
Uitnodiging Ekadasha Rudram 
Zaterdag 11 februari 2023 

 
‘De vorm van Ekadasa Rudra bestaat uit de vijf zintuigen van waarneming (jnanendriya’s - horen, 
zien, ruiken, proeven en voelen), de vijf zintuigen van handeling (karmendriya’s – spreken, grijpen, 
lopen, uitscheiding en voortplanting) en de geest of het denken. Rudra (naam voor God) is de 
bewoner van het menselijk lichaam, dat veel goddelijke latente krachten in zich heeft. Denk eraan, 
vandaag en elke volgende dag, dat deze bijzondere krachten, inclusief God zelf, diep in je hart 
verblijven.’ 
- Sathya Sai Baba, 1 januari 1996 
 

Aum Sai Ram 

 

Op zaterdag 11 februari 2023 houden wij een Ekadasha Rudram in Rotterdam. Een Ekadasha 
Rudram houdt in dat de Namakam 11 keer wordt gereciteerd, en steeds na elke keer wordt 
aangevuld met één Anuvaka uit de Chamakam. Wij willen u van harte uitnodigen om samen op deze 
wijze 11 keer de Rudram te reciteren.  
 
Datum:  Zaterdag 11 februari 2023 
 
Tijd:  De inloop is vanaf 10:30 uur. We starten om 11:00 uur. Het reciteren zal tot ongeveer 
   15:30 uur duren. Daarna is er voor iedereen een maaltijd.  
 
Adres:   Sathya Sai Mandir, Teilingerstraat 13-15, 3032 AN Rotterdam 
   In de bijlage vindt u meer informatie over het reizen naar de locatie en het parkeren.  
 

Laat u alstublieft weten of u komt via: coordinatorjongeren.saiorg.nl@gmail.com of 06-42323301 
(Sathyam). 
 
Wij hopen u te zien en we kijken uit naar deze bijzondere viering in aanloop naar Maha Shivratri, 
waarbij we met liefde onze gebeden en inspanningen offeren aan Zijn Lotusvoeten. 
 
 
Sai Ram, 
Sai Jongvolwassenen, 
(Pieter, Samarth, Sattyan en Sathyam) 

 
 

  



Invitation Ekadasha Rudram 
Saturday 11 February 2023 

 
The form of Ekadasa Rudra consists of the five senses of perception (jnanendriyas - hearing, sight, 
smell, taste, and touch), the five senses of action (karmendriyas - speaking, grasping, walking, 
excretion, and reproduction) and the mind of thought. Rudra (name for God) is the inhabitant of the 
human body, which has many divine latent powers within. Remember, that today and every day these 
special powers, including God himself, dwell deep within your heart.” 
- Sathya Sai Baba, 1st January 1996 
 

Aum Sai Ram 

 

On February 11, 2023, we will have an Ekadasha Rudram in Rotterdam. An Ekadasha Rudram means 
that the Namakam is chanted 11 times, and is completed each time by adding one Anuvaka of the 
Chamakam. We would like to invite you to chant the Rudram 11 times in this way together.  
 
Date:  Saturday 11 February 2023 
 
Tijd:  The walk-in is from 10:30h. We will start at 11:00h. The recitation is approximately till 
   15:30h. There will be a meal for everyone after the recitation.   
 
Address:  Sathya Sai Mandir, Teilingerstraat 13-15, 3032 AN Rotterdam 
   In de attachment you will find more information about traveling tot the location 
   and parking.  
 

Please let us know if you are coming: coordinatorjongeren.saiorg.nl@gmail.com or 06-42323301 
(Sathyam). 
 
We hope to see you and look forward to this special celebration, leading up to Maha Shivratri, where 
we lovingly offer our prayers and efforts at His Lotus Feet.    
 
 
Sai Ram,  
Sai Young Adults, 
(Pieter, Samarth, Sattyan and Sathyam) 

 
  

 


