
 

SURYA 
1. Vedische Astrologie vs. Westerse sterrenkunde 

Welkom in de kamer van Surya Dev (Zon). Surya wordt ook wel gezien als de leider van de 

planeten en de navgrahas. Wist de Sanatan Dharma dat de zon het middelpunt van ons 

zonnestelsel is? Natuurlijk, in de Rig Veda wordt beschreven: "The sun moves in its own orbit 

but holding earth and other heavenly bodies in a manner that they do not collide with each 

other through the force of attraction." - Rig Veda (Verse 1.35.9). 

Daarnaast worden de afstanden tussen verschillende planeten en de afstand tussen aarde en 

zon nauwkeurig beschreven in de Surya Siddantha. "The Surya Siddhanta (500 CE) calculates 

the solar year to be 365 days 6 hours 12 minutes and 36.56 seconds." 

Ook staat erin dat de aarde niet plat is, maar een bol. Maar deze teksten zijn toen pas 

geschreven en bewaard gebleven, Rishis schreven deze teksten niet op. Maar door de wijze 

van het reciteren van Mantras met deze kennis, konden ze dit onthouden. De mantra's waren 

eenvoudiger te onthouden, maar om deze te interpreteren was het juist nodig om een wijze 

Guru (leraar) te hebben. Een creatieve manier om het getal 1 te verwoorden was 

bijvoorbeeld de maan te gebruiken. Er is namelijk maar 1 maan. 

Ook de Hanuman Chalisa bevat een regel waarin de afstand tussen aarde en zon beschreven 
wordt:  

जुग सहस्र जोजन पर भानू। लील्यो ताहह मधुर फल जानू॥ 

“ De zon mijlenverre afstand verwijderd, hebt U ingeslikt, hem voor een lekkere vrucht 

aanziend.”  

Zoals je ziet is dit een van de belangrijkste regels uit de 40 regels van de Hanuman Chalisa 

waar wetenschappers zich over verbazen. Hoe wist Tulsidas in de middelleeuwen al deze 

afstand zonder enige moderne technologie?  

  



 

DE INVLOED VAN DE ZON 

De zon wordt beschouwd als een koninklijke planeet en een gever van leven. De dag van de zon 
is zondag en edelsteen is Ruby. Een negatieve plaatsing van de Zon in iemands horoscoop kan 
mentale spanning veroorzaken, hoofdpijntjes, koorts, lichamelijke pijn, hartproblemen, 
bloeddruk etc. Surya Namaskar is een goede gewoonte om een gezond leven te leiden. 

2. Surya's energie 

Surya was getrouwd met Sanjna (ookwel, Samugnya), samen kregen ze kinderen. Maar 

omdat Sanjna de hitte van Surya niet kon verdragen, creëerde zij een schaduw genaamd 

Chaayadevi, die exact op haar leek. Vervolgens keerde ze zelf terug naar het huis van haar 

ouders. Surya, niks vermoedend, kreeg ook kinderen met Chaayadevi, waaronder Shani. Een 

creatie uit duistere materie. Toen de vader van Sanjna hierachter kwam, gebood ze haar 

terug te gaan. En ze vroeg Surya om zijn krachten te verminderen. Hij verminderde zijn 

krachten, waardoor een deel ervan in de Chakra van Vishnu kwam, een ander deel in de 

Trishoolam van Shiva en het laatste deel in de Vajra (wapen) van Indra. Zo krachtig is de 

kracht van de Zon. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de zonnestralen in de vroege 

ochtend goed zijn voor elk menselijk lichaam en ziektes ermee verdreven kunnen worden.  

Een bekende vorm van begroeting van de Zon (met name) in de ochtend is de Surya 

Namaskaar. Door deze richting de zon uit te voeren begroet men met liefde de Zon en 

worden alle spieren en gewrichten ontspannen.  En ook in de Gayatri mantra komt de zon 

terug! Om Bhur Buvah Swah, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhīmahi Dhiyo Yonaḥ 

Prachodayāt. Het zesde woord is Savitur, dat is de Zon: “We meditate on that most adored 

Supreme Lord, the creator, whose effulgence (divine light) illumines all realms (physical, mental 

and spiritual). May this divine light illumine our intellect.” 

  



 

SHANI - DE ZOON VAN DE ZON 

Shani, geboren uit donkere materie van zijn schaduwmoeder Chaayadevi, had bijzondere 
krachten. Toen Sanjna de stiefmoeder voor Shani moest zorgen, was zij zeer onrechtvaardig 
tegen hem. Later toen Surya erachter kwam dat Chaaya een fake vorm van zijn vrouw Samjna 
was, werd hij woedend. Dit uitte hij ook op zijn stiefzoon Shani. Uiteindelijk mediteerde Shani 
tot Shiva en kreeg de krachten om als 7e planeet te heersen en hiermee de taak om ervoor te 
zorgen dat eenieder naar zijn handelingen beloond of gestraft wordt, eenieder zal onder het 
recht van Shani leven. In een ieders leven zal ook een periode van 7.5 jaar (Sadhe Saati) zijn, 
wanneer Shani deels zijn invloed zal uitoefenen of dit een periode is van geluk of ongeluk op 
basis van je karma. 
Niemand in de zeven werelden ontkomt aan de effecten van hun karma, daar zorgt Shani voor. 
Ravan's ondergang was een opeenstapeling van slechte handelingen en Shani zorgde ervoor dat 
hij zo tot zijn einde kwam. Er wordt geschreven dat Ganesh hoofd eraf rolde toen Shani ernaar 
keek. Maar 1 iemand kreeg de bescherming van Shani ... -> HANUMAN 
Shani is geen slechte figuur en weegt al je goede en slechte karma af om te zien wat jij verdient! 
Hij is de heer van de Waarheid, Rechtvaardigheid, Eerlijkheid, Oprechtheid en Handeling. Hij 
behandelt je naar je eigen Karma. Vernietig je ego, arrogantie en wees goed voor eenieder, met 
name ouderen. Als je al het goede doet en Shani jou beschermt, dan kan jou niks overkomen. 
Zo bezit Hanuman al deze goede eigenschappen, laat het een voorbeeld zijn voor ons allen! 

