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Licht van Waarheid 
Een Nederlandse vertaling op basis van de Engelse vertaling van Swami Dayanand 
Saraswati. 
Gebaseerd op de Engelse vertaling uitgegeven in juni 1984. 
 
Licht op Waarheid. 
Swami Dayanand Saraswati. 
 
      
De Satyartha Prakasha is het meesterwerk van Swami Dayanand Saraswati. Sommigen 
noemen het een Magnus Opus. Zonder twijfel, is het een groots literaire onderneming, 
gezien de lexicografische inhoud. Maar ik ga een stap verder. Een magnum zegt het 
woordenboek (Oxford) betekent een fles met de inhoud van een bepaalde hoeveelheid 
wijn. 
Maar de grote schrijver, van deze belangrijke productie Swami Dayanandas was een 
symbool van uiterste moraliteit en spiritualiteit en een wijze van stand, hij heeft nooit een 
druppel wijn gedronken en zodoende behelst geen van zijn werken iets van die strekking. 
Maar een ding is ongetwijfeld waar. Dit boek is inderdaad een encyclopedie van de 
verschillende van dezelfde tijd actuele, kruisactuele religieuze stromingen gaande tijdens 
het leven van de schrijver. Om het te vervolmaken, heeft de schrijver het verleden en de 
filosofie uit het verleden niet gespaard, die de menselijke geest heeft bedorven en de 
menselijke zoektocht naar ware kennis en de juiste manier van leven heeft ontaard. 
Als men dit werk analyseert vanuit dit standpunt, dan zien we dat deze grote 
meesterwerk van Swami Dayananda Saraswati een positieve revolutie heeft veroorzaakt 
in de socio - politieke denken, niet alleen voor de Indiërs maar voor de hele mensheid. 
Het heeft een nieuwe trilling en gewaarwording geschapen in de gemeenschap, dat 
ervoor heeft gezorgd dat verschillende denkers en volgelingen en geleerden van 
uiteenlopende geloven en sekten drastische veranderingen hebben moeten doorvoeren 
in hun geloof en interpretaties van hun heilige boeken. Zonder twijfel, is het van grote 
invloed geweest op zijn lezers, die afkomstig zijn uit verschillende rassen, 
gemeenschappen en groepen. Het woord Magnum, is dus niet gelijk in dit geval aan zijn 
betekenis. Haar herhaalde studie en onderzoek hebben bijgedragen aan het denken van 
de mensheid aangezien het meer dan honderd jaar geleden is geschreven. 
 
Zijn liberale standpunt dat ook de motivatie was voor de schrijver wordt door hem 
opgesomd in de introductie, waarin hij onfeilbaar afwijst dat hij een nieuwe sekte of 
religie wil starten en waarin hij zijn geloof in een menselijke samenleving bevestigt. In de 
introductie zijn dat de woorden: 
“Er is niet de geringste motivatie om de gevoelens van anderen te kwetsen direct dan wel 
indirect; maar juist het tegenovergestelde, het boek heeft als doel dat mensen 
onderscheid kunnen maken tussen waarheid en onwaarheid. Alleen dan kan het 
menselijke ras langzaam vooruitgaan op het pad van geluk, omdat niks anders dan het 
prediken van de waarheid zal zorgen dat de menselijke familie beter wordt”. 
  
Zijn onbaatzuchtige standpunt heeft de schrijver een aparte positie gegeven in de 
wereldliteratuur van deze soort. De Engelse vertaling van dit boek is gemaakt door Dr. 
Chirangiva Bharadwaj in de vorige eeuw. Het heeft grote populariteit en is al in 
verschillende edities verschenen. De Sabha heeft voor elkaar gekregen dat het een grote 
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en volhoudende vraag naar het boek is gebleven en een cadeau op de heilige gebeurtenis 
van Swami Dayananda’s Nirwan Eeuw dat gevierd wordt over de hele wereld dit jaar 
onder de Sabha’s “aegis”. 
 
Satyartha Prakasha betekent “licht op de waarheid”. Eigenlijk, is het een Huis van Licht in 
de oceaan van kennis, waar de menselijke geest veilig te anker kan gedurende verwarring 
en storm. Daarom heeft dit boek meer gewicht dan andere boeken geschreven door de 
Swami gedurende zijn leven. 
 
Juni 1984      
Ram Gopal Shalwale 
Sarvadeshik Arya 
Pratinidhi Sabha. 

 
Noot van de uitgever 
 
‘Satyarth Prakash’ (Licht op de betekenis van Waarheid) is de Magnum Opus van Swami 
Dayanand Saraswati, de beroemde grondlegger van de Arya Samaj. Het neemt een 
belangrijke plaats in de klassieke en filosofische literatuur van de wereld. Het wordt 
gezien als de bijbel van de Arja Samaj en is onsterfelijk als de waarheid zelve. Het is in 
feite een lichtbundel dat de mensen leidt van duister naar licht, irrationaliteit naar 
rationaliteit, niet -religie naar religie, en niet -  wetenschap naar wetenschap. Het behelst 
de lering van Swami Dayananda Saraswati op alle onderwerpen - religie, sociaal, 
onderwijs, politiek en moraal, alsook zijn geloof en ongeloof en de manier van leven 
beschouwd door de Veda's en de Vedische cultuur, die heerste over de hele wereld 
ongeveer 5000 jaren terug, toen verlichting, vrede en voorspoed normaal was en 
Aryavarta (India) op het toppunt van zijn glorie was. 
 
Het presenteert een handvest voor het leven die subliem en nobel is. Het bevat principes 
en regels van gedrag voor allen. In het kort maakt het dat mensen hun leven beteren en 
willen gaan leven naar de regels uitgetekend in de Veda’s en naar de patronen neergelegd 
naar wat het beste is uit de oude Vedische erfenis, wiens levende symbool de Swami zelf 
was. 
 
Auteurs commentaar op de leerstellingen en werken van verschillende genootschappen 
zijn in goed vertrouwen gemaakt en zijn niet gemotiveerd met de bedoeling mensen te 
beledigen. Hij heeft de bedoeling om de waarheid aan het licht te brengen en te 
voorkomen dat Adharma in naam van Dharma wordt bedreven. In feite geeft het de 
wijzen van de verschillende geloven een motief om hun lering te herzien en het een 
rationele toon te geven. De bedoeling van de Maharishi voor het schrijven van dit werk 
zegt hij in zijn eigen woorden was:  
“Er is niet de geringste motivatie om de gevoelens van anderen te kwetsen direct dan wel 
indirect; maar juist het tegenovergestelde, het boek heeft als doel dat mensen 
onderscheid kunnen maken tussen waarheid en onwaarheid. Alleen dan kan het 
menselijke ras langzaam vooruitgaan op het pad van geluk, omdat niks anders dan het 
prediken van de waarheid zal zorgen dat de menselijke familie beter wordt”. 
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Het wordt in grote getale gelezen door mensen in India en de rest van de wereld. Het 
boek is geschreven in het Hindi zodat beide klassen en de grote massa er voordeel van 
kan hebben en het is gelezen door miljoenen mensen. Het is in de volgende talen 
vertaald, Engels, Frans, Duits, Chinees en Birmees. 
 
De huidige is de nieuwe editie van de engelse vertaling mogelijk gemaakt door Shri Dr. 
Chiranjiva Bharadwaja. De vertaling geniet grote populariteit en heeft al enkele edities 
gekend. De Sabha heeft het voor mekaar gekregen dat het in grote getallen is gedrukt en 
dat er een bestendige vraag naar is gebleven op de heilige gebeurtenis van de Arya-Samaj 
organisatie dat dit jaar over de hele wereld wordt gevierd onder supervisie van de Sabha’s 
aegis. 
 
Onze dank gaat uit naar Dr. Satyakam Bharadwaja (zoon van de geleerde vertaler) en zijn 
familie, die hebben bijgedragen bij de publicatie van dit volume en ook naar Shri Pandit 
Narendra, die heeft bijeen geroepen de Sarvadeshik Arja Samaj. 
 
Zeer waarderen wij de samenwerking van Bharat Mudranalaya en zijn partner, Shri Bharat 
Bhushan, voorzitter, Special Zonal comité (Shahdara), Minicipal corporatie, Delhi voor de 
snelle en mooie print. 
 
Omprakash Tyagi, M.P., 
Secretary, 
Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 
Maharishi Dayanand Bhawan, 
Ramlila Maidan, 
New Delihi-110001. 
 
Dated 2-4-1975 
 
 
 
     OAM. 
 
Wij buigen voor God die de ware verpersoonlijking is van het Bestaan, Bewustzijn, en 
Geluk. 
 
    INTRODUCTIE 
 
Ten tijde dat de eerste editie van dit boek, de Satyarth Prakash, werd gepubliceerd 
spraken wij Sanskriet en schreven en lazen wij in Sanskriet, terwijl ons moedertaal 
Gujarati was. Daarom hadden wij slechts geringe kennis van de taal (Arya Bhasha) waarin 
dit boek was geschreven. Dientengevolge was de taal van de eerste editie heel gebrekkig. 
Nu dat wij kennis hebben gekregen van het spreken en schrijven van Bhasha, hebben wij 
de taal verbeterd naar de regels van de grammatica en hebben deze tweede editie 
uitgebracht. Verbetering van woorden, taaluiting en sommige regels zijn  
geherstructureerd omdat dit nodig was. Het was moeilijk om de literaire stijl te 
verbeteren zonder deze veranderingen door te voeren. Maar de onderwerpen zijn niet 
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veranderd, er zijn juist een paar onderwerpen toegevoegd. Dit boek is voorzichtig herzien, 
en misdrukken, die erin waarin geslopen in de eerste editie, zijn verbeterd. 
 
Het boek is verdeeld in 14 hoofdstukken. De eerste tien hoofdstukken vormen het eerste 
gedeelte, de resterende vier hoofdstukken vormen het tweede gedeelte.  Maar de laatste 
twee hoofdstukken en “Een verklaring van mijn geloof” waren in de eerste editie 
weggelaten en is nu weer geïncorporeerd in deze editie. 
Hoofdstuk 1 is een uiteenzetting van “Om” en andere namen van God. 
Hoofdstuk 2 behandelt de opvoeding van kinderen. 
Hoofdstuk 3 gaat over Brahmacharaya, de plichten en kwalificaties van leerlingen en 
meesters, goede en slechte boeken en het schema van studies. 
Hoofdstuk 4 gaat over trouwen en getrouwd zijn. 
Hoofdstuk 5 behandelt Vanaprastha (stand  van Ascetisme) en Sanayas Ashrama ( de 
klasse van afstand doen) 
Hoofdstuk 6 behandelt Raj Dharma (Staatsleer) 
Hoofdstuk 7 gaat over de Veda en God. 
Hoofdstuk 8 gaat over de Schepping, de Instandhouding en Einde van het Universum. 
Hoofdstuk 9 gaat over kennis en onwetendheid, over bevrijding en gehecht zijn. 
Hoofdstuk 10 behandelt Gedrag - wenselijk en niet-wenselijk, en van dieet - geoorloofd en 
verboden. 
Hoofdstuk 11 bevat een kritische standpunt over verschillende religiën en sektes die de 
overhand krijgen in India. 
Hoofdstuk 12 behandelt Charvaka, Baudha (Boeddhisme) en Jain religie. 
Hoofdstuk 13 gaat over het Christendom. 
Hoofdstuk 14 gaat over de Islam 
Aan het eind van het boek geven we een samenvatting van de leerstellingen van de 
eeuwige Vedische religie die wij belijden. 
 
Mijn hoofddoel om dit boek te schrijven is om de waarheid aan het licht te brengen. Ik 
heb waarheid als waarheid verklaard en dwaling als dwaling. Het exposeren van dwaling 
in de plaats van de waarheid en de waarheid in de plaats van dwaling betekent niet aan 
het licht brengen van de waarheid. 
 
Spreken, schrijven en geloven in een iets zoals het is behelsd waarheid. Hij die is 
bevooroordeeld zal trachten te bewijzen dat zijn dwaling de waarheid is, terwijl de 
waarheid van zijn religieuze tegenstander dwaling is. Hij zal daarom niet kunnen weten 
wat ware religie is. Daarom is het de plicht van waarachtige en geleerde mannen om de 
ware natuur van de waarheid en de ware natuur van dwaling te exposeren in hun 
schrijven en lezingen, zodat de mensen zelf kunnen besluiten wat in hun welzijn is en wat 
voor hen nadelig is, zodat zij de waarheid kunnen accepteren en valsheid kunnen 
verwerpen. 
Dit zal voor velen leiden tot geluk. Alhoewel de menselijke ziel de capaciteiten bezit om 
de waarheid te kennen, zijn ze door eigenbelang, koppigheid, dwarsheid, onwetendheid 
en andere soortgelijke dingen geneigd de waarheid te verwerpen en vast te houden aan 
onwaarheid. We hebben onszelf bevrijdt van deze invloeden tijdens het schrijven van dit 
boek. Het ligt niet in onze bedoeling de ontvankelijkheid van iemand te schaden of 
iemand te verwonden. Het ligt juist in onze bedoeling de vooruitgang te bevorderen van 
het menselijk welzijn, om de mensheid te helpen vaststellen wat goed is, en het hun 
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mogelijk maken waarheid te accepteren en valsheid te verwerpen. In onze ogen is er geen 
andere manier om het menselijke ras te verheffen. 
Alle fouten en weglatingen, gedrukt of anderszins, ons aangewezen, zal worden 
verbeterd, maar geen aandacht zal worden geschonken aan vooroordelen met de 
bedoeling van onnodig kritiek. Natuurlijk zijn alle opmerkingen komend van mensen die 
begaan zijn met het lot van het menselijke welzijn altijd acceptabel. Er zijn ongetwijfeld 
veel wijze mensen uit elke religie. Als zij vrij zijn van vooroordeel en ook de universele 
waarheid accepteren, dat zijn de waarheden die gevonden worden in alle religiën en van 
universele toepassing is, en alle dingen verwerpen waarin de verscheidene religiën met 
elkaar verschillen en elkaar met liefde behandelen, zal dit in grote voordeel zijn van de 
wereld, omdat het niet kan worden ontkend dat verschillen tussen de geleerden kwaad 
bloed zetten bij de onwetende massa. Dit leidt tot de vermenigvuldiging van allerlei 
soorten pijn en lijden en tot vernietiging van menselijk geluk. Dit kwaad, dat zo dierbaar is 
voor de zelfzuchtige, heeft de mensheid geworpen in de diepste poel van verdriet. Wie 
ook maar probeert om iets goed te doen voor de mensheid wordt tegengewerkt door de 
zelfzuchtige mensen en zal verschillende soorten obstakels op zijn weg ontmoeten. Maar 
we vinden troost in het geloof dat uiteindelijk de waarheid zal overwinnen en niet de 
dwaling en dat het alleen het pad van de rechtschapen is dat de geleerden en vromen 
hebben betreden, ware meesters zijn nooit onverschillig geweest om het goede te 
promoten en hebben nooit opgegeven om de waarheid te verbreiden. 
 
Het is ons standvastig geloof dat alles bedoeld ter bevordering van kennis en 
rechtvaardigheid als vergif is in het begin maar als honing aan het eind. We hebben dit in 
perspectief gehouden tijdens het schrijven van dit boek. Lees het zonder vooroordeel, 
treed in de geest van de auteur en kom tot een onafhankelijk oordeel.  
We hebben in dit boek verenigd al datgene dat de waarheid is in alle religies in harmonie 
met hun leerstellingen, maar hebben weerlegd wat vals is. We hebben voor mensen 
blootgelegd - geleerden en anderen - alle slechte praktijken in het geheim dan wel 
openlijk gedaan. Dit zal de lezer helpen om te kunnen discuseren over religieuze kwesties 
in een toestand van liefde en om de enige ware religie te aanvaarden.  Alhoewel wij 
geboren zijn in Aryavarta (India) en er ook nog steeds leven, en net zoals wij niet de in ons 
land voorkomende slechte doctrines en praktijken verdedigen - maar ze juist exposeren - 
op dezelfde wijze behandelen wij vreemde religies. Wij behandelen vreemdelingen op 
dezelfde wijze als onze eigen mensen in erkenning van onze gemeenschappelijke 
menselijkheid. Iedereen zou zo moeten handelen. Hadden wij de zijde gekozen van een 
van de heersende religies van India; dan hadden wij niks anders gedaan dan het 
voorbeeld volgen van sekteleden die hun eigen religie ophemelen, verdedigen en preken 
en anderen afkeuren en weerleggen. Onze mening is dat dit onder de waardigheid van de 
menselijkheid is.  
Als een mens zich gedraagt als een dier, die indien sterk, de zwakkeren zal onderdrukken 
en zelfs doden, dan is die persoon meer dier dan mens. Hij alleen is een mens die indien 
sterk de zwakkere zal beschermen. Hij die anderen verdriet doet om zijn zelfzuchtigheid is 
slechts een dier. 
 
In de eerste elf hoofdstukken handelen wij voornamelijk over de religiën van de inwoners 
van Aryavarta (India). Wij geloven in de religies dat zijn uiteengezet in de eerste tien 
hoofdstukken omdat zij in harmonie zijn met de Vedische leer, maar we geloven niet in de 
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valse leringen van de Puranas (die van recente origine zijn) de Tantra’s en de boeken die 
wij afkeuren (in het 11e hoofdstuk.) 
 
In hoofdstuk twaalf bespreken wij de Charavaka geloof en zowel de Jain als wel het 
Boeddhistische geloof. 
De Charavaka heeft de gelijkenis met de Jain en Boeddhistische geloof als zijnde een 
atheïstisch geloof en vele andere onderwerpen. 
 
Het is in onze tijd flink afgenomen maar het blijven de meest atheïstische van ze allemaal; 
vandaar is het absoluut noodzakelijk haar activiteiten na te gaan. Als er niks wordt gedaan 
om valse ideeën en praktijken uit te roeien, dan zullen rampzalige gevolgen zich zeker 
voordoen. De Boeddhistische en Jain religiën worden ook samen met de Charavaka 
behandeld in hoofdstuk twaalf en we hebben de overeenkomsten en verschillen  tussen 
ze uiteengezet. Voor verdere informatie moet de lezer dit hoofdstuk raadplegen. In onze 
kritiek op het Boeddhisme citeren wij de meest oude en authentieke boeken van de 
Boeddhisten, zoals Dipavansha, Baudhmata Sangraha en Sarvadarshana Sangraha, etc. 
 
Dit zijn de authentieke boeken van de Jain religie: 
 
1.- Vier Sutra boeken: - (1) Avashyaka Sutra, (2) Vishesha Avashyaka Sutra, (3) Dasha 
Vaikalika Sutra, (4) Pakshika Sutra. 
2.- Elf Angas (aftakkingen): 
(1) Acharanga Sutra, (2) Sugadanga Sutra (3) Thananga Sutra, (4) Samavayanga Sutra, (5) 
Bhagavati Sutra, (6) Jnatadharma Katha Sutra, (7) Upasakadasha Sutra, (8) Antagada 
Dasha Sutra, (9) Anuttarovavai Sutra, (10) Vipaka Sutra, (11) Prashnavyakarana Sutra. 
 
3.- Twaalf Upangas: 
(1) Upavai Sutra, (2) Rayapseni Sutra, (3) Jivabhigama Sutra, (4) Pannavana Sutra, (5) 
Jambudwipapannati Sutra, (60 Chandapannati Sutra, (7) Surapannati Sutra, (8) Niriyavali 
Sutra, (9) Kepyiya Sutra,  
(10) Kapabarhisaya Sutra, (11) Puppyyia Sutras, (12) Papyachuliya Sutra. 
 
4.- Vijf Kalpa Sutras: 
(1) Uttaradhayayana  Sutra, (2) Nishita Sutra, (3) Kalpa Sutra, (4) Vyavahara Sutra, (5) 
Jitakalpa Sutra. 
 
5.- Zes Chedas: 
(1) Mahabnishithav Rihadvachana, (20 Mahanishithala ghuvachana Sutra, (3) 
Madhyamavachana Sutra, 
(4) Pindanirukti Sutra, (5) Ougha nirukti Sutra, (6) Paryushana Sutra. 
 
6.- Tien payanna Sutra: 
(1) Chatussarna Sutra, (2) Panchakhans Sutra, (3) Tadulavaiyalika Sutra, (4) 
Bhaktiparijnana Sutra, (5) Mahapratyaknyana Sutra, (4) Bhaktiparijnana Sutra, (5) 
Mahapratyaknyana Sutra, (6) Chandavijaya Sutra, (7) Ganivijaya Sutra, (8) Marana 
Samadhi Sutra, (9) devendrastamana Sutra, (10) Sansar Sutra, Nandi Sutra en Yogodhara 
Sutra worden ook als authentiek beschouwd. 
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7.- Vijf Panchangas: 
(1) Vertalingen van bovenstaande boeken, (2) Nirukti (vertaling van de woordafleiding) 
van bovenstaande boeken, (3) Charani Poethische uitleg, (4) Bhashya (commentaar). 
Deze vier vormen de Avayasas (delen). 
Alle boeken (genoemd onder de hoofdstukken) zijn origineel. 
 
De Dhundis sekte gelooft niet in de Avyasas. Er zijn nog vele andere boeken dan 
bovenstaande waarin de Jains geloven. Hun religie wordt in detail besproken in hoofdstuk 
twaalf. Er zijn miljoenen herhalingen in de Jain boeken. Men moet in gedachte houden 
dat sommige Jains de gewoonte hebben om boeken te verwerpen die in handen vallen 
van niet-Jains of die worden gepubliceerd. Ze zijn niet gerechtigd zo te handelen omdat 
boeken waarin sommigen geloven, hoewel afgewezen door anderen, daarvan kan niet 
gezegd worden dat ze niet authentiek zijn. Natuurlijk een boek dat niet geloofd wordt 
door enige Jaini en ook nooit authentiek is geweest, maar er is geen boek (aangehaald in 
onze kritiek) waarin niet tenminste een enkele Jaini in geloofd: Vandaar dat onze kritiek 
degenen die in dat specifieke boek geloofd goed zal doen. Maar er zijn vele Jainis die 
hoewel gelovend in een boek deze verwerpen in een publieke twistpunt. De Jainis 
verbergen hun boeken voor niet-Jainis en laten ze niet aan anderen zien, omdat de 
boeken zo vol staan met absurditeiten dat geen Jaini een antwoord heeft op bezwaar 
geuit tegen ze. De beste antwoordt, natuurlijk, dat iemand kan geven op een bezwaar 
gerezen tegen een vals geloof is dat hij deze opgeeft. 

 
Hoe te oordelen over de geest van een schrijvers leer. 

In het dertiende hoofdstuk discussieren wij over het Christendom. 
Haar volgelingen geloven in de bijbel als hun heilige boek. Voor verder informatie kan de 
lezer de betreffende hoofdstuk lezen. In het veertiende hoofdstuk hebben wij het over de 
Mohammedanisme  
 
Haar volgelingen zien de Koran als hun heilige boek. De lezer wordt aangeraden dit 
hoofdstuk te lezen voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp. Dan hebben we 
een korte samenvatting gegeven van de Medische religie. Wie dit boek zal lezen met een 
vooroordeel zal niet begrijpen wat het doel is van de auteur om het te schrijven.  
Er zijn vier elementen nodig om een complete betekenis uit te drukken van een passage, 
(1) Akankasha, (2) Yogyata, (3) Asatti, (4) Tatparya-Akankasha houdt in de 
geestestoestand van de spreker of auteur begrijpen. 
Yogyata passend in de betekenis. Bijvoorbeeld, als wordt gezegd “water irrigeert” is er 
niks absurds in het gemeenschappelijke verband tussen de objecten die het woord 
betekenen. 
Assati houdt in het beschouwen of spreken van woorden in de juiste opeenvolging zonder 
het uit haar context te trekken.  
Tatparya is de dezlefde betekenis geven aan een woord van een schrijver of een spreker 
die hij zelf ook bedoelt. 
 
Er zijn veel mensen die door kwezelarij en koppigheid de bedoeling van de schrijver 
verkeerd uitleggen. De fanatiekelingen zijn de grootste zondaars in dit geval omdat hun 
intellect is omgeven door kwezelarij.  
Zoals wij studie hebben gedaan van de Jain en Boeddhistische geschriften, de Puranas, de 
Bijbel en de Koran zonder een vooroordeel en hebben geaccepteerd wat goed erin is en 
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datgene verworpen wat slecht is en streven naar de betere voor de mensheid, zo zijn alle 
goede mensen gehouden dit te doen. We hebben slechts de defecten van deze religies 
naar buiten gebracht. De inzage van dit boek zal mensen helpen om de waarheid te zeven 
van de onwaarheid en de eerste aan te pakken en de tweede te verwerpen. 
Het staat de wijzen niet om mensen te misleiden. De onontwikkelde zullen ons zeker fout 
interpreteren, maar als de wijzen ons doel in het schrijven van dit boek zullen inzien, dan 
zullen we onze arbeid als beloond zien. Wij plaatsen dit boek voor alle mensen in de hoop 
dat zij de waarheid willen omarmen en onze arbeid vruchtbaar maken. Het is de eerste en 
voornaamste taak van iedere man om de waarheid te verkondigen zonder angst of 
begunstiging. Moge de alwetende, de alomtegenwoordige, de hoogste geest die de ware 
verpersoonlijking is van het bestaan, bewustzijn, de zegen door zijn genade uitstralen in 
deze geest en het bestendigheid geven. 
 
Een woord aan de wijzen. 
(Swami Dayananda Saraswati) 
Udeypur, 1939 Vikram, 
Bhadarpud Shukula Paksh 
(A.D. 1882). 

 
 
     OM 
Herhaaldelijk buigen wij voor u Grote heer, Volledig bewust en zalig wezen. 
 
    HOOFDSTUK 1 
    Een heilig gebed 
 
“Wilt u (AOM) O God, die is (Mitra), ieders vriend, (Varuna) allerheiligst, en (Aryama) 
heerser van het Universum, wees ons genadig.  
(Rig veda) Wilt u (Indra) O almachtige God, (Brihaspati) de heer van het Universum, de 
steun van allen, schenk ons kennis en kracht. Wilt u (Vishnu) O alomtegenwoordige en 
(Urkrama) almachtig wezen, ons uw zegen schenken.” 
“Wij buigen voor u (Brahma), de almachtige allerhoogste wezen. U alleen bent de 
alwetende God die wij voelen in onze harten. Ik zal u aanroepen, u alleen, mijn ware God, 
Uw wil zoals geopenbaard in de Veda’s, zal ik volgen en preken. Ik zal waarheidlievend 
zijn, in woord, in daad en in gedachten. U bent mijn beschermer. Wilt u mij beschermen - 
uw dienaar - die niks anders dan de waarheid spreekt, zodat mijn geloof in uw wil 
standvastig zal zijn, en zich er nooit van zal afkeren. Uw wil is waar en rechtvaardig. Dat 
wat tegengesteld is onwaar en onrechtvaardig. Wilt u mij beschutten en beschermen. O 
Heer, wees genadig en vergun mijn gebed, waarvoor ik u eeuwig dankbaar zal zijn. Vrede! 
Vrede! Vrede! 
 
(In andere woorden) Wilt u ons bevrijden van pijn en verdriet, en ons geleiden naar het 
pad van de rechtschapene die ons zal leiden naar ware geluk, omdat alleen U de ware 
zegen bent. U geeft uw zegen aan allen en schenkt zaligheid aan de ware en echte 
zoekers van verlossing. Wilt u o God, uzelf of uw gratie, openbaren in de harten van allen 
zodat allen zonde en ondeugd vermijden, en de waarheid en deugd volgen, en uiteindelijk 
bevrijdt worden van pijn en verdriet, en van eeuwig geluk genieten. 
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De hoogste naam van God en andere namen. 
"AOM" is de hoogste naam van God; het is samengesteld uit drie letters, A, O, M. Deze 
ene naam bestaat uit vele andere namen van God. Aldus in het kort - 
A staat voor Virat, Agni en Vishwa, etc.  
O staat voor Hiranyagharbha, Vayu, en Ta'jas, etc. 
M staat voor I'shawara, A'ditya en Prajna, etc. 
 
Het is duidelijk uitgelegd in de Veda’s en andere ware Shastra's, dat wanneer zij handelen 
over God; al deze namen voor hem staan. 
Er zijn geen goden. Het groot aantal namen zoals Indra betekenen niet verschillende 
goddelijke wezens maar verschillende aspecten van een Absolute bestaan. 
Vraag 
Waarom niet aannemen dat ze staan voor andere objecten? Betekenen ze ook niet aarde, 
hemel, Goden als Indra, en in de medische wetenschap medicijnen als groene gember? 
Antwoord 
Ja, dat is zo, maar ze betekenen ook God. 
 
Vraag 
Wij geloven dat deze namen Goden aanduiden, waarom gelooft u niet hetzelfde? 
Aantwoordt 
 Welke bewijzen hebt u ter ondersteuning van uw stelling? 
Vraag 
Ze betekenen toch ook devta's omdat devta's zich manifesteren en ook goed zijn. 
Antwoord 
Manifesteert God zich dan niet? Is er iemand heiliger dan, of machtiger, superieureder 
dan hem? Waarom wilt u niet aannemen dat deze namen ook God betekenen? 
Als God een verschijning is en niet vergelijkbaar, hoe kan er iets of iemand superieurder 
dan hem zijn! Er zijn vele bezwaren tegen uw geloof. Stelt u zich voor dat een persoon 
eten voorschotelt aan een ander en hem uitnodigt om te eten. Als nu, deze persoon het 
eten zou weigeren en ergens anders eten zou gaan zoeken dan kan je deze persoon niet 
als wijs beschouwen; omdat hij weigert aan te nemen wat hij al heeft en achter datgene 
aangaat wat hij niet heeft. Hetzelfde kan gezegd worden van uw stelling, omdat u weigert 
te accepteren dat namen als Virat ook God betekent- die werkelijk is en wiens bestaan 
blijkt door alle mogelijke bewijzen - net zoals het werkelijke tastbare universum etc; 
Terwijl u gaarne gelooft dat ze Goden betekenen - die nog werkelijk zijn en ook 
mogelijkerwijs niet kunnen bestaan. 
U kunt uw stelling noch door autoriteit noch door argumentatie deugdelijk aantonen. Het 
onderwerp aangaande bepaalt namelijk de betekenis van het woord. Bijvoorbeeld: een 
man zegt tegen zijn knecht: “breng mij sandhava” 
Om uit te vinden wat zijn meester wilt, is het van belang dat de knecht tijd en plaats in 
overweging neemt: omdat sandhava zowel zout als paard betekent in het Sankriet. 
Als het etenstijd is moet de knecht zout voorleggen, is het tijd om uit te gaan zou hij het 
paard moeten brengen.  
Als hij, echter, het paard brengt tijdens etenstijd  en zout als zijn meester uit wil 
gaan, dan zal zijn meester kwaad worden en waarschijnlijk zeggen: oh, jij 
onwetende vent! Wat was het doel van het brengen van het paard bij etenstijd en 
zout als ik uitga: jij bent onwetend van wat gepast is. Je had tijd en plaats in 
overweging moeten nemen en datgene doen wat bij de gelegenheid past. Jij hebt 
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gefaald dat te doen, daarom ben jij onwijs. Ga heen van mij. Het is daarom 
duidelijk, dat de betekenis van een woord afhankelijk is van de gelegenheid, 
omstandigheden en het onderwerp dat wordt besproken. 
 
VEDISCHE EN ANDRE HEILIGE TEKSTEN TER ONDERSTEUNING VAN DIT 
STANDPUNT. 
 
Wij citeren uit de volgende gezaghebbende teksten uit de Veda’s en de Upanishads 
ter ondersteuning van de stelling dat OAM en andere vergelijkbare woorden, als 
Virat, namen zijn van God. 
 
Yajur Veda XL-17   “OAM is de Almachtige God die alomtegenwoordig is (net 

zoals ether).” 
 
 
Chandogya Upanishad “Hij alleen wiens naam is AOM, die onsterfelijk is, is onze 

aanbidding waardig en geen ander”. 
 
 
Manduk Upanishad “Alle Veda's en Shastra’s verklaren OAM als de primaire en 

natuurlijke naam van God. Alle andere zijn secundaire 
namen”. 

 
Kath Upanishad Brahmacharya V11, 15 
 “Hij, wien alle Veda’s waardig voor hulde betuigen, naar 

wie alle devotie en rechtvaardige handelingen leiden, en 
voor wiens realisatie het leven van brahmacharya 
(celibaat) wordt geleefd, wordt OAM genoemd. 

 
Hij, die ons allen leraar is, subtieler dan subtiel, schitterend 
is, Hij die gekend kan worden door de kennis van samadhi; 
dat is als de ziel in superieure conditie verkeert en de geest 
perfect geconcentreerd is door oefeningen, is het 
Almachtige wezen”. 

 
Manu, 
X11, 122, 123, “Allerheerlijkst zijnde, noemen sommigen hem Agni. 

Belichaming van alle ware kennis noemen anderen hem 
Manu. Anderen noemen hem Indra, de Almachtige en 
beschermer van allen. Anderen Prana, bron van alle leven. 
Anderen weer, noemen hem Brahma, het machtigste 
wezen”. 

Kaivalya  
Upanishad 

“Hij is gekend als Brahma- de schepper van het Universum; 
Vishnu- de Aldoordringer; Rudra - bestraffer der slechten, 
wien hij met reden zweept; Shiva - zaligmakend en  
weldoener van allen; Akshara - onsterfelijk, 
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alomtegenwoordig; Swarat - zelfstralend; Kalagni-  
oorzaak van het einde der wereld en regelaar van tijd; 
Chandrama-  de ware bron van geluk”. 

 
Rig Veda Mandal 1, 22, 164 
 “Hij is een, maar de wijzen noemen hem bij verschillende 

namen; zoals, Indra, Mitra, Varuna, Agni, Divja- die de 
bron van licht is voor alle stralende lichamen; Suparna- de 
beschermer en bewaarder van het Universum, wiens 
daden perfect zijn; Matrishwa- machtig als de wind; 
Garutman -machtig door natuur”. 

 
 
Yayur Veda  “Hij is Bhumi- de verblijfplaats van allen”. 
X111,18, 
 
Atharva 
Veda X1, 2,  “Hij is Indra, etc”. 
2,1. 
 
Sama Veda, V11,3,8,16,  

“Wij eren u, O Prana- u die het hele Universum controleert 
en beheert, net zoals de noodzakelijke krachten in het 
lichaam deze beheren.  

 
De betekenissen van deze citaten in overweging nemend moet het voor de lezer 
duidelijk zijn geworden dat AOM en soortgelijke namen als Agni, primair alleen 
God betekenen, dit is ook bewezen door de uiteenzetting/uitleg van taalkundigen, 
Filologen, Etymologen en met de primaire, secundaire en tertiaire Brahamnas, 
Sutrakras, en andere grote meesters, wijzen en zieners. Daarom zouden wij dit 
moeten aannemen. 
Maar we moeten goed in de gaten houden dat AOM alleen de naam van God is ( 
en van geen ander object, materieel of spiritueel), terwijl het gebruik van namen 
als Agni voor God wordt bepaald door twee factoren, namelijk het onderwerp dat 
wordt besproken en het bijvoeglijk naamwoord dat deze bepaald. 
 
Met andere woorden deze namen betekenen God in gebeden, meditaties, 
communies, of daar waar bijvoeglijke naamwoorden als Alwetende, 
Alomtegenwoordige, Heilige, Eeuwige en Schepper van het Universum het bepalen. 
Terwijl als we deze onderwerpen in het verleden tijd behandelen zoals, geschapen, 
beschermd of in stand gehouden, uiteengevallen of als bepaalde woorden als 
eindig, zichtbaar worden, gebruikt, hiervan kan niet worden aangenomen dat ze 
God betekenen; omdat hij noch inherent is tot dergelijke veranderingen als 
evolutie of eindigheid, noch is hij eindig of zichtbaar. 
Daarom betekenen/verwijzen  namen als Virat, Agni, (als in de volgende citaten) 
naar materiele objecten in het Universum: 
 
Yajur Veda “Toen werd Virat geschapen, etc”. 
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Chap XXX1 “ Daarna werd geschapen Bhumi- aarde”. 
 
