
 

CHANDRA 
1. Mooiboy Chandra 

Welkom in de kamer van Chandra (de maan, of ookwel Soma genoemd). Chandra maakt zijn 

baan om de aarde in 30 dagen en reist door de 12 sterrenbeelden. De dag in de week van de 

Maan is natuurlijk maandag, oftewel Soma-waar. De betekenis van Chandra is "helder of 

glimmend" en het symbool voor puurheid en kalmte. De maan representeert de geest, 

vrouwelijke vruchtbare natuur en schoonheid. Veelal aanbidt men Chandra wanneer mensen 

graag kinderen willen. Kom je erachter met hoeveel vrouwen Chandra getrouwd was en wie 

zijn favoriete vrouw was? 

2. Foutje van de maan 

Als zoon van Anusuya en Atri, had Soma de zegeningen van de Tridevs, waardoor hij invloed 

kon uitoefenen op de geest en bewustzijn, levensenergie kon geven en maanlicht bij nacht 

kon geven. Hij werd bekroond tot Heer Chandra. Eenmaal getrouwd met de 27 dochters van 

Daksha beloofde hij hen allen met dezelfde liefde en zorg te behandelen. Nadien viel Chandra 

op de prachtige vrouw van zijn Guru Bhrihaspathi, Taara. Net zo werd Tara aangetrokken 

door de schoonheid en glans van Chandra. Een groot gevecht begon en leidde ertoe dat 

Chandra verloor, maar hij had in de tussentijd een zoon opgewekt bij Tara, met de naam 

Buddh (niet Buddha) = Mercurius. De 27 vrouwen moesten voor hem zorgen, maar alleen 

Krittika and Rohini zorgde met liefde voor hem. Zo groeide de liefde van Chandra meer voor 

deze twee vrouwen dan de andere 25. Toen Daksha dit vernam, vervloekte hij Chandra dat hij 

in 15 dagen zijn schoonheid zou verliezen! Natuurlijk was er maar 1 iemand die hem 

hiervanaf kon helpen... 
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1 Op wat voor bloem zit Chandra? 

 LOTUS 

2 Met hoeveel paarden wordt hij afgebeeld? 

 TIEN 

3 Welk ander dier trekt anders zijn wagen? 

 ANTILOPE 

4 De steen van Chandra is? 

 PAREL 

5 Chandra oefent zijn invloed uit op? 

 GEEST 

6 Wat is de betekenis van Chandra? 

 HELDER 
 



 

SCRIPT 

HAR HAR MAHADEV 

Ayushman Bhava (Ik zegen u met een lang leven). Chandra u heeft mij verblijd. Men noemt 

mij Shambhu, de oorsprong van alles, en Ashutosh, hij die wensen direct vervult. Beste 

Chandra vertelt u mij waarmee kan ik u helpen? 

Mijn geliefde Mahadev, God der goden, u bent de man van AdiShakti, de vader van GANESH u 

bent de beschermer van ieder. Beschermt u mij alstublieft! 

Heer Chandra, het verhaal gaat dat jij mijn zoon belachelijk hebt gemaakt vanwege zijn dikke 

buik.  

Oh Bholenath, goedhartige Heer, het spijt mij enorm. Ik was arrogant en trots op mijn 

schoonheid. Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden. Maar helaas op de heilige dag van 

uw zoon, GANESH CHATURTHI zal alsnog eenieder die mij in de avond aanschouwt lijden. Tenzij 

hij uw Wijze zoon aanbidt en nederig blijft. Oh Ashutosh, men zegt dat u eenvoudig tevreden 

gesteld wordt, ik heb hier voor u een SHIVLINGA gemaakt en vernoemd naar u: Somnath 

JYOTIRLINGA, hier aan de Westelijke kust van Gujarat. De eerste van de 12 Jyotirlinga op aarde.  

Bescherm mij Lingaraja, koning van de Lingam. 

Ik zie dat je een bijzondere Jyotirlinga (Jyotir betekent licht) hebt gemaakt. Deze Jyotirlinga 

zal in een tempel verblijven ter ere van jouw meditatie aan mij. Ieder mens zal de kracht, de 

energie, het licht van mij ervaren bij deze Jyotirlinga.  Het zal jou altijd richting geven. Goed, 

je hebt mij tevreden gesteld. Ik zal u beschermen. Maar tegelijkertijd heb ik een belofte aan 

koning Daksh om niet met zijn zaken te bemoeien, daarom dit overheersende compromie: U 

zult 15 dagen uw schoonheid verliezen afzwakken en 15 dagen schijnen onder mijn 

bescherming. Op de nacht van de volle maan zal u weer glimmen als een parel. Zo zal uw 

effect de aarde en alle aardse wezen beinvloeden. In mijn haar zul je als symbool zichtbaar 

zijn zodat een ieder ziet dat ik u bescherm. tatastu, zo zal geschieden! 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