Het ontstaan van de 9e grahas 

Het verhaal begint bij het karnen van de melk-oceaan (Saagar Manthan) door devta's 

(halfgoden) en asuras (demonen), op de berg Meru daaronder de Schilpad (als vorm van 

Vishnu) en met de slang Vaasuki. Het karnen begon en vanalles kwam uit de gigantische 

oceaan. Eerst kwam vergif, dat Shiva tot zich nam, ten alle tijden behouden in zijn keel, vandaar 

de naam Neelakantha. Nadat ook Lakshmi verscheen en gemalin werd van Vishnu, verscheen 

een avatar van Vishnu, Dhanvanthri, met de amrita , onsterfelijke nectar. Na een hevig gevecht 

werd bepaald dat de nectar eerlijk verdeeld zou worden over Devtas en Asuras door de mooie 

gedaante Mohini, die Dhanvantrhi aannam. De asur SvarBhanu voelde aan dat dit een truc was 

en vermomde zich als Devta en zat tussen Chandra en Surya. Net te laat hadden de devtas 

door, want SvarBhanu had de amrit al gedronken. Snel gooide Dhanvanthri zijn Sudharshan 

Chakra en sneed zijn keel door. Maar tevergeefs, beide delen (lichaam en hoofd) waren 

onsterfelijk en werden genoemd RAHU en KETU. Zij kregen een plek tussen de sterren, maar 

wie is nu Rahu en wie is Ketu?  



 

3 The Pink Panther Diamond 

In verschillende oude geschriften waaronder de Vishnu Puran wordt een zeer bijzondere 

diamant beschreven... de Syamantaka Mani. Dit was een diamant van Surya dev. Deze had zo'n 

kracht dat de bezitter hiervan altijd gelukzaligheid en volheid genoot. De bezitter zou dagelijks 

8 bharas (170 pond) goud produceren. Surya had deze diamant gegeven aan Satrajit. Maar deze 

verloor het aan zijn broer Prasen. Prasen vocht op zijn beurt met een leeuw en verloor de 

diamant. Vervolgens vocht Jambavant (de beer, bekend uit de Ramayana) met de leeuw en 

nam de diamant mee. De mensen beschuldigden Krishna ervan Prasen te hebben gedood en de 

diamant te hebben overgenomen. Toen ging Krishna op zoek naar de diamant en kwam zo 

tegenover Jambavant. Na 28 dagen in de grot te hebben gevochten, bedacht de ijzersterke 

Jambavant dat dit wel Sri Rama (in de vorm van Krishna) moest zijn en gaf op. Hij gaf hem de 

diamant en ook de hand van zijn dochter Jambavati. 

Krishna kwam terug naar Satrajit en overhandigde hem de diamant en bewees zijn onschuld. 

Satrajit beschaamt in zijn beschuldiging, wist niet wat hem overkwam. Hij bood zijn drie 

dochters Satyabhama, Vratini and Prasvapini aan en ook de diamant. Krishna trouwde alle drie 

de dochters maar weigerde de diamant. Later werd de diamant gestolen door Satadhanva en 

hij doodde Satrajit. Krishna en Balram achtervolgede hem. Daarom gaf Satadhanva snel de 

diamant aan Akrura. Uiteindelijk doodde Krishna en Balram Satadhanva en vonden Akrura met 

de diamant. Hij gaf zicht direct over, waarop Krishna hem de diamant liet houden op 1 

voorwaarde dat deze in Dwaraka zou blijven... of toch niet? 

Indiase meetkunde 

शून्य Soenj 0 

एक Ek 1 

अष्टमी Ashtmi 8 

जोजन Yojan 12,80  

चालीस Chalis 40,00  

सौ Sau 100,00  

सहस्र Sahastra 1.000,00  

जुग Yug 12.000,00  

लाख  Lakh 100.000,00  

दस लाख  Das Lakh 1.000.000,00  

करोड़  Karor 10.000.000,00  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konark Sun Temple, build in 13th century, 

located at the east coast of India, and declared 

a UNESCO world heritage site 



 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN0-rDo-PeAhWLyqQKHQIOAbEQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ketu_symbol.png&psig=AOvVaw3FVt0Rbqg1Cy8wRh53X9_E&ust=1542813753443208
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN0-rDo-PeAhWLyqQKHQIOAbEQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ketu_symbol.png&psig=AOvVaw3FVt0Rbqg1Cy8wRh53X9_E&ust=1542813753443208
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN0-rDo-PeAhWLyqQKHQIOAbEQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ketu_symbol.png&psig=AOvVaw3FVt0Rbqg1Cy8wRh53X9_E&ust=1542813753443208
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN0-rDo-PeAhWLyqQKHQIOAbEQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ketu_symbol.png&psig=AOvVaw3FVt0Rbqg1Cy8wRh53X9_E&ust=1542813753443208
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN0-rDo-PeAhWLyqQKHQIOAbEQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ketu_symbol.png&psig=AOvVaw3FVt0Rbqg1Cy8wRh53X9_E&ust=1542813753443208


 

 

 

 

 

RAHU die Surya opeet 

tijdens een Eclips:  

veelvoorkomend beeld in 

Thailandc 