Taitreya Upanishad  

“Dan manifesteerde het Allerhoogste wezen Akasha. Vanuit 
Akasha ontsprong Vayu, en Agni vanuit Vayu, etc”. 

    
 
Aldus is het duidelijk dat deze woorden God betekenen wanneer zij bepaald 
worden door woorden als Alwetende, etc; maar, waar verlangens, passies, 
gevoelens van plezier of pijn, eindige kennis en activiteit wordt gebruikt, deze 
woorden duiden de ziel aan; daar waar woorden als geschapen, oplosbaar 
materiaal, dood, gas, worden gevonden, betekenen zij materiele lichamen als de 
Zon, de Aarde.  
 
Nu zullen wij de woordafleiding behandelen van woorden als Virat en laten zien 
hoe ze God als betekenis hebben. 
 
 
EEN EXPOSITIE DER WOORDAFLEIDING VAN DE VERSCHILLENDE NAMEN VAN GOD. 
 
1. Virat ( van de wortel Rajri, verlichten, met voorvoegsel vi en achtervoegsel 

kwip aangehecht) betekent God, omdat hij dit meervormig Universum 
verlicht. 

 
2.  Agni ( van de wortel anchu dat gati en aanbidding betekent. Gati betekent 

kennis,  bewegen of gaan, realisering) betekent ook God, omdat hij alle 
kennis heeft, Alwetend is en aanbidding waardig en geschikt onderwerp is 
om te kennen, te zoeken en te vinden. 

 
3.  Vishwa (afgeleid van vish dat wonen betekent) betekent God, omdat de 

wereld en wereldlijke objecten in hem verblijven en hij in alles aanwezig is. 
 
4.  Hiranyagarbha ( Hiranya= licht en garbha=bron) betekent degen die de 

bron en  steun is van Yuyur alle licht en lichtgevende lichamen als 
de zon.  
(Yayur Veda, xiii,4) 
Dit wordt deugdelijk aangetoond door de Yayur Veda die zegt: “ In den 
beginne was Hiranyagarbha- de enig heer van de schepping. Hij 
onderhoudt de zon en de aarde. Wij aanbidden hem - Het 
Allerzaligmakende wezen. 

  
5. Vayu ( afgeleid van Va, dat te bewegen, doden betekent) duidt degeen aan 

die het leven en steun is van het Universum, de reden van haar einde, 
machtiger dan de machtigste. 

 
6.  Taijas ( afgeleid van Teja dat schitteren of verlichting betekent) is degen 

die schittert en licht geeft aan de zon en andere lichtgevende lichamen. 
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7.  Ishwar ( afgeleid van Ish-kracht, kennis) is degen wiens kennis en macht 
oneindig is. 

 
8. A’ditya ( afgeleid van A=niet, do= breken, bederven) is degen die nooit 

sterft of  bederft - is onsterfelijk. 
 
9.  Prajna ( afgeleid van Pre=perfect en Jna=kennen) is degen wiens kennis 

perfect is, die Alwetend is. 
 
10.  Aom. (zie bovenstaande)   

Tot nu hebben we in het kort de betekenis beschreven van de drie letters 
A,O,M  van het woord AOM. Naast die wij al hebben besproken houdt het 
ook andere namen van God in. Net zoals Mitra, Varuna, en andere namen 
die voorkomen in de Mantra geciteerd aan het begin van dit hoofdstuk 
ook alleen namen van God zijn, omdat alleen Hij waardig is hulde te 
betuigen en te aanbidden, Hij die is Varuna ( goed, puur en heilig), m.a.w. 
Hoger dan anderen, in natuur, eigenschappen, kracht en goede werken.  
 

Maar we noemen God ook Varuna, omdat hij machtiger is dan de machtigste; 
Heiliger dan de heiligste, zuiverder dan de zuiverste. Niemand is gelijk aan hem, en 
nooit zal er iemand zijn. 
Hoe kan er iemand geweldiger dan de Schepper zijn? 
Noch materie dan wel ziel beschikken over zodanige oneindige krachten en 
eigenschappen als waarheid, rechtvaardigheid, genade, almacht, alwetendheid. 
Iets dat waar en echt is, heeft oorzaak, eigenschappen en kenmerken als waarheid 
en echtheid.    
Daarom zouden wij de schepper moeten aanbidden en alleen de schepper en 
niemand anders, omdat ook de mensen in vroegere dagen, heiligen als Brahma, 
Vishnu, Mahadeva, Daitya, Danava, geloofden en aanbaden Hem en alleen Hem. 
Zij aanbaden geen enkele andere God. Dit onderwerp zullen we uitputtend 
behandelen in de hoofdstukken die gaan over Goddelijke aanbidding en 
emancipatie. 
Vraag 
Woorden als Mitra zouden de betekenis van vriend moeten hebben, etc, en de 
woorden als Indra, etc - de welbekende Goden van deze zichtbare wereld? 
Antwoord 
Nee, niet hier (m.a.w. in de verzen zoals hierboven, waarin gebeden zijn gericht). 
Een man, die de vriend van iemand is, is een vijand van een ander en onverschillig 
ten opzichte van een ander. 
Vandaar dat Mitra hier niet de betekenis heeft van een gewone vriend, maar hier 
betekent het de Schepper, omdat hij de enige absolute vriend van allen is, voor 
niemand is hij onvriendelijk dan wel onverschillig. Geen mens kan ooit als hij zijn. 
Dit is de primaire betekenis van dit woord. Maar de secundaire betekenis ervan is 
dat van een gewone vriend. 
 
11.  Mitra ( afgeleide van nimid=liefhebben) betekent God, omdat hij allen lief 

heeft en waardig is om geliefd te worden door iedereen. 
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12.  Varuna ( van vri=goed of vara=verlangen) is degen die de beste is, 
allerheiligst en naar wie  wordt verlangd en gewild door alle 
rechtvaardige, vrome en geleerde mensen die zoeken naar waarheid en 
verlossing. 

 
13.  Aryama ( afgeleid van re=verkrijgen en ma =respect) degene die de goeden 

en rechtvaardigen respecteert en eer bewijst, en de slechten bestraft - de 
Almachtige, Hoge rechter die de wezens de vruchten van hun daden geeft, 
goed of slecht. 

 
14. Indra (van Idi=macht) is hij die Almachtig is. 
 
15.  Vrihaspati ( pa=beschermen of beheersen, Vriha=machtig) is Hij die 

machtiger is dan de machtigste en de gehele Universum beheert. 
 
16. Vishnu ( Vishr=doordringen) is degeen waarvan het Universum is 

doordrongen, bezield en onbezield. 
 
17.  Urukrama ( uru=groot, krama=energie) is degeen met de eigenschap van 

oneindig energie. 
 
18.  Brahma (brih of brihi=heer, meester) is degen die meester is van allen. 
 
19.  Bhumi is hij die de woonplaats van allen is en machtiger dan allen. 
 
20.  Surya is hij die het leven en licht is van het Universum, bezield en 

onbezield. 
 
21.  A’tma ( at=doordringen) is hij die doordrongen is in de ziel en ook in de 

materiele Universum. 
 
22.  Paramatma ( para=groot, atma zie boven) is degen die heiliger is dan de 

ziel, subtieler en machtiger dan de ziel en materie, die doordrongen is in 
de ziel en deze controleert. 

 
23.  Parameshwar ( Param=machtig, I’shwara=krachtig, zie nr 7.) is degeen die 

almachtig is onder de machtigen. 
 
24  Savita ( su=scheppen) is degen die de schepper is van dit Universum. 
 
25.  Deva ( van de wortel div, dat teweeg brengen betekent, verlangen om te 

winnen, werken en verlichten, tevreden stellen, bestraffen, slapen, 
verlangen en weten) is degeen die alles teweegbrengt in het Universum en 
deze beheert en al zijn werkzaamheden verricht op eigen kracht zonder de 
hulp van een ander; degeen die wenst dat de goede en rechtvaardigen 
winnen en deze helpt en zelf onoverwinnelijk is, geeft de kracht en reden 
om te werken; die alles weet, rechtvaardig en heerlijk is, verlicht en allen 
verlicht, die waardig is voor loving, Al-zaligheid, geeft geluk aan anderen, 
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de slechten straft en de harten van de goeden verblijdt en Zelf in eeuwig 
geluk verkeert; hij die de nacht heeft beschikt voor ons allen om te slapen 
en te rusten, en de reden is van de oplossing, als hij de zielen laat rusten in 
eeuwigheid, onmerkbaar elementair stof,  materie=prakriti; wiens wil 
heilig is en die gewild en gezocht wordt door de goeden, en door wie alles 
doordrongen is en alles weet. 

 
26.  Kevera ( kuvi=overdekken of spreiden) is hij die alles overdekt of over alles 

is uitgeweid, verspreid. 
 
27.  Prithivi ( prithu=verspreiden) is degen die dit uitgestrekte Universum heeft 

verspreid. 
 
28.  Jala (jala=slaan) is degen die de slechten slaat of bestraft, en de atomen in 

vorm slaat, of uit elkaar slaat respectievelijk in de Schepping of beëindiging 
van het Universum. 

 
29.  Akash ( kash=verlichten of inlichten) is degeen die het hele Universum 

verlicht of inlicht. 
 
30. Anna en atta ( van ad=eten) is degeen die als het ware het Universum 

heeft gegeten, in zich heeft geabsorbeerd of het Universum bevat, bezield 
en onbezield. Net zoals een wormpje of larve geboren wordt in het midden 
van de fruit van een vijgenboom, erin leeft en sterft, zo ook wordt het 
Universum geboren, leeft en wordt teruggebracht tot haar elementaire 
toestand. 

 
31.  Vasu ( vas= verblijven of wonen) is degeen die verblijft in alle dingen en is 

de verblijfplaats van allen. 
 

32.  Rudir ( rudir= tranen doen stromen) is degen die de slechten en 
onrechtvaardige de tranen doet stromen. In de Shatapatha Brahmana 
wordt gezegd: “datgene wat een man denkt, dat spreekt hij; datgene wat 
hij spreekt, daarnaar handelt; datgene wat hij doet, zal hij oogsten”. Met 
andere woorden, een man oogst datgene wat hij zaait. Als de slechten pijn 
voelen naar aanleiding van hun zonden door de hand van het Goddelijke 
recht, dan jammeren en wenen zij. Daarom wordt hij Rudra  genoemd. 

 
33.  Narayana ( Nara=water en zielen, ayana=verblijf) betekent God, omdat hij 

de verblijfplaats is der zielen en deze doordringt. 
 
34.  Chandra ( chadi=verblijden) is degeen die allerzalig is, plezier en geluk 

geeft aan anderen. 
 
35.  Mangala (mang=betekent hetzelfde als gati, zie nr 2) is degeen die is 

allerzalig, en zaligheid geeft aan de ziel. 
 
36. Budha (budha=kennis) is die alwetend is en kennis schenkt aan de ziel. 
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37.  Shukra ( shu=reinigen) is degeen die allerheiligst is, en door contact met 

hem wordt de ziel gereinigd. 
 
38.  Shanaishchara ( Shanaish=met gemak, char=gaan, eten) is degeen die allen 

met gemak kan bereiken en grote vastberadenheid bezit. 
 
39.  Rahu ( rah=vermijden, afwijzen) is hij die is zonder vermenging van iets 

anders bestaat. Hij die slechten afwijst en anderen bevrijdt uit de handen 
van de slechten. 

 
40.  Ketu ( kit=verblijven of wonen en ziekten genezen) is hij die de belichaming 

is van het Universum, vrij van dood en ziekte. Hij bevrijdt de vrije zielen 
van ziektes en lijden gedurende de periode van verlossing. 

 
41.  Yajna ( yaj=schijnen, blinken, aanbidden, combineren) is hij die de 

verschillende elementen combineert en deze wereld en zijn objecten uit 
deze ontwikkelt. Die het waardig is om aanbeden te worden door de 
wijzen. Werd aanbeden door alle wijzen en zieners vanaf Brahma en altijd 
aanbeden zal worden. Hij is de Alomtegenwoordige God. Yajna is de 
Alomtegenwoordige God, zegt de Shatapatha Brahmana. 

 
42. Hota ( hu=geven of nemen) is hij die datgene geeft dat waardig is om te 

geven aan de mensen en datgene neemt dat hij moet nemen. 
 
43. Bandhu ( bundha=vastbinden, verbinden) is hij die alle werelden bij elkaar 

houdt verbonden door regels aan zichzelf en helpt om ze op hun plaats te 
houden zodat ze niet uit hun baan raken of buiten de wetten van hun 
constitutie; natuurwettelijk. Hij is als een broer voor alle werelden en 
steunt, beschermt en geeft ze blijdschap. 

 
44. Pita (pa=beschermen, bouwen) is hij die allen beschermt. Net als een 

vader, door vaderlijke liefde en goedheid verlangt hij altijd het goede voor 
zijn kinderen, zo ook doet God- ons aller vader - hij wilt dat we allen 
gelukkig zijn. 

 
45. Pitamaha=de vader der vaderen. 
 
46.  Prapitamaha=de overgrootvader. 
 
47. Mata- God heet mata (moeder) omdat hij net als, een aardse moeder een 

hart heeft dat iedereen gelukkig en voorspoedig wil zien, vanuit extreme 
liefde en zachtheid verlangt een moeder geluk en voorspoed voor haar 
nakomelingen. 

 
48. A’charya (char=leiden, bewegen, gaan en eten) God wordt zo genoemd 

omdat hij de bron is van alle ware kennis en rechtvaardigheid. Het is door 
hem dat wij kennis verwerven en een deugdzaam leven leiden. 
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49. Guru ( Gri=spreken) de meester van alle ware kennis en lering die het ware 

woord heeft geopenbaard aan het begin van de wereld, de meester van 
alle vroegere meesters zoals  Agni, Vayu, Aditya, Angira en Brahma. Hij 
is onsterfelijk zegt de Yogashastra.  
Yogashastra Samadi 26 “Hij is de meester van zelfs de meest oude 
meesters. Hij is onsterfelijk. Tijd heeft geen invloed op hem”. 

   
50. Aja ( aja=combineren, samenvoegen, verschijnen of ontstaan) is hij die de 

elementen en atomen op de juiste wijze combineert, en de wereld vanuit 
deze doet ontstaan; verenigt het lichaam met de ziel, en brengt deze in de 
wereld, dat heet geboorte. Hijzelf wordt nooit geboren. 

 
51.  Brahma (brihi=ontwikkelen, vermenigvuldigen) is hij die de wereld heeft 

geschapen en deze vermenigvuldigt. 
 
52.  Satya ( sat=bestaan) is hij die de belichaming is van het ware bestaan 

rondom andere bestaan. 
 
53. Jnana is degene die kennis heeft van de hele wereld, bezield en onbezield. 

“De grote God is Satya Jnana en Ananta”- Tatiriya Upanishad. 
 
54. Ananta is hij die geen eindpunt heeft, grenzen, einde of dimensies. 
 
55. Anadi is hij die geen begin heeft, en ook geen eerste reden. 
 
56.  Ananda is hij die allerzalig is en de vrije zielen begiftigd met zaligheid en 

geluk schenkt aan de goede en rechtvaardigen. 
 
57.  Sata ( asi=zijn) is hij die bestaat in alle tijden, in het verleden, het 

tegenwoordige en ook in de toekomstige tijd en niet wordt begrensd door 
tijd. 

 
58.  Chit (chit=kennis) is hij die een waar en bewust wezen is en de zielen de 

ware kennis schenkt van goed en slecht. 
 
59.  Sachidananda (sata+chit+ananda) is hij die is een ware bewuste, 

gelukmakend wezen. 
 
60. Nitya-Standvastig, Onsterfelijk, Eeuwig. 
 
61. Shudha ( shudh=reinigen) is hij die zelf rein is en anderen reinigt. 
 
62. Mukta ( much=bevrijden) is hij die altijd vrij is van zonde en onreinheid, en 

zielen bevrijdt van zonde en lijden. 
 
63. Nitya shudha budha mukta subhava is degene die eeuwig is, heilig, 

alomtegenwoordig en vrij. 
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64. Nirakara ( nir=nee, akar=vorm) is hij die geen vorm heeft noch lichaam 

noch ooit is belichaamd. 
 
65. Niranjana ( nir=nee, anj=vorm, kleur, onsterfelijk, wanorde) is hij die vrij is 

van onzedelijk gedrag, wanorde, etc-noch is hij onderwerp van de 
zintuigen, zoals de ogen. 

 
66. Ganapati ( gana=gastheer, pati=koning) is hij die de koning is van de 

gastheer, m.a.w. van de gehele materiele en spirituele wereld, welke hij 
ook beschermt. 

 
67. Ganesha ( Gana=gastheer, isha=heer) Heer der heeren. 
 
68. Visheshwara ( Vishwa=universum, Iswhara=Heer), Heer van het 
 Universum. 
 
69. Kutastha, is hij die alles doordringt, alles steunt en toch zelf geen 

transformatie ondergaat. 
 
70. Devi heeft dezelfde betekenis als het woord Deva, die is van het mannelijk 

geslacht, terwijl Devi van het vrouwelijk geslacht is. God heeft namen in 
alle drie de geslachten. 

 
71.  Shakti ( Shak=machtig) is hij die machtig genoeg is om de wereld te 

scheppen. 
 
72. Shri (shri=dienen) is hij die gediend wordt door alle heiligen, zieners en 

wijzen. 
 
73. Lakshmi ( Laksh=kijken en merken) is hij die het hele universum kan zien en 

begiftigt deze met voortreffelijke tekens of eigenschappen, zoals lichamen 
met ogen, oren, etc.; bomen met bladeren, vruchten en bloemen, 
vloeistoffen en vaste materie met verschillende kleuren als zwart, wit, 
rood, etc,: aarde met stof en stenen, etc,: en ziet dit allemaal. Hij is de 
mooiste. Hij is het Opperhoofd. Bron van de Veda's, de Yogi’s en wijze 
mannen. 

 
74. Saraswati (sri, bereiken en weten) is hij die oneindige kennis heeft van het 

Universum, van woorden, van hun onderwerpen en relaties. 
 
75. Sarvashaktiman, is hij die geen hulp nodig heeft van een ander om zijn 

werk te vervolmaken. Hij die door zijn natuurlijke kracht al zijn werk doet. 
 
76. Niyayakari. Niyaya is datgene dat bewezen is waar te zijn door alle acht 

soorten van bewijs, als het direct bewust kennen, gevolgtrekking, analogie. 
Het is het spreken van recht zonder voor te trekken, of partij te kiezen. 
Niyayakari, is hij die recht doet,  naar waarheid, recht en rechtvaardigheid. 
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77. Dayalu ( Daya=geven, nemen, gaan, weten, benadeelde beschermen) is hij 

die zonder vrees maakt, alwetend is, de goeden beschermt, en de slechten 
bestraft. 

 
78. Adwaita is hij waarvan maar een is, en ondeelbaar is zonder enige 

vermenging, oftewel van dezelfde soort ( zoals, mensen zijn van dezelfde 
soort) of van een andere soort ( zoals bomen en stenen van verschillende 
soort zijn dan de mens) of samengesteld uit verschillende delen. 
Uiteindelijk is er geen relatie van het geheel, zoals het lichaam heeft met 
bepaalde delen, zoals ogen, oren. 

 
79. Nirguna is hij die vrij is van de (voortreffelijke) eigenschappen van materie 

zoals, Satwa, Rajas, Tama, kleur, smaak, aanraking, reuk en van de ziel, 
zoals begrensde kracht en kennis, onwetendheid, passies en verlangens, en 
van welke soort pijn dan ook. Deze definitie wordt ondersteund door de 
autoriteit van de Upanishada. “ Hij is vrij van klank, aanraking, kleur, en 
dergelijke andere kwaliteiten”. 

 
80. Saguna is hij die de kwaliteiten bezit van, perfecte kennis, perfect geluk, 

reinheid, en oneindige kennis. Alles in het Universum is saguna (positief) 
en nirguna (negatief). Bijvoorbeeld, de materiele zaken zijn nirguna, omdat 
zij komen uit eigenschappen en krachten van bewuste wezens, als wil en 
gevoeligheid. Terwijl ze ook saguna zijn, omdat ze hun eigen materiele 
eigenschappen bezitten. Hetzelfde geldt voor God. Hij is saguna, als wij 
hem toeschrijven de eigenschappen Alwetendheid, Almachtig, maar hij is 
ook nirguna, betekende dat hij vrij is van de eigenschappen van materie en 
ziel. 

 
81. Antaryami, is hij die het bezielde en onbezielde Universum heeft 

doordrongen en deze  controleert. 
 
82. Dharma Raja is hij die vrij is van zonde en slechtheid, en zich verheugt, 

verblijft in de waarheid, recht en rechtvaardigheid - De grote rechter. 
 
83. Yama is degen die alles beheert, recht doet voor allen, verpersoonlijking 

van recht. 
 

84. Bhagvan ( bhag=dienen) is degen die de bezitter is van alle macht en 
kracht, en die het waardig is om gediend en aanbeden te worden.  

 
85. Manu ( man=weten) is degen die de belichaming van de ware kennis is, en 

waardig is om gekend en geloofd te worden. 
 
86. Purusha ( Pri=vullen, onderhouden) is degeen die het hele Universum vult. 
 
87. Vaishwambhara is hij die de wereld onderhoudt en beschermt. 
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88. Kala ( kal=tellen) is degeen die de materieel objecten telt en rangschikt. 
 
89. Shesha is hij die geen verandering ondergaat tijdens de schepping of einde 

der wereld. Hij is het onveranderlijke Eeuwige wezen. 
 
90. A’pta ( ap=doordringen) is degeen die doordrongen is in het Universum, is 

vervuld van alle ware kennis en rechtvaardigheid, de ware meester is van 
allen, toegankelijk is slechts voor de goeden en rechtvaardigen, en vrij is 
van slechte eigenschappen als oneerlijkheid, fraude, etc. 

 
91. Shankara ( sham=goed, van kri=doen) is degeen die weldoener is van allen, 

en schenker der geluk. 
 
92. Mahadeva ( maha=groot+deva) is hij die groter is dan de groten, de 

goeden, en de geleerden, en het licht is van de wereld. 
 
93. Priya ( Pri=tevredenstellen en verlangen) is hij die de goeden blij maakt, de 

rechtvaardigen en de ware zoekers van verlossing, en het waardig is om 
naar te zoeken - de belichaming van liefde. 

 
94. Swamyambhu ( Swayam=Ikpersoon en bhu, zijn) is hij die zelf is, die niet is 

geschapen. 
 
95. Kavi ( Ku=woord) is hij die Alwetend is en de ware kennis heeft 

geopenbaard door zijn woord ( De Veda). 
 
96. Shiva is hij die allerzalig is en de schenker van geluk aan allen. 
 
97. Swarat- Zelfstralend. 
 
98. Suparna - de beschermer en bewaarder van het Universum. 
 
99. Matrishwa - Machtig als de wind 
 
100.  Garutman - Machtig door natuur. 
 
We hebben de betekenis uitgelegd van slechts honderd woorden, maar er zijn 
miljoenen andere namen van God. Zijn naam is ontelbaar, omdat zijn natuur, 
eigenschappen en activiteiten oneindig zijn. Een naam staat voor elk van ze. Deze 
honderd namen zijn als een druppel in de oceaan. In de Veda’s en Shastra's 
worden oneindige eigenschappen, krachten, karaktertrekken van God beschreven, 
en dit kan men te weten komen door bestudering van deze boeken. Een perfecte 
kennis van andere onderwerpen kan alleen verkregen worden door bestudering 
van deze onderwerpen. 
Vraag 
Waarom is dit werk niet begonnen met een zegen en gunstig proloog? 
Hoe komt het dat u niks van een manglacharana hebt gebruikt, zoals andere 
auteurs, die het in ‘t begin plaatsen, in het midden en aan het eind van een boek? 
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Antwoord 
Omdat dat niet juist is. Hij die allen goede dingen in het begin schrijft, in het 
midden of einde van zijn boek, zal slechte dingen schrijven in de tussenliggende 
delen van het boek. De Sankhya Shastra zegt manglacharana bestaat uit 
voortdurend de wil van God te gehoorzamen, te volgen door het volgen van de 
waarheid, en rechtvaardigheid, zonder vooroordeel en partijdigheid, zoals 
vastgelegd in de Veda’s, onder alle condities en omstandigheden. In zijn boek moet 
een auteur naar waarheid en rechtvaardigheid schrijven, datgene wat waar is en 
alleen dat. Dat is manglacharana. 
Het is geen manglacharana om ware dingen op een plaats te schrijven, en dat 
onwaar is op een andere plaats. Deze praktijk van manglacharana kan je niet 
vinden in de Veda’s of in de Shastra's- de boeken der wijzen en zieners. Zij 
beginnen met het woord  Atha (NU) of AOM.  
 
We citeren het volgende ter bevestiging van onze stelling: 
“ (Atha), Nu zullen we handelen over de “wetenschap der taal” in Mahabhashya. 
“ Nu zullen we het hebben over de wetenschap der Moraal, na het bestuderen van 
de Veda’s in Purva Mai mansa. 
“ Nu zullen we grondig de hoofdeigenschappen beschrijven van religie, en verder. 
Vaisheshika Shastra”.  
“ Nu zullen we onderwijzen de wetenschap de Yoga. Yoga Shastra. 
De Rig Veda begint met het woord ‘Agni’. 
De Yayur Veda begint met het woord ‘It’. 
De Sama Veda begint met het woord ‘Agni’. 
De Atharva Veda begint met het woord ‘Ye trishapta’. 
In geen enkel geval beginnen de Veda’s en Shastras met “ Ik buig voor u God 
Ganesha”, etc. Zelfs als Vedische geleerden beginnen met Hari Aom, hebben ze 
deze verderfelijke gewoonte aangenomen van de Paurniks en de Tantriks. Nergens 
in de Veda en de Shastra wordt het woord “Hari” geschreven in het begin. Vandaar 
dat een boek moet beginnen met Atha (nu), of AOM.  
 
We hebben in dit hoofdstuk kort gehandeld over de verschillende namen van God. 
In het volgende hoofdstuk zullen we handelen over de “Opvoeding van kinderen”.  
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HOOFDSTUK 2 
De opvoeding van kinderen 

 
Materiman Piteriman A’charyavan Purusho Veda - Shatapartha Brahmana.  
 
Waarlijk, hij alleen kan een groot geleerde worden die het voordeel heeft gehad 
van drie goede leraren, vader, moeder en leermeester. Gezegend is de familie, 
heel gelukkig is het kind wiens ouders godvruchtig en geleerd zijn. De moeders 
gezonde invloed op het kind overtreft dat van ieder ander. Geen enkel ander 
persoon kan een moeders liefde ervaren voor haar kinderen, of haar streven voor 
hun welzijn. Dit verklaart het gebruik van het woord Matiman in bovenstaande 
citaat, dat betekent: “Alleen hij heeft een moeder, wiens moeder is toegewijd en 
geleerd. Gezegend is de moeder die nooit ophoudt haar kind religieus toon in te 
fluisteren vanaf de tijd van conceptie tot dat zijn kennis perfect is. 
 
Voor beide ouders geldt, dat gedurende en na de conceptie geen voeding of drank 
te gebruiken die bedwelmend, verrot en niet-voedzaam is, of ten nadele is voor de 
groei van het intellect: maar die artikelen te gebruiken die rustig, gezond, sterk, 
intelligent, energiek maken. Voedsel als melk, boter, suiker, granen. etc - eten en 
drinken dat helpt om de voortplantingselementen/eigenschappen (van de man en 
de vrouw) van de hoogste kwaliteit te maken, vrij van alle gebreken en 
imperfecties. Ze moeten de regels van de seksuele gemeenschap volgen, die als 
volgt is: van de tijd van menstruatie is de 5e tot en met 16e dag daarop volgend de 
juiste tijd voor gemeenschap behoudens de eerste vier dagen en de 11e  en 13e dag 
in de maand dat de maan halfvol is zodoende blijven er 10 nachten over waaruit 
men een kan kiezen voor seksuele gemeenschap. 
 
Na de 16e dag mag er geen gemeenschap meer zijn tot de tijd van menstruatie 
weer begint, of, ingeval van zwangerschap voor een jaar. Tijdens de gemeenschap 
zouden man en vrouw gezond zijn, samen gelukkig en vrij van verdriet. Op het 
gebied van dieet en kleding moeten ze de regels volgen van Charak en Sushrut 
(twee grote autoriteiten in Medische wetenschap in ’t Sanskriet), en om elkaar 
gelukkig te houden zouden ze ’t systeem van. Manu moeten volgen. Gedurende de 
tijd van zwangerschap moet de moeder heel voorzichtig zijn met dieet en kleding.  
 
Tot de geboorte van het kind zouden alleen die artikelen gebruikt moeten worden 
die het intellect bevorderen, kracht geven, mooi maken, gezondheid bevorderen, 
energiek maken, mentale rust geven, en soortgelijke andere goede kwaliteiten. Na 
de geboorte van het kind en als zijn navelstreng is afgebonden, moet het worden 
gewassen met geurig water en zou men Havan moeten doen met geurig geklaarde 
boter. De moeder moet oppassen met douchen, dieet etc, zodat zowel moeder en 
kind goed kunnen groeien in gezondheid en kracht. De moeder of voedster moeten 
zodanig goed voedsel en drinken tot zich nemen die productief is voor goede 
kwaliteit melk. Het kind mag alleen de eerste zes dagen door de moeder worden 
gevoed, daarna krijgt het melk van de voedster; maar de ouders moeten erop 
letten dat de voedster de juiste voeding krijgt. Als de ouders te arm zijn voor een 
voedster, is melk van de koe of geit gemengd met water ook goed; en andere 
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medicijnen die productief kan zijn voor intelligentie, energie, en gezondheid kan 
aan de melk worden toegevoegd na te zijn gekweekt in gekookt water.  
Na het bevallen moeten moeder en kind verhuizen naar een andere kamer, waar 
de lucht puur is, en die gemeubileerd is met geurige en mooie dingen. Ze moeten 
in een gezonde atmosfeer verkeren. Als er geen voedster en ook geen melk 
voorhanden is, moeten de ouders doen wat volgens hen op dat moment het beste 
is: maar ze moeten onthouden dat het lichaam van het kind is gemaakt van 
elementen afgeleid van het lichaam van de moeder, dat gaat tellen omdat na elke 
bevalling de moeder zwakker wordt.  
 
Het is daarom beter dat de moeder geen borstvoeding geeft. Pleisters op de tepels 
zorgen ervoor dat de melk snel opdroogt. Door dit systeem te volgen is de moeder 
in ongeveer twee maanden sterk. Tot dan moet de man controle behouden over 
zijn passie, om zo zijn voortplantingselementen te bewaren. Zij die deze methode 
volgen zullen kinderen van een superieure orde krijgen, lang leven, en hun kracht 
en energie zal steeds toenemen zodat al hun kinderen van hoge mentale kaliber 
zullen zijn, sterk, energiek, en toegewijd. De vrouw moet haar geslachtsorganen 
goed in de gaten houden en de man moet zich kuis gedragen. 
 
Een moeder moet haar kinderen zo opvoeden dat het edel is in karakter en 
manieren, en dat ze nooit toegelaten worden zich te misdragen. Als het kind begint 
te spreken, moet de moeder opletten dat het zijn tong op de juiste manier 
gebruikt, zodat het letters op de juiste manier uitspreekt, op de juiste plaats en 
met voldoende vlijt. Om de letter ‘p’ uit te spreken bijvoorbeeld, is de juiste plek 
de lippen en de spanning van vlijt is wat wordt genoemd vol. Bij het spreken 
moeten klinkers exact worden getimed - kort, lang, of aanhouden zoals het hoort. 
Ze moet trachten in haar kind een zoete, ingetogen en prettige stem te kweken. In 
zijn speeches, brieven, syllabes, moet duidelijk onderscheid zijn tussen woorden, 
samengevoegde woorden en punten. Als hij een beetje begint te praten, moet hij 
geleerd worden hoe zijn meerderen en minderen aan te spreken. Hij moet leren 
hoe zijn vader, moeder, koning en andere geleerden mannen aan te spreken, en 
hoe zich te gedragen in hun aanwezigheid: zodat hij nooit wordt gekleineerd in 
gezelschap, maar altijd met respect wordt behandeld. Ouders moeten proberen in 
geest van hun kinderen een interne verlangen voor de liefde van kennis te kweken, 
dat ze zich in goed gezelschap moeten begeven en controle van de zinnen te leren. 
 
Kinderen moeten niet onnodig spelen, huilen, lachen, ruzie maken, verdriet voelen 
of zich helemaal verdiepen aan een ding. Jaloezie en kwaadwillendheid moeten ze 
vermijden. Spelen met de geslachtsdelen mag niet, omdat het kan leiden tot 
verlies van de voortplantingselementen en naast het bevuilen van de handen kan 
het leiden tot impotentie. 
Ouders moeten trachten hun kinderen eigenschappen mee te geven als  
waarheidsprekenheid, moedigheid, geduld, en vrolijkheid etc.. . Als kinderen de 
leeftijd van vijf jaren hebben bereikt moeten ze het alfabet van het Sanskriet 
worden bijgebracht als ook het alfabet van andere talen. Daarna moeten ze de 
verzen van de Veda’s uit het hoofd leren en hun betekenis. Ze moeten ook poëzie 
en de dichtkunst leren. De verzen van de Veda’s zijn vol goede perceptie, 
behelzende waarheid en deugdzaamheid, liefde voor kennis en God. De verzen 
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geven ook advies over gedrag ten opzichte van de ouders, broes en zusters en 
andere familieleden, vrienden, leraren en andere geleerde mannen, gasten, de 
koning, medestanders en bedienden, zodat ze niet kunnen worden beïnvloed door 
principelozen mensen. 
De kinderen moeten ook geleerd worden zich te wapenen tegen alles dat leidt tot 
bijgeloof, dat het tegengestelde is van ware religie en wetenschap, zodat ze nooit 
geloof hechten aan voorstellingen van dingen als spoken (Bhuts) en geesten 
(preta). Preta in het Sanskriet betekent een dood lichaam en bhuta verwijst naar 
degen die is overleden. 
Om het voorgaande te bevestigen citeren wij uit Manu: 
‘De leerling die helpt het lichaam van de meester te cremeren wordt binnen tien 
dagen rein bevonden samen met de anderen die hebben geholpen het lichaam te 
dragen’. Hieruit blijkt dat preta niks anders kan betekenen dan een dood lichaam. 
Nadat het lichaam is gecremeerd wordt van de dode persoon gesproken als bhuta 
m.a.w. overleden; hij die heeft geleefd en nu niet meer leeft. Al degenen die 
geboren worden en ophouden te ademen nadat zij hebben geleefd wordt van 
gesproken als bhutasth d.w.z. overleden. Zo hebben alle mensen het aangenomen 
vanaf Brahma tot nu.Het is natuurlijk niet verbazingwekkend dat mensen die 
onoplettend zijn, bijgelovig, en omgaan met mensen van lage klassen constant last 
hebben van allerlei soorten van spoken, geesten en duivels in de vorm van angst 
en twijfel. Als een persoon sterft neemt zijn ziel door Goddelijke regels bepaalt een 
nieuw lichaam aan om de vruchten te plukken van zijn daden, naar gelang haar 
natuur, plezierig dan wel  pijnlijk. Er is geen mens die deze eeuwige wet kan 
overtreden. 
 
