya.

24 juli Guru Purnima
De dag van de volle maan tijdens de Ashadha-maand staat bekend als de Guru Purnima-dag.
Traditioneel is deze dag gereserveerd voor Guru Puja of Guru Worship. Op deze dag bieden
discipelen Puja aan of betuigen ze respect aan hun goeroes. Guru verwijst naar een spirituele gids die
discipelen verlicht door zijn kennis en leringen.
Guru Purnima is ook bekend als Vyasa Purnima en deze dag wordt herdacht als geboortedag van
Veda Vyasa. Veda Vyasa was zowel de auteur als een personage in het hindoeïstische epos
Mahabharata.

13 augustus Nag Panchami
Shukla Paksha Panchami tijdens de Sawan-maand wordt waargenomen als Nag Panchami. Meestal
valt de Nag Panchami-dag twee dagen na Hariyali Teej. Momenteel valt Nag Panchami in de maand
juli en augustus in de Engelse kalender. Vrouwen aanbidden Nag Devta en bieden op deze dag melk
aan slangen. Vrouwen bidden ook voor het welzijn van hun broers en familie.
is een traditionele verering van slangengoden die door hindoes in heel India worden waargenomen.
In de hindoeïstische kalender worden sommige dagen als belangrijk beschouwd om slangengoden te
aanbidden en Panchami Tithi, vooral tijdens de Shravan-maand, wordt als zeer gunstig beschouwd
om slangengoden te aanbidden. Nag Panchami is een van die belangrijke dagen en werd tijdens de
Shravana-maand waargenomen op Shukla Paksha Panchami.
Er wordt aangenomen dat elke Puja die aan slangen wordt aangeboden, de slanggoden zou bereiken.
Vandaar dat mensen op die dag levende slangen aanbidden als vertegenwoordiger van slangengoden
die in het hindoeïsme worden vereerd en aanbeden. Hoewel er verschillende slangengoden zijn,
worden de volgende twaalf aanbeden tijdens Nag Panchami Puja

22 augustus Raksha Bandhan
Raksha Bandhan wordt gevierd in de Shravana-maand tijdens de dag van de volle maan of Purnimadag.
De beste tijd om Rakhi op Raksha Bandhan te binden is tijdens Aparahna, wat volgens de
hindoeïstische indeling van de dag laat in de middag is. Als de Aparahna-tijd niet beschikbaar is, is
Pradosh-tijd ook geschikt om rituelen uit te voeren die verband houden met Raksha Bandhan.
Raksha Bandhan-rituelen mogen niet tijdens Bhadra worden gedaan. Bhadra is een kwaadaardige tijd
die moet worden vermeden voor al het gunstige werk. De meeste hindoeïstische religieuze teksten,
waaronder Vratraj, adviseren om Bhadra-tijd te vermijden om Rakhi te binden tijdens het Raksha
Bandhan-festival.

30 augustus Krishn Janam Ashtmi
Toegewijden, die vasten op Janmashtami, zouden een dag voor Janmashtami de enige maaltijd
moeten hebben. Op de vastendag nemen toegewijden Sankalpa om een dag lang te vasten en om
het de volgende dag te verbreken wanneer zowel Rohini Nakshatra als Ashtami Tithi voorbij zijn.
Sommige toegewijden verbreken het vasten als Rohini Nakshatra of Ashtami Tithi voorbij is. Sankalpa
wordt ingenomen na het beëindigen van de ochtendrituelen en het vasten van een dag begint met
Sankalpa.
De tijd om Krishna Puja uit te voeren is tijdens Nishita Kaal, wat de middernacht is volgens de
Vedische tijdwaarneming. Toegewijden voeren gedetailleerde rituele puja uit tijdens middernacht en
het omvat alle zestien stappen die deel uitmaken van Shodashopachara (षोडशोपचार) Puja Vidhi.
Controleer Krishna Janmashtami Puja Vidhi die alle Puja-stappen voor Janmashtami samen met de
Vedische Mantra opsomt om de Puja uit te voeren.

10 september Ganesh Chaturthi
Ganesh Chaturthi wordt gevierd als geboortedag van Lord Ganesh. Op Ganesh Chaturthi wordt Lord
Ganesh aanbeden als de god van wijsheid, welvaart en geluk. Er wordt aangenomen dat Lord Ganesh
werd geboren tijdens de Shukla Paksha van Bhadrapada-maand. Momenteel valt de Ganesh
Chaturthi-dag in de maand augustus of september in de Engelse kalender.
De Ganeshotsav, het feest van Ganesh Chaturthi, eindigt na 10 dagen op Anant Chaturdashi, ook wel
bekend als Ganesh Visarjan-dag. Op Anant Chaturdashi dompelen toegewijden het idool van Lord
Ganesh onder in water na een gala-straatprocessie.
Ganapati Sthapana en Ganapati Puja Muhurat
Ganesh Puja heeft de voorkeur tijdens Madhyahna, omdat wordt aangenomen dat Lord Ganesh werd
geboren tijdens Madhyahna Kala. Madhyahna Kala komt overeen met de middag volgens de
hindoeïstische indeling van de dag.
Volgens de hindoeïstische tijdwaarneming is de tijdsduur tussen zonsopgang en zonsondergang
verdeeld in vijf gelijke delen. Deze vijf delen staan bekend als Pratahkala, Sangava, Madhyahna,
Aparahna en Sayankal. Ganapati Sthapana en Ganapati Puja op Ganesha Chaturthi worden gedaan