Mensen die geen kennis hebben van medische en psychische wetenschap denken 
dat mensen die lijden aan medische of psychische ziektes bezeten zijn van de 
duivel. Maar in plaats van dat zij deze mensen de juiste medische behandeling 
geven of ze op een goed dieet zetten, vertrouwen ze deze zieke mensen toe aan 
schelmen, schurken, afzetters en zelfzuchtige kwakzalvers en maken ze 
slachtoffers van de listen en zogenaamde charmes en magische toverformules van 
deze. Ze verspillen hun geld en brengen hun kinderen narigheid en lijden door de 
ziekte te verergeren.  
Als deze mensen die meer geld hebben dan hersenen zich begeven naar deze 
onkundige en gemene schurken vragen ze aan hen ‘Mijnheer kunt u ons vertellen 
wat er aan de hand is met deze persoon of kind?’. Als antwoord krijgen ze meestal 
te horen dat de persoon is bezeten door een verschrikkelijke duivel of geest, een 
Bhairava (god van de wijn) of Shitala (godin van de pokken). De bezetting zal deze 
persoon niet los laten voordat de juiste maatregelen worden getroffen. De 
kwakzalvers maken de mensen bang door te zeggen dat de zieke wel eens zou 
kunnen overlijden, maar dat als zij een hoeveelheid geld zouden schenken, of een 
ander soort gift zouden geven, zullen zij de duivel uit hem verdrijven door middel 
van tover formules, door het reciteren van magische formules en gebeden. En de 
onwetende mensen smeken dan om geholpen te worden koste wat het koste. Op 
dat moment voelen de schurken zich triomfantelijk en roepen: goed, breng ons 
dan goederen, onze beloning, offers voor de goden, en geschenken om de 
invloeden van de slechte sterren af te wenden.  
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Dan beginnen de kwakzalvers te zingen en op trommels te slaan, spelen op de 
cimbaal etc, voor de zogenaamde bezeten persoon. Zo een toneelstuk gaat door 
en door en de schurken maken de mensen bang door te roepen: ‘het kan hem z’n 
leven kosten’. De sukkels roepen dan: ‘o, heer red hem, u kunt alles hebben wat u 
wilt. Op dat moment zegt de schurk’ Ik ben Aanmaan; breng mij offers, zoetigheid, 
olie, een mandje met brood en een rode jurk of hij zegt: ik ben Bhairava, breng mij 
vijf flessen drank, vijf geiten, zoetigheid en kleding. En als de gedupeerden roepen 
onder de indruk van de handelingen dat zij alles kunnen krijgen wat zij wensen 
beginnen de schurken nog meer te bewegen en te dansen. Maar zou een 
verstandig persoon deze figuren een goed pak slag geven dan zul je zien hoe snel 
de God Hanuman en Bhairava zullen zijn verdwenen, en zullen ze maken dat ze 
wegkomen omdat dit gedoe simpelweg bedoeld is om de simpele zielen te 
beroven van hun geld. 
 
Hetzelfde doet zich voor als deze onwetende mensen naar een astroloog gaan en 
om hulp vragen: ‘o heer, wat is er mis met deze persoon? De astroloog zal 
antwoorden dat de zon en andere sterren hem niet goed gezind zijn. Pas als jullie 
de juiste ceremonie toepassen of magische formules laten chanten of gebeden 
laten zeggen of een specifieke dans of gift zal doen zal deze persoon beter worden. 
Het zal mij anders niet verbazen als deze persoon zal komen te overlijden na een 
lange periode van lijden. 
 
Dayanand: ‘meneer de astroloog, u weet dat de zon en andere sterren niets anders 
dan onbezielde lichamen zijn net als de aarde. Ze kunnen niks anders dan licht of 
hitte geven. Bedeelt u ze eigenschappen toe van bewuste wezens met menselijke 
eigenschappen, van plezier en boosheid, dat wanneer ze zijn beledigd dat ze pijn 
en verdriet teweeg brengen en als ze tevreden worden gesteld dat ze mensen 
geluk brengen? 
Astroloog: Het is toch ook zo dat door invloeden van sterren sommige mensen rijk 
zijn en andere arm, sommige bestuurders en anderen hun onderdanen. 
Dayanand: Neen, dat is niet zo, het is het resultaat van hun daden, goed of slecht. 
Astroloog: Is dan de sterrenkunde onwaar? 
Dayanand: Nee, dat gedeelte dat gaat over wiskunde, algebra en Geometrie en dat 
de naam draagt van astronomie is waar: maar dat gedeelte dat gaat over invloeden 
van de sterren op menselijke wezens en hun daden en astrologie heet is niet waar. 
Astroloog: Is de horscoop dan van geen waarde? 
Dayanand: Nee en het zou niet horoscoop moeten heten maar de doder van geluk; 
omdat bij de geboorte van een kind de hele familie blij is, maar het geluk duurt net 
zo lang als dat de horoscoop niet is gemaakt en de standen van de planeten en hun 
bedoeling is voorgelezen aan de ouders.  
Als de priester na de geboorte voorstelt om een horoscoop te trekken, zeggen de 
ouders tegen de priester; o heer, trek een goede horoscoop. En de astroloog 
brengt voor de rijken een horoscoop die vele rode en gele lijnen bevat en een 
gewone voor de armen. De ouders vragen dan aan de priester of het geheel 
voordelig is uitgevallen. De priester zegt dan, ‘ Ik zal het voorlezen zoals het is; de 
geboorte sterren van het kind zijn goed, en ook de sterren die zijn sociale omgang 
bepalen zijn goed, uiteindelijk zal hij een rijk man worden en een eigen naam voor 
zichzelf maken; hij zal respect van zijn medestanders afdwingen; hij zal een goede 
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gezondheid hebben en een leider van zijn groep zijn. Als de ouders dit horen zijn ze 
tevreden en overladen de priester met complimenten over zijn goedheid. De 
priester bedenkt dan dat het hem niks zal opleveren als hij alleen maar positieve 
dingen zal zeggen en vervolgd dan; ‘ Dit zijn de goede sterren van dit kind, maar er 
zijn ook enkele kwaadwillige sterren. Door de positie van deze sterren zal het kind 
rond zijn achtste overlijden. Bij het horen van deze woorden slaat het geluk van 
deze familie om naar groot verdriet. Ze vragen dan aan de priester wat zij moeten 
doen om dit onheil te voorkomen. De priester adviseert dan dat de familie de 
sterren gunstig te moeten stellen. De gedupeerde mensen vragen dan aan de 
priester hoe zij dit moeten doen. De priester raadt ze aan een donatie te doen, de 
hymnen te laten chanten die over die bepaalde sterren gaan, de priester te eten 
geven etc..Dan is het goed mogelijk zal de priester zeggen dat de sterren goed 
gestemd raken. De priester zorgt ervoor dat hij zijn woorden goed kiest en dat zijn 
handelingen voorzorgsmaatregelen zijn en geen zekerheid bieden. Want als het 
kind toch iets overkomt kan de priester zich redden door te zeggen dat hij had 
gewaarschuwd en dat hij de wil van de God niet kan tegenhouden. Hij zal zeggen 
dat hij zijn uiterste best heeft gedaan maar dat de levensloop van het kind al 
vaststond door zijn daden in zijn vorige levens. 
 
Maar als het kind niks gebeurt kan hij zeggen; zie daar, de krachten van onze 
toverformules, onze goden en priesters; ik heb het leven van uw kind gered. Maar 
als hun toverij en gebeden niet werken en het kind toch iets gebeurt, zouden deze 
schurken het dubbele of driedubbele moeten betalen, omdat ze zelf zeggen, dat er 
geen levende ziel is dat de wetten van God kan ontlopen of teniet doen of de 
gevolgen van zijn daden kan ontlopen. 
De ouders kunnen tegen de priester zeggen; ‘dit kind heeft overleefd door de 
gevolgen van zijn daden, en naar de wetten van God en niet door jou hulp. 
Hetzelfde antwoord moeten Guru’s (zogenaamde spirituele leiders of leraren) ook 
krijgen die van hun volgelingen bepaalde giften verlangen voor eigen gebruik net 
als de priesters hierboven. 
 
Nog een woord over de ‘shitla’ en amuletten. Een shitla is een klein doosje en staat 
voor een godin voor de bijgelovige mensen in India. Het dragen van shitla en 
amuletten ter bescherming is niks anders dan fraude en kwakzalverij. Iemand die 
beweert dat een amulet of een ketting van hem alle kwaad zal tegenhouden van 
degene die het draagt door zijn toverkracht moet je antwoorden: kan jij ook door 
de kracht van jou amulet de dood voorkomen, of de wetten van God tegen houden 
of de gevolgen van je daden voorkomen? Heel veel kinderen sterven ondanks jou 
amuletten en toverformules; ja, zelfs je eigen kinderen sterven; hoe komt het dat 
jij ze niet kan redden? Kan jij jezelf redden van de dood? Deze vragen zullen deze 
schurken en zijn trawanten niet kunnen beoordelen en zullen hun spelletje gauw 
genoeg opgeven. 
 
Daarom, zou een ieder zich moeten ontdoen van alle soorten van valse en 
bijgelovige praktijken en alles in het werk stellen om te bewerkstelligen dat vrome 
en geleerde mensen en leraren van de humaniteit in staat blijven hun 
leerstellingen en lezingen te verspreiden zonder hypocrisie. Alle alchemisten, 
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tovenaars zijn bedriegers en hun praktijken kan niet anders gezien worden dan 
gewoon bedrog. 
Jonge mensen moeten goed op de hoogte gesteld worden tegen dit soort bedrog, 
al vanaf de jonge leeftijd, zodat ze niet te hebben lijden van deze principeloze 
mensen. Ze moeten ook weten dat behoud van de voortplantingselementen 
blijdschap brengt en het verlies ervan tot het tegenovergestelde. Hij, in wiens 
lichaam het goed is behouden gaat vooruit in gezondheid, kracht, energie en 
intelligentie en zal zich gelukkig voelen. De enige manier om het te behouden is 
door het niet zien en horen van obscene literatuur; niet om te gaan met wellustige 
mensen en zich niet in te laten met wellustige gedachten; vrouwen bekijken met 
wellustige ogen; door met ze te praten; ze vast te houden of seksuele omgang met 
ze te hebben. Kinderen moet worden geleerd een vrome en deugdzaam leven te 
leiden; en zich te richten op het verkrijgen van perfecte kennis en cultuur. 
Hij in wiens lichaam de voortplantingselementen niet worden bewaard kan 
impotent raken, zal zaad van mindere kwaliteit hebben en gaat lijden aan allerlei 
ziektes. In feite is hij een geruïneerd persoon, door het verlies van gezondheid, 
kracht, intelligentie, moed, energie, geduld en andere dergelijke goede kwaliteiten. 
Ouders moeten niet nalaten hun kinderen ervan bewust te maken dat als zij geen 
kennis en wijsheid vergaren en hun voortplantingselementen behouden als ze jong 
zijn dat ze nooit meer zo een kans zullen krijgen. Ze moeten zich ervan bewust 
worden dat zolang de ouders hun studie kunnen betalen zij kunnen studeren en 
hun lichaam in conditie houden. Allebei de ouders hebben het kind verschillende 
belangrijke dingen bij te brengen.  
 
Daarom heet dit hoofdstuk ook ‘Matriman en Pitriman’. De moeder moet het kind 
onderrichten vanaf de geboorte tot de 5e jaar en de vader vanaf de 6e tot de 8e 
jaar. Vanaf de 9e jaar moet het kind onderricht krijgen van de Dwijas ( dat zijn de 
mensen van de drie hogere klassen). Dwijas worden ook de tweegeborene 
genoemd vanwege hun grote kennis en cultuur. Eerst is er de lichamelijke 
geboorte de tweede geboorte is de spirituele. De drie hogere klassen zijn; 
Brahmans, Kshatrys en Vaishayas. De lezer moet hoofdstuk 4 raadplegen voor 
gedetailleerde informatie hierover. Na hun Upnayan, de ceremonie van inwijding 
tot de kennis; de ceremonie wordt opgevoerd vlak voordat de student het huis 
verlaat voor de studie. In deze ceremonie zweert de student een celibaat leven te 
leiden, een leven van waarheid en van toewijding tot de studie. Pas dan gaat de 
student naar school, zijnde de Acharyakul, het instituut voor opleiding van de 
kinderen van alle klassen. In deze institutie is de leraar niet alleen een mentor, 
maar hij is ook een loco-ouder. ‘Shudra’s moeten ook hun kinderen naar school 
sturen, maar zonder de Upnaya uit te voeren’. 
 
Alleen die kinderen worden beschaafd, verfijnd en geleerd, wiens ouders ze niet 
verwennen; maar juist het tegengestelde doen, reprimeren als het nodig mocht 
zijn. 
Patanjali zegt in zijn Mahabhashya: die ouders en mentoren die niet te traag zijn 
om hun kinderen te reprimeren als het nodig is geven hun kinderen als het ware 
een drank van onsterfelijkheid: Maar zij die ze verwennen geven ze in feite vergif 
en zijn dus de reden van hun ondergang omdat verwenning kinderen verpest, 
terwijl een reprimande op z’n tijd goede kwaliteiten in ze opwekt. Kinderen 



30 
 

moeten zich ook op hun gemak voelen als ze worden gereprimeerd en 
ongemakkelijk indien geliefkoosd. 
Maar ouders of mentoren mogen de kinderen niet reprimeren alleen uit 
kwaadwilligheid of wrok. Aan de buitenkant moeten ze ontzag ingeboezemd 
worden; terwijl van binnenuit ze teder en lief voor ze moeten zijn. Ook zo moeten 
ze hun kinderen leren niet te stelen, geen seksuele misdraging te vertonen, geen 
eigenschappen van traagheid op te doen, van arrogantie, beschonken te zijn, 
onwaarheid te spreken, kwaadwillend te zijn, slechtheid te vertonen, anderen te 
mishandelen, jaloers te zijn, blinde passie te hebben, maar juist kwaliteiten te 
verkrijgen van waarheid en deugdzaamheid.   
 
Als een persoon een keer heeft gestolen of zich seksueel heeft misdragen of heeft 
gelogen kan je die persoon niet meer respecteren of vertrouwen. Een gebroken 
belofte breekt een mans karakter meer dan wat ook. Als je een belofte hebt 
gedaan, kom het dan ook na; stel je voor dat tegen iemand zeg ‘ ik zal je 
ontmoeten op een bepaalde tijd op zo’n plaats of ik zal je iets gegeven op die tijd; 
kom dan je belofte na, anders zal niemand je meer vertrouwen. Iedereen zou 
daarom de waarheid moeten spreken en hun woord nakomen.  
Men moet niet ijdel zijn. Misleiding, hypocrisie en ondankbaarheid zijn pijnlijk zelfs 
voor de ziel die het heeft gekoesterd. Hoeveel meer dan voor anderen? Het is 
hypocriet om het ene te zeggen en het andere te doen om zo anderen te misleiden 
voor eigen gewin. Ondankbaarheid is de staat van de geest waarin je niet dankbaar 
bent aan degene die goed voor je is geweest. 
Een kind moet niet zijn geduld kwijtraken, of ruwe woorden zeggen; hij moet 
eerder vredige en zoete woorden spreken. Hij moet onnodig praten voorkomen en 
zoveel spreken als nodig is, niet meer en niet minder. Hij moet respect hebben 
voor zijn meerderen. Bij hun nadering moet het kind opstaan en groeten, en de 
best mogelijke zitplaats aan ze toe kennen. In een assemblee moet iedereen een 
stoel krijgen naar rang en positie, zodat niemand de schaamte hoeft te ondergaan 
om zijn stoel te moeten afstaan. Hij moet nooit kwaadwilligheid dragen naar 
anderen. Hij moet trachten deugdzaamheid en goede kwaliteiten te ontwikkelen, 
omgaan met goede mensen en de slechte te ontwijken. Vader, moeder en mentor, 
een kind moet ze dienen met al zijn capaciteiten en kracht, al zijn hart en zijn hele 
ziel. 
De Taitreya Upanishad zegt: - Vaders, moeders en mentoren moeten hun kinderen 
en leerlingen altijd goed advies geven en ze moeten hen ook adviseren deugdzaam 
te zijn en ondeugd te vermijden. Kinderen moeten geleerd worden altijd de 
waarheid te spreken en moeten nooit een hypocriet of een man van lager karakter 
vertrouwen. De kinderen moeten de ouders gehoorzamen en de mentoren in alles 
wat goed is. Mentoren moeten hun leerlingen helpen alles opnieuw te zien dat ze 
thuis van hun ouders hebben geleerd; de Vedische mantra’s, de poëtische stukken 
en gedichten, meegeven de liefde van rechtvaardigheid, kennis en goed karakter. 
 
Ze moeten de natuur en eigenschappen van God begrijpen en hem naar behoren 
aanbidden. In het kader van kleding en voeding; ze moeten zich zodanig gedragen 
zodat de gezondheid, kracht en kennis toeneemt. Ze moeten iets minder eten dan 
de trek is en geen vlees en alcohol nuttigen. Ze moeten zich niet in al te diep water 
begeven omdat ze kunnen verdrinken, tenzij  ze kunnen zwemmen. 
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Daarom zegt Manu: ga nooit baden in water van ongekende diepte. In het 
algemeen zegt de wijze Manu; kijk naar beneden als je loopt. Filter je water 
voordat je het drinkt. Spreek naar waarheid. Denk goed na voordat je actie 
onderneemt. 
Een andere dichter zegt; ouders die de opleiding van hun kinderen verwaarlozen 
zijn hun grootste vijanden. In gezelschap is hij als een gans onder zwanen. Om hun 
kinderen de hoogste opleiding te geven, om hen wegwijs te maken in de waarheid, 
om ze een zuivere karakter en manieren te geven, dus om al hun vindingrijkheid, 
lichaam en geest te gebruiken voor die doelen is het object van de ouderlijke rol de 
hoogste deugd en de glorie van de ouder. 
We hebben in het kort uitgelegd over de opvoeding van kinderen in de hoop dat 
een woord van de wijzen voldoende zal zijn. 
 
   Einde hoofdstuk 2 
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HOOFDSTUK 3 
    OPLEIDEN 
 
De hoogste plicht van de ouder is het kind op te leiden. Het is de belangrijkste 
plicht van de ouders en familieleden om hun kinderen een goede opleiding, 
nobelheid van karakter, verfijnde manieren en zelfbeheersing aan te leren. 
Het dragen van juwelen (goud, zilver, parels, robijnen, diamanten etc…) heeft geen 
toegevoegde waarde aan de ziel. Het roept alleen jaloezie en andere lagere 
gevoelens op, geeft een angstgevoel voor beroving en kan zelfs oorzaak van de 
dood zijn. Vele kinderen hebben het leven gelaten door het dragen van juwelen. 
‘Gezegend zijn de vrouw en de man wiens gedachten is geconcentreerd op het 
verkrijgen van kennis; die een zoete en vriendelijke karakter hebben; die zich de 
waarheid heeft eigen gemaakt en andere soortgelijke deugden; die vrij is van 
ijdelheid en onkuisheid; dat licht brengt in de gedachten van de onwetende; wiens 
primaire doelstelling is het geluk van anderen te bevorderen door prediken van de 
waarheid; door het verspreiden van kennis zonder daar loon of beloning voor te 
krijgen; en die bezig is met vrijwilligerswerk zoals voorgeschreven in de Veda’s. 
 
Yaiyoparita moet worden gedaan op de 8e verjaardag, zowel voor de jongens als 
voor de meisjes. Als jongens en meisjes de leeftijd van acht jaar hebben bereikt, 
moeten ze naar school. Ze moeten nooit les krijgen van leraren van lagere 
karakter. Alleen de mensen die meesters zijn van hun kunst en vroom zijn, zijn 
gekwalificeerd om les te geven. ‘Dwijas moeten de Uprayan van hun kinderen thuis 
doen voor ze naar school te sturen. De studiecursus moet worden gegeven op een 
afzonderlijke plek. De jongensschool moet minstens 3 mijlen verder dan de 
meisjesschool liggen. De leraren en werknemers als de bedienden moeten in de 
jongenschool van het mannelijk geslacht zijn en de meisjesschool van het 
vrouwelijk geslacht. Zelfs niet een kind van vijf jaar van het tegenovergestelde 
geslacht moet worden toegelaten tot een school van het andere geslacht. Zolang 
ze nog studeren moeten ze zich onthouden van omgang met mensen van het 
andere geslacht om de volgende acht opwinding te voorkomen. 
De studenten van beide seksen moeten zich wapenen tegen opwinding van alle 
soort: 

1. naar elkaar kijken met een wellustig oog 
2. elkaar vasthouden 
3. seks uele omgang met elkaar hebben 
4. intiem met elkaar praten 
5. met elkaar spelen 
6. met elkaar omgang hebben 
7. het lezen en praten over wellustige onderwerpen 
8. opgaan in wellustige gedachten 
 

De principes van de Gurukul opleidingen 
 
Leraren moeten erop toezien dat de leerlingen ver weg blijven van bovenstaande 
dingen, om zo hun kennis te vervolmaken, het eigen maken van verfijnde 
manieren, dat hun geestelijke en lichamelijke kracht toeneemt zodat ze groeien in 
geluk De school mag niet dichterbij zijn dan vijf mijlen van een dorp of stad. Alle 
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studenten moeten hetzelfde krijgen op het gebied van eten, drinken, kleding, 
zitplaatsen e.d.. Of ze nou prinsen of prinsessen zijn allen moeten ze ascetisme 
beoefenen, dus lichamelijke en geestelijke discipline praktiseren. Ze mogen de 
ouders niet zien of met ze kunnen communiceren. Hierdoor zijn de kinderen 
bevrijdt van wereldlijke zorgen en kunnen ze met heel hun hart concentreren op 
hun studie. De leraren moeten ze vergezellen in al hun activiteiten zodat ze niet de 
kans krijgen zich te misdragen.  
Manu zegt in, 7,152: zo wel de staat als de gemeenschap moet het verplicht stellen 
dat men zijn kinderen (meisjes en jongens) naar school gaan vanaf de 5e of 8e jaar. 
Er moet een boete op staan indien men het kind thuis houdt. 
 
DE GAYATRI MANTRA: een gebed voor verlichting van het verstand. 
Het eerste Upnayana moet thuis worden uitgevoerd, de tweede op school. Zowel 
de ouders als de leraren moeten de kinderen de Gayatri mantra ( Yayur Veda, 36, 
3) bijbrengen en ook haar betekenis: ‘O heer, O verpersoonlijking van het ware 
bestaan, intelligentie en zegening, eeuwigdurend, heilig, alleswetend, onsterfelijke, 
ongeborene, onderhouder en heerser van Universum, schepper van de 
eeuwigheid, beschermer van het universum, O allesdoordringende geest, O oceaan 
van vergeving, U bent het leven van de schepping, U bent een ieders zegen. U bent 
het die een ieders pijn en verdriet kan wegnemen’. 
 
(i) De b etekenis van de Gayatri mantra. 
AOM= zie hoofdstuk 1, pg 2 
Bhur= hij die het universum heeft geschapen, die heiliger is dan het leven zelf en is 
zelfonderhouder 
Bhuvah= hij die vrij is van verdriet en pijn en die alles ziet 
Swah= hij die doordrongen is van het universum en de steun is van allen 
Tat= hem 
Savituh= hij die de maker is van de wereld en van wie alle kracht komt 
Varneyam= hij die allerheiligst is en onze aanbidding waardig 
Bhargo= hij die puur is van natuur en anderen reinigt en die is al -intelligent 
Devasaya= hij die allen gelukkig maakt en naar wie allen op zoek is 
Dhimahi= mogen wij aanschouwen 
Dhiyoh= met begrip 
Yah= hij 
Nah= is 
Prachodayat= onze gids 
 
U bent de instandhouder van het universum, ons allen vader; mogen wij uw heilige 
aanbiddelijke natuur aanschouwen zodat u onze verstand kan begeleiden en 
leiden. U bent onze God, u alleen bent aanbidding waardig. Niemand is gelijk aan 
u, boven u of naast u. U alleen bent onze vader, heerser en rechter. Alleen u kan 
geluk brengen. 
 
Nadat de kinderen de Gayatri mantra en haar betekenis kenen, moeten ze de 
methode van Goddelijke aanbidding ( Sandhya-opasana) leren met haar inleiding 
en methoden van baden. Acahmana en Pranayama. 
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Elementaire beginselen voor Sandhya of Goddelijke meditatie 
  

De voorbereiding, de stappen voor aanbidding zijn: 
(i) Baden, dat zorgt voor lichamelijke reinheid en gezondheid; ‘ water 

wast volgens Manu (Manu, 5, 109) de onreinheid van het lichaam. 
Waarheid verrijkt de geest. Kennis en devotie tot de plicht werken 
verheffend op de ziel. Het hebben van ideeën verfijnd het intellect. 
Elke persoon zou zich moeten baden voor de eerste maaltijd. 

(ii) ‘Achamana’- dit betekent water in de handpalmen naar de lippen 
brengen. De hoeveelheid water moet net voldoende zijn om de 
onderkant van de strot te bereiken. De bedoeling is om irritatie van de 
strot en droogte te voorkomen. 

(iii) ‘Marjana’- is het besprenkelen van water met het middel en wijsvinger 
op het gezicht en andere delen van het lichaam. Het is bedoeld om 
slaperigheid weg te nemen. Als iemand niet slaperig is of er is geen 
water voorhanden kan het achterwege gelaten worden. 

 
DE ESSENTIELE FASEN VAN GODDELIJKE MEDITATIE  
 
De essentiële fasen van ‘Sandhyopasana’ zijn:- 

(i) Pranayama, controle van de ademhaling. Zegt Panjali, in zijn Yoga 
Shashtra: (Yoga Shastra Sdhanapada, 28), beoefening  van Pranayama 
verbaant alle onreinheid en verheft de ziel. Het licht van kennis in de 
ziel zal toenemen tot dat de ziel is bevrijdt. 

Manu zegt : - net zoals een goudsmid door het blazen tegen een stuk onzuiver 
goud de onzuiverheid doet oxideren zo verbrandt Pranayama alle onzuiverheden 
van de geest en zintuigen. 
 
Methode van Pranayama: net als bij overgeven met kracht de inhoud van de maag 
wordt uitgewerkt zo moet men ook de uitademing met kracht doen en bij 
inademing moet men zolang mogelijk de adem inhouden door optrekken van de 
organen direct onder of op de bekken; de buik inhouden. Als men zich 
ongemakkelijk begint te voelen moet de lucht langzaam weer worden ingeademd. 
Dit proces moet worden herhaald naar kracht en wil van de persoon. Tijdens het 
praktiseren van Pranayama moet men AOM beschouwen. Dit bevordert en zuivert 
de ziel en ontwikkelt de concentratie van de geest. 
  
Er zijn vier soorten Pranayama’s: 

(a) Bahya Vishaya – dit is het proces waarbij de adem zolang mogelijk buiten 
wordt gehouden. 

(b) A’bhyantara – hierbij wordt de adem net zo lang ingehouden als mogelijk 
is. 

(c) Stambha Vriti – de ademhaling wordt plotseling gestopt op elk moment 
van de ademhaling. 

(d) Bahyabhyantarakshepi – hierbij wordt de normale manier van ademhaling 
omgekeerd, uitademing begint met kracht als de inademing nog bezig is en 
andersom. Door de ademhaling zo om te draaien worden zowel 
uitademing als inademing om de beurt gestopt en zo het proces van 
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ademen. En uiteindelijk komt zo de geest en de zintuigen direct onder 
controle van de wil. 

 
Door het toenemen van lichamelijke kracht en activiteit wordt het intellect zo 
subtiel dat het met gemak diepzinnige en diepgaande onderwerpen kan begrijpen. 
Het helpt ook de aanmaak en behoud van de voortplantingselementen in het 
menselijk lichaam, die op haar beurt zelfcontrole, vasthoudende geest, kracht, 
energie en snelheid van het intellect bevordert. Zowel de jongens als de meisjes 
moeten Pranayama beoefenen. 
 

(i) Aghamarshana – het intense verlangen om zondige gedachten te 
verbannen. 

(ii) Manasa Prakrimana – geestelijke rotatie- je gedachten richten naar 
alle zes verschillende richtingen van de ruimte- noorden, zuiden, 
oosten, westen, boven en onder - en in elke richting de aanwezigheid 
van God ervaren. 

(iii) Upasthana – realisatie van God als de bron van alle licht, leven, kennis 
etc.. 

(iv) Stuti – heerlijkheid; Prathana – Gebed; Upasana – Verbintenis. 
 
 
De juiste plaats voor meditatie 
 
De Sandyopasna moet worden uitgevoerd op een stille plek, met een 
geconcentreerde geest. Manu zegt: zoek een stille plek op, aan de kant van water 
bijv, concentreer je en verricht je Sandyopasna. Vergeet niet de Gayatri mantra te 
reciteren en haar meervoudige betekenis te begrijpen. Handel overeenkomstig de 
Gayatri mantra. Leraren moeten ook onderwijzen omtrent diëten, kleding, en 
toepasselijke kleding bij aanwezigheid van superieuren en minderen. 
 
De tweede grote dagelijkse plicht 
 
Devayagna, de tweede grote dagelijkse plicht is agnihotra- het voeden van het vuur 
met geklaarde boter en andere geurende substanties met doel om de lucht te 
zuiveren en het omgaan met devote en geleerde mensen. Deze twee plichten- 
Sandhya en Agnihotra- moet twee keer per dag worden gedaan - in de 
ochtendschemering en de avondschemering - het is twee keer in 24 uur dat dag en 
nacht elkaar ontmoeten. 
 
Op zijn minst een uur zou men zich moeten overgeven aan de heilige 
beschouwingen dat met grote concentratie moet gebeuren net zoals de Yogi’s 
Yoga praktiseren. De tijden van agnihotra is twee keer dagelijks, na zonsopgang en 
na zonsondergang. 
 
Men heeft de volgende attributen nodig bij de agnihotra: 

1. Een Vedi; een pot van aarde of metaal in de vorm van een omgekeerde 
piramide. Hierin wordt het vuur aangemaakt. Het moet de volgende 
afmetingen hebben. De zijkanten en de diepte moeten 9 tot 12 duim zijn en 
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elke zijde van de top 21/4 tot 3 duim, dwz, elke zijde van de bak moet zijn vier 
keren de apex. 

2. 2 kommen voor water, waarmee men de handen kan wassen. 
3. 1boterbord voor de geklaarde boter. 
4. 1 lepel van hout, zilver of goud. 

 
Handeling: leg een paar stukjes hout (sandelhout, butea frendosa of van mango) in de 
Vedi steek het aan en leg er nog wat hout op. Verwarm de ghee, vermeng het met 
geurige substanties (samagrie) en schenk het aan het vuur in de Vedi. Reciteer de homa 
mantra’s tijdens het scheppen van de samagrie en de boter in het vuur. 
 
De redenen om homa te doen worden hier gegeven in de vorm van vraag en antwoord; 
 
Vraag – waarom moet men homa doen? 
Antwoord – het is algemeen bekend dat verontreinigde water en lucht ziektes 
veroorzaken, terwijl schone lucht en water gezondheid bevorderen en uiteindelijk geluk. 
 
Vraag – is het niet beter dat mensen het sandelhout als pleister gebruiken en de ghee op 
eten in plaats van het te verspillen aan het vuur? 
Antwoord – Dit laat zien dat de vraagsteller heel weinig verstand heeft van de 
natuurkunde; omdat een van de kardinale punten in de natuurkunde is dat niks verloren 
gaat in deze wereld. Je zal merken dat zelfs wanneer je op een afstand staat van de plaats 
waar de homa wordt uitgevoerd je een zoete geur zal ruiken die in de lucht hangt. Dat 
bewijst dat een welriekende substantie geplaatst in vuur niet verloren gaat, maar door 
verfijning de kamer vult en wordt gedragen door de lucht naar verre plaatsen waar het 
de lucht zuivert. 
 
Vraag – Als dit het geval is dan zal het hebben van geurige dingen, als saffraan, kampoor, 
muskaat, geurige bloemen en ‘attar’ hetzelfde doel dienen? 
Antwoord – Deze geuren hebben niet de zuiverende kracht om het huis te ontdoen van 
onzuivere lucht. Alleen vuur heeft de kracht om onreine lucht af te breken tot haar 
bestanddelen die dan lichter worden, het huis uit worden gedreven en wordt vervangen 
door frisse lucht van buiten. 
 
Vraag – Wat is de bedoeling van het reciteren van mantra’s tijdens de homa? 
Antwoord – er zijn drie bedoelingen: 

(1) de mantra’s leggen uit wat homa is 
(2) zo worden de Vedische teksten uit het hoofd geleerd 
(3) het helpt om de Veda’s te bestuderen en daardoor haar behoud 

 
Vraag – is het verzuimen van de homa een zonde? 
Antwoord – ja, omdat elk mens lucht en water verontreinigt door het afscheiden van 
behoeftes en hierdoor zijn medemens benadeelt. Het wordt dan een moreel plicht om 
homa te doen om zodoende lucht en water weer zover te zuiveren na verontreiniging. 
Ter vergelijking, als een persoon ghee gebruikt bij zijn voeding is alleen hij geholpen, 
maar als men ghee gebruikt bij homa worden er honderden mensen geholpen. Als 
mensen niet voedzame dingen als boter en melk zouden eten en drinken zal hun kracht 
niet toenemen, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarom is het juist om zo te handelen, 
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maar meer materiaal zou men moeten gebruiken voor homa dan voor eigen gebruik. Het 
is daarom onze plicht om dagelijks homa te doen. 
 
Vraag – hoeveel ahutis (lepels) moet iemand doen  en hoeveel geklaarde boter moet elke 
ahuti bevatten? 
Antwoord – zestien ahutis en een drachm en een halve lepel ghee in elke ahuti, maar het 
is toegestaan om meer boter te gebruiken. 
 
In de gouden dagen van India besteden heiligen, prinsen en prinsessen, koningen en 
koninginnen en andere mensen veel tijd en geld om anderen te helpen om homa te 
doen; en zolang als dit systeem bestond was India vrij van ziektes en de mensen waren 
gelukkig. Het kan weer zo worden als het systeem wordt hersteld. 
 
We hebben de twee yajna’s beschreven die door Brahmacharayas worden uitgevoerd.  
Wie is gemachtigd de studenten (Brahmacharayas) het heilige koord om te doen? ‘ een 
persoon kan yajnapavita in zijn eigen klasse doen, en voor de klassen die na hem komen. 
Hij kan het ze ook leren. 
 
(Sutrasthana Hfdst 2) Dus een Brahma kan het doen voor Brahmans, Kshatriya’s en 
Vaishyas. Een Kshatriya voor Kshatriyas en Vaishyas alleen; een Vaishya voor Vaishyas 
alleen. Een intelligente en respectvolle Shudra mag worden geleerd welke Shastra’s de 
Veda’s bevatten, maar zonder het uitvoeren van Upnayana. Dit standpunt wordt door 
vele autoriteiten aangehouden. 
 
 
Periode van Brahmacharya. Maximum en minimum. 
(Manu 3,1) Een student moet Brahmacharya beoefenen en de Veda’s bestuderen en haar 
aanvullende literatuur voor 9, 18, 36 of net zolang hij het nog niet meester is. 
‘Dus een student die vanaf zijn achtste naar school gaat en de Veda’s bestudeert met 
aanvullende literatuur voor 36 jaren (voor elk Veda 12 jaren) zal zijn opleiding afronden 
op de leeftijden van 36-38 of 44, als hij gaat voor 18 jaren, op de leeftijden van 8-18 0f 26 
jaren. Als voor 9 jaren, op de leeftijd van 8-9 of 17 jaren. De laatste periode van de 
Brahmacharya is bedoeld voor meisjes die willen trouwen op de leeftijd van 17 jaar. 
 
Brahmachraya kent drie graden: 
 

1. laagste; hij, die samengesteld als lichaam - gevormd uit de elementen van 
voedsel en drank - en een ziel dat huist in dat lichaam, hij is een Jajna. Hij zou 
begiftigd moeten zijn met de beste kwaliteiten; en om een lange en sterke 
Brahmacharya te krijgen (zowel geestelijk als lichamelijk) en vergelijkbare 
kwaliteiten. De kortste periode dat een student Brahmacharya moet uitoefenen 
is 24 jaren net als 24 letters zijn in de Gayatri mantra (Chanda). 

(Chandogya upanishad, 3, 16) Gedurende deze periode moet hij perfecte controle 
hebben over zijn passies en zichzelf richten op het verkrijgen van kennis van de Veda’s en 
cultuur. Door de kracht van zijn Brahmacharya komen zijn vitale krachten genaamd Vasu 
tot volledige ontwikkeling. Dit helpt hem om de nobele kwaliteiten in zijn lichaam te 
ontwikkelen, zijn geest en ziel. Zou iemand de Brahmacharya verleiden te trouwen of 
seksueel actief te zijn voor zijn 25e dan moet de Brahmacharya antwoorden; ‘als ik niet 
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volhoud om mijn vitale krachten, geestelijk vermogen en organen van mijn lichaam 
volledig te ontwikkelen dan kan ik de Brahmacharya van de volgende fase niet uitoefenen 
(die duurt tot mijn 44e). 

 
Ik ben niet dom als jij bent om mijn lichaam te ruïneren, mijn vitale krachten, mijn 
geestelijk vermogen en zelfs mijn ziel - die als het goed wordt onderhouden iemand kan 
helpen om een nobel karakter en goeie kwaliteiten te ontwikkelen. Het kan ook helpen 
om grote daden te verrichten. Ik ga niet, mijn dierbaar leven vergooien, mezelf beroven 
van de vrucht van het menselijk leven, mijn Brahmacharya vernietigen dat de bron is van 
alle ‘Aschramas’ en levensfasen (het menselijk leven kent 4 fasen a. studententijd of te 
wel de Brahmacharya, b. girhsth ashram of te wel gehuwd leven, c. vanaprastha of het 
leven van asceet die zijn karakter nobel maakt en de spirituele wetenschap beoefent, 
d.sanyas ashram periode van totale onthechting van het normale gezinsleven en zich 
inzetten voor de wereldvrede) . Brahmacharya is het bron van alle goede werk en de 
bron van alles dat goed is en nobel in het leven, vernietigen van deze zal uiteindelijk 
leiden tot terugval naar de dieptes van ongeluk en vernedering. 

‘Omdat hij die zijn Brahmacharya gedurende het eerste deel van zijn leven naar 
behoren vervult, zal door de vrucht van deze kennis verwerven en groeien in 
gezondheid en kracht, hij zal vrij zijn van ziektes en leven tot 70 of 80 jaar. Ik zal me 
dus nooit laten verleiden om mijn Brahmacharya te verwoesten. 
 
2. Middelste; hij, die Brahmacharya beoefent voor 44 jaren- er zijn 44 letters in de 

Trishtup chanda (vers)- door deze Brahmacharya zal hij stijgen tot het niveau van 
pranas of vitale krachten genaamd Rudra’s, met andere woorden hij zal de 
slechten straffen en de goeden belonen. Geen enkel schurk zal zijn streken bij 
hem kunnen uithalen. 

Als iemand de Brahmacharya zou verleiden om zijn Brahmacharya op te geven, om te 
trouwen of plezier te maken, laat dan de Brahmacharya antwoorden; het geluk dat 
voortvloeit uit het beoefenen van Brahmacharya van een hoog niveau kan een niet 
Brahmacharya zelfs niet over dromen en zelfs sensuele gevoelens en pleziertjes worden 
beter beleefd door de Brahmacharya. 
Omdat alleen een Brahmachrya die in de wereldlijke zaken succes heeft bereikt geniet 
van perfecte sensuele pleziertjes en spiritueel geluk zal ik mijn Brahmacharya niet 
opgeven. Door oefening van Brahmacharya kan men het hoogst geluk bereiken en door 
bestudering en ondergaan hiervan wordt men geleerd, deugdzaam, sterk van geest en 
lichaam en geniet men van een lang leven. Nooit moet de Brahmacharya zich laten 
verleiden en zo het onheil over zichzelf en zijn familie afroepen. 

(3) hoogste; hij, die Brahmacharya blijft tot z’n 48e jaar- er zijn 48 letters in de Jagati 
chanda (vers) – zal door de deugd van de hoogste soort Brahmacharya perfecte 
kennis, perfecte lichamelijke kracht (om te leven 400 jaar), perfecte wijsheid, 
perfecte ontwikkeling van goede kwaliteiten, karakter en persoonlijkheid, hij zal 
oplichten als de zon en allen verlichten en zal in staat zijn alle soorten kennis in zich 
op te nemen. Zou iemand zo’n Brahmacharya willen verleiden om zijn Brahmacharya 
op te geven dat werkelijk de hoogste deugd is, laat dan de Brahmacharya 
antwoorden; ‘o, jij nietsnut! Ga weg van mij, jou woorden kunnen mij niet raken. Ik 
zal nooit mijn Brahmacharya van de hoogste orde opgeven. Moge de hoogste geest 
door zijn genade, mij helpen vast te houden aan de eed zodat ik in staat zal zijn 
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idioten als jij te verlichten en te onderwijzen en ook je kinderen om zo te kunnen 
bijdragen dat jij een beter leven gaat leiden. 
 
Er zijn drie fasen van het menselijk lichaam: 
(Sushrata Sutra Sthana hfst 35)  
(i) Periode van jeugdigheid – van de 16e tot de 25e jaar 
(ii) Periode van mannelijkheid – van de 25e tot 40e jaar 
(iii) Periode van volwassenheid – rondom de 40e jaar als de weefsels, organen, en 

afscheidingsmaterialen van het lichaam hun hoogste punt van perfectie 
bereiken. En daarna komt  

(iv) Periode van verlies – tijdens welke de krachten van de afscheidingsorganen 
zoals de voortplantingselementen verloren gaan tijdens het slapen of 
transpireren etc… 

 
De beste leeftijd om te huwen is daarom de 40e jaar of de 48e. Dit is niet van 
toepassing op beide seksen. Als een man celibaat (Brahmachari) tot zijn 25e, 30e, 36e, 
40e, 44e of 48e jaar moet een vrouw dat doen tot haar 16e, 17e, 18e, 20e of 24e jaar. 
Deze regel geld alleen voor degenen die de intentie hebben te huwen, maar degenen 
die deze intentie niet hebben kunnen celibaat blijven tot de dood, als ze dit kunnen 
volhouden. Maar mensen die levenslang celibaat willen blijven moeten onthouden 
dat dit alleen weggelegd is voor degenen die perfecte kennis hebben, die volmaakte 
controle over geest en gevoelens hebben, en die perfecte yogi’s zijn, vrij van alle 
ondeugd. Het is een zware taak om meester te zijn over de gevoelens en het 
vleselijke genot te weerstaan. De volgende regels moeten worden opgevolgd door 
zowel de leerlingen als de onderwijzers: 
‘Ze moeten zich netjes gedragen, studeren en onderwijzen, waarachtig zijn in woord, 
daden, gedachten, zich niet laten leiden door geluk of verdriet (hiervoor onverschillig 
zijn) onverschillig staan tegenover wereldlijke applaus of censuur, de pad der 
rechtvaardigen volgen en de Veda’s en andere waarachtige wetenschappen 
bestuderen en onderwijzen. 
 
Ze moeten hun gevoelens onder perfecte controle houden, bestuderen en 
onderwijzen, en de geest weerhouden van slechte daden zoals het praktiseren van 
onrecht, en het bestuderen en onderwijzen, de eigenschappen kennen van hitte, 
licht, elektriciteit en andere natuurlijke krachten, en bestuderen en onderwijzen, 
dagelijks homa doen en, bestuderen en onderwijzen (Taitrey Upanishad 7, 9), ze 
moeten hun plichten en verantwoordelijkheden vervullen t.o.v. andere mensen, 
bestuderen en onderwijzen, hun eigendommen en kinderen beschermen, 
bestuderen en onderwijzen, behouden en perfectioneren van de 
voortplantingselementen, bestuderen en onderwijzen, beschermen en opvoeden van 
de kinderen en leerlingen, en studeren en onderwijzen. 
 
(Nyama’s, Manu, 4,204) ‘Een wijs, man zou zowel de Yama’s als de Nyama’s moeten 
doen en hij die de een zonder de ander doet, zal nooit vooruitgang boeken, maar in 
tegenstelling achteruitgaan met andere woorden zal een gedegradeerd leven leiden. 
Er zijn vijf yama’s volgens de Yoga Shastra Sadhanapada 30; 
(a) zonder kwaad 
(b) strikte aanhang van de waarheid 
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(c) oprechtheid in woord, daden en gedachten 
(d) afwezigheid van seksuele losbandigheid 
(e) afwezigheid van het verlangen naar wereldlijke zaken en afwezigheid van trots 

van bezittingen zoals weelde en macht 
      
Noch buitensporige verlangen noch totale afwezigheid hiervan is goed voor het geluk 
van een persoon, omdat het eenvoudigweg niet mogelijk zou zijn om een deugdzaam 
leven te leiden of kennis te vergaren (Vedische) zonder het te willen, het te 
verlangen. 
 
Er zijn vijf Nyama’s volgens de Yoga Shastra Sadhanapada 32; 
(a) reinheid van lichamelijk en geestelijk 
(b) tevredenheid, dat niet betekent dat je lichamelijk traag moet zijn, maar dat je je 

uiterste best moet doen om je doel te bereiken, maar je niet uit het veld moet 
laten slaan bij verlies of winst, geluk of verdriet 

(c) toegewijd aan je plichten ongeacht de gevolgen 
(d) vergaren en verspreiden van ware kennis 
(e) overgave aan de wil van God door devotie aan hem 

 
Het bestuderen en onderwijzen van alle ware kennis; houden aan de eed van 
Brahmacharya en waarheid; Homa uitvoeren, als wel het aannemen van waarheid en het 
verwerpen van onwaarheid; verspreiden van ware kennis; leiden van deugdzaam leven 
zoals omschreven in de Veda’s. 
 
Uitvoeren van Homa bij verandering van de seizoenen en bij volle maan, produceren van 
goede kinderen, uitvoeren van de vijf dagelijkse verplichtingen; 1. aanbidden van God  
2. Homa en de plichten t.o.v. de geleerden, 3. zorgen voor je ouders en andere geleerde 
en rechtvaardige mensen, 4. plicht tot de dieren, 5. verplichtingen tegenover de leraren 
van humaniteit en andere gasten, je moet ze zo goed mogelijk behandelen, en andere 
goede acties uitvoeren die goed zijn voor de gemeenschap zoals het ontwikkelen van 
technieken; Alle acht de dingen maken een Brahmaan, met andere woorden, zijn geest 
moet een schatkamer zijn van de Vedische leer en devotie aan God. Degenen die dit niet 
uitvoeren heeft geen recht zichzelf een Brahmaan te noemen. 
 
(Manu, ii, 88) Zo behendig als een menner zijn paarden onder controle houdt,  zo moet 
ook een wijs man zijn zinnen onder controle houden, anders zal de geest het lichaam 
leiden naar ontuchtige handelingen. Alleen hij die baas is over zijn zinnen kan zijn 
hartenwens vervullen – hij die toe staat de slaaf van zijn zinnen te zijn verliest zijn 
karakter ( Manu, ii, 93). 
 
(Manu, ii, 97) Een man van laag karakter zal er nooit in slagen om kennis te  krijgen van 
de Veda’s; in het behouden van zijn eed van celibatisme, waarheidsprekenheid etc..; 
noch zal hij zijn plichten kunnen vervullen t.o.v. mensen en God, controle houden over 
zijn passies en verlangens, standvastig blijven tot zijn devotie van waarheid en 
rechtvaardigheid, goede daden plegen. 
 
(Manu, ii, 105, 106) Men mag niet verzuimen in het bestuderen van de Veda’s en 
uitvoeren van de vijf grote dagelijkse plichten en andere goede daden zelfs niet op de 
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vrije dagen, net zoals men nooit verzuimd adem te halen zonder gevaar voor het leven, 
zo zal er geen verzuim zijn in de dagelijkse plichten; een goede daad verricht zelfs op 
Anadhyaya- dag dat men niet hoeft te studeren, zal zijn vruchten afwerpen. Omdat het 
altijd een zonde is om te liegen, en een deugd om de waarheid te spreken, moet een man 
altijd zonde vermijden en deugd volgen. 
 
(Manu, vi, 121) Hij die een vriendelijke en beminnelijke karakter heeft en de ouders en 
wijzen met zijn hart dient, zal steeds vorderen in kennis, reputatie en kracht en zal een 
lang leven hebben. Terwijl iemand met tegengestelde karakter nooit vooruit zal gaan in 
kennis. 
 
(Manu, ii, 159, 160) Een wijs man moet nooit haatdragend zijn t.o.v. een ander ziel en 
laat hem anderen het pad wijzen dat leidt tot ware geluk. Laat zijn woorden zoet en 
vriendelijk zijn, laat hem eerlijk zijn in woord, daad en gedachten. Alleen zo kan men de 
waarheid en rechtvaardigheid verspreiden. Uiteindelijk kan alleen hij een ware conceptie 
van de leer van de Veda’s hebben wiens gedachten en woorden puur en volledig onder 
controle zijn. 
 
(Manu, ii, 162) Alleen die Brahmaan heeft de ware kennis van de Veda’s en God, die 
applaus van de wereld ervaart als gif en haar censuur als immoreel. 
 
(Manu, ii, 164) Laat daarom de twee maal geboren student (man en vrouw) die hun 
Upanayana hebben uitgevoerd doorgaan met het vergaren van Vedische kennis, hun 
hoogste plicht. 
 
(Manu, ii, 168) Een Dwija en ook zijn kinderen, die in plaats van de Veda te bestuderen 
hun tijd verspillen aan andere dingen, zal gauw zakken tot het niveau van een Shudra. 
 
Een Brahmacharya (man en vrouw) moet zich onthouden van vlees en alcohol, parfum, 
sieraden, kruidig eten en drinken, gezelschap van het tegengestelde geslacht, aanraken 
van de geslachtsdelen, het gebruik van ‘collyrium’, van het gebruik van laarzen en 
schoenen en een paraplu of een zonnebril, van het uitoefenen van lage gevoelens zoals 
woede, hebzucht, zinnelijke passies, dwaze verliefdheid, angst, verdriet, jaloezie, 
kwaadwillendheid, van zingen, dansen, spelen, gokken, roddelen, liegen en achter de rug 
om praten, van het kijken naar vrouwen met een oog van lust, andere mensen benadelen 
en soortgelijke andere zondige handelingen erop nahouden. Alle studenten moeten 
alleen slapen om niet in verleiding te geraken om zijn voortplantingselementen te 
verliezen. Hij die het kwijtraakt door passie verbreekt zijn eed van Brahmacharya. 
 
Leraren moeten hun kinderen op de volgende manier onderwijzen; 
 ‘Mijn kinderen, spreek altijd de waarheid, leid een deugdzaam leven, onthoudt jezelf van 
seksuele bevrediging, verwaarloos nooit je studie en onderwijs, wijdt jezelf aan 
wetenschap (lichamelijke en spirituele), totdat je kennis volmaakt is, bezorg je 
leermeester alles wat hij nodig heeft, en daarna kan je trouwen, wees nooit onverschillig 
t.o.v. waarheid en religie, macht etc… Verwaarloos nooit het dienen van je vader, 
moeder, onderwijzer, en alle predikanten van de ware religie (atithi). Bemin deugd en 
verwerp zonde. Omhels onze deugden, niet ons falen en onvolkomenheden. Probeer om 
te gaan met de Brahmanen die geleerd zijn en gezegend met genade; vertrouw alleen 
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hen en hen alleen. Wees vrijgevig. Geef – in vertrouwen of zonder vertrouwen. Voor 
bekendheid of schande, geef. Geef – uit angst van publieke opinie of simpel om woord te 
houden. Geef altijd. Mocht je ooit twijfelen over de waarheid van een bepaalde religie of 
doctrine, vorm van aanbidding, volg dan de weg van de deugdzame Brahmaans, of ze nou 
Yogi’s zijn of niet, die vrij zijn van vooroordelen, een vrijgevig karakter hebben, en goed 
onderlegd zijn in de filosofie en wetenschap (lichamelijke en geestelijke), en heel erg 
gedreven zijn om de zaak van de rechtvaardigen voort te zetten. Dit is het advies. Dit is 
het gebed. Dit is het mandaat van de Veda’s. Ja, dit is de wet. Volg deze wet. 
 
(Manu, ii, 4) Onthoud goed dat zelfs de meest niets -zeggende actie in deze wereld, niet 
mogelijk is zonder de wil van haar uitvoerder. Daarom is het zo dat wat iemand ook doet 
dit de uitkomst is van zijn wil. Karakter of rechtvaardig leven zoals onderwezen door de 
Veda’s en de Smriti’s (dat zijn geschriften van rechtvaardige, geleerde en eerlijke 
mensen) is de hoogste deugd. Dit is het eind en het geheel van alle leren, reciteren, 
studeren, onderwijzen en preken. Laat de mens daarom het pad van de rechtvaardige 
kiezen. Hij die dit pad verlaat zal nooit geluk kennen, dat geboren wordt door de strikte 
aanhang en toepassing van de Veda’s. Hij alleen zal ware geluk kennen die zich kennis 
eigen maakt; kennis heeft en een rechtvaardig leven leidt. 
 
(Manu, ii, 2) Hij is een atheïst en een verwerper van de Veda’s, die haar leer kleineert en 
ook de geschriften van de ware leraren wiens schriften conform de Veda’s zijn. Hij zou uit 
de gemeenschap moeten worden gezet en als het nodig is zelfs uit het land. 
 
(Manu, ii, 12) De Veda’s, de Smriti, de handelingen van goede en waarachtige mannen 
conform de Veda’s - het woord van God, en de voldoening aan de eigen ziel – dit zijn 
zeker de vier criteria van de ware religie, die ons in staat stelt goed en kwaad te 
onderscheiden. De acceptatie van waarheid en verwerping van onwaarheid onder alle 
omstandigheden behelst het ware kern en gedrag van het leven of religie, het 
tegengestelde is geen religie (dharma - adharma). 
 
(Manu, 11, 13) Alleen zij die zich inhouden om alleen weelde en zinnelijke plezieren te 
verwerven kunnen de ware religie kennen. Het is de plicht van een ieder die dit willen 
bereiken om te onderzoeken wat ware religie is aan de hand van de Veda’s. Een heldere 
en perfecte kennis van de Veda’s kan nooit volledig gekend worden zonder de hulp van 
de Veda’s.  
 
Leraren moeten het bovenstaande aan hun leerlingen onderwijzen. De leraar moet 
ervoor oppassen dat ze de andere klassen dan van de Brahmanen niet onderwijzen, - 
prinsen en andere Kshatriyas, Vaishyas en intelligente Shudra’s, omdat, als alleen de 
Brahmanen kennis hebben, zal kennis, religie en bestuur zich niet verspreiden en 
toenemen, en zal ook de welvaart niet toenemen, omdat Brahmanen, wiens enige plicht 
is het zich eigen maken van kennis en deze verspreiden voor hun leven afhankelijk zijn 
van de Ksatriya’s voor wie zij de wetten maken.  
 
De Brahmanen zouden beroofd zijn van alle rust en vertrouwen in de Ksatriya’s, omdat 
deze niet onderwezen zijn en niet in staat zouden zijn om hetgeen de Brahmanen hen 
onderwijzen of als wetten geven op waarde te schatten. Ze zouden dan hun macht 
kunnen gebruiken voor eigen gewin, en hun eigen gang gaan en dit gedrag zou kunnen 
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worden gevolgd door andere klassen. Maar als de Kshatriyas en de andere klassen goed 
onderwezen zijn zullen de Brahmanen nog harder moeten studeren om de andere 
klassen voor te blijven en de weg naar der rechtvaardigen volgen. Ze kunnen dan nooit 
valse leringen onderwijzen en een zelfzuchtige en hypocriet leven leiden.  
 
Het is daarom in hun eigen voordeel en van de gemeenschap in zijn geheel om de Veda’s 
en de andere ware wetenschappen te onderwijzen aan de Kshatriyas. Het zijn de 
Kshatriyas en de ander klassen die de ware reden zijn van de voortgang van kennis, 
religie en bestuur en toename van welvaart. Zij leven niet van de aalmoes, en daarom 
hebben zij geen reden om partijdig te zijn in religieuze of wetenschappelijke kwesties. Als 
alle klassen goed onderwezen zijn en gecultiviseerd kan niemand valse, fraudeleuze en 
niet-religieuze handelingen plegen. 
 
Dit alles laat zien dat het de Brahmanen en Sanyasis zijn die de Kshatriyas en andere 
klassen in de juiste orde houden en vice versa. Daarom moeten alle personen van alle 
klassen een goede educatie krijgen en goed worden onderricht in de principes van ware 
religie. 
 
De waarheid van alles dat men leert en onderwijst kan men aan de hand van deze vijf 
testen achterhalen: 

(i) De Veda’s en aard van God; al hetgeen dat conform de leer van de Veda’s is, 
naar aard en toe te schrijven en het karakter draagt van God is juist, het 
omgekeerde is onjuist. 

(ii) Regels van de natuur; al dat overeenkomt met de regels van de natuur is 
waar, het tegengestelde is niet waar; bijv de stelling dat een kind geboren 
kan worden zonder seksuele gemeenschap van zijn ouders is tegengesteld 
aan de wetten van de natuur en kan derhalve nooit waar zijn. 

(iii) Toepassing en onderwijs van apta’s; vroomheid, waarheidlievend, 
onbevooroordeeld, eerlijk en geleerde mensen. Al hetgeen dat niet het 
tegengestelde is van toepassing en onderwijs in de apta’s is acceptabel. 

(iv) De reinheid en overtuiging van de ziel; wat goed voor jezelf is, is goed voor 
de wereld. Wat pijnlijk is voor jezelf is pijnlijk voor anderen. Dit moet het 
principe zijn van de ene mens tot de ander. 

(v) Er zijn acht soorten bewijzen; 1. directe waarneming; 2. gevolgtrekking;  3. 
analogie; 4. getuigenverklaring; 5. geschiedenis; 6. afgeleide; 7. mogelijkheid; 
8. ontkenning. 

 
(ad.1.) (Nyaya shastra, 1,i, 4) Directe waarneming (ptayaksha) is de kennis, die 
resulteert door directe contact van de vijf zintuigen met hun objecten, zoals het oog 
met licht, de oren met geluid, van de tong met smaken, van de huid door aanraking, 
van de geest (vermogen of aandachtspunt) met de zintuigen en van de ziel met de 
geest. 

 
a. Maar deze kennis moet niet de kennis zijn van woorden tot relatie van de 

dingen waar het woord voor staat, zoals het woord water tot de vloeistof 
water. Als jij bijvoorbeeld aan iemand een glas water vraagt en deze 
brengt het water en zegt hier is uw water. Nu dan, u en de bediende zien 
dan niet het woord water, maar het object wat erdoor wordt bedoeld. U 
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hebt dus directe kennis van het object genaamd water. Maar de kennis 
van de relatie van een woord met haar object valt onder de vierde vorm 
van bewijs genaamd getuigenis. 

b. De kennis verkregen door directe waarneming mag niet van tijdelijke of 
doorzichtige aard zijn, het mag niet het product zijn van observatie onder 
onvoordelige omstandigheden; bijv, iemand ziet iets gedurende de nacht 
en denkt dat het een man is, maar als het dag wordt bemerkt hij dat het 
niet een man maar een paal is, hij vergiste zich. Dus, zijn eerste indruk 
van de zaak was een tijdelijke of van transcendente natuur, die later tot 
blijvend kennis werd, nadat de ware aard van de zaak werd geopenbaard 
in het licht. 

 
c. De kennis verkregen door directe waarneming moet vrij zijn van alle 

twijfel en zeker van karakter zijn. Bijvoorbeeld als je een rivier in de verte 
ziet en zegt. Is dat water of een witte doek dat hangt te drogen. Of je ziet 
bijvoorbeeld van afstand een man staan en zegt; is dat Deva datta die 
daar staat of is het Yajna datta? Dus, zolang je twijfelt en niet zeker bent 
van je iets dat je waarneemt kan je kennis niet Pratyaksha zijn; directe 
waarneming. Om hiervan te kunnen spreken moet het element van 
twijfel er absoluut uit worden verwijderd. 

Dus alleen die kennis is Pratyaksha dat het gevolg is van de relatie van een naam 
met de zaak die het aanduidt of verkregen onder omstandigheden die niet 
nadelig zijn voor observatie of experiment, noch door enige twijfel. 

 
(ad. 2) Anumana = gevolgtrekking, letterlijk betekent het hetgeen dat volgt uit directe 
waarneming. Twee dingen kunnen tegelijk bestaan, als dan op een gegeven moment een 
van de twee wordt gezien, kan men het onbekende eruit afleiden. Bijv, als je een kind ziet 
dan kan je direct afleiden dat het wel ouders moet hebben. Of als je rook van achter een 
heuvel ziet kan je eruit afleiden dat er vuur moet zijn. Je kan afleiden uit de ongelijke 
verdeling van geluk en verdriet dat de ziel onderhevig is aan incarnatie. 

 
Er zijn drie soorten gevolgtrekkingen; 
a. Er is Purvavat, je redeneert dan van oorzaak naar gevolg, de aanname dat er 

donkere wolken hangen en dat er regen op komst is; of je ziet een getrouwd 
stel en neemt aan dat zij ooit kinderen zullen krijgen. Of je ziet dat studenten 
kennis vergaren en dan aanneemt dat zij ooit geleerde mensen zullen zijn. 

b. Sheshavat, je redeneert van gevolg naar oorzaak. Bijvoorbeeld je ziet een rivier 
dat overstroomt en redeneert dat het in de bergen moet hebben geregend 
waar de regen vandaan is gekomen. Je ziet een kind en neemt dan aan dat het 
zeker een vader moet hebben. Of je ziet deze wereld en redeneert dan dat er 
een spirituele oorzaak moet zijn - de schepper als ook de materiele oorzaak – 
de elementaire zaken. 
Een ander voorbeeld; als je iemand ziet in plezier of pijn, dan kan je meteen 
aannemen dat hij iets deugdzaams dan wel iets zondigs moet hebben gedaan, 
omdat je kan zien dat het gevolg van een zonde pijn is en van iets deugdzaams 
is plezier het gevolg. 

c. Samanyatodrishata, is de gevolgtrekking waarin geen relatie van oorzaak en 
gevolg bestaat tussen het te kennen datum en hetgeen dat eruit voortvloeit, 
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maar er is een soort gelijkenis tussen de twee. Bijvoorbeeld, je weet dat 
iemand niet een ander plaats kan bereiken zonder zich te verplaatsen van de 
eerste, en ook, als je iemand op een bepaalde plaats tegenkomt, kan je 
eenvoudig redeneren dat hij op de laatste plaats is belandt door zich te 
verplaatsen van de eerste. 

 
(ad. 3) Upamana- analogie - is de kennis van iets door zijn gelijkenis op een ander. 
(Nyaya Shastra, 1,i,6) Hetgeen dat men te weten moet komen heet Sahya, en hetgeen 
dat gekend kan worden door deze kennis door gelijkenis van beide heet Sadhana.  
Bijvoorbeeld; iemand zegt tegen zijn bediende – ga en haal Vishnu Mittra. De bediende 
antwoordt dat hij Vishnu Mittra niet kent omdat hij hem nooit heeft gezien. De meester 
zegt dan; je kent Deva Dattu toch? Als dan de bediende bevestigend antwoord zal de 
meester zeggen; Nu dan, Vishnu Mittra lijkt op Deva Dattu. En dus gaat de bediende 
Vishnu Mittra halen. Als hij dan op straat iemand tegenkomt die veel op Deva Dattu lijkt, 
neemt hij aan dat dan Vishnu Mittra moet zijn, en zal hem meenemen naar zijn meester. 
Ander voorbeeld; jij wilt weten wat een Yak is. Iemand vertelt je dat het lijkt op een os. 
Als je dan de volgende keer in de jungle een dier tegenkomt die heel erg op een os lijkt 
zal je weten dat het de Yak is waarover je informeerde. Dit soort kennis, de kennis 
verkregen van Vishnu Mittra door zijn gelijkenis met Deva Dattu en van een Yak met zijn 
gelijkenis van een Os is genaamd Upamana of kennis door analogie. De woorden Vishnu 
Mittra en Yak zijn Sadhya, terwijl Deva Datta en os Sadhana. 
 
(ad. 4) Shabda – getuigenis (letterlijk, woord) 
(Nyaya Shastra, 1,i,7) Getuigenis van een A’pt is shabda. Een A’pt is een groot geleerde, 
die goed onderwezen is in alle wetenschappen en filosofieën, lichamelijk en spiritueel, 
deugdzaam is, waarheidlievend, actief, vrij van passie en verlangen, vol van liefde voor 
anderen, en die is een onbaatzuchtige leraar van menselijkheid en begiftigd is met het 
verlangen om de wereld te bevoordelen met zijn kennis, ervaringen en overtuiging. God 
is de eerste en grootste van de A’ptas, zijn woord de Veda’s is ook een shabda 
(getuigenis.) 
 
(ad. 5) Itihas is dat wat ons vertelt dat een bepaald persoon heeft geleefd en dat hij 
bepaalde dingen heeft gedaan. Met andere woorden, itihas is de geschiedenis van een 
land of de biografie van een persoon. De in de geschiedenis gebeurde kan helpen 
moeilijke kwesties van nu op te lossen. 
 
(ad. 6) Artapathi – conclusie of deductie 
Een conclusie volgt uit een stelling; bijvoorbeeld de zegt tegen de ander, regen komt uit 
de wolken of een gevolg heeft een oorzaak. De conclusie die men kan trekken hieruit is: 
er kan geen regen zonder wolken of een gevolg kan niet zijn zonder oorzaak. 
 
(ad. 7) Sambhava – mogelijkheid 
Als je iets hoort, het eerste wat je jezelf dan afvraagt is dan of het mogelijk is. Al hetgeen 
dat tegen de natuurwetten ingaat is onmogelijk, en daarom kan het nooit de waarheid 
zijn; bijv, als je wordt verteld dat een kind is geboren zonder tussenkomst van de ouders, 
dat iemand de doden weer tot leven heeft gewekt of dat hij stenen op water deed 
drijven, bergen kan optillen, of de maan in stukjes heeft gebroken, of de incarnatie van 
God was, of dat hij hoorns op het hoofd van een man zag, of het huwelijk heeft gesloten 
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van mensen wiens moeder was gesteriliseerd. Je kan dan onmiddellijk weten dat het niet 
mogelijk is geweest omdat het tegen de natuurwetten ingaat. Dat alleen is mogelijk dat 
in overeenstemming is met de wetten van de natuur. 
 
(ad. 8) Abhava – afwezigheid of ontkenning 
Je neemt aan dat iets op een andere plaats is door zijn afwezigheid op de plaats waar het 
had moeten zijn; bijv, iemand zegt tegen een ander; ga en breng de olifant van het 
olifantenhuis. De tweede man gaat naar het huis maar vindt de olifant niet. Hij zal 
natuurlijkerwijs concluderen dat de olifant ergens in de buurt moet zijn. Hij gaat dan 
zoeken en vindt de olifant niet al te ver van zijn normale plaats en brengt hem naar zijn 
meester. 
 
Deze acht vormen van bewijs zijn kort beschreven. We kunnen de vormen van bewijs 
terugbrengen van acht naar vier als geschiedenis zou worden ondergebracht onder 
getuigenis, en deductie, mogelijkheid en ontkenning onder gevolgtrekking. Het kan zelfs 
tot drie vormen worden gereduceerd, directe waarneming, gevolgtrekking, getuigenis als 
analogie wordt ondergebracht bij gevolgtrekking. Alleen door het hanteren van deze vijf 
criteria kan een man concluderen wat goed is en wat fout en andersom. 
 
(Vaischeshika Shastra,1,i,5) Allerhoogste geluk (moksha) kan men bereiken door het 
leiden van een rechtvaardig leven waardoor de ziel wordt gereinigd en zich verheft en 
door het krijgen van een ware conceptie van de zes betitelingen: ‘noumenon, attributie, 
actie, eenvoud, ongelijkheid en een onafscheidelijke relatie (als van oorzaak en gevolg, 
van een deel met het geheel). 
 
(Vaischeshika Shastra,1,i,5) Dravya’s (noumena), hiervan zijn er negen; prithivi (vast), 
A’pah (vloeibaar), teja (vuur), vayu (lucht, ether), en akasha, tijd, ruimte, ziel (menselijke 
en goddelijke) en manas (principes van gedachten en aandacht). 
 
(Vaischeshika Shastra,1,i,15) Karakteristiek van een dravya (noumena); Het is iets waarin 
attributen en acties of attributen alleen verblijven en die in staat is om een geheel te 
worden van oorzaak en gevolg. Een oorzaak laat altijd zijn effect zien. Van de negen 
noumena, vastheid, vloeistof, ether, lucht, manas en ziel hebben zowel attributie alsook  
actie; terwijl akasha, tijd en ruimte alleen attributie bezit maar geen actie. 
 
Prithivi (vast) is iets dan men door het te zien, ruiken, proeven en aanraken gewaar kan 
worden. Kleur, smaak en aanraking zijn afgeleid van vloeistof, licht, ether en gassen. De 
macht om impulsen bij aanraking te veroorzaken is het natuurlijke eigenschap van vast 
materiaal. Net als smaak de natuurlijke eigenschap van vloeistof is, is licht eigenschap van 
de ether, aanraking is eigenschap van gas en geluid van akasha. 
 
(Vaischeshika Shastra,2,i,2) A’pah (vloeistof) is iets dat het zichtbare prikkelt, smaak en 
voelbare impulsen geeft en waarin vloeibaarheid en vochtigheid is te vinden. De 
eigenschap van geur is van nature aanwezig in vloeistof, terwijl kleur en aanraking komt 
van de ether en licht. 
 
(Vaischeshika Shastra,2,ii,3) Koud is ook een natuurlijke attribuut van vloeistof. 
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(Vaischeshika Shastra,2,ii,3) Teja is iets dat in werking stelt het zien en tastzin. De eerste 
heeft zijn eigen kenmerk, terwijl de tweede komt door de lucht. 
 
(Vaischeshika Shastra,2,ii,4) Vayu (gas) is iets dat vloeibaar is. Alhoewel hitte en koude er 
ook in zijn te vinden worden ze onttrokken aan teja en a’pah (vloeistof). 
 
Akasha heeft niet het kenmerk van deze tastzinnen, als licht, aanraking, smaak en geur. 
Betreedbare ruimte alleen is het kenmerk van akasha. 
 
(Vaischeshika Shastra,2,ii,25) Shabda heeft geen solide en andere substanties als 
kenmerk, shabda is alleen te vinden in akasha. 
 
(Vaischeshika Shastra,2,ii,6) Tijd is hetgeen waaraan dichtbij, toekomstigheid, 
gelijktijdigheid, langzaam, en snelheid wordt toegedicht. 
 
(Vaischeshika Shastra,2,ii,9) Het is een essentiële element in het doen toetreden van 
effecten, terwijl oorzaken ervan afhangen. Tijd is daarom een oorzaak. 
 
(Vaischeshika Shastra,2,ii,10) Dat waarvan wordt gezegd deze zijde, of die zijde (noord, 
zuid, oost en west) boven en onder wordt ruimte genoemd. 
 
(Vaischeshika Shastra,2,ii,14) Die kant van ruimte waar de zon opkomt wordt het oosten 
genoemd, waar hij onder gaat het westen. Iemand die naar het oosten kijkt heeft het 
zuiden aan zijn rechterkant en het noorden aan zijn linkerkant.  
 
(Vaischeshika Shastra,2,ii,16) De andere richtingen zijn zuidoost, zuidwest, noordoost en 
noordwest. 
 
(Nyaya shastra,i,10) Dat onderlaag waarin, verlangen, afkeer, gevoelens van plezier, het 
voelen van pijn, de wil, bewustzijn te vinden is wordt ‘atma’ (ziel) genoemd. 
 
(Vaischeshika Shastra,3,ii,4) Definitie van de Vaischeshika shastra van de ziel; de 
substantie waarin ademhaling, ‘nictitation’, lichaamsopbouw en bezieling, beweging, 
sensatie, activiteit van de zintuigen, organische gevoelens (zoals honger en dorst, koorts, 
pijn, etc.), verlangen, afkeer, gevoelens van plezierigheid, gevoelens van pijn, 
bewustheids excertie, en bewustzijn wordt gevonden, wordt ziel genoemd. 
 
(Nyaya shastra,1,i,16) Het bestaan van manas (de geest of orgaan van toewijding) wordt 
vormgegeven door het feit dat men alleen op een ding tegelijk kan concentreren. 
 