tijdens het Madhyahna-deel van de dag en volgens de Vedische astrologie wordt het beschouwd als
de meest geschikte tijd voor Ganesha Puja.
Tijdens de middag voeren Ganesha-toegewijden gedetailleerde rituele Ganesha Puja uit die bekend
staat als Shodashopachara Ganapati Puja.

20 september – 06 oktober Pitri Puja
Pratipada Shradha wordt gedaan voor die overleden familieleden die stierven op Pratipada Tithi,
inclusief zowel Shukla als Krishna Paksha Pratipada.
Pratipada Shradha Tithi wordt ook geschikt geacht om Shradha uit te voeren voor grootvader en
grootmoeder van moederskant (bekend als Nana-Nani). Als er geen persoon is om Shradha bij
moeder thuis uit te voeren, dan kalmeert het doen van Shradha op deze Tithi de zielen van
grootouders van moederskant. Zelfs als de sterfdag van de grootouders van moederskant niet
bekend is, kan ook Shradha op deze Tithi worden gedaan. Er wordt aangenomen dat het uitvoeren
van deze Shradha thuis geluk en voorspoed brengt.
Pitru Paksha Shradhas zijn Parvan Shradhas (पार्वण श्राद्ध) en een gunstige tijd om ze uit te voeren is
ofwel Kutup Muhurat en Rohina etc. Muhurat daarna totdat Aparahna Kala voorbij is. Tarpan (तपवण)
wordt gedaan aan het einde van de Shradha.

07 – 14 oktober 2e Navratri
Navratri is een negen dagen durend festival gewijd aan de godin Durga. Navratri is een
Sanskrietwoord dat letterlijk negen nachten betekent. Gedurende deze negen nachten en tien dagen
wordt godin Durga aanbeden in 9 verschillende vormen, bekend als Navdurga. De tiende dag wordt
gevierd als Vijayadashami wanneer afgoden van godin Durga in het waterlichaam worden
ondergedompeld.
Navratri wordt gevierd in de meeste Indiase staten. Navratri is echter een zeer populair festival in de
westelijke staten Gujarat, Maharashtra en de zuidelijke staat Karnataka. Op de allereerste dag van
Navratri wordt godin Durga aangeroepen in een Kalash met volledige Vedische rituelen en het zingen
van Mantra's. Het aanroepen en wonen van Godin Durga in de Kalash staat bekend als
Ghatasthapana of Kalashsthapana en wordt op een geschikt moment van de dag gedaan.

04 november Dipavali
Op de dag van Dipavali moeten mensen 's morgens vroeg opstaan en hulde brengen aan hun
voorouders en familiegoden aanbidden. Omdat het Amavasya-dag is, voeren mensen ook Shradh uit
voor hun voorouders. Traditioneel worden de meeste Puja uitgevoerd na een dag lang vasten.
Daarom houden de toegewijden van godin Lakshmi een dag vasten op de dag van Lakshmi Puja. Het
vasten wordt 's avonds na Lakshmi Puja verbroken.
Dipavali Puja is ook bekend als Lakshmi en Ganesh Pujan.

05 november Govardhan Puja
Meestal valt de Govardhan Puja-dag de volgende dag na Dipavali Puja en wordt het gevierd als de
dag waarop Heer Krishna God Indra versloeg. Soms kan er een dag kloof zijn tussen Dipavali en
Govardhan Puja.
In religieuze teksten worden Govardhan Puja-vieringen voorgesteld tijdens Pratipada Tithi van Kartikmaand. Afhankelijk van de starttijd van Pratipada, kan de Govardhan Puja-dag een dag eerder vallen
op de Amavasya-dag op de hindoe-kalender.
Gowardhan Puja is ook bekend als Annakut Puja. Op deze dag wordt voedsel gemaakt van granen
zoals tarwe, rijst, kerrie gemaakt van meel en bladgroenten gekookt en aangeboden aan Heer
Krishna.

14 december Gita Jayanti
De Gita Jayanti-dag symboliseert de geboorte van Srimad Bhagavad-Gita, de heilige tekst van de
mensen.