(Vaischeshika Shastra,1,i,6) De kracht van de zintuigen, van kleur, smaak, reuk, aanraking, 
telling, meting, onderscheiding, combinatie, opdeling, nabijheid, afstand, bewustzijn, 
plezier, pijn, verlangen, aversie, bewustzijn, excertie, zwaartekracht, beweeglijkheid, 
olieachtig, en liefde, indruk, deugd en ruwheid, zondigheid en gladheid of laksheid en 
shabda (geluid en taal) zijn 24 attributen of kwaliteit van de Gunas. 
 
(Vaischeshika Shastra,1,i,16) Een attribuut, kwaliteit (guna) is hetgeen dat afhangt van of 
zetelt in een onderlaag die zelf geen attribuut of kwaliteit heeft, niet het gevolg is van 
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combinatie of van delen van een geheel en is anapeksha, m.a.w. onafhankelijk van 
andere attributen. 
 
(Maha bhashya) Shabda is hetgeen dat wordt opgevangen door de oren, gevangen door 
het intellect, uitgedrukt door taal en verkeert in akasha. 
 
Stijgen, dalen, samentrekking, uitrekking, komen, gaan en rotatie, etc, zijn de 
verschillende soorten karma (beweging of actie). 
 
(Vaischeshika Shastra,1,i,17) Dat wat verkeert in een onderlaag, heeft geen 
eigenschappen en is een absolute oorzaak van een combinatie of een divisie, wordt 
genoemd karma (beweging). 
 
(Vaischeshika Shastra,1,i,18) Effecten; Onderlaag, attributie, beweging of actie datgene 
wat de oorzaak van alles is en daardoor welbekend aan allen, wordt samanya genoemd 
(gemeenschappelijk element). 
 
(Vaischeshika Shastra,1,i,32) Rond het effect van dezelfde dravya (substratum) de 
samanya (gemeenschappelijk element), is het feit dat het allemaal effect heeft. 
 
(Vaischeshika Shastra,i,4,5) Rondom dravya’s (substanties) dravyaship omtrent guna’s 
(zijnde attributen), gunaship; omtrent karma’s (acties) karmaship zijn samanya’s 
(algemene-element) als ook vishesha (aparte elementen). Bijvoorbeeld- dravyaship, het 
feit dat een substantie algemeen is bij alle substanties heel algemeen (dravya’s), maar 
het is ook apart, onderscheidenlijk van andere attributen (guna’s). Daarom is (dravyaship) 
het samanya (algemeen element, als ook vishesha (apart element). Bijv; een koe, al 
hetgeen dat normaal is bij koeien wordt een algemeen kenmerk genoemd (samanya). Dit 
algemeen kenmerk onderscheidt elke koe van de rest van de creatie, waardoor het 
tegelijk ook het onderscheidend kenmerk is (vishesha).  
 
Overeenkomdstigheid en onderscheidendheid zijn gerelateerde termen. Bijv, bij mensen, 
menselijkheid; het feit dat wij mensen zijn is het overeenkomstige (samanya), maar 
tegelijkertijd onderscheidt het menselijke wezens van dieren, dus is het ook het 
onderscheidend element (vishesha), net zoals, gespierdheid en vrouwelijkheid normaal 
is, overeenkomstig bij alle mannen en vrouwen, maar brahmanisme, kshatryisme en 
vaishyisme zijn de onderscheidende elementen bij mannen en vrouwen, terwijl 
brahmanisme het overeenkomstige is bij alle brahmaans, kshatryisme bij de kshatrias 
etc….. 
 
(Vaischeshika Shastra,7,2,26) Samavaya (bestanddeel) is de niet te verwijderen en 
eeuwige relatie tussen het geheel en haar bestanddeel, tussen een actie en de 
uitvoerder, tussen bestanddeel en een sub-bestanddeel, tussen een verzameling en een 
afzonderlijke ervan en tussen een oorzaak en haar effect. 
 
De gemeenschappelijke relatie van bestanddelen met elkaar in de wijze van combinatie 
(lichamelijke of chemische) is van tijdelijke karakter. De relatie tussen substanties dat zijn 
overeenkomstige attributen bezitten en dat deze ook kan worden omgezet in andere 
vormen en die dan in essentie altijd van dezelfde karakter zijn als de substanties van 
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waaruit ze zijn gemaakt, dit noemen wij sadharmya. Bijvoorbeeld aarde en water, beide 
zijn onbezielde substanties, allebei kunnen ze in verschillende vormen worden omgezet, 
zoals van aarde een pot bakken, water in ijs enz. Daarom zijn aarde en water sadharmya 
(gelijk) op deze wijze gebruikt.  
 
Het tegengestelde van saharmya is vaidharma (ongelijk), bijv, aarde en water, aarde is 
hard, droog en laat gassen door, terwijl water zacht is, vloeibaar (en de kracht heeft van 
het bewegen van de lucht). Deze kenmerken van aarde en water zijn verschillend van 
elkaar daarom zijn ze op dit gebied vaidharma. 
 
(Vaisheshika shastra 6,i,3) Een effect doet een oorzaak aannemen. 
 
(Vaisheshika shastra 1,ii,2) Als er geen oorzaak is, is er ook geen effect. 
 
(Vaisheshika shastra 1,ii,1) Afwezigheid van een effect bewijst niet dat er geen oorzaak is. 
 
(Vaisheshika shastra 2,ii,24) De effect ontstaat alleen door haar vooraf bestaan in de 
oorzaak. Geen enkel nieuw attribuut kan ontspringen. Groot en klein zijn relationele 
termen, zoals een tetra-atomische molecuul kleiner is dan een liksha, maar groter dan 
een diatonische molecuul; of een berg kleiner is dan de aarde, maar groter dan een 
boom. 
 
(Vaisheshika shastra 1,ii,7) Satt (bestaan) is de staat van een substratum, attribuut of van 
een actie. 
 
(Vaisheshika shastra 1,ii,4) Satt kan worden vastgesteld van alles dat bestaat. Daarom 
wordt satt genoemd het grootste algemene kenmerk (maha samanya) algemeen voor 
alle entiteiten. 
 
Tot zover hebben wij entiteiten beschreven. Nu zullen we kort de niet-entiteiten (niet-
bestaande of abhava) beschrijven, die zijn van vijf soorten: 
 

1. Pragabhava- is het soort bestaan dat voorafgaat aan de vorming van iets. Bijv, 
een stuk stof of een pot bestond niet voordat het werd gemaakt. Dit niet bestaan 
van een stuk stof of van een pot voor haar formatie wordt pragabhava genoemd 
(Vaisheshika 11,i,i). 

2. Padhwansabhava- het niet meer bestaan van iets dat wel heeft bestaan wordt 
Pradhwansabhava genoemd; net als een pot die is gebroken niet meer bestaat 
als een pot, haar niet meer bestaan wordt Pradhwansabhava genoemd 
(Vaisheshika 9,i,2). 

3. Anyonyabhava- hetgeen dat bestaat in relatie tot een ding en niet bestaat tot 
een ander wordt Anyonyabhava genoemd. Zoals een koe bestaat als een koe, een 
paard als een paard, en een koe niet is een paard en ook een paard geen koe is - 
Een koe in relatie tot zichzelf bestaat, maar een koe als paard, of een paard als 
koe, bestaat niet. Dit soort bestaan heet Anyonyabhava (Vaisheshika 9,i,4). 

4. Atyanyabhava- dat wat anders dan de drie hiervoor beschreven vormen van niet-
bestaan is Atyantabhava, zoals de hoorns van een man, of een hemelse bloem, of 
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het kind van een onvruchtbare vrouw - dit soort niet bestaan wordt 
Atyanyabhava genoemd (Vaisheshika 9,i,5). 

5. Het niet-zijn van een ding op het ene plek terwijl het bestaat op een ander wordt 
sansarga genoemd. Pratisheda; Bijv iemand zegt; de pot is niet in het huis, het is 
buiten op een ander plek. Hier hebben de pot en het huis geen relatie tot elkaar 
(Vaisheshika,9,i,10). 

 
(Vaisheshika,9,ii,11) Domheid (avidya) is het resultaat van niet werkende vermogen en 
opvoeding. 
 
(Vaisheshika,9,ii,12) Het is een ander naam van incorrecte kennis. 
 
(Vaisheshika,9,ii,12) De juiste kennis of kennis van iets dat bestaat zoals het bestaat heet 
kennis (vidiya). 
 
(Vaisheshika,7,ii,2) Alle onderlaag, zoals prithivi, en haar attributen zijn niet eeuwig of 
vergankelijk (anitya). Terwijl die worden veroorzaakt wel eeuwig zijn (nitya). 
 
Dat wat bestaat en geen oorzaak heeft gehad wordt (nitya) eeuwig genoemd, terwijl dat 
wat een oorzaak heeft of dat is gemaakt niet-eeuwig is (anitya). 
 
Er zijn zes soorten van afleidbare kennis: dwz kennis verkregen door de relatie van een 
teken die het object betekent; 

1. Als we redeneren van oorzaak naar effect. Bijv, een man ziet op afstand dat een 
andere man in zijn handen klapt, hij zal daar dan onmiddellijk uit afleiden dat 
geluid zal worden geproduceerd. 

2. Als we redeneren van effect naar oorzaak;- Bijv, iemand hoort het geluid dat 
hoort bij het klappen van de handen, hij zal dan onmiddellijk afleiden dat iemand 
in zijn handen heeft geklapt. 

3. Samyogi (verbonden) kennis, die is verkregen door de verbondenheid van het 
ene ding met het andere. Bijv; als het woord lichaam ter sprake komt wordt 
meteen de suggestie gewekt dat daar ook huid bij hoort. 

4. Samvayi (eigen) kennis die is verkregen door het eigene van iets in een ander. 
Bijv, wij weten dat ruimtelijkheid verblijft in de ether, daarom wordt bij het 
noemen van de woord ether, ruimtelijkheid aangenomen. 

5. Ekartha Samvayi kennis: als twee dingen voorkomen in een substantie de kennis 
van een geeft de kennis van de ander aan. Bijv, bij het zien van de oranje kleur 
van een sinaasappel beeld je je in dat het zacht zal zijn om aan te raken of zoet 
van smaak. 

6. Viradhi (tegengestelde kennis); is de kennis die men verkrijgt door de natuurlijke 
tegenstelling van iets. Witte kleuren suggereren zwarte kleuren, zoete smaak 
suggereert een bittere smaak. Het gesis van een slang zal meteen doen denken 
dat zijn natuurlijke vijand de fret dicht in de buurt zal zijn. 

 
Vyapati is de relatie van (een bekend gegeven en de ander van een onbekend gegeven) 
aan elkaar verbonden zijn op zo een definitieve en gefixeerde methode dat ze altijd 
samen gaan of dat de een de ander vergezelt: een voorbeeld van de laatste is vuur en 
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rook. Rook is dan het gegeven (sadhana) door wie vuur (sadhya, het aangenomen) wordt 
gekend (Sankhya pravachan,5,26). 
 
Als je rook ziet ga je er automatisch van uit dat er vuur  is. De relatie is niet een 
willekeurige, maar een natuurlijk gedefinieerde en universeel. Nergens kan je rook 
vinden zonder vuur. 

 
De sadhana (teken) kan soms bestaan voor een korte periode op zijn eigen kracht, bijv, 
rook ontstaan door vuur (bijv door verbranding van hout etc.) kan worden weggedragen 
naar verre plaatsen en dan ziet men het hangen zonder dat er vuur in de buurt is. Dit 
wordt ook vyapati genoemd (sankhya pravachan,5,31) 
 
De relatie van het doordringen van de ander wordt ook vyapati genoemd net zoals de 
oorspronkelijke subtiele vorm (prakrti) het principe van wijsheid doordringt, dus de 
hogere doordringt de lagere, terwijl de laatste wordt doordrongen door de eerste, m.a.w 
de relatie van hetgeen dat wordt doordrongen door hetgeen dat doordringt wordt 
vyapati genoemd (sankhya pravachan,5,32). 
 
Docenten moeten alles wat zij aan hun studenten onderwijzen onderzoeken met behulp 
van voorgaande criteria; de studenten moeten dit ook doen. Anders kunnen ze nooit 
grondige geleerden worden. Anders zullen ze alleen maar aan het herhalen slaan of 
leugens verspreiden. Alvorens een boek wordt onderwezen moet een docent deze 
grondig onderzoeken en haar waarheid testen door middel van bovenstaande test. Blijkt 
het een waar boek te zijn dan mag het onderwezen worden. 
 
Alleen door de toepassing en applicatie van het voorgaande test kan men de ware aard 
van de dingen achterhalen. 
 

Schema van studie 
1.Eerst komt de klankleer (shiksha). Ouders en onderwijzers moeten hun kinderen en 
leerlingen leren hoe zij verschillende letters op de juiste manier moeten uitspreken, met 
de juiste mate van inzet en haar uitspraak. Bijv de letter p. De juiste plek om het uit te 
spreken zijn de lippen, de juiste inzet is vol en haar bewerker is de tong. 
 
2.Dan komt grammatica. Het behelst Ashtadhyayi; dhatupath (boek van ontstaan), 
Ganapath (boek van groepen) Unadikosh (boek van voorvoegsels en achtervoegsels.) De 
laatste van allen is de Mahabhashya (expositie van de vier bovenstaande boeken van 
Panini en Patanjili). Als de geleerden en hun studenten intelligent zijn, energiek, eerlijk en 
gedreven om hun kennis te vergroten, kunnen de studenten grammatica in drie jaren 
leren, en zo goede grammaticageleerden worden die de constructie van elk woord 
kennen - Vedische of Laukika. Andere wetenschappen zijn makkelijker om te leren. De 
inspanning die men moet plegen om grammatica te leren is groter dan de inspanning 
voor elk ander onderwerp; en die kennis die men in drie jaar opdoet door het bestuderen 
van bovenstaande boeken kan men niet verkrijgen door het bestuderen van boeken als 
Sarswata Chandrika, Kaumadi, Manorma in vijftig jaar. De reden hiervan is dat de heiligen 
hun boeken zo hebben samengesteld en de uitleg van diepzinnige onderwerpen zo 
eenvoudig zijn dat een ieder het heel snel kan leren. 
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Het doel van deze grote zielen was om hun boeken zo te schrijven dat het in de meest 
korte tijd kon worden opgenomen; terwijl het doel van kleine geesten altijd is geweest 
om hun onderwerpen in zo een moeilijke erom heen draaiende stijl te schrijven dat de 
student heel veel tijd en inzet kwijt is om het te begrijpen, terwijl hij er maar weinig 
profijt van heeft. 
Je kan het vergelijken met het weggraven van een heel berg om dan een klein beetje 
goud te vinden; terwijl bestudering van de boeken van de grote zielen kan worden 
vergeleken met het duiken van een man in zee om in een keer parels van heel grote 
waarde te vinden. 
 
3. Laat ze dan Nighantu en Niruktha lezen (boeken over Vedische woorden en 
taalkunde ) geschreven door Yasha. Dit kan gedaan worden in zes tot acht maanden, 

maar ze  
moeten niet hun jaren verspillen aan Amorkosha en andere boeken geschreven door 
atheïsten. 
 
4. Daarna moeten zij de Chandograntha bestuderen geschreven door Pingala, zodat zij  
daadwerkelijk het schrijven van verzen onder de knie krijgen – Vedische en Sanskriet – 

zodat 
zij hun eigen gedichten kunnen maken. Dat kan in vier maanden gebeuren. Ze moeten 

niet  
hun tijd verdoen met Vritratnakar en soortgelijke boeken geschreven door andere 

slechte  
geleerden. 
 
5. Dan moeten zij de Manu Smriti, de Valmiki Ramanya, de Vidurniti en andere 
soortgelijke selecties van de Mahabharat leren. De onderwijzer moet dit onderwijzen als 
gedichten: de studie van deze boeken tracht slechte eigenschappen uit te roeien en 
cultuur te brengen. Het moet niet langer dan een jaar duren voor de studenten om dit af 
te maken. 
 
6. Daarna moeten zij de zes Shastra’s (Purvamimansa; Vaisheshika; Nyaya;Yoga; Sankhya 
en Vedanta), algemeen bekend als de zes scholen van filosofie, met de uiteenzetting van 
de Rishi’s – de verlichte grote zielen, de ware profeten van het natuur - Maar voor het 
bestuderen van de Vedant Shastra moeten ze de tien Upanishads bestuderen (I’sh, Kena, 
Katha, Prasha, Munduka, Muanduka, Aitreya, Taitreya, Chandogya, Vrihadarankya). Al 
deze boeken moeten in twee jaar worden afgerond. 
 
7. Daarna moeten ze de vier Veda’s ( Rig, Yayu, Sama, Atharva) bestuderen met de vier 
Brahmana’s (Aitreya, Shatapatha, Soma en Gopatha) Deze cursus moet in zes jaar 
worden afgerond. De Veda moet door voorbeelden en perceptie worden onderwezen. 
Niruktha zegt hierover: 
(Niruktha, 1,18) Hij, die de Veda zelfs met de juiste inzet leest, maar haar bedoeling niet 
kent is als een boom overbelast door haar eigen fruit, takken, balderen en bloemen, of 
als een koe die een zak graan op haar rug draagt die het niet kan eten. 
Maar hij, die haar bedoeling begrijpt en ernaar handelt door zonde te voorkomen en een 
deugdzaam leven te leiden, ervaart algehele geluk in deze wereld, en een eeuwige zegen 
erna. 
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(Rig Veda 10,17,4) Een onontwikkeld persoon heeft ogen om te zien maar ziet niks, heeft 
oren om te horen maar hoort niks, heeft een tong om te spreken maar zegt niks. De 
onwetende zal nooit de mysteries van kennis kennen. Alleen aan de geleerden laat 
kennis haar ware aard zien, net als een vrouw die verlangt haar man te ontmoeten, 
zichzelf mooi aankleed en mooie sieraden omdoet, om zo haar charmes aan hem te laten 
zien. 
Wat voor goeds kan de Veda’s doen voor hem die God niet kent, die alomtegenwoordig 
is en eeuwig, allerheiligst, de onderhouder van de zon en aarde, en steun is van alle 
geleerden, de wijze, om hem te kunnen aanschouwen is het primaire doel van de 
Vedische leer? Alleen zij hebben eeuwige zaligheid die de Veda’s bestuderen, een 
rechtvaardig leven leiden, perfecte Yogi’s zijn en God realiseren. 
 
8.Na het van de Veda’s moeten zij de Upveda’s bestuderen (of sub-veda’s) die vier in 
totaal zijn: 

(i) Ayurveda (medische wetenschap) hierin zijn ook de werken van Charak en 
Suskrut, en andere heiligen opgenomen. Ze moeten zowel theorie als praktijk 
leren, incluis medicijnen, therapie, stoffelijk, fysiologie en pathologie, 
hygiëne met diëten en klimatologie en de wetenschap van temperaturen, 
anatomie en chirurgie met de juiste toepassing van instrumenten in 
verschillende operaties, dit alles in vier jaren. 

(ii) Dhanurveda (staatsleer) dit bestaat uit civiele en militaire deel. De civiele 
deel, de kunst van regeren over mensen, hun leven en bezit beschermen, 
ontwikkeling van de rijkdommen en bronnen van het land, het volk blij 
maken en tevreden stellen door juiste toepassing van recht, waarin de 
goeden worden beschermd en de slechten worden gestraft. 
De militaire deel, goede organisatie van het leger, juist gebruik van wapens 
en kennis van de verschillende soorten van oefeningen, tactiek en strategie. 
Allebei de onderdelen van staatsleer moet men in twee jaar afronden. 

(iii) Candharvaveda( wetenschap van muziek) Ze moeten alle vormen van muziek 
bestuderen zoals tonen, melodieën, tijd, harmonie, refrein. Ze moeten ook 
leren zingen, spelen en dansen etc, maar alleen het zingen en spelen van de 
Sama veda mantra’s. Maar ze moeten nooit wulpse liederen zingen. De 
boeken over dit onderwerp zijn de marad samhita, samengesteld door de 
rishi’s. 

(iv) Arthaveda (wetenschap en praktijk van de meetkunde) ook wel de shilpa 
vidya genoemd. Ze moeten de wetten bestuderen van materie en beweging. 
Ze moeten ook weten hoe ze verschillende soorten machines moeten maken. 

 
Met andere woorden, ze moeten zowel de theoretische als ook de praktische kanten 
kennen van de natuur en eigenschappen van substanties van vast tot lucht. Dit is de 
wetenschap die helpt om wetenschap, rijkdom en vooruitgang te vergroten. 
Daarna moeten zij grondig bestuderen de Jyotische shastra- meetkunde, wiskunde, 
geometrie, geografie, geologie en astronomie- in twee jaar. Ze moeten ook praktische 
toepassing van de wetenschap doen, leren hoe ze op juiste wijze met machines moeten 
werken. Maar ze moeten astrologie mijden - die handelen over invloed van de sterren en 
bestemmingen van een man, over gunstigheid of ongunstigheid van tijd, over 
horoscopen - als een fraude, en nooit enige boek hierover lezen of onderwijzen. 
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Zowel de onderwijzers en hun studenten moeten hun best doen om zo meester te 
worden van alle wetenschappen en kunsten, om hoog geschoold te geraken in twintig of 
eenentwintig jaren, om zo het doel van hun leven te bereiken en in vrede en geluk te 
leven. 
 
De kennis die kan worden  verkregen door bovenstaande schema in twintig of 
eenentwintig jaar kan niet op een andere manier worden verkregen zelfs niet in honderd 
jaar. 
 
We hebben alleen aanbevolen de boeken van de Rishi’s voor de studenten omdat zij 
grote geleerden waren, meesters van alle wetenschappen en ook bezield van vroomheid. 
Maar de boeken van de gemene geleerden hebben we afgewezen, omdat ze slechts een 
schijntje van de kennis bezitten en niet vrij zijn van vooringenomenheid. Hoe kunnen dan 
hun geschriften vrij zijn van fouten? 
 
Wij raden de studenten aan te bestuderen de Veda’s, Anga’s (forensisch wetenschap van 
moraal en plicht, grammatica, filologie, muziek en astronomie, Upangas, Brahmans en 
Upvedas (subvedas)- alleen de Veda’s zijn van Goddelijke oorsprong, de rest zijn gemaakt 
door de rishi’s- de heiligen van de natuur. Zou er iets in hun schrijven worden gevonden 
dat ingaat tegen de leer van de Veda’s, dan kan het worden verworpen, om dat alleen de 
Veda’s, zijnde van Goddelijke oorsprong vrij is van fouten en is waar (swatah Pramana), 
m.a.w. de Veda’s is haar eigen autoriteit, terwijl andere boeken als de Brahmana’s zijn 
Parthapramana, d.w.z. afhankelijk van de Veda’s voor haar autoriteit. Ze blijven overeind 
of vallen naar gelang ze conform dan tegen de Veda’s zijn. De boeken die men moet 
vermijden worden in het aanhangsel genoemd. Ze moeten worden bezien als een 
valstrik; eenmaal erin gevangen kan de student de waarheid nooit meer kennen. 
 
Vraag Is er dan geen waarheid te vinden in deze boeken? 
Antwoordt Er is een sprankje van waarheid gemengd met een groot gehalte onzin, 
mythen en verzinsels; maar zelfs het beste voedsel gemengd met gif moet men 
vermijden, ook zo deze boeken. 
Vraag U gelooft niet in de Purana’s, Ithasa, etc? 
Antwoord; jawel, maar alleen in de ware, niet in de valse. 
Vraag; welke zijn dan waar en welke zijn vals? 
Antwoord; Ithihas, purana, kalpa, catha en narashans zijn de vijf namen van de 
Brahmana’s (zoals voorheen besproken). De Crihya Sutra bhagvat en soortgelijke boeken 
zijn niet de ware Puranas. 
Vraag Waarom accepteert u niet de waarheden die men kan vinden in de afgekeurde 
boeken? 
Antwoord; Hetgeen dat waar is is ontrokken van de Veda’s en andere ware Shastra’s, 
terwijl dat wat er vals in is hebben ze zelf verzonnen. Met de acceptatie van de Veda’s en 
andere Shastra’s is de hele waarheid geaccepteerd. Hij die de waarheid zal proberen te 
onttrekken uit deze boeken zal onvermijdelijk ook onwaarheid moeten slikken. Daarom 
moet ook de waarheid, die is vermengd met onwaarheid worden vermeden net als 
voedsel vermengd met gif. 
Vraag Waar gelooft u in? Wat is uw geloof? 
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Antwoord; mijn geloof is Vedisch. Wij geloven dat alleen de Veda’s de superieure 
autoriteit is in het verkrijgen van ware religie - de ware manier van leven. Al hetgeen de 
Veda behandelt nemen we aan als waar; terwijl al hetgeen de Veda verwerpt verwerpen 
wij ook. Daarom zeggen wij dat onze ware religie Vedisch is. Alle mensen, zeker de Aryas, 
zouden in de Veda moeten geloven en daardoor eenheid brengen in religie. 
Vraag Maar zelfs de Shastra’s geschreven door de Rishis behelzen waarheid vermengd 
met onwaarheid en spreekt elkaar tegen in andere boeken. Neem bijvoorbeeld het 
onderwerp van de schepping. Alle zes de Shastra’s spreken elkaar tegen. De Mimansa 
Shastra zegt dat toepassing, ‘applicatie’ de oorzaak van de schepping is. De Vaisheshika 
Shastra geeft tijd; de Nyaya de atomen; de Yoga shastra activiteit; de Sankhya 
oorspronkelijk materie en de Vedant shastra God. Spreken deze tegenstellingen elkaar 
niet tegen? 
Antwoord; ten eerste, gezien de Vedant en de Sankhya, spreken deze Shastra's niet direct 
over de schepping. Indirect wordt er over gesproken. Ten tweede is er geen tegenspraak 
in hun leer. Het laat alleen zien dat je geen kennis hebt van tegenspraak en 
overeenkomst. Is het zo dat het er contradictie is als er verschillende stellingen worden 
behandeld over een onderwerp of als het gaat om meerdere onderwerpen. 
Vraag; als verschillende stellingen worden behandeld over een onderwerp. Als ook hier, 
het onderwerp is dezelfde, creatie. 
Antwoord: Is kennis een of meerdere dingen? 
Vraag: een 
Antwoord; als het een is, waarom zijn er dan zoveel verschillende onderdelen van deze 
kennis, zoals grammatica, medicijnen en astronomie. Zoals in de wetenschap 
verschillende disciplines apart worden behandeld, zo ook worden de zes disciplines van 
de wetenschap der schepping apart behandeld in de zes Shastra's. Je kan het nooit 
contradictie noemen. 
Net zoals er zes verschillende acties worden ondernomen in het vormen van een pot, 
zoals, toepassing, tijd, klei, intellect, arbeid (benodigd voor menging of uit elkaar halen 
van verschillende materialen), hoeveelheden materiaal en een pottenbakker, zo ook 
worden zes oorzaken van de wereld besproken in de zes Shastra's, toepassing door 
mimansa, tijd door Vaisheshika, materieel oorzaak door Nyaya, goddelijk activiteit door 
yoga, atomen en graduele formatie van de verschillende substanties van de wereld door 
sankhya en de efficiënte reden God door Vedanta. Er is geen contradictie in. Of neem als 
voorbeeld de medische wetenschap. Haar zes verschillende delen, Pathologie, medicijnen 
en therapie, medicinale materie, hygiëne en chirurgie zijn aparte onderdelen, maar allen 
bedoeld om ziektes te herstellen. Zo ook zijn er zes oorzaken geweest voor schepping van 
deze wereld; dat elke oorzaak door een van de zes Shastras wordt behandeld is geen 
contradictie. 
 
Zowel de leraren en de studenten moeten vermijden om te gaan met mensen die een 
hindernis vormen voor het verkrijgen van kennis. Ze moeten het gezelschap vermijden 
van slechte en wellustige mensen, aantrekken van slechte gewoontes ( zoals gebruik van 
bedwelmende middelen), ontucht, kinderhuwelijk (huwelijk van een kind onder 16 jaar 
en van een man onder 25 jaar), voorkomen van afglijden van perfecte Brahmacharya, 
afglijden van de liefde voor de heersers, ouders en geleerde mannen voor het 
verspreiden van de kennis van de Veda’s en andere Shastra’s, teveel eten, laat opblijven, 
achterblijven in levensontwikkeling, onderwijzen, examens, of geëxamineerd worden, of 
vervullen van deze plichten met oneerlijkheid, het niet aanvaarden van kennis als het 
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hoogste van de wereld, het niet geloven in de Brahmacharya als bron van gezondheid, 
kracht, intelligentie, moed, politieke macht en rijkdom, het niet meer vereren van een 
God, en het verspillen van tijd door het reizen van het ene plek naar het andere met als 
doel het aanbidden van stenen beelden, en andere onbezielde objecten, het niet meer 
aanbidden van de ware levende goden – de vader, moeder, leraar, leraren van 
humaniteit en andere grote geleerden - verwaarlozen van de plichten van de eigen klasse 
en orde, en in plaats daarvan, het dragen van sektetekens op het voorhoofd en andere 
delen van het lichaam, halssnoeren en rozenkransen, etc, het vasten op bepaalde dagen 
van de maand zoals elke 11e en 13e van de maand, het geloven in vergiffenis van de 
zonden door pelgrimtochten naar plaatsen als Benares en door constante recitatie van 
namen als Rama, Krishna, Naryana, Shiva, Bhagwatie en Ganesha, onverschiilig tegenover 
het verkrijgen van kennis door slechte adviseurs en hypocrieten, het geloof in het 
verkrijgen van verlossing door te luisteren naar boeken als Puranas en Bhagvat e.d. en 
deze te lezen, en zo het verwaarlozen van de studie van de ware filosofieën en 
wetenschappen, het leiden van een goed en rechtvaardig leven, het praktiseren van 
yoga, en communie met God - alleen dit kan leiden tot eeuwige geluk - zich verwijderen 
van de liefde van kennis door hebzucht naar geld/goud, door luiheid.  
 
De mensen die bezig zijn met bovenstaande valse praktijken hebben niet het voordeel 
van Brahmacharya en educatie en zijn constant verzonken in onwetendheid en lijden aan 
verschillende vormen van ziektes. 
 
 
De sektarische en zelfzuchtige Brahmaans van tegenwoordig voorkomen dat andere 
mensen, door hun valse leerstellingen, kennis verkrijgen en omgaan met andere geleerde 
mensen, ze strikken de mensen in hun eigen netten en ruïneren deze mensen geestelijk, 
lichamelijk en materieel. Ze willen de Kshatriyas en andere mensen dom houden, omdat 
ze bang zijn dat als deze mensen kennis krijgen en geleerd raken, hun hypocrisie zal 
worden bloot gelegd, en zich zouden bevrijden van hun zelfzuchtige greep en geen 
respect meer voor ze zouden opbrengen. 
 
Zowel het bestuur als de bestuurden moeten erop toezien dat deze obstakels worden 
verwijderd van de pad van de studenten ( mannen en vrouwen) van alle klassen. Om hun 
kinderen een goede opleiding te geven moeten zij zich tot het uiterste inspannen met al 
hun kracht en rijkdom. 
 
Vraag: Mogen zelfs de shudra's en vrouwen de Veda’s bestuderen? Wat zal er gebeuren 
als deze mensen de Veda’s gaan lezen? Trouwens er is ook geen autoriteit dat ze dit 
mogen doen. Aan de andere kant wordt het verworpen door de Veda’s ‘Nooit zullen 
vrouwen en shudra’s mogen studeren! 
Antwoord: Alle mannen en vrouwen (de gehele mensheid) hebben het recht om te 
studeren. De door jou geciteerde tekst heb je zelf verzonnen en is nergens te vinden, niet 
in de Veda’s of welk ander boek van autoriteit. Anderzijds is er een vers in de Yayur Veda 
dat autoriseert dat alle mensen de Veda’s mogen bestuderen en ernaar luisteren: In 
(Yayur Veda 26,2) zegt God: Ik heb dit woord gegeven (de vier Veda’s), het woord van 
eeuwig geluk voor al het geschapene (hier zou men kunnen twisten dat het ‘jana’ dat 
wordt vertaald als de gehele mensheid, alleen Dwija’s worden bedoeld, zoals in de 
Smrithi’s (de boeken geschreven door de Rishi’s) dat alleen zij gerechtigd zijn de Veda’s 
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te bestuderen, niet de vrouwen en shudra’s, wordt in het tweede deel van de vers het 
tegendeel gesproken door de toevoeging- Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas, shudras, 
vrouwen, bedienden, zelfs de allerlaagsten zullen en mogen de Veda’s bestuderen en 
onderwijzen. Daarom moet de gehele mensheid de Veda’s bestuderen en onderwijzen 
om ware kennis te verkrijgen, deugdzaam te leven, zonde vermijden en uiteindelijk 
bevrijdt raken van alle zorgen en pijn en ware geluk genieten. 
 
Wij geloven dus het woord van God. Hij die nog steeds gelooft dat vrouwen en shudra's  
niet de Veda’s mogen bestuderen is een nastik (ongelovige) omdat Manu zegt: ‘ Hij is een 
ongelovige die de Veda’s tegenspreekt en er niet in gelooft.’ Wil God niet dat alle 
shudra's welvaren. Is God bevooroordeeld dat alleen Dwijas de Veda’s mogen 
bestuderen en niet de shudra's. Als God had gewild dat de shudra's niet de Veda’s 
zouden bestuderen en kennen waarom heeft God hen dan de organen om te spreken en 
te horen gegeven. Net als hij heeft geschapen de zon, de maan, de aarde, water, vuur en 
lucht en allerlei soorten voedsel en dranken voor allen, zo ook heeft hij de Veda’s 
geopenbaard voor  ons allen. Waar het wordt verklaard (in de boeken van de Rishis) dat 
de shudra's zijn uitgesloten van de studie van de Veda’s behelst alleen het feit dat hij die 
iets niet kan leren zelfs niet na een lange studie onnozel is en geen verstand heeft en hij 
wordt dan shudra genoemd. Het is zinloos voor hem om te leren en voor anderen om 
hem te onderwijzen. Voor zover je de vrouwen uitsluit voor studie van de Veda’s berust 
op jou stelling op onwetendheid, zelfzuchtigheid en domheid. Hier is een autoriteit uit de 
Veda die de vrouwen het recht geeft om te studeren:  
(Atharva, 9,16,3,18) Net zoals van jongens wordt verwacht om kennis te vergaren en 
cultuur door praktiseren van Brahmacharya om dan een meisje van eigen keus te 
trouwen, die jong is, goed opgeleid, lief en gelijk van temperament, zo moet ook een 
meisje Brahmacharya praktiseren, de Veda bestuderen en andere wetenschappen om zo 
haar kennis te perfectioneren, haar karakter te verfijnen, en een man van eigen kennis te 
trouwen, die is jong, opgeleid en liefdevol. 
 
Hieruit volgt dus dat ook vrouwen Brahmacharya moeten praktiseren en educatie 
moeten krijgen. 
Vraag: dus vrouwen mogen de Veda’s lezen? 
Antwoord: natuurlijk. Hier is een autoriteit uit de Shraut Sutra: ‘(In de Yajna) laat de 
vrouw de mantra citeren.’ Als zij niet is opgeleid in de Veda’s en ook in andere Shastra’s 
hoe kan ze dan in de Yajna de mantra citeren, met de juiste uitspraak en accent en ook 
Sanskriet spreken? 
 
In het oude India waren Cargi en andere vrouwen, juwelen van vrouwen, waren hoog 
opgeleid en perfecte kenners van de Veda’s. Dit wordt beschreven in Satpatha 
Brahmana.  
 
Als nu de man goed is opgeleid en de vrouw is onwetend of vice versa zal er constante 
strijd in huis zijn. Trouwens als vrouwen niet mogen studeren waar moeten dan de 
onderwijzers van meisjesscholen vandaan komen. Ook zal nooit staatsrechtelijke zaken, 
rechtspreken, en plichten van het huwelijk, dat zowel verlangd wordt van de man als van 
de vrouw (zoals elkaar gelukkig houden, de vrouw die baas is over het huishouden, goed 
kunnen worden uitgevoerd als niet beide seksen goed zijn opgeleid. 
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De vrouw van de Ksyatriyas in het oude India, waren zelf goed bekend met militaire 
wetenschap, hoe hadden ze anders naast hun mannen hebben kunnen vechten, als Kchai 
heeft gedaan naast haar man Dasharatha. Daarom moeten Brahmaan en Kshatriyas 
vrouwen allerlei soorten kennis opdoen, en de Vaishya moeten de handel leren en 
mechanische kunst, en de Shudra vrouwen de kunst van het koken. Net als mannen op 
z’n minst moeten leren de kunst van de grammatica, dharma, medische wetenschap, 
wiskunde en de mechanisatie en wapenkunst, want zonder de kennis hiervan is het 
verkrijgen van de waarheid, het juiste gedrag t.o.v. de man en anderen, het hebben van 
goede kinderen, de juiste opvoeding hiervan, het samenstellen van voedsel en drank naar 
de wijze van de medische wetenschap, (zodat ze invloed heeft op het gehele systeem als 
goede medicijnen en de familie behoeden van ziektes en haar gelukkig houden) kan nooit 
verkregen worden. 
 
Zonder kennis van kunst, kunnen ze nooit goede kleding en versiering maken, of het laten 
maken, noch kunnen ze supervisie hebben bij het maken van hun woning. Zonder kennis 
van wiskunde kunnen ze nooit een huishoudboekje bijhouden; en zonder kennis van de 
ware religie, zoals omschreven door de Veda’s en andere Shastra’s kunnen ze nooit 
weten wat God en Dharma is. 
 
Alleen die ouders hebben hun plicht gedaan, en daarom duizendmaal dank, die hun 
kinderen Brahmacharya hebben bijgebracht, het vergaren van kennis, en hun karakter 
hebben verfijnd, dit alles helpt het ontwikkelen van zowel het lichaam als geest tot het 
beste, zodat ze een ieder met de juiste wijze behandelen - ouders, echtgenoten, 
vrouwen, schoonvaders, schoonmoeders, hun koning en medeburgers, buren, vrienden, 
eigen kinderen etc… 
 
Kennis alleen is het onuitputtelijke rijkdom, hoe meer je het uitgeeft, hoe groter het 
wordt. Alle andere rijkdommen raken op als je het uitgeeft, en de eisers pakken ook hun 
deel. Dieven kunnen deze rijkdom niet stelen en ook kan niemand het erven. Het is de 
hoofdplicht van de overheid en de burgers om deze schat te beschermen en te 
verspreiden. 
 
(Manu, 7,152) De staat moet het verplicht stellen dat kinderen van beide seksen naar 
school gaan totdat ze goed zijn opgeleid. Er moet een boete volgen als deze regel wordt 
overtreden. Met andere woorden; laat nooit een kind -meisje of jongen - thuis blijven na 
de 8e jaar; laat hem in het internaat blijven tot zijn Samavertana en laat geen trouwen 
voor die leeftijd. 
 
(Manu, 9,233) van alle giften die men een ander kan geven - water, voedsel, dieren (zoals 
koeien en buffels), zaden, land, kleding, goud en boter - dat van de Veda’s is de beste en 
nobelste. 
 
Laat, daarom allen, hun uiterste best doen om kennis te verspreiden, met al hun hart, en 
alle materiele macht die ze hebben. Alleen dat land zal bloeien waar Brahmacharya 
wordt beoefend, naar kennis wordt gezocht en de leer van de Veda’s wordt gevolgd. In 
dit hoofdstuk hebben we kort gesproken over Brahmacharya. In het volgende hoofdstuk 
zullen we het hebben over Samavartana (terugkeer naar huis) en Crihastha (gehuwd 
leven) 
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HOOFDSTUK 4 
Terug naar huis van school (Samavartana) en getrouwd leven ( Grihastha) 

 
(Manu, 3,2) Laat een student ( vrouw of man) die zijn gelofte van Brahmacharya niet 
heeft verloochent, en zich goed heeft gedragen zoals zijn leraar hem heeft onderwezen, 
het gehuwd leven betreden nadat hij de subsidiaire wetenschappen heeft bestudeerd 
van de vier Veda’s, drie Veda’s, twee Veda’s, of alleen een Veda. 
 
(Manu, 3,3) ‘Laat hem die zijn plichten heeft vervuld naar zijn leermeester en van zijn 
vader heeft ontvangen, natuurlijke of spirituele ( de leraar) kennis van de Veda’s, zitten 
op een elegant bed, bedekt met bloemen; en laat zijn vader (natuurlijk of spiritueel) hem 
eren met een koe als gift.’ Een vrouwelijk student met dezelfde kwaliteiten moet op 
dezelfde manier worden geëerd door haar vader. 
 
(Manu,3,4) Laat een tweegeborene ( Brahmaan, Kshatriya, en Vaish) nadat hij 
toestemming heeft gekregen van zijn leraar en het bad heeft genomen (voorgeschreven 
voor de ceremonie van terugkeer van school naar huis) naar huis terug gaan en een 
meisje uitzoeken, van zijn eigen klasse, begiftigd met goede kwaliteiten. 
 
(Manu, 3, 5) Een meisje dat niet afstamt van zijn moeder tot de zesde graad en die niet 
dezelfde familie naam heeft als zijn vader, is verkiesbaar om te huwen. 
(Shathapatha Brahmana) Het is een feit dat wij een ding minder appreciëren als wij 
bekend zijn ermee, vergeleken met iets dat wij niet dagelijks zien. Bijvoorbeeld, als een 
persoon heel veel heeft gehoord over de zoetigheid van suiker, maar nog nooit heeft 
geproefd, zal zijn gedachten erop gefixeerd raken om het te proeven. Of als wij horen van 
iemand die wordt geprezen om zijn kwaliteiten, maakt het ons nieuwsgierig om deze 
persoon te ontmoeten. Voor dezelfde reden, moet een man een vrouw  huwen, die komt 
van een verre plaats en niet een familielid is van zijn moeders of vaders kant. 
 
De voordelen en nadelen van een huwelijk met een bekende of onbekende: 

1. Als twee personen die in hun jeugd, dicht bij elkaar hebben gewoond, gespeeld 
en meningsverschillen hebben gehad, van elkaar hebben gehouden, elkaars 
fouten hebben gezien, onvolkomenheden, uitbarsting van woede en gedrag, en 
soms zelfs elkaar naakt hebben gezien, zal nooit van elkaar kunnen houden zoals 
het hoort. 

2. Het huwelijk met familie is niet goed voor het volk omdat er geen vermenging 
van vreemde bloeden plaats vindt, het zorgt integendeel dat de ras achteruit 
gaat. Vergelijkbaar met het mengen van water met water, er wordt geen nieuwe 
kwaliteit voortgebracht. 

3. Net zoals toevoeging van suiker en medicamenten als gember de smaak en 
kwaliteit van melk bevordert, zo ook doet het huwelijk van mensen, die geen 
familie van elkaar zijn (zowel van moeders als wel van vaders kant.) 

4. Net als in het geval van een ziekte, verandering van klimaat en dieet heel vaak 
een helende effect heeft, zo doet ook het huwelijk met vreemdelingen of 
mensen van verre afstand de gezondheid van partijen toenemen en is positief 
voor ook andere dingen. 

5. Als de partijen directe familie van elkaar zijn en in nabije omgeving van de familie 
gaan wonen, zal de pijn en verdriet van een familie invloed hebben op de andere 
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en zullen er vele familieruzies zijn: terwijl huwelijk tussen mensen op afstand en 
uiteindelijk ver weg wonen van de familie zal de liefde tussen de partijen 
vergroten.  

6. Als mensen van verschillende landen met elkaar trouwen, zal de nieuws en 
andere dingen van die landen makkelijk te verkrijgen zijn en uiteindelijk zal de 
relatie tussen die landen sterker worden. Dit is niet mogelijk als mensen trouwen 
met mensen uit de nabijheid, of, in hun eigen land. In Sanskriet wordt een 
dochter genoemd duhitri ( van Du= van verre, hit= goed), omdat het huwelijk 
tussen een man en een vrouw die komt van een ander land of van een grote 
afstand van uit hetzelfde land goed is. 

7. Als de familie van het meisje niet ver weg woont, lopen ze de kans om arm te 
worden omdat als zij haar ouders zal bezoeken zullen zij zich verplicht voelen 
haar een cadeau te geven als zij weer naar huis gaat. 

8. Als haar familie dichtbij woont zal bij de minste frictie tussen de vrouw en de 
man, de vrouw het huis verlaten omdat zij verwacht dat haar familie haar toch 
zal opnemen. Dat zal de reden kunnen zijn van ruzies, omdat vrouwen, als regel, 
heel snel beledigd zijn en ook weer snel tevredengesteld. 

 
(Manu,3,6) Op zoek naar een vrouw laat een man vermijden de volgende tien families, 
zelfs als zij groot zijn politieke macht of rang, of zelfs zo rijk in koeien, geiten, paarden, 
olifanten, goud en granen. Hetzelfde geldt als een meisje op zoek gaat naar een man om 
te trouwen. 

 
(Manu, 3,7) De familie die niet religieus is, dat geen mannen van karakter heeft, de 
familie waar de studie van Veda’s wordt verwaarloosd, de familie wiens leden dik en lang 
haar op het lichaam hebben en die lijden onder ziektes als geelzucht, tering, astma, 
bronchitis, spijsverteringsstoornissen, epilepsie, lepra en albino; omdat al deze ziekten 
erfelijk zijn. Daarom moeten zowel de man als ook de vrouw afstammen van goede ( 
lichamelijk, moreel en intellectueel) families. 
 
(Manu, 3,8) Laat een man nooit een vrouw huwen die bleek en bloedarmoede heeft, of 
een vrouw die groter en sterker is dan hij zelf, noch een die is invalide, ook geen met 
geen haar of teveel haar, en geen die teveel praat en ook niet iemand met omhoog 
staande ogen. 
 
(Manu, 3,9) Ook geen die de naam heeft van een ster als ashvini, Rohni, enz of van een 
boom als roos, of van een rivier als de ganga, of van een berg als himalaya, of een vrouw 
wiens naam verwijst naar een lage afkomst of van een paraya, ook geen die genoemd 
naar een vogel, een slang, of een wiens naam mensen angst aanjaagt. Deze namen zijn 
verachtelijk en verwerpelijk en behoren ook toe aan andere dingen. 
 
Laat de man voor zichzelf een vrouw kiezen die een elegant figuur heeft zonder enige 
vervormingen, die een prettige naam heeft, die een elegante loop heeft als van een 
zwaan of een olifant, die heeft mooie haren en mooie tanden, en wiens lichaam heel erg 
zacht is. 
 
Vraag Wat is de beste tijd om te huwen en wat is de beste vorm? 
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Antwoord  De beste tijd voor huwelijk voor een meisje is tussen haar zestiende tot 
vierentwintigste jaar en voor een man vanaf zijn vijfentwintigste tot zijn achtenveertigste 
jaar. Het huwelijk van een meisje van zestien met een man van vijfentwintig wordt 
genoemd een inferieure huwelijk. Van een meisje van achttien of twintig met een man 
van vijfendertig of veertig wordt een medium huwelijk genoemd. 
Van een meisje van vierentwintig met een man van achtenveertig wordt genoemd een 
superieure huwelijk. 
De beste vorm van een huwelijk is het huwelijk waarbij partijen elkaar uit vrije keus 
kiezen (Swamyamvara), nadat beide partijen hun studie hebben afgerond en hun 
bramcharya hebben vervuld. Gelukkig is het land waarin de bevolking zich inzetten voor 
het vergaren van kennis, een kuis leven leiden, en voorgaande vorm van huwen zich 
eigen hebben gemaakt. Diep in de poel der verderf verkeert het land waarin de mensen 
geen brahmcharya praktiseren, geen kennis vergaren, waar huwelijken op jonge leeftijd 
tussen partijen die niet bij elkaar passen voorrang heeft boven het huwelijk dat volgt op 
uitoefenen van brahmacharya en perfectie van kennis die de basis is van de ware 
hervorming en ware geluk; het omgekeerde ruiineert de mensen die het toepassen. 
 
Vraag- Parasar, de wetmaker zegt (Parasar somriti en shigrabodha) Een meisje van acht 
wordt genoemd gauree (betekent mooi en is ook de naam van de vrouw van mahadeva 
een van de incarnaties uit de purana), als zij negen is rohinee (betekent rood en is ook de 
naam van Vasudeva, een Pauraniek God), als zij tien is kanja (is meisje), en daarna wordt 
zij genoemd rajaswala (een meisje dat de leeftijd van menstruatie heeft bereikt). Als een 
meisje niet is getrouwd voordat ze rajaswala wordt (tot de tiende jaar), zal haar vader, 
moeder en oudere broer; allen zullen ze naar de hel gaan. 
 
Antwoord- De Brahma Purana zegt ‘in een seconde na de geboorte, wordt een meisje 
gauree genoemd, in twee seconden wordt ze rohinee, in drie kanya en daarna rajaswala. 
Als zij niet is getrouwd voordat zij rajaswala wordt, zullen haar vader, moeder, broeder, 
zuster en oom van vaders kant, allen zullen ze naar de hel gaan’. 
 
Vraag- De verzen die u heeft geciteerd zijn niet van autoriteit. 
 
Antwoord- Waarom zijn ze niet autoritair? Als de Brhama verzen niet autoritair zijn hoe 
kunnen die van jou dat zijn? 
 
Vraag- Zo, dus voor u zijn ook Parasara en Kashi niet van autoriteit? 
 
Antwoord- Houdt u niet Brahma voor autoriteit? Is Brahma niet groter dan Parasara en 
Kashi Nath? Als jij niet geloofd in Brahma, dan verwerpen wij jou Parasara en Kashi Nath. 
 
Vraag- Uw citaat kan niet voor autoriteit doorgaan omdat het enkele onmogelijkheden 
inhoudt. Duizend seconden nemen al beslag in de geboorte van een kind, hoe kan een 
kind dan trouwen als zij pas een, twee of drie seconden oud is; er kan nooit een goed 
resultaat komen van een huwelijk op zo een onmogelijke leeftijd. 
 
Antwoord- Als onze verzen een onmogelijkheid inhouden, dan doet dat van uw ook; 
omdat een huwelijk zelfs op de leeftijd van acht, negen, of tien jaar nutteloos is, omdat 
pas op de leeftijd van vijfentwintig het lichaam van een man goed is ontwikkeld en zijn 
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voortplantingselementen perfect, en het is pas op de leeftijd van zestien dat een 
vrouwelijk lichaam sterk genoeg is en haar voortplantingsorganen voldoende zijn 
ontwikkeld om goede, en gezonde kinderen te baren. 
(Sushruta Sutra Sthana, 10,47,48) in zijn boek Sushruta, verbiedt de grote chirurg 
Dhanwantri de seksuele omgang tussen personen die jonger zijn dan bovenstaande 
leeftijden. ‘Als een meisje onder zestien zwanger wordt van een man onder de 
vijfentwintig, zal ze heel vaak een miskraam krijgen en anders als het kind wordt geboren 
zal het niet lang leven en als hij lang blijft leven zal het altijd een zwakkeling blijven. Als 
men kijkt naar de principes van seksueel fysiologie die zijn vastgelegd in 
wetenschappelijke boeken over de natuurlijke wetten en beredenering over dit 
onderwerp kan men niet anders concluderen dat een man en vrouw, onder de 
vijfentwintig en zestiende jaar geen voortplantingsactiviteiten moeten ondernemen. 
Het is onmogelijk dat een kind van acht jaar zelf kinderen kan krijgen. Trouwens, meisjes 
de namen geven van gauree (mooi) en rohinee (rood) is eigenlijk absurd, omdat een 
meisje net zo goed donker kan zijn en tegelijk mooi (gauree). Gauree was de vrouw van 
Mahadeva en Rohinee van Vasudeva die jullie Pauraniks zien als jullie moeders. Jullie 
nemen aan dat jullie meisjes Gaurre en Rohinee voorstellen hoe kunnen jullie het dan 
verklaren dat jullie met deze meisjes ook trouwen. Hoe staat dat in relatie tot ware 
religie. Hier uit volgt dat zowel mijn als uw verzen allebei fout zijn en van geen enkele 
autoriteit. Net zoals wij een paar verzen in elkaar hebben gezet en deze hebben laten 
voorkomen als afkomstig van Brahma, zo hebben ook anderen verzen in elkaar gezet en 
deze de autoriteit willen geven van Pasara en andere heiligen. Het beste is om al deze 
zogenaamde autoriteiten te verwerpen en de Veda te aanvaarden als de juiste autoriteit 
voor alle onderwerpen en ernaar te handelen. 
 
(Manu,9,89) Het is beter dat mannen en vrouwen single blijven dan dat zij trouwen met 
ongelijke partners; mensen met ongelijke kwaliteiten en karakters en temperamenten 
moeten nooit met elkaar trouwen. 
 
(Manu,9,90) Manu zegt; Laat een meisje drie jaren nadat zij is begonnen te menstrueren 
een man uitzoeken die haar gelijke is. Een meisje menstrueert een keer in de maand, als 
zij dan in totaal 36 keer heeft gemenstrueerd in drie jaren is zij rijp om te trouwen en niet 
daarvoor. 
 
Hieruit kan men afleiden dat het niet goed is of juist dat huwelijken plaats vinden voor 
deze bepaalde perioden, of tussen ongelijke. 
 
Vraag- Moet de huwelijk plaats vinden onder controle van de ouders of dat van de 
huwelijkspartners? 
 
Antwoord- Het beste is als het huwelijk onder controle staat van de huwelijkspartners. 
Zelfs als ouders denken om een huwelijk te arrangeren, mag het nooit gebeuren zonder 
instemming van de partijen, omdat als partijen zelf hun levenspartners uitzoeken is er 
minder kans op onenigheid van de partijen en de kinderen geboren uit deze huwelijken 
zijn van hogere orde. Er zal niks dan narigheid komen van huwelijken waarbij de partijen 
zijn gedwongen om elkaar te trouwen. De personen waar het om gaat in een huwelijk zijn 
de huwelijkspartners en niet de ouders. Alleen zij zullen blij zijn als ze het met elkaar eens 
zijn en zij alleen zullen lijden als er onenigheid ontstaat. 
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(Manu,3,60) Alleen in de families waarin de man tevreden is met zijn vrouw en de vrouw 
met haar man zal er blijdschap zijn, weelde en eer. En daar waar de vrouw en man alleen 
maar ruzie maken en met elkaar oneens zijn, daar is niets anders dan pijn, armoede en 
gezichtverlies. 
 
De Swaymvara huwelijk, huwen naar eigen keus - de meest oude vorm van huwen in 
India - is de beste vorm van huwen. Voordat een man en een vrouw elkaar trouwen 
moeten ze onderzoeken dat ze passen qua kennis, karakter, schoonheid, leeftijd, familie, 
status en lichaamsbouw. Als voorstaande voorwaarden niet worden nagekomen zal het 
huwelijk geen gelukkige zijn. En zo ook zal een huwelijk op jonge leeftijd leiden tot 
negatief resultaat. 
 
(Rig Veda,hfst3,§8,4) Alleen hij die zijn eed van brahmacharya heeft afgelegd en deze ook 
naar plicht heeft vervuld en die de perfecte kennis heeft, een goed karakter heeft en die 
is wel gekleed en het getrouwd leven betreedt in de volle bloei van zijn jeugd is weer 
geboren (in kennis en wijsheid). Hij maakt een naam voor zichzelf en geniet van het geluk 
die hem overkomt. Hij is standvastig en moedig; zijn gedachten zijn gericht op het 
vergroten van zijn kennis en verkrijgen van wijsheid. Geleerden geven hem een helpende 
hand om hem vooruit te doen komen. Hij wordt door ze geëerd. Aldus hij die huwt 
zonder eerst brahmacharya te zijn geweest en geen kennis en cultuur zich heeft eigen 
gemaakt, of hij die trouwt op een jonge leeftijd, is absoluut geruïneerd, noch krijgt hij 
respect van de wijzen en geleerden. 
 
(Rig Veda,hfst3,§55,16) Laat vrouwen die maagd zijn, gelijk een koe dat nog nooit is 
gemolken, die hun jeugdjaren voorbij zijn en zich opmaken om het gehuwd leven te 
betreden, en zijn goed opgeleid en gecultiveerd, die in staat zijn om de 
verantwoordelijkheden van het gehuwd leven te dragen, en die zijn in de volle bloei van 
hun leven, en die door praktiseren van brahmacharya een staat van wijsheid hebben 
bereikt, trouwen een man van volwassen leeftijd en zijn kinderen dragen. Ze moeten 
nooit daarvoor aan mannen denken ook niet in hun dromen. Alleen zo kunnen zij geluk in 
deze wereld en de wereld hierna krijgen. Trouwen op jonge leeftijd is voor een vrouw 
nog erger dan voor een man.  
 
(Rig Veda,hfst1,§178,1) Net als mannen die snel zijn van begrip en actie, energiek, in de 
volle jeugd, sterk van lichaam en het dragen van voortplantingselementen, en die huwen 
met vrouwen die ze liefhebben, en die een lang leven beschoren zijn (honderd jaren of 
meer), en die zijn gezegend met kinderen en grootkinderen zo moeten alle mannen en 
vrouwen doen. Omdat seizoenen, ochtenden en avonden, dag en nacht, de krachten en 
schoonheid van het lichaam wegnemen en ouderdom brengen, moet een ieder 
brahmacharya praktiseren, kennis vergaren, goede karakter eigenschappen verwerven, in 
kracht groeien van zowel lichaam als geest en volop genieten van de jeugd voordat men 
gaat huwen. Hij die voorgaande principes van het huwelijk verwaarloost doet dit ij strijd 
met de lering van de Veda’s, en zal daarom geen geluk kennen. 
 
Zolang in het land (India), wijzen en heiligen, koningen en anderen het bovenstaande 
principes van het huwen hebben gevolgd, trouwen bij eigen keus (samvarvivah) 
voorgegaan door een leven van brahmacharya en zich hebben overgeven aan het 
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vergaren van kennis en cultuur en perfectie van het lichaam is het land vooruitgegaan en 
heeft het voorspoed gekend. Vanaf het moment dat haar bewoners brahmacharya 
hebben verwaarloosd en het vergaren van kennis hebben doen varen, en in plaats 
daarvan overgegaan zijn op kinderhuwelijken en huwelijken onder controle van de 
ouders is India steeds achteruitgegaan. Het is daarom dat alle wijze en goede mensen dit 
verderfelijke systeem moeten verwerpen, en in de plaats daarvan moeten zij huwelijken 
door eigen keus invoeren overeenkomstig de verdeling der klassen (Varna Vyavashtu) dat 
moet zijn gebaseerd op kwaliteiten, verworvenheden en het karakter van de individuen.  
 
Vraag- Hij wiens ouders brahmanen zijn is een brahmaan. Maar hoe kan een persoon 
wiens ouders geen brahmaan zijn ooit een brahmaan worden? 
 
Antwoord- Ja, velen in het verleden zijn brahmaan geworden, velen worden het nu en in 
de toekomst zullen er velen volgen. Hier volgen enkele historische bewijzen. In de 
Chandogya Upanishad lezen wij dat een heilige Javal van onbekende klasse brahmaan is 
geworden. In de Mahabharata is geschreven dat Wishwamitra, een kshatriya van 
geboorte brahmaan is geworden, en ook de heilige Matang een onaanraakbare van 
geboorte. Zelfs in de huidige tijd kan hij die de kwaliteiten bezit, karakter en kennis een 
brahmaan worden en ook de onwetenden als Shudra's kunnen brahmaan worden en als 
zodanig gerespecteerd. Zo zal het ook in de toekomst zijn. 
 
Vraag- hoe kan het lichaam gevormd uit de voortplantingselementen –vrouwelijk en 
mannelijke- veranderen en nieuw vorm aannemen dat geschikt is voor een andere 
klasse? 
 
Antwoord- Een man wordt geen brahmaan omdat zijn lichaam is gevormd van 
voortplantingselementen van brahmaan ouders. Manu zegt in hfts2,§28, Door de studie 
van de ware wetenschappen, praktiseren van brahmacharya, uitvoeren van homa, 
acceptatie van de waarheid en verwerping van onwaarheid, het verspreiden van de ware 
kennis en het lijden van een kuis leven zoals de Veda’s voorschrijven, de uitvoering van 
de homa elk seizoen, het maken van goede kinderen, het plichtmatig uitoefen van de 
dagelijkse vijf verplichtingen en andere goede werken uitvoeren dat ten goede komt aan 
de gemeenschap, zoals het ontwikkelen van technische kunst, omgang hebben met de 
goeden en de geleerden, waarheidsprekend, waarin de daden en gedachten, en zich 
inzetten voor het publieke welzijn, al deze dingen leiden tot het worden van een 
brahmaan. Nu, geloof jij niet in deze vers? 
 
Vrager- Ja, ik geloof de vers. 
 
Antwoord- Hoe komt het dan dat jij gelooft dat de verdeling van de klassen is gebaseerd 
op de willekeurige geboorte? 
 
Vrager- Het is niet ik die dit alleen geloofd. Er zijn vele anderen die het samen met mij 
geloven, omdat het een oud gebruik is. Ben jij tegen de oude gebruiken? 
Antwoord- Nee, maar op basis van uw perverse begrip zijn wij wel tegen de oude 
gebruiken. 
 
Vrager- Hoe komt het dat u onze standpunt pervers noemt en de uwe voor juist houdt? 
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Antwoord- Omdat u een gebruik dat slechts zes of zeven generaties oud is, als het meest 
oude gebruik bestempelt, terwijl wij dat gebruik als oud aanvaarden die in praktijk is 
vanaf de openbaring van de Veda’s of vanaf de schepping van de wereld tot vandaag. Zie 
je niet dat in deze tijd sommige ouders slechte kinderen krijgen en goede kinderen 
slechte ouders, en soms zijn ze allebei goed of slecht. Hoe kan het dan dat de brahmaan 
kinderen geen shudra worden en andersom? Luiste naar wat de groet heilige Manu 
hierover zegt;  
(Manu, hfst4,§178) Laat kinderen de voetstappen van de ouders volgen, maar alleen als 
deze ouders goede mensen zijn, omdat door het bewandelen van de wegen van goede 
en vrome mensen men alleen geluk zal ontmoeten. 
 
Antwoord (Dayanand)- Gelooft u dit of niet? 
 
Vrager- Ja, dat doe ik. 
A 
ntwoord (dayanand) Trouwens, al hetgeen in de Veda's is geopenbaard is authentiek, 
maar al hetgeen dat er tegen ingaat kan niet als authentiek worden bestempeld. Moeten 
niet alle mensen zo geloven? 
 
Vrager- Ja, dat moeten zij. 
 
Antwoord (dayanand) Hij dat voorgaande niet wil aannemen kan het volgende worden 
voorgelegd. Als iemand zelf rijk is en zijn vader is arm, moet dan de rijke zoon zijn rijkdom 
wegdoen wegens de trots die zijn vader heeft in zijn eigen armoede? Als een vader blind 
is moet dan de zoon ook zijn eigen ogen uitprikken? Als de vader van iemand van lage 
karakter is moet de zoon dan ook slechte dingen doen? Nee, dat moet niet. En alle 
mensen hebben de plicht om de goede eigenschappen van de ouders over te nemen, niet 
de slechte. Degenen die geloven dat de klasse van een persoon wordt bepaald door de 
toevallige geboorte en niet door de karaktereigenschappen en verworvenheden moet 
men vragen hoe het komt dat hij een brahmaan niet kan herkennen als deze zijn klasse 
heeft verlaten of is bekeerd tot een christen of moslim. Het enige mogelijke antwoord zal 
zijn dat de brahmaan zijn werkzaamheden heeft verlaten en daarom niet langer een 
brahmaan is. Met andere woorden dit bewijst dat alleen hij een brahmaan kan zijn die 
zijn verplichtingen van een brahmaan nakomt. Zelfs als een man van geboorte van lage 
klasse is en hij bezit kwaliteiten, verworvenheden en karakter van een hogere klasse, zal 
hij de erkenning moeten krijgen; en als een man van geboorte van een hogere klasse zich 
gedraagt als van een lage klasse moet hij ook de behandeling van een lage klasse krijgen. 
 
Vrager- (Yayur Veda, hfst30,§2) De Yayur Veda zegt dat: een Brahmaan is geboren uit 
hem - zijn mond - van God, Kshatriyas uit zijn armen, Vaishyas uit zijn middel, en Shudra's 
uit zijn voeten. En omdat een mond nooit een arm kan worden, zo kan ook brahmaan 
ook nooit een Kshatriya worden en ook niet andersom. 
Antwoord- Uw vertaling van de mantra is onjuist. Met het woord hem wordt in de 
mantra verwezen naar het woord Purusha, de vormloze alomtegenwoordige wezen. 
Omdat de schepper vormloos is kan hij geen mond hebben. Als hij deze organen zou 
hebben kan hij nooit alomtegenwoordig zijn en almachtig, en ook kan hij dan nooit dit 
universum scheppen en het onderhouden en het terugbrengen naar de elementaire 
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conditie, noch zou hij de zielen kunnen belonen overeenkomstig hun daden, noch zou hij 
alwetend zijn, ongeboren, onsterfelijk. De ware betekenis van deze mantra is, dat in dit 
universum geschapen door God en door hem onderhouden, hij die het hoofd (mukh) is, 
de leider is van de mensen, wordt genoemd een brahmaan, hij in wie kracht (bahu) huist 
is een kshatriya. Hij die de wereld afreist op kracht van zijn dijen ( hij is net als de dijen 
van een persoon de steun van de gemeenschap) voor de handel en allerlei goederen 
bemachtigd ten gunste van de gemeenschap, hij is een Vaishya, en als laatste is de 
Shudra gelijk de voeten van een persoon de onderste deel van het lichaam. De Shudra is 
alleen geschikt voor dienstbare functies omdat hij onwetend is. Andere autoriteiten 
vertalen deze mantra op dezelfde wijze, bijvoorbeeld de Shatapatha Brahmana zegt; van 
de brahmaan wordt gezegd dat hij geboren is uit het hoofd omdat zij de hoofden zijn, de 
leiders. Net als het hoofd het hoogste orgaan is van het lichaam, zo ook is die man die de 
nobelste en de beste van lichaam en politiek, wiens kennis perfect is en wiens 
verwerving, prestaties en karakter van de hoogste orde zijn. Hij wordt daarom een 
brahmaan genoemd. 
 
Trouwens het is onmogelijk voor wat dan ook geboren te kunnen zijn uit de mond van 
God (omdat hij geen lichaam heeft kan hij ook geen mond hebben of een ander orgaan) 
net als het huwelijk van de zoon van een onvruchtbare vrouw. Waren de brahmanen 
geboren geweest uit de mond van God, zouden hun lichaam rond zijn geweest omdat de 
vorm van de mond een ronde vorm is. Zo ook zouden het lichaam van een Kshatriya, 
Vaishyas en van de Shudra de vormen moeten hebben van een arm, dijbeen en voeten, 
maar ze hebben deze vorm niet. En als het ook zo zou zijn dat de geboorte plaats vond 
zoals u spreekt, diegenen die dan geboren zouden zijn uit de mond en andere organen 
zouden dan brahmanen genoemd kunnen worden, maar niet u, net als anderen geboren 
uit de schoot van uw moeder. Waarom zou je jezelf dan op de borst slaan over het feit 
dat jullie brahmanen zijn als jullie niet geboren zijn uit de mond van God? Zo hebben wij 
aldus laten zien dat jou vertaling van het voorgaande mantra fout is, terwijl die van ons 
juist is. 
 
(Manu,hfst10,§65) De wijsgeer Manu zegt hetzelfde, de zoon van een Shudra kan de rang 
van brahmaan bemachtigen door zijn kwaliteiten, karakter en verworvenheden en de 
zoon van een brahmaan kan een Shudra worden, als hij zinkt naar het niveau met 
karaktereigenschappen van een Shudra; Hetzelfde kan een van geboorte Kshatriya 
gebeuren en een Vaishya. Een persoon moet worden gerekend naar de klasse wiens 
kwaliteiten en verworvenheden hij bezit. In de A’pastambha Sutras heeft geschreven dat 
een man van lage klasse door het leiden van een kuis leven kan stijgen naar een hogere 
klasse en hij moet ook als zodanig worden behandeld. En zo kan ook een man van hogere 
klasse zinken naar het niveau van een lagere klasse en zal hij ook zo moeten worden 
behandeld.  
 
Dezelfde regels gelden voor vrouwen om hun klasse te kunnen bepalen. 
 
Door het toepassen van deze regels, zal elke klasse, bestaan uit individuen die alle 
kwaliteiten bezitten die nodig zijn voor toelating tot die klasse en zal de klasse zuiver 
worden gehouden, met ander woorden, geen Kshatriya, Vaishya of Shudra is toegelaten 
tot de klasse van de brahmaan. En zo ook zal de klasse van Kshatriya, Vaishya en Shudra 



67 
 

zuiver blijven. De klassen zullen niet met elkaar gemixt worden en zal het geen 
vernedering meemaken. 
 
Vrager- Stel je voor dat een familie maar een kind heeft en het kind gaat naar een andere 
klasse, wie zal dan voor de ouderen zorgen? De familielijn zal trouwens ook uitsterven. 
Hoe los je dit probleem dan op? 
 
Antwoord- De staat zal ervoor zorgen dat zij kinderen krijgen van de eigen klasse in ruil 
van hun eigen kinderen, zodat er geen verwarring of chaos in de maatschappij zal zijn. 
 
De klasse van de mensen moet worden bepaald door hun kwalificaties, verworvenheden 
en karakter in de vijfentwintigste of zestiende jaar naar gelang het geslacht. Zij moeten 
ook trouwen met mensen van hun eigen klasse. Alleen dan zullen de mensen zich houden 
aan hun plichten en zal er harmonie zijn. 
 

Kwalificaties en plichten van de vier klassen 
 
(Manu,hfst1,§88) Studeren en onderwijzen, uitvoeren van Yajna, en anderen helpen in het uitvoeren 
ervan, 
Het geven van giften, en ontvangen van giften - dit zijn de zes plichten van een brahmaan. Maar men 
moet weten dat ontvangen van een gift in principe niet goed is.  
 
(Bhagawat Gita)(1) De gedachten weerhouden van het denken aan zondige gedachten; (2) de zinnen 
weerhouden van het volgen van slechte gedachten en de geest daarentegen leiden op het pad van 
rechtvaardigheid; (3) het leiden van een zuiver en kuis leven door uitoefenen van brahmacharya; (4) 
zuiverheid nastreven van geest en lichaam; (5) Sterk staan in het geloof van waarheid en 
rechtvaardigheid en volkomen onverschillig staan tegenover applaus of censuur van de wereld, plezier of 
pijn, hitte of kou, honger of dorst, profijt of verlies, eer of schande en pijn of verdriet, in de uitvoering 
van de eigen plichten; (6) het eigen maken van zachtmoedigheid, nederigheid, oprechtheid en een 
simpele karakter; (7) het verwerven van een uitstekende kennis van de Veda en andere Shastra’s, het 
kunnen onderwijzen van elkaar, de kennis om onderscheid te kunnen maken tussen goed en slecht, en 
de kennis van alle dingen (bezield en onbezield) zoals ze werkelijk zijn; (8) het hebben van een perfecte 
kennis van alle entiteiten - van aardse dingen tot en met God - en de juiste toepassing daarvan; (9) Een 
standvastig geloof hebben in de Veda, God en de verlossing, geloof hechten in de vorige en toekomstige 
levens van de ziel, rechtvaardigheid en kennis liefhebben en omgaan met de goeden en geleerden, altijd 
opgewekt dienen van vader, moeder, leraren en de leraren van menselijkheid en hier nooit kwaadaardig 
tegenover staan. Deze vijftien karaktertrekken en bekwaamheden moet worden gevonden in een 
persoon, voordat hij of zij een brahmaan of brahmaani kan worden genoemd. 
 
(Manu,hfst1,§89) (1)Het verdedigen van  mensen door het toepassen van recht zonder angst of 
voorrecht, dus de slechten straffen en de goeden belonen. (2) Besteden van gelden in het vinden van de 
waarheid en recht en in het vergroten van de kennis en het dienen van de degenen die het verdienen. (3) 
Het uitvoeren van homa en andere yajnas. (4) Bestuderen van de Veda en andere Shastra's. (59) Acht 
geven aan de sensuele bevrediging door perfecte controle van de zinnen en hierdoor constant de kracht 
van lichaam en geest vergroten. (6) Bhagwat Gita; vreesloos zijn in het bevechten van je vijanden hoewel 
alleen en de vijand met velen. (7) Moedig en deftig zijn en vrij van alle zwakheden. (8) Vastberaden zijn 
en rustig bij moeilijkheden. (9) Slim zijn in het uitvoeren van publieke verplichtingen en in het uitvoeren 
van studies en nooit te vluchten van een slagveld, m.a.w. op zo een wijze vechten dat men zeker is van 
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een overwinning (als de slag gewonnen kan worden door het weglopen of de vijand op een dwaalspoor 
te zetten moet je dat doen). (10) Liberaal gezind zijn. (11) In handeling met anderen moet je rechtvaardig 
zijn en altijd woord houden. Dit zijn de elf plichten en kwalificaties van een Kshatriya.  
 
(Manu,hfst1,§90) (1) Het houden van vee. (2) Geld uitgeven voor de vooruitgang van kennis en waarheid. 
(3) Het uitvoeren van Yajna, zoals homa. (4) Het bestuderen van de Veda en andere Shastra's. (5) Geld 
uitlenen met rente. (6) Het land bewerken. Dit zijn de plichten en kwalificaties van een Vaishya. 
 
(Manu,hfts1,§91) Een Shudra moet in zijn onderhoud voorzien door trouwe dienst aan de brahmaan, 
Kshatriyas en Vaishyas, en dit respectvol doen en geen jaloezie en verwaandheid tonen. Dit alleen is de 
plicht en kwalificatie van een Shudra. 
 
De plichten en kwalificaties van alle vier de klassen hebben wij dus besproken. Alle individuen moeten in 
verschillende klassen worden geplaatst overeenkomstig de kwaliteiten, verworvenheden en karakter. 
Door het aanvaarden van dit systeem zal allen voordeel hebben, omdat de hogere klassen constant bang 
zullen zijn dat hun kinderen zullen zakken naar de lagere klassen als ze deze niet goed opleiden. Dezelfde 
angst zal de kinderen motiveren om kennis en cultuur te bestuderen. Terwijl de lagere klassen 
gestimuleerd zullen worden om hun best te doen om toegelaten te worden tot de hogere klassen. 
 
Samenvattend, de educatie van een gemeenschap en het preken van religie moet worden toevertrouwd 
aan de brahmaans, omdat deze geleerde mensen zijn en van onbesproken karakter. Door de Kshatriyas 
aangelegenheden van de staat toe te vertrouwen zal een land nooit te hebben te leiden van 
mismanagement. Veehouderij moet worden overgelaten aan de Vaishyas omdat zij dit soort werk goed 
kunnen uitvoeren. Een Shudra moet dienstige werkzaamheden verrichten, vanwege zijn onwetendheid 
door het ontbreken van educatie, kan hij niks hogers doen. Het is het werk van de heerser en andere 
verantwoordelijke personen dat alle klassen hun verplichtingen naar behoren doen. 
 
 

Vormen van huwelijken 
Er zijn acht vormen van huwelijken; Manu,hfst3,§12 

1. Brahma 
2. Deva 
3. A’rsha 
4. Prajapatya 
5. A’sura 
6. Gandharva 
7. Rakhsasa 
8. Paishacha 

 
Ad.1 Brahma- het huwelijk door wederzijdse instemming, van twee personen die door het praktiseren 
van brahmacharya perfecte kennis hebben opgedaan, rechtvaardig zijn en gecultiveerd 
 
Ad.2 Deva- het weggeven van een mooie dochter door de vader aan de voorganger van een grote Yajna 
wordt Deva genoemd. 
 
Ad.3 A’rsha is het huwelijk dat is gesloten na een overweging van de bruidegom. 
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Ad. 4 Prajapatya is het huwelijk waarin beide partijen toeterden met de enkele bedoeling om de 
rechtvaardigheid verder te doen toenemen. 
 
Ad. 5 A’sura is een huwelijk die plaatsvindt nadat beide partijen zijn omgekocht. 
 
Ad. 6 Gandharva is de wederzijdse seksuele omgang van een jongeling met een meid met een gelijke 
verlangen ontstaan uit lust, in welk alle sociale wetten zijn overtreden. 
 
Ad. 7 Rakshasa is op een gewelddadige of fraudeleuze manier ontvoeren van een meid uit haar huis. 
 
Ad. 8 Paishacha is op een gewelddadige wijze verleiden van een meid terwijl ze aan het slapen is, haar 
intelligentie is aangetast of dat ze is bedwelmd. 
 
Van al deze acht manieren van huwen is Brahma de beste, Deva en Prayapatya zijn de gemiddelde 
kwaliteit, A’rsha A’sura en Gandharva zijn van inferieure kwaliteit, Rakhsasa is gemeen terwijl Paishacha 
de laagste is en de meest slechte. 
 
Onthoud dat de bruid en bruidegom elkaar niet alleen mogen ontmoeten voor het huwelijk, omdat een 
huwelijk van jonge mensen kan leiden tot slechte gevolgen. Als de jongens en meisjes de leeftijd van 
huwbaarheid bereiken, m.a.w. als er nog maar zes tot twaalf maanden te gaan zijn voor vervolmaking 
van de brahmacharya en opleiding, laat dan foto’s van de jongens sturen naar de leraren van de 
meisjesscholen en dat van de meisjes naar de jongensschool. 
 
Laat de leraren dan de dagboeken(van alle kinderen moet men een dagboek bijhouden over de 
ontwikkeling van het kind, eerst door de ouders en dan door de leraren) opvragen van die kinderen die 
uiterlijke overeenkomsten vertonen en deze bestuderen. Als de leraren twee studenten vinden (een 
vrouw en de ander man) die overeenkomen in rang, temperament, karakter en verworvenheden en deze 
rijp vinden om te trouwen, laat ze dan de foto en dagboek in de hand van de tegengestelde partij doen 
en vragen of zij met de uitgekozen persoon willen trouwen. Als beide partijen instemmen laat dan de 
terugkeerceremonie tegelijk worden uitgevoerd.  
 
Zij moeten in staat worden gesteld om met elkaar te discussiëren om elkaars kennis te testen in de 
tegenwoordigheid van hun leraren, ouders en andere gerespecteerde mensen. De vragen en antwoorden 
over welk vertrouwelijk onderwerp dan ook moet men eerst op papier stellen voordat de ontmoeting 
plaats vindt. Als zij de gevoelens hebben om met elkaar te trouwen, moeten de best mogelijke regelingen 
worden getroffen om de huwelijk plaats te laten vinden in overeenstemming met een dieet dat de 
lichamen van de studenten weer zal aansterken omdat het gedisciplineerde en harde leven van een 
brahmacharya heel veel vergt van het lichaam.  
 
Als dan de dag is aangebroken dat de bruid niet meer menstrueert en haar bad van purificatie heeft 
genomen, laat men dan een Vedi maken en een tent opzetten en dan moet de homa worden uitgevoerd 
met geklaarde boter en geurende substanties. De bruid en bruidegom zouden geleerde mensen moeten 
uitnodigen en deze eren naar behoren. Laat de aanstaanden alles doen dat nodig mocht zijn voor het 
trouwen zoals beschreven in de Sanskara Vidhi op de dag dat men een nieuw leven gaat beginnen. De 
huwelijksceremonie moet voor ‘10 p.m of 12 p.m’ klaar zijn.  
 
Laat de man de juiste wijze toepassen in het lozen van zijn zaad en de vrouw de juiste methode van 
perceptie. Voor zover het mogelijk is moeten zij nooit de voortplantingselementen verspillen die zij 
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hebben geperfectioneerd door het volgen van de brahmacharya, omdat de kinderen die geboren worden 
bij samensmelting van deze elementen van superieure orde zijn. Als de man op het punt staat om te 
lozen moeten de lichamen een zodanige houding aannemen dat de neuzen elkaar bijna raken en de 
partijen moeten elkaar aankijken; m.a.w. de lichamen moeten recht staan en de geest moet volkomen 
gelukkig zijn. De lichamen moeten niet op de een of ander manier krom staan. De man moet zijn lichaam 
ontspannen en de vrouw moet als het sperma haar vagina binnen gaat diep adem halen en haar 
genitaliën optrekken en het sperma intrekken zodat het gaat rusten in de ‘uterus’. Een verlichte vrouw 
zal onmiddellijk merken als zij heeft ontvangen. Als de menstruatie uitblijft zal men aan het eind van de 
maand direct merken of er conceptie heeft plaats gevonden. Laat de vrouw en man na de daad een bad 
nemen in schoon water. En ze mogen net zoveel melk drinken als dat zij zin in hebben, melk dat is 
gekookt met gedroogde gember, satton, cardamom, en dan moeten ze gaan slapen in eigen bedden.  
 
Deze handelingen moeten dan gevolgd worden elke keer dat zij een nieuw leven willen maken. Nadat 
conceptie heeft plaats gevonden mag de man de vrouw een jaar lang niet aanraken, omdat door het 
volgen van dit advies kinderen geboren worden van een superieure orde en de kinderen die daarna 
komen ook van een van dezelfde orde zijn. Als men deze methode niet volgt raken de 
voortplantingselementen verloren, het leven van de man en vrouw zijn korter en zijn vatbaar voor allerlei 
ziekten. Maar zij mogen nooit stoppen om elkaar met liefde te begeven. De man moet zijn sperma 
bewaren en de vrouw moet goed voor haar embryo zorgen. Ze moeten zich zodanig gedragen in kleding 
alsook voedsel dat de man nooit zijn sperma kwijt raakt ook niet in zijn slaap, terwijl het lichaam van het 
kind in de buik van de moeder goed verzorgd wordt en deze groeit in kracht, mooiheid, energie zodat het 
kind geboren wordt in de 10e maand van de zwangerschap. De vrouw dient goed voor zichzelf te zorgen 
vanaf de 4e maand en zeker vanaf de 8e maand. Ze moet nooit onzuivere, droge, niet-voedzame 
artikelen, giftige en andere substanties dat de groei van de geest en lichaam tegenwerkt. Ze moet juist 
voedsel als rijst, tarwe, lenzen en geklaarde boter en melk. Ze moet haat dieet op een intelligente manier 
samenstellen overeenkomstig het klimaat en seizoen waarin zij leeft.  
 
Tijdens de zwangerschap moeten er twee sanskars plaats vinden, een in de 4e maand, de Punsavana en 
een in de 8e maand genaamd de Simantonayana. Dit moet overeenkomstig de handelingen plaats vinden. 
Na de geboorte hebben moeder en kind goede zorg nodig. Ongeveer vijf centimeter van de navel moet 
de navelkoord worden afgebonden en afgesneden. Het moet zodanig worden afgebonden dat het kind 
geen druppel bloed verliest. Moeder en kind moeten dan een bad krijgen in lekker geurend water. De 
kamer moet schoon worden gemaakt en men moet homa doen met lekker geurende substanties. De 
vader moet dan in het rechter oor van het kind fluisteren, ‘jou naam is Veda’ en een gouden penseel 
dippen in een mengeling van honing en geklaarde boter en de teken OAM schrijven op de tong van het 
kind en laat de vader ook een lik nemen van het penseel en het kind terug geven aan de moeder.  
 
De moeder kan het kind dan zogen aan de borst. Als de moeder geen melk heeft laat dan het kind zogen 
door een andere vrouw die wel melk heeft nadat zij grondig is onderzocht op haar gezondheid, de 
kwaliteit en kwantiteit van haar melk. Laat de moeder en kind dan overgaan naar een ander vertrek waar 
dan ook weer homa zou moeten worden gedaan dagelijks, zowel in de ochtend als in de middag. Het kind 
moet dan gezoogd worden de eerste zes dagen door de moeder die zelf op een lichte en voedzame dieet 
moet zitten. Ze moet ook haar geslachtsdelen laten nakijken. Op de zesde dag moet de kraamvrouw haar 
verlaten en een voedster moet haar werkzaamheden overnemen. De voedster moet goed gevoed 
worden en gezond voedsel tot zich nemen. Zij moet het kind voeden. De moeder moet er goed op letten 
dat haar kind niet wordt verwaarloosd. Zij moet ook over haar borsten een pleister plakken om de 
stroom van de melk te controleren. En ze moet een goede dieet volgen. De ouders van het kind moeten 
de ceremonie van de naamgeving doen op de 11e dag van de geboorte en de andere Sanskars op de 



71 
 

daarvoor bestemde tijden. Als de vrouw weer menstrueert en haar bad van reiniging heeft genomen, laat 
dan beiden de stappen volgen die hiervoor zijn beschreven voor het maken van nieuw leven.  
 
(Manu,hfst3,§50) zegt hierover: ‘Hij die tevreden is met zijn vrouw en gemeenschap met zijn vrouw 
voorkomt op de acht verboden nachten en is Ritugami, is een brahmacharya alhoewel hij is getrouwd. 
 
(Manu,hfst3,§60) daar waar de man tevreden is met zijn vrouw en zij met hem, alleen daar is er 
vooruitgang, fortuin en geluk. En daar waar zij het niet met elkaar eens zijn is er sprake van armoede, 
misfortuin en ellende.  
 
(Manu,hfst3,§6) als de vrouw niet van haar man houdt en hem niet pleziert, dan zal de man die 
ongelukkig is seksueel niet geprikkeld zijn en zullen er geen kinderen worden gemaakt. En als er kinderen 
worden gemaakt zullen ze van zeer slechte en lage karakter zijn. 
 
(Manu,hfst3,§62) als de man zijn vrouw niet pleziert, zal zij ongelukkig zijnde, de hele familie ongelukkig 
maken, maar als zij gelukkig is zal de hele familie gelukkig zijn. 
 
(Manu,hfst3,§55) de vrouw moet altijd goed worden behandeld door de vaders en broers, door de 
echtgenoten, m.a.w. ze moeten met zachte stem worden aangesproken en voorzien zijn van voedsel, 
mooie kleding en versieringen om ze gelukkig te maken. Zij die voorspoed zoeken en gelukkig willen zijn 
moet een vrouw nooit enige pijn bezorgen. 
 
(Manu,hfst3,§56,57) in de families waarin de vrouwen worden aanbeden worden machtige mannen 
geboren; in de families waarin de vrouwen niet worden aanbeden zijn alle handelingen vruchteloos. Daar 
waar de vrouwen de dagen doorbrengen in ellende en pijn door bijvoorbeeld overspel van de man, die 
families verdwijnen heel snel, maar daar waar de families gelukkig zijn door goed gedrag van hun 
mannen is er voorspoed voor de familie. 
 
(Manu,hfst3,59) de vrouw moet daarom altijd worden geeerd door het geven van cadeaus als kleding en 
sieraden en ze moeten ook voorzien worden van lekker eten, om zodoende gelukkig te zijn. Als de man 
rijkdom en voorspoed wil kennen moet hij voorgaand uitvoeren. De aanbidding in de citaten uit Manu 
wordt natuurlijk bedoeld het eren van de vrouw en niet aanbidding als men God aanbidt. Als de man en 
vrouw van elkaar gescheiden zijn geweest of elkaar voor het eerst zien gedurende de dag of avond elkaar 
begroeten met Namaste dat betekent, ik heb respect voor jou. 
 
(Manu,hfst5,150) een vrouw zou het huishouden met een goed gevoel moeten uitvoeren en op handige 
manier haar huishoudelijk apparatuur en huiselijk voorkomen schoon houden, haar huis schoon, haar 
huisraad vrij van stof, alle voedsel puur, schoon en vrij van viezigheid. Ze moet niet kwistig zijn in de 
uitgave. Haar kookkunst moet zodanig zijn dat het voedsel een effect op het lichaam moet hebben als dat 
van medicijnen en daardoor zullen ziektes wegblijven. De vrouw moet een goed huishoudboekje bij 
houden waarin haar uitgaven zijn opgenomen en haar man laten zien mocht dit nodig zijn, op de juiste 
manier gebruik maken van haar bedienden en er op letten dat niks fout gaat in de huishouding. 
 
(Manu,hfst2,§240) een man moet huwen met een goede vrouw die verschillende kwaliteiten heeft zoals 
vriendelijkheid, kennis, waarheid, puur, zachte spraak en kunsten van alle volkeren en landen. 
(Manu,hfst4,§138-9) laat een man de waarheid spreken, maar laat hem zeggen hetgeen goed is voor een 
ander. Laat hem nooit uitspreken een discutabele waarheid(laat hem nooit een man met een oog, een 
eenoog noemen). Noch laat hem uitspreken een aangename valsheid. Dit is de eeuwige dharma (de ware 
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wijze van leven). Laat hem spreken op een vriendelijke manier, maar laat hem niet vruchteloos blijven 
steken in een vijandelijk woorden twist. Laat hem zeggen wat goed kan zijn voor de ander al zal het de 
andere kunnen raken.  
 
Mahabharat, Udyoga Parva, Vidur Niti, In de Mahabharat zegt de wijze Vidur; in deze wereld 
Dhritrashtra, zijn er veel mensen die vriendelijke woorden spreken om de ander te vleien, maar er zijn 
maar weinigen die de waarheid wil spreken of horen die niet plezierig klinkt in zijn oren, maar wel zou 
kunnen bijdragen tot zijn voordeel. Daarom zijn alle goede mensen gehouden om de fouten van de ander 
aan te wijzen en de eigen fouten aan te horen, maar het is de praktijk van de slechte mensen om van de 
goede dingen iemand persoonlijk te vertellen en van de slechte dingen achter zijn rug om te bespreken. 
Zolang iemand niet wordt verteld van zijn tekortkomingen kan deze er nooit van af komen en goede 
kwaliteiten verwerven. Laat nooit iemand kwaad spreken van een ander. Afbreuk doen aan iemand 
verdiensten en zijn tekortkomingen verheulen is Ninda; terwijl het spreken van iemands verdiensten als 
zijn verdiensten en zijn tekortkomingen als zijn tekortkomingen is Stuti. Met andere woorden waarheid 
spreken is Stuti, terwijl niet de waarheid vertellen Ninda is. 
 
(Manu,hfst4,§19,20) de man en vrouw moeten dagelijks de Veda lezen en andere Shastra’s reciteren om 
hun wijsheid te vergroten, zich de middelen eigen maken om rijkdom te vergroten en welzijn te 
vergroten. Laat ze ook herhalen wat ze tijdens de studie hebben geleerd en elkaar hierin onderwijzen. 
Want hoe meer een persoon van de Shastra’s afweet des te meer zal zijn kennis en wijsheid toenemen 
en des te meer zal hij van ze gaan houden. 
 
(Manu,hfts4,§21) laat ze de vijf grote plichten dagelijks uitvoeren, zijnde, Brahmayajna, Devayajna, 
Valivaishwadevayajna, Pitriyajna, Atithiyajna, naar hun beste kunnen. Van deze vijf Yajnas hebben wij de 
eerste twee in de voorgaande hoofdstukken besproken.  

1. Brahmayajna. Het behelst bestuderen en onderwijzen van de Veda en andere Shastra’s, in de 
ochtend en in de avond en het praktiseren van Yoga. 

 
2. Devayajna. Het behelst het voeden van vuur met geklaarde boter en geurende substanties, 

omgang met de geleerden en wijzen, waarheidsprekendheid en andere goede kwaliteiten en de 
toename van kennis. Deze twee Yajna’s moeten dagelijks worden uitgevoerd tijdens de 
schemering. 

 
(Atharva Veda,hfst19,vii,3,4) in deze vers wordt gezegd dat de geklaarde boter, musk, kampfer, saffier 
gebruikt tijdens de Homa de atmosfeer schoon houdt tot de volgende ochtend als het de ochtend 
daarvoor is uitgevoerd, en zodoende bevordert het de gezondheid, kracht en intelligentie. 
 
(Shadvinsha Brahmana,hfts4,§5) Een Dwija moet daarom zijn Sandhya upasana (devotie) en Agnihotra 
(Homa) dagelijks uitvoeren tijdens de zonsopgang en de zonsondergang. 
 
(Manu,hfst2,§103) hij die bovenstaande twee plichten verwaarloosd moet worden verbannen van de 
gemeenschap van de Dwijas (de hogere klassen) met andere woorden, hij moet worden behandeld als 
een Shudra. 
 
Vraag - Waarom moet de Sandhya niet drie keren per dag worden uitgevoerd? 
Antwoord - Omdat dag en nacht elkaar niet drie keer per dag ontmoeten. Licht en duisternis ontmoeten 
elkaar maar twee keer per dag, in de ochtend en in de avond. Als een persoon zou weigeren om dit te 
accepteren en hij zou volhouden om de Sandhya ook de derde keer moet worden uitgevoerd in de 
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middag, dan moet hij gevraagd worden deze ook uit te voeren in de middernacht. Als hij hier toe bereidt 
wordt gevonden laat hem dan ook de Sandhya uitvoeren tijdens de vermenging van een prahara(staat 
gelijk aan drie uren) met een prahara, van een uur met een uur, van een minuut met een minuut, van 
een seconden met een seconde. Hij zal inzien dat dit onmogelijk zou zijn. 
Trouwnes geen enkele autoriteit van een Shastra zal voorgaande praktijk kunnen bevestigen. Daardoor is 
het juist om de Sandhya twee keren per dag uit te voeren en niet drie keer. Tijd wordt wel verdeeld in 
drie perioden - het verleden, de tegenwoordigheid en de toekomst – maar Sandhya heeft niks te maken 
met deze verdeling. 
 

3. Pitriyajna behelst het dienen van de geleerden, de grote leraren, meester, eigen vader, moeder, 
oude mensen, de machtige mannen en de grote Yogi’s.  
Deze Yajna is verdeeld in twee delen: 

i. Shradha is afgeleid van shrat - waarheid. Door middel van hetgeen de waarheid 
wordt geaccepteerd wordt Shradha genoemd terwijl dat gedaan wordt met Shradha 
met het doel om de waarheid te accepteren wordt genoemd Shradha. 

ii. Tarpana is al hetgeen dat wordt gedaan om je eigen vader, moeder en andere 
ouderen(die nog leven) te plezieren om ze gelukkig te maken. 

Tarpana wordt weer onderverdeeld in drie delen; 
A. Deva Tarpana, wij dienen Brahma en de gelijke Devas. We dienen Brahma’s 

vrouw en de gelijke Devis. Wij dienen Brahma’s zonen, volgelingen de gelijken. 
Wij dienen Brahma’s metgezellen en assistenten. 

De Shatapatha Brahmana zegt; waarlijk de geleerden zijn Devas.  
A- Een Brahma is hij die de vier Vedas heeft bestudeerd en deze ook 

beheerst samen met de subsidiaire wetenschappen. Zelfs zij die een 
beetje minder geleerd zijn dan een Brahma worden Devas genoemd. De 
vrouw van de Brahma en de andere Devas die minder geleerd zijn dan 
hun echtgenoten worden genoemd Devis. 

B- Rishi Tarpana. Dit behelst het dienen en eren van geleerde mannen als 
Marichi - de machtige kleinzoon van Brahma- hij onderwijst jongens, 
geleerde vrouwen, als de vrouwen van Marichi en andere grote leraren, 
die onderwijst meisjes, hun geleerde zonen, dochters en pupillen, 
metgezellen en assistenten die ook weer leraren zijn. 

C- Pitri Tarpana betekent het volledig tevreden stellen van Pitars door het 
offeren van het meest lekkere voedsel, kleding en andere mooie 
sieraden; m.a.w. het betekent met liefde dienen van het lichaam om zo 
het lichaam gezond te houden en de ziel gelukkig. Hier volgen de 
verschillende vormen van Pitars; 

1. Een somasada is hij die goed opgeleid is in de spirituele en lichamelijke 
wetenschappen. 

2. Een agnishwata is hij die kennis heeft van de wetenschap van vuur, dat 
is, hitte, licht, elektriciteit en soortgelijke krachten. 

3. Een barhishad is hij die verwikkeld is in het vergroten van zijn kennis en 
het uitvoeren van andere goede daden. 

4. Een somapa is hij die is beschermer van gezondheid en kracht, hij 
gebruikt het extract van geneeskrachtige kruiden om zichzelf en anderen 
te bevrijden van ziekten. Hij die is een dokter. 

5. Een havirbhuja is de geleerde persoon die leeft van ander soort voedsel 
dan vlees en alcoholische dranken. 
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6. Een A’jyapa is hij die de bruikbare objecten beschermd, en die eet en 
drinkt, boter, melk en andere soortgelijke artikelen. 

7. Suaklina is hij die zijn tijd doorbrengt met het verspreiden van waarheid 
en rechtvaardigheid. 

8. Een Yama (rechter) is hij die recht spreekt en zo de slechten bestraft en 
de goeden beloont. 

9. Een pita (vader) is hij die voedsel verzorgd voor zijn kinderen, ze eert en 
beschermt. Hij is ook de grondlegger van hun zijn. 

10. Pitamaha is grootvader. 
11. Prapita-maha is overgrootvader. 
12. Mata (moeder) is zij die haar kinderen eert door ze te voeden en andere 

goede dingen voor ze doet. 
13. Pitamahi is de moeder van de eigen vader. 
14. Prapita mahi- de grootmoeder van de eigen vader. 
15. Vrouw 
16. Zusters en andere relaties 
17. Mensen van dezelfde familie met dezelfde achternaam, en andere oude 

mannen en vrouwen. 
 

1. Vaishwadeva Yajna bestaat uit drie delen:  
A. Als het eten klaar is laat dan de kostwinner van alle klaargemaakte gerechten een klein deel 

nemen, behalve van de zure, zoute en alkalische, maar van de zoete en van melk gemaakt en 
deze in het vuur gooien onder het reciteren van de mantra Om Agnaye Swaha. De wijze Manu 
heeft hetzelfde standpunt in hfst3, §84; laat een Dwija Homa uitvoeren in de keuken met 
hetgeen is klaargemaakt in de keuken om de lucht te zuiveren. 

B. Hij moet een beetje voedsel op een plat bord leggen na het reciteren van de speciale mantras in 
alle windrichtingen beginnende met het oosten. Hij moet het voedsel offeren aan een atithi en 
bij diens afwezigheid in het vuur gooien. 

C. Laat hem dan zout voedsel zoals peulvruchten, rijst en groente en brood verdeeld in zes delen 
plaatsen op de grond tijdens reciteren van de mantras die erbij horen. Manu geeft hiervoor de 
volgende autoriteit, hfst 3,§92; Laat hem liefdevol voedsel plaatsen op de grond voor de honden, 
stakkers, de verstotene, de zieken, vogels en insecten. 

 
1. Atithi Yajna. Een atithi is iemand van wie men niet weet wanneer die zal komen. Als een Sanyasi, 

die deugdzaam en waarheidsprekend is, rondreist voor het welzijn van allen, die is een perfecte 
leraar, een Yogi van de hoogste orde, een huishouden zou mogen bezoeken laat dan de mensen 
hem ontvangen door water aan te bieden voor het wassen van zijn voeten en gezicht en om te 
drinken, en hem met waarde behandelen door een plek om te zitten aan te bieden, en hem te 
eren met eten en kleding en andere goede dingen, m.a.w hem goed en met eer behandelen. De 
gastheer kan dan zichzelf bevoordelen om de Sanyasi te bevragen over lichamelijke en spirituele 
wetenschap om zo deugd te verkrijgen, rijkdom, in het voldoen van gelegitimeerde verlangens, 
en het verkrijgen van verlossing. Laat de gastheer zich gedragen naar advies van de Sanyasi. Op 
bepaalde momenten kan ook een koning of een kostwinner worden geëerd als atithis, maar eer 
nooit een persoon die tegen de Veda’s is of tegen haar lering, en degenen die een anti-Vedische 
leven leiden, liegen, bedriegen en leven net als katten, Manu,hfst5,§30; (net zoals de kat zich 
verstopt om zijn prooi te bespringen en deze op te peuzelen zo ook zijn de mannen die voor 
eigen gewin liegen en bedriegen. Zij worden dan ook de katachtigen genoemd, zij die zijn koppig, 
ijdel en die niets anders weten en ook geen advies zouden willen opvolgen van een ander, zij die 
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drogredenering en onzin uitkramen als de Vedanties die verklaren dat zij Brahma zijn en dat de 
wereld een illusie is, dat de Veda en de Shastras en zelfs God een fictie zijn en soortgelijke onzin 
uitkramen, zij die leven als de reiger (net als de reiger staand op een poot als in meditatie lijkt 
maar ondertussen rondzwemmende vissen in de gaten houdt en een einde maakt aan het leven 
van een vis om het eigen gewin te bereiken zo doen ook de Vairagees en Khakis van deze tijd, die 
zijn koppig, geobsedeerd en vijanden van de Veda, zulke mensen worden reigergelijk genoemd). 
Als deze mensen veelvuldig worden geëerd bevorderen zij ondeugd en onrechtvaardigheid in de 
wereld, ze doen niet alleen zichzelf te kort maar zorgen ook dat hun volgelingen zinken in de 
dieptes van onwetendheid en ellende. 

 
De nut van de vijf grote dagelijkse verplichtingen zijn (Yajna):  
Brahmayajna bevordert kennis, cultuur, rechtvaardigheid en verfijning van de manieren. 
Agnihotra bevordert de reiniging van de lucht, regen, en water en draagt zo bij tot geluk van de wereld. 
Het inademen van schone lucht, drinken van schoon water, en schone groenten bevordert de 
gezondheid, kracht, energie en intelligentie, die op hun beurt de mens helpt bij het verkrijgen van deugd, 
rijkdom, rechtvaardige verlangens, en uiteindelijk verlossing. Omdat Agnihotra de lucht en water zuivert 
wordt het ook Devayajna genoemd. 
PitriYajna 1. Zorgen voor de vader, moeder, en andere geleerde mannen en wijze zielen, leidt tot 
toename van kennis en wijsheid en dat helpt bij onderscheiding tussen goed en slecht. De acceptatie van 
het goede en verwerping van het slechte maakt een persoon gelukkig. 2. Het is ook juist onze vader, 
moeder en leraar te dienen omdat zij ook voor ons hebben gezorgd toen wij jong waren. De plichtmatig 
vervulling van deze Yajna behoedt ons van ondankbaarheid. 
Valivaishwadeva Yajna haar effecten zijn hetzelfde als hiervoor besproken: 

       1.    reiniging van de keuken 
2. onze plichten tegenover de zieken, de hulpbehoevende, de gevallene en de onze trouwe 

dieren en  vogels die afhankelijk zijn van ons voor hun voedsel. 
3. en het is ook een boeten voor de pijn en verdriet die wij in onze dagelijkse routine 

onwetend toebrengen aan de lagere schepselen 
Atithi Yajna: 

a. Als er geen atithis van de hoogste orde op deze wereld zijn kan er geen 
vooruitgang worden geboekt 

b. Als zij alle landen kunnen bereizen om de waarheid te kunnen prediken 
kunnen er geen hypokritische en fraudeleuze handelingen worden gepleegd 

c. De kostwinnaars kunnen dan ook overal spirituele kennis opdoen. 
d. Een religie zal voor de gehele mensheid gelden. 
e. Als er geen atithis zijn kan er twijfel rijzen en zonder verwijdering van de twijfel 

kan er geen sterk geloof zijn. Hoe kan er geluk zijn zonder een sterk geloof? 
 
 

(Manu,hfst4§92) Laat een man vroeg in de ochtend opstaan (±4uur in de ochtend) en na het doen van 
zijn behoeftes en een bad te hebben genomen, laat hem nadenken over de wijze van het verkrijgen van 
deugd en welvaart en over de oorzaken van zijn lichamelijke gebreken en mediteren op God. 
(Manu,hfst9§174) Hij moet nooit een onrechtvaardig leven leiden. Onrechtvaardig leven in deze wereld 
blijft nooit onbestraft, noch is het vruchtbaar. Dit is de reden dat de onwetenden niet bang zijn voor 
zonde, maar men moet in gedachten houden dat een onrechtvaardig manier van leven uiteindelijk je 
geluk kan doen verdwijnen. De onrechtvaardige passeert de grenzen van de rechtvaardigheid net als 
water in een tank die breekt en alle richtingen opstroomt zo doet ook hij die leeft van leugens, bedrog en 
fraude, m.a.w het tegengaan van de regels van de Veda’s dat is de ware beschermer van het menselijk 
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geluk, en die door hypocrisie zich vergrijpt aan de rijkdommen en eigendommen van anderen en dan 
voor een korte tijd in weelde leeft en een maatschappelijke positie kan bereiken en zelfs zijn vijanden kan 
overwinnen door valsheid, maar uiteindelijk zal verdwijnen als de boom wiens wortels zijn afgehakt. 
 
(Manu,hfst4,§175) Laat een eerlijke persoon zijn leerlingen altijd waarheid spreken en rechtvaardigheid 
bij brengen zoals de Veda voorschrijft, vrij van vooroordeel en partijdigheid, het praktiseren van de 
waarheid en recht, en de verwerping van de leugens en nobelheid en puurheid van karakter bijbrengen. 
(Manu,hfst4,§171,181) Laat hem nooit bekvechten met iemand die aan een yajna zit, met een leraar van 
de waarheid en rechtvaardigheid, met een oom van moederszijde, een atithi en een afhankelijke, met 
kinderen, ouderen en zieken, met een dokter in de medicijnen, met mensen van de eigen stamboom of 
van zijn eigen klasse, zijn aangetrouwde familie (schoonvader) en vrienden, met zijn vader, moeder, met 
een zuster en broer, met zijn vrouw, zijn dochter en met zijn bedienden. 
 
(Manu,hfst4,§190) Een Dwija die niet doet aan tapas, zoals het praktiseren van Brahmacharya,  
eerlijkheid, die niet de Veda bestudeert, een die gretig is bij het accepteren van giften; zij geraken in 
grote ellende en pijn door hun slechte gedrag, gelijk hij die de oceaan wil oversteken in een boot 
gemaakt van steen en dus zinkt.  
 
(Manu,hfst4,§193) en zij zinken niet alleen maar nemen ook de volgelingen mee. Als Rijkdom, ook die 
verkregen door eerlijk arbeid, wordt geschonken aan de drie bovenstaande figuren ruïneert de gever in 
dit leven en de ontvanger in zijn volgende leven. 
 
(Manu,hfst4,§194) Net als hij die de oceaan wil oversteken in een stenen boot, naar de bodem zal zinken, 
zo ook zal de onwetende gever diep zinken; m.a.w ellende en pijn zal zijn deel zijn. 
 
 Kenmerken van bedriegers   
Bedriegers moet men niet vertrouwen of dienen. Ze zijn van 8 verschillende typen: 

1. Dharmadwaji, (letterlijk hij die de vlag van deugdzaamheid uithangt), is hij die niet is deugdzaam, 
maar anderen bedondert onder de mom van deugdzaamheid. 

2. Sadalubdha, een hebzuchtige ellendeling. 
3. Chhadmika, een bedrieglijke persoon. 
4. Lokadambhaka, is hij die opschept over zijn grootsheid. 
5. Hinsra, hij die andere levende wezens pijn toebrengt of boos opzet heeft ten opzichte van 

anderen. 
6. Sarvabhisandhaka, is hij omgaat met alle soorten mensen - goed of slecht - zo een persoon is een 

gladjanus. 
7. Adhodristhi, is hij die altijd omlaag kijkt als hij loopt om zo over te komen als een deugdzaam 

persoon. 
8. Naishkritika, Manu,hfst4,§196, is een wreed persoon die zelfs bereid is een ander het leven te 

nemen bij de minste verwonding die hem wordt toegebracht. 
9. Swartha Sadhantatpara, is hij die er alleen maar op uit is om zichzelf te verrijken, door fraude, 

stelen en hypocrisie. 
10. Mithia Viniti, is hij die een valse voorwendsel doet van heiligheid om zo anderen te kunnen 

misleiden. 
 
(Manu,hfst4,§238-240) Daarom zijn alle mannen en vrouwen gehouden om deugden te verzamelen om 
in het volgende leven geluk te hebben. Omdat in een volgend leven noch de vader, noch de moeder of 
vrouw, noch de zoon of andere relaties je kunnen helpen. Alleen de deugd kan je helpen. De ziel wordt 
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alleen geboren; alleen zal het sterven; alleen plukt het de vruchten van zijn deugdzame daden – geluk; 
alleen ondergaat het de gevolgen van zijn zondige daden - pijn. 
 
(Mahabharat Prajagar Parva) Men moet onthouden dat als een persoon een zonde begaat en iets 
verkrijgt die hij meeneemt naar huis zullen al zijn familieleden hiervan kunnen genieten, maar de 
familieleden zullen niet lijden onder de gevolgen, hij alleen die de zonde heeft begaan zal de gevolgen 
moeten dragen. 
 
(Manu,hfst4,§241) Als een persoon komt te overlijden laten de familieleden het lichaam als een hoop 
aarde achter en verlaten hem met afgewend gezicht. Niemand zal de persoon vergezellen. Het is alleen 
zijn daden (deugden) die hem vergezellen. 
 
(Manu,hfst4,242,243) Laat een persoon daarom voortdurend deugdzame handelingen plegen om geluk 
te kunnen hebben in een volgend leven, omdat alleen door te handelen volgens de dharma, zijnde 
deugdzame handelingen, kan een ziel de oceaan van pijn en verdriet oversteken. De persoon die dharma 
als het hoogste aanschrijft in de wereld en wiens zonden worden vernietigd door rechtvaardig handelen 
kan het opperwezen bereiken wiens lichaam is A’kash, de hoogste superieure spirit. 
 
(Manu,hfst4,§246) Hij die is een beschermer, rustig in de voorbereiding, zijn passie kan onderwerpen aan 
zijn wil, het gezelschap vermijdt van wrede en slechte mensen, geen levend wezen verdriet aandoet, een 
leven van deugdzaamheid leeft, zijn geest onder controle kan houden, anderen verrijkt met zijn kennis, 
hij zal geluk hebben. 
 
(Manu.hfst4,§256) Men moet goed onthouden dat alles zijn natuur onttrekt aan de spraak; in de spraak 
hebben zij hun basis en vanuit de spraak gaan ze verder; hij die zijn spraak vervalst is uiteindelijk schuldig 
aan stelen en soortgelijke zonden. 
 
(Manu,hfst4,§156,157) Een persoon moet daarom de zonde vermijden, zoals onwaarheden in de spraak, 
en deugd praktiseren, omdat alleen door deugdzame handelingen, met andere woorden, door het 
praktiseren van Brahmacharya en controle van de zinnen kan hij lang leven hebben, door deugdzaam te 
zijn krijgt hij goede kinderen, door deugdzame handelingen onvergankelijk rijkdom, deugdzaamheid 
vernietigt alle slechte eigenschappen. Omdat een man met slechte karakter zinkt in de ogen van goede 
mensen, wordt hij gevolgd door verdriet, hij zal te lijden hebben van verschillende ziektes en zal niet lang 
leven. 
 
(Manu,hfst4,§159) De handelingen die afhankelijk zijn van een ander moet hij vermijden, maar de 
handelingen die afhangen van hemzelf laat hem dat met toewijding najagen. 
(Manu,hfst4,§160) Omdat afhankelijkheid pijn betekent en onafhankelijkheid plezier is onafhankelijkheid 
geluk. Laat hem weten dat dit een korte definitie is van geluk en verdriet. 
 
Maar al hetgeen afhankelijk is van beiden moet ook gedaan worden met elkaars toestemming, omdat de 
relatie van de vrouw en de man er een is dat zij niet onafhankelijk van elkaar kunnen zijn, met andere 
woorden ze moeten elkaar met liefde behandelen en in harmonie leven. Ze moeten nooit met elkaar 
ruzie maken en of overspel plegen. De vrouw die onder de controle van de man staat, is superieur in de 
huishouding, terwijl andere handelingen die te niet te maken hebben met de huishouding staan onder 
controle van de man. Ze moeten elkaar behoeden voor het begaan van ondeugd, met andere woorden, 
men moet in gedachten houden dat na het huwelijk de man en vrouw elkaar volledig toebehoren, dat is, 
hun harten, hun gevoelens en hun lichamen van hoofd tot teen (voortplantingselementen en al) komt 
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onder controle van de ander te staan. Laat ze nooit iets doen tegen elkaars wens in. Het ergste dat ze 
kunnen doen is overspel en ontucht plegen. Ze moeten dit vermijden. De man moet altijd content blijven 
met zijn vrouw en de vrouw met haar man. Als zij behoren tot de Brahmaan klasse moet de man jongens 
onderwijzen, en als de vrouw goed is opgeleid kan zij de meisjes onderwijzen. Laat zij de kinderen 
onderwijzen en deze geleerden maken door ze te onderwijzen op verschillende onderwerpen. De 
echtgenoot is de aanbiddelijke god voor de vrouw en de vrouw is de aanbiddelijke godin voor de man. 
Zolang dat jongens en meisjes in de voor hun bestemde scholen verblijven moeten ze hun leraren zien als 
hun ouders, terwijl de leraren de kinderen moeten zien als hun eigen. 
(Mahabharat,Vidurprajagar,hfst22) Hij is een wijs man, die nooit ijdel is noch lui, geraakt wordt door 
plezier of pijn, winst of verlies, eer of oneer, publieke waardering of censuur, die heeft een vaste geloof 
in de dharma, en niet wordt verleidt door sensuele objecten. Deugd praktiseren en zonde vermijden, zich 
nooit negatief uitalten over de Schepper, van de Veda en van een rechtvaardig leven, een vaste geloof in 
God, dit zijn de verplichtingen van een wijs man. De eerste kwaliteit van een wijze man is dat hij meest 
diepzinnige materie heel snel moet kunnen oppakken, jaren van zijn leven moet besteden in het 
bestuderen van de Shastra’s en er over mediteren, zijn kennis gebruiken voor voordeel van anderen, 
nooit iets doet voor zijn eigen gewin, hij moet nooit zijn mening ongevraagd geven of een andere in zijn 
speech onderbreken. 
‘Hij alleen is een wijze leerling die niet verlangt naar het onverkrijgbare, noch zichzelf verliest in zijn 
verlies. Alleen hij is een wijze leerling die welgeschoold is in allerlei kennis, een goede redenaar is, over 
alle onderwerpen kan meepraten, een goede logica heeft, een goed geheugen heeft en makkelijk een 
uiteenzetting van de ware Shastra’s kan geven. 
 
Zeker is dat alleen hij betiteld mag worden als een wijs man wiens intellectuele kennis overeenkomstig 
de waarheid is (zoals hij die kent), die de Shastra’s hoort gelezen die in harmonie is met reden, die nooit 
de grens overschrijdt van de goede en rechtvaardigheid. 
 
Daar waar er zulke leraren bestaan (mannelijke of vrouwelijke), zal kennis, rechtvaardigheid, en goede 
levenswijze voortkomen en daardoor toenemen. 
 
 Karakteristieken van slechte leraren en dwazen 
 
(Mahabharat Vidurprajagar,Hfts15) Hij die nooit een Shastra heeft gelezen, of heeft gehoord dat het 
wordt gelezen, of die is extreem ijdel, die luchtkastelen bouwt door het willen bereiken van dingen 
zonder inspanning van zijn zijde, hij wordt genoemd een dwaas door de wijzen. 
Hij die een assemblee of een ander mans huis betreedt zonder daarvoor te zijn uitgenodigd en een stoel 
neemt boven zijn rang, veel praat zonder te zijn gevraagd, is erg lichtgelovig, de mensen gelooft die 
ongeloofwaardig zijn, is een dwaas. Daar waar dit soort mensen de positie van leraren krijgen, van 
priesters  en van leermeester, en worden geëerd, zal hun onwetendheid, onrechtvaardigheid, slechte 
manieren, tweedracht, vijandige rivaliteit en onenigheid groeien en daardoor zal ellende en verdriet 
toenemen. 
 
 ONDEUGDEN VAN STUDENTEN 
(Mahabharat Vidurprajgar,hfst39) Lichamelijke traagheid, gebruik van bedwemelende middelen, 
verdwazing, roddelen, verwaarlozen van de studie, verwaandheid, en het verlangen naar Brahmacharya, 
deze zeven ondeugden kan men vinden bij studenten. Zulke studenten kunnen nooit kennis verwerven. 
Hoe kan een pleziermaker kennis verwerven. En hoe kan een student van sensuele plezieren genieten en 
toch kennis opdoen? Laat een pleziermaker de kennis vaarwel zeggen en een zoeker naar kennis het 
najagen van plezier vaarwel zeggen; omdat zolang men dit niet doet men nooit kennis kan verkrijgen. 
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 KWALIFICATIES VAN GOEDE STUDENTEN 
(Mahabharat Vidurniti) Zij alleen die deugdzaam leven, hun passie onder controle houden en de 
voortplantingselementen niet verliezen zijn de ware Brahmacharis en worden geleerde mensen. Hier 
volgt uit voort dat de leraren en studenten hele goede kwaliteiten moeten hebben. De leraren moeten 
trachten in hun leerlingen de juiste kwaliteiten naar boven te brengen zoals altijd de waarheid spreken, 
doen en denken, cultuur, zelfcontrole, perfecte ontwikkeling van lichaam en geest, zodat ze goed 
onderwezen raken in de Veda’s en de Shastra’s. De leraar moet altijd met toewijding de slechte 
eigenschappen van de leerlingen proberen uit te roeien en kennis bij ze doen groeien. De leerling moet 
zelfbeheersing praktiseren, geestelijke rust, liefde voor de leraren, waarheidvolgend en gewoontes van 
toewijding. Ze moeten hun uiterste best doen om kennis te vergaren, perfecte dharma, perfecte 
ontwikkeling van lichaam (zodat zij het volle aantal jaren kunnen leven die een mens kan bereiken) en 
leren om te werken. Dat zijn de verplichtingen van een Brahmacharya. 
De plichten van de Kshatriyas zullen beschreven worden in het hoofdstuk dat gaat over Staatsrecht. 
 
De plichten van Vaishyas zijn; het aanleren van de talen van verschillende landen, de methoden van 
verschillende handel, de actuele prijzen van bepaalde artikelen, de kunst van het kopen en verkopen, 
verschillende landen bereizen om handel te kunnen drijven, zich verbinden met winstgevende handel, 
vee en andere soorten dieren houden, bevorderen van de landbouw, vergaren van rijkdom en dit weer 
uitgeven voor de vooruitgang van kennis en dharma, altijd de waarheid spreken en niet hypocriet zijn, 
handel drijven op een eerlijke basis, en omgaan met de dingen op zo een wijze dat niks verloren of 
verspilt wordt. 
De plichten van de Shudra zijn om handig te zijn in alle dienstverlenende functies, bekwaam zijn in het 
koken, het dienen van de tweekeer geborene met liefde. De tweegeborene moet de Shudra voorzien van 
inwoning en voedsel, voorzien van kleding en alle kosten betalen voor het huwelijk of de Shudra een 
maandelijkse salaris betalen. 
Alle vier de klassen moeten in harmonie met elkaar werken en van een gelijke gedachte zijn om publieke 
werken te verrichten en het promoten van rechtschapenheid, en elkaars plezier en verdriet delen, om zo 
het goede voor hun land te bevorderen met al hun hart en ziel en met alle materiele middelen die ze ter 
beschikking staan. 
 
Man en vrouw moeten nooit van elkaar gescheiden raken, omdat het gebruik van vlees en alcoholische 
dranken, omgang met de slechten en nutteloos ronddolen van de vrouw met de bedoeling om 
zogenaamde heiligen te bezoeken (die in wezen bedriegers zijn), (Manu,hfst9,§13) slapen in andermans 
huis, dat zijn de zes ondeugden die het karakter van een vrouw kan verpesten. Deze ondeugden hebben 
ook een negatief invloed op het karakter van de man. 
 
Scheiding tussen de vrouw en de man kan op twee momenten spelen: ten eerste als de een op reis gaat 
naar het buitenland voor zaken en ten tweede dat een van ze komt te overlijden. Van elkaar gescheiden 
raken kan in het eerste geval voorkomen worden als de man zijn vrouw mee neemt op reis. De bedoeling 
hiervan is dat de partners niet te lang van elkaar gescheiden moeten leven. 
Vrager -  Mag een man of vrouw meerdere keren trouwen? 
Antwoord -  Niet als de andere partij nog in leven is. 
Vrager -  kan de ene partij hertrouwen als de andere is overleden? 
Antwoord -  ja de wijze Manu zegt hierover in hfst9,§179; een man of een vrouw die de ceremonie van 
het samengaan van de handen heeft doorlopen maar wiens huwelijk niet helemaal volkomen is geweest, 
is gerechtigd om te trouwen.  
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Maar hertrouwen is absoluut verboden in het geval van een tweemaal geborene man of vrouw ( hij die 
hoort tot de klasse van Brahmaan, Kshatriya of Vaishya) en die gemeenschap heeft gehad met zijn 
partner. 
Vrager -  wat zijn de gevolgen als zo’n iemand zou hertrouwen? 
Antwoord - De gevolgen zijn: 

1. Liefde tussen man en vrouw zal afnemen, omdat elk van ze de ander kan verlaten als ze dit 
uitkomt om een ander te huwen. 

2. Als een van de partijen komt te overlijden en ander hertrouwt zal deze bezittingen uit het deel 
van de overledene meenemen bij hertrouwen. Dit zal leiden tot familieruzies. 

3. Als een weduwe hertrouwt dan zullen vele nobele families verdwijnen en zal haar rijkdom ook 
verdwijnen. 

4. Hertrouwen behelst ook verlies van de huwelijksrechten en het afnemen van plichten ten op 
zichtte van de partner van wie men is gescheiden. 

 
Daarom is hertrouwen, polygamie en ‘polyandry’ verboden in het geval van de tweemaal geborene. 
 
Vraag – als een van de partners komt te overlijden zonder een mannelijke afstamming achter te laten, 
dan zal de familielijn verdwijnen. Trouwens als hertrouwen niet is toegelaten zullen de weduwen en 
weduwnaren ontucht plegen, abortus plegen en andere slechte handelingen plegen. Daarom moet 
hertrouwen worden toegelaten. 
Antwoord – Neen, als de weduwen en weduwenaren brahmacharya praktiseren zal dit niet gebeuren. En 
als de weduwe of weduwnaar een jongen adopteren van hun eigen klasse zal de familielijn door gaan. En 
zij die geen controle hebben over hun passie kunnen kinderen krijgen door Niyoga. 
 
Wat zijn de verschillen tussen hertrouwen en Niyoga? 

1. Na het huwelijk verlaat de bruid haar ouderlijk huis, en gaat leven met haar man, en de relatie met 
haar  vaders familie is dan niet meer zo sterk; in tegenstelling tot de weduwe (in geval van Niyoga), die 
blijft leven in het huis van haar overleden man. 

2. Kinderen geboren uit een huwelijk erven de bezittingen van hun moeders echtgenoot, terwijl kinderen 
uit een Niyoga niet worden gerekend tot de kinderen van de verwekker en krijgen ook niet zijn naam 
en ook kunnen zij niet worden erkend door hem. Zij worden aangeduid als de kinderen van de 
overledene echtgenoot van hun moeder, krijgen ook zijn achternaam, erven zijn rijkdom en leven in 
zijn huis. 

3.   Getrouwde mensen moeten elkaar helpen en ondersteunen, terwijl zij die Niyoga doen alle relaties 
moeten beëindigen na de periode van Niyoga. 
4.    Het gehuwd leven is voor levenslang, terwijl de Niyoga periode ophoudt als men heeft bereikt wat 
men wilde bereiken met de Niyoga. 
5.    De man en vrouw helpen elkaar in het huishouden terwijl die van de Niyoga hun eigen huishoudens           

     blijven houden. 
 
 
 
 
Vraag – Gelden dezelfde regels in Niyoga als voor het huwelijk, of verschillen de regels? 
 
Antwoord – Ze verschillen een klein beetje. Enkele verschillen zijn al benoemd en hier volgen enkele 
anderen:  
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A. Een getrouwd stel kan maximaal tien kinderen nemen, terwijl bij Niyoga twee of vier kinderen 
van toepassing zijn. 

B. Alleen vrijgezellen kunnen in het huwelijk treden, en zo is het ook bij Niyoga. Alleen een weduwe 
of weduwnaar kan de relatie van Niyoga aangaan. 

C. Een gehuwd stel leeft altijd samen, maar bij Niyoga is dit niet van toepassing. De mensen in 
Niyoga moeten alleen bij elkaar komen als zij nieuw leven willen maken. Het maakt niet uit of de 
Niyoga is aangegaan voor de weduwe of voor de weduwnaar maar na de tweede conceptie moet 
het contract worden ontbonden. De weduwe moet de kinderen als het de bedoeling was om 
haar man uit de Niyoga kinderen te schenken, de kinderen twee of drie jaren opvoeden en de 
kinderen aan de man geven. Op deze wijze kan een weduwe twee kinderen voor zichzelf baren 
en twee kinderen voor elke van de vier echtgenoten uit Niyoga. Gelijkelijk kan een weduwnaar 
twee kinderen voor zichzelf maken en twee voor elk van de vier vrouwen uit Niyoga. Zo kunnen 
er tien kinderen worden geboren uit Niyoga- de Veda zegt hierover: - 

 
(Rig Veda,hfst10,§85,48 ) O, jullie die zijn sterk en kinderen kunnen voortbrengen, scheppen jullie 
met de getrouwde vrouwen en de vrouwen uit de Niyoga goede kinderen en maak ze gelukkig. Krijg 
met uw getrouwde vrouw tien kinderen en beschouw haar als elfde lid van de familie. O vrouwen, 
maak met uw getrouwde echtgenoot tien kinderen of door Niyoga en beschouw uw echtgenoot als 
elfde lid van de familie. 
 
Het Vedische bevel voor Brahmaans, Kshatriyas en Vaishyas houdt in dat een stel niet meer dan tien 
kinderen moet maken, anders zullen de kinderen zeker zwak zijn, zowel lichamelijke als geestelijk en 
zullen niet lang leven. En ook de ouders zullen verzwakken en niet lang leven, zullen ziek worden en 
vele ziekten oplopen. 
 
Vrager – Maar Niyoga lijkt op ontucht. 
 
Antwoord – Als mensen die niet zijn getrouwd gemeenschap hebben is er sprake van overspel, zo ook 
is gemeenschap tussen weduwen en weduwnaren die niet zijn gebonden volgens Niyoga ook 
overspel. Hier uit volgt dat het huwelijk gesloten volgens de wet geen ontucht kan zijn, zo ook kan 
Niyoga aangegaan volgens de geldende wetten geen ontuchtig handelen zijn. Als de dochter van 
iemand die nog is maagd volgens de Vedische regels trouwt met een vrijgezel, voorgeschreven door 
de Shastra's, kan deze daad niet als overspel of zondig worden aangemerkt, noch zal het schaamte 
oproepen. Net zo is Niyoga aangegaan volgens de regels van de Veda’s geen zonde en zal het geen 
schande teweeg brengen. 
 
Vrager – Dit klopt wel, maar Niyoga lijkt wel prostitutie. 
 
Antwoord – Neen, een prostituee houdt zich niet aan een man, noch geld voor haar regels van 
wetgeving, terwijl de Niyoga huwelijk is vastgelegd volgens  gedefinieerde regels. Net als dat 
niemand zich schaamt om zijn dochter in het huwelijk weg te geven zo ook zou men zich niet moeten 
schamen om de Niyoga aan te gaan. Mensen die zich inlaten met onwettige gemeenschap zal deze 
slechte gewoonte zelfs na het huwelijk niet opgeven. 
 
Vrager – Ons lijkt het of Niyoga een zondige praktijk is. 
 
Antwoord – Als jij denkt dat Niyoga een zondige handeling is, waarom zou dan het huwelijk niet een 
zonde zijn. De zonde schuilt juist in het verbieden van Niyoga, omdat naar goddelijke regels van de 
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natuur, kan de natuurlijke begeerte alleen door hun onder controle worden gehouden die zichzelf 
kunnen beheersen, hoog geleerd zijn en yogi van de hoogste orde zijn. Vind jij het geen zonde om 
abortus te bevorderen en de foetus te vernietigen en zo weduwes en weduwnaren heel veel verdriet 
toe te brengen. Omdat zolang de mensen jong zijn zal het verlangen naar het hebben van kinderen  
en seksuele gemeenschap, hen bewegen om geheime relaties aan te gaan. De enige juiste manier om 
overspel en onwettige relaties tegen te gaan is voor diegenen die hun passie niet onder controle 
hebben het huwelijk open te stellen en anders de Niyoga aan te gaan, om zo onwettige relaties tegen 
te gaan, zodat de liefde tussen man en vrouw kan groeien en dat er gezonde kinderen geboren 
worden, het menselijke ras voor uit gaat en abortus een stop kan worden geroepen. Huwelijk en 
Niyoga zullen tegen gaan dat er slechte praktijken als onwettige relaties ontstaan tussen een man 
van een hoge klasse en een vrouw van een lage klasse (zoals een prostituee), besmetting van nobele 
families, uitsterven van de familielijn, voorkomen van mentale pijn van vrijgezellen, weduwen en 
weduwnaren, abortus en soortgelijke misdaden. Om deze redenen is het contract van de Niyoga 
verlangenswaardig. 
 
Vrager – Onder welke condities moet de ceremonie van de Niyoga worden uitgevoerd? 
Antwoord –  
1. Niyoga moet net als het huwelijk publiekelijk worden uitgevoerd. 
2. Net als bij het huwelijk, de instemming nodig is van de bruid en bruidegom, en de instemming 

van de ouderen van essentieel belang is, zo ook is het bij de Niyoga. Als een man en vrouw de 
relatie van de Niyoga willen aangaan moeten zij ten overstaan van hun familie verklaren dat zij 
de relatie aangaan om kinderen te krijgen, zij zullen elke maand een keer seks hebben en als de 
conceptie optreedt zullen zij voor een jaar geen gemeenschap meer hebben. Als de partijen het 
contract niet nakomen moeten zij als overtreders worden bestraft door de staat en 
gemeenschap. 

 
        Vrager – Moet de Niyoga worden aangegaan met een persoon van eigen klasse of van een andere 
klasse? 

Antwoord – Een vrouw moet Niyoga aangaan met iemand van haar eigen klasse of met iemand van 
een hogere klasse, dat is, een Viashya vrouw met een Brahmaan, een Kshatriya met een Vaishya; een 
Kshatriya vrouw met een Kshatriya of een Brahman; een Brahmaan vrouw met een Brahmaan. Het 
doel van deze regeling is dat het sperma van een man moet zijn dat van dezelfde klasse of van een 
hoger klasse, en nooit van een lagere klasse. Het doel van de schepper om de man en vrouw te 
maken is dat zij kinderen moeten maken in vereenstemming met de regels van de ware religie zoals 
neergelegd in de Veda. 
 
Vrager – Waarom zou een man Niyoga moeten doen als hij kan hertrouwen? 
 
Antwoord – Wij hebben al verklaard dat naar de regels van de Veda en de Shastra's een tweemaal 
geborene vrouw of man maar een keer mag trouwen en nooit twee keer. Gerechtigheid verlangt dat 
een vrijgezel moet trouwen met een maagd. Het is daarom onrechtmatig dat een weduwnaar een 
maagd zou trouwen en dat een vrijgezel man een weduwe zou trouwen. Net als dat een vrijgezel niet 
een weduwe zal willen trouwen zo ook zal een maagd niet een weduwnaar willen trouwen. Als geen 
maagd een weduwnaar zal willen trouwen en geen vrijgezel een weduwe zal de noodzaak om Niyoga 
aan te gaan vanzelf optreden. Trouwens, dharma verlangt ook dat men met de gelijke trouwt. 
 
Vrager – zijn er autoriteiten te vinden in de Veda en de Shastra die de Niyoga ondersteunen net als 
het huwelijk wordt uitgelegd? 
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Antwoord – Er zijn vele autoriteiten die het steunen, hier volgen enkele: 
(Rig Veda, hfst10, §40,sectie2) O, mannen en vrouwen (gebonden door Niyoga), net als een weduwe, 
samengaat met haar echtgenoot om kinderen te maken, en een vrouw samengaat met haar 
echtgenoot en voor hem kinderen baart, gelijkelijk kan worden gevraagd waar jullie waren 
gedurende de dag en de nacht, en waar jullie de dingen hebben gekregen die nodig zijn voor het 
leven, waar jullie hebben geleefd, waar geslapen, wie je bent en wat uw geboorteland is. Dit 
impliceert dat een man en vrouw altijd samen moeten zijn thuis of in het buitenland, en dat een 
weduwe een echtgenoot door Niyoga mag nemen om kinderen te krijgen, net als de maagd die een 
echtgenoot door huwelijk neemt. 
 
(Rig Veda, hfts18,§8) O, weduwe Geef op het denken aan uw overleden echtgenoot en kies voor uw 
zelve een man uit de levenden. Maar u moet onthouden dat als u de ceremonie van Niyoga aangaat 
om uw echtgenoot te bevoordelen zal het kind dat uit deze relatie voortkomt behoren aan de man; 
maar als u de Niyoga aangaat voor uw eigen voordeel zal het kind u toehoren. Laat de echtgenoot uit 
de Niyoga dezelfde regels volgen. 
 
(Atharva Veda, hfst 14, §2,sectie18) O, vrouw u die uw man of ‘devar’(devar is benaming van de man 
die door Niyoga een relatie aangaat met een weduwe, deze man kan de jongere of oudere broer van 
de overleden echtgenoot zijn maar ook elk ander man van haar klasse) geen grief geeft, en 
vriendelijk zijt tegen de dieren, die ook het pad van de rechtvaardigen bewandelt, en alle Shastras 
goed kent, die heeft kinderen en kleinkinderen, die het leven geeft aan flinke en moedige jongens, 
verlangt naar een tweede echtgenoot door Niyoga, en allen met geluk schenkt, neem voor u een man 
van uw keuze en voer altijd de Homa uit dat de dagelijkse plicht is van elk huishouden. 
(Manu) De wijze Manu veroordeelt het huwelijk van maagdelijke weduwen. Manu zegt, een 
maagdelijke weduwe mag trouwen met de jongere of oudere broer van haar overleden echtgenoot. 
 
Vrager – Hoe vaak kan een man en een vrouw Niyoga doen? Hoe worden de mannen, door huwelijk 
of Niyoga genoemd? 
 
Antwoord – O vrouwen, Uw eerste echtgenoot met wie u verbonden bent door huwelijk wordt Soma 
genoemd, omdat hij daarvoor een kuis vrijgezel was. Uw tweede echtgenoot met wie u verbonden 
raakt door Niyoga heet Gandharva, omdat hij al heeft geleefd met een vrouw met wie hij door 
huwelijk was gebonden. Uw derde echtgenoot (door Niyoga) wordt genoemd Agni, omdat hij zo 
gepassioneerd is. Al uw andere echtgenoten vanaf de vierde tot de elfde heten gewoon man. 
 
Een man mag elf vrouwen door Niyoga verkrijgen (na elkaar), net als dat een vrouw in de relatie van 
Niyoga mag treden met elf mannen (na elkaar), dit staat in de Veda met de volgende tekst; 
(Rig Veda, hfst10, §85,sectie45) ‘neemt voor uw zelve de elfde echtgenoot door Niyoga’. 
 
Vrager – Waarom zouden wij het woord elf niet aannemen als zijnde tien zonen en de man als elfde 
lid van de familie. 
Antwoord – een dergelijke interpretatie zal niet sanctioneren het nemen van een tweede echtgenoot 
en de bovenstaande regels tegengaan, zoals, ‘net als een weduwe huwt met een devar’. ‘De tweede 
echtgenoot van een weduwe door Niyoga’. Uw tweede echtgenoot heet Gandharva. 
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De wijze Manu zegt ook in (Manu, hfst9,§59) Bij het wegvallen van haar echtgenoot mag een 
weduwe door Niyoga een weduwnaar huwen als zij kinderen wil hebben, deze mag zijn de jongere of 
ouder broer van haar overleden echtgenoot of een man van haar klasse of van een hogere klasse.  
 
(Manu, hfst9, §58) Een oudere broer die de vrouw van zijn jongere broer benadert en een jongere 
broer die vrouw van zijn oudere broer benadert, als de noodzaak van het krijgen van kinderen niet 
meer bestaat, hoewel nog gebonden door Niyoga zal degraderen van zijn klasse. Met andere 
woorden, Niyoga mag allen zo lang duren dat de twee of vier kinderen niet zijn geboren zoals 
overeengekomen in het contract. Ze mogen elkaar niet meer daarna benaderen. Op deze wijze 
kunnen er tien kinderen geboren worden door Niyoga: Seksuele omgang hierna wordt gezien als 
voortvloeiende uit lust. En degenen die hieraan toegeven worden van hun klasse gestoten. Zelfs als 
getrouwde mensen seks hebben met elkaar nadat er tien kinderen zijn geboren, wordt dit gezien als 
lust en wordt ze dit aangerekend, omdat het huwelijk en Niyoga wordt aangegaan met als doel het 
krijgen van kinderen en niet om de gevoelens van passie te vervullen als dieren doen. 
 
Vrager – Kan een vrouw de Niyoga alleen aangaan als haar echtgenoot is overleden of ook als hij in 
leven is? 
 
Antwoord – Deze relatie kan ook worden aangegaan als de echtgenoot nog in leven is. De volgende 
Vedische tekst ondersteunt deze stelling. 
 
(Rig Veda, hfst10,§10,sectie10) Als een man niet in staat is om kinderen bij zijn vrouw te verwekken 
moet hij het volgend tegen zijn vrouw zeggen:- O gij die verlangt het hebben van kinderen verwacht 
dit niet van mij om u nakomelingen te schenken. Daarom moet gij een andere man zoeken. De vrouw 
die dan door Niyoga een echtgenoot neemt om kinderen te krijgen moet nog wel haar plichten 
vervullen tegenover haar echtgenoot uit huwelijk. Hetzelfde geld voor de vrouw die haar man geen 
nakomelingen kan schenken. Hier volgen enkele historische bewijzen om deze stelling te 
onderbouwen:- Kunti en Madris, de vrouwen van Koning Pandu had haar toevlucht genomen tot 
Niyoga. Vyas, na de dood van zijn broers, Chidrangad en Vichitravirya had Niyoga gedaan en kreeg 
Dhritrashtra van Ambika, Pandu van Ambalika en Vidur van een Shudra vrouw. 
 
De wijsgeer Manu verklaart: (Manu, hfst9,§76) Als een echtgenoot voor lange tijd heen is gegaan 
voor een rechtvaardige zaak laat zijn vrouw dan wachten voor acht jaren; Als hij weg is om het 
vergaren van kennis, laat haar dan zes jaren wachten; als hij weg is voor materiele gewin laat haar 
dan drie jaren wachten. Als hij niet terug is binnen de hiervoor gestelde perioden dan mag zij Niyoga 
doen om kinderen te krijgen. Mocht de echtgenoot toch noch terugkomen dan vervalt het contract 
van de Niyoga.  
 
(Manu, hfst9,§81) Hetzelfde geldt voor de echtgenoot, mocht de echtgenote niet vruchtbaar zijn 
moet hij acht jaren wachten na het huwelijk; Als al haar kinderen komen te overlijden, moet hij tien 
jaren wachten; als de vrouw alleen dochters en geen zonen krijgt moet hij elf jaren wachten; als zij 
feeksachtig mocht zijn, mag hij haar onmiddellijk verlaten en door middel van Niyoga kinderen bij 
een andere vrouw verwekken. Als de man wreedachtig blijkt te zijn, laat zijn vrouw hem dan verlaten 
en door Niyoga kinderen krijgen en deze kinderen hebben dan ook recht op het bezit van de 
echtgenoot waar zij gewoon mee was getrouwd.  
 
Door deze autoriteiten kan men zien dat het de plicht is van elke man om zijn familielijn te behouden 
en te vergroten om zo zijn ras te verbeteren door Swayamvar Vivah- huwen door eigen keus- en door 
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Niyoga. Manu; Net als een Aurasa – een zoon geboren uit huwelijk- gerechtigd is om de bezittingen 
van zijn vader, zo ook is een Kshestrajna – een zoon geboren uit Niyoga. 
 
Mannen en vrouwen moeten onthouden dat de mannelijke en vrouwelijke voortplantingselementen 
van onschatbare waarde is. Wie deze kostbare vloeistof door onwettige gemeenschap verspilt met 
andermans vrouw, prostituees, of mannen van laag allooi, is een grote dwaas, omdat zelfs een 
landbouwer of een tuinman, onwetend als hij kan zijn zal zijn zaad niet uitgooien in een veld of tuin 
dat niet van hem is maar aan een ander toebehoord. In de Brahman Granth staat geschreven, een 
zoon is deel van zijn vader. De Sama veda verklaart ook: O zoon, gij bent ontsprongen van mijn 
sperma dat is ontrokken van al mijn organen en van mijn hart. Daarom ben jij mijzelf. Moge jij nooit 
sterven voor mij. Moge jij leven een honderd jaren. Het is een zonde van de laagste soort om het 
zaad te zaaien, waaruit machtige en voortreffelijke mannen zijn geboren, om deze te zaaien in een 
slechte grond of een goede zaad laten vermengen met een slechte zaad. 
 
Vrager – Wat is het goede aan de institutie van het huwelijk? Deze relatie beperkt de vrijheid van 
mannen en vrouwen en ze moeten veel verdriet ondergaan. Daarom zou het zo moeten zijn dat een 
man en vrouw met elkaar moeten samen leven zo lang dat zij van elkaar houden, maar elkaar 
moeten kunnen verlaten als men moe is van elkaar. 
 
Antwoord – Dat is wat beesten en vogels doen. Het is de mens niet waardig om zo te gedragen. Als 
de institutie van het huwelijk niet meer bestond zou al het fijne van een gezinsleven tot een eind 
komen. Overspel en onwettige relaties zouden hoog tij vieren, mannen en vrouwen zouden besmet 
raken met allerlei ziektes, zullen lichamelijk en geestelijk worden aangetast en jong sterven, geen zal 
de ander in het gareel houden of enige rekening houden met de publieke opinie. Families zullen 
uitsterven wegens ziektes. Niemand zal het recht krijgen om bezit te erven, noch zal iemand voor 
lange tijd het bezit kunnen hebben van iets. Dit alles kan worden voorkomen door het aangaan van 
het huwelijk. 
 
Vrager – Als monogamie de regel is wat moet een persoon doen als de vrouw mocht lijden van een 
chronische ziekte, of dat de echtgenoot ziekelijk is en geen van de twee zich onder bedwang weten 
te houden door de jeugdigheid? 
 
Antwoord – Bij behandeling van de Niyoga hebben wij uw vraag al beantwoord. Als een man zichzelf 
niet in bedwang kan houden tijdens de zwangerschap van zijn vrouw kan hij door Niyoga met een 
weduwe trouwen en bij haar kinderen verwekken, maar hij mag zich niet misdragen met een 
prostituee of overspel plegen. Laat een man voor zover het mogelijk is, verlangen naar hetgeen hij 
niet heeft, behouden wat hij al heeft, hetgeen wat hij al heeft vergroten, en het besteden om goed te 
doen voor zijn land. Elke man moet de plichten van zijn klasse of orde goed nakomen, om zo het 
goede te willen bereiken en zijn rijkdom investeren voor het goede. Hij moet zijn vader met 
toewijding dienen, zijn moeder, zijn schoonvader, en schoonmoeder en liefdevolle relaties 
onderhouden met zijn vrienden, buren, de koning, de geleerde en heilige mannen. Laat hem ook de 
slechten goed behandelen, met andere woorden niet kwaadwillend tegen ze te zijn en trachten deze 
op te voeden. Laat hem zijn rijkdom besteden om zijn kinderen van de beste scholing te voorzien en 
dat zij gecultiviseerd raken. Laat hem goede handelingen doen om zo verlossing te kunnen krijgen en 
om eeuwige geluk te genieten. 
 
De volgende verzen mogen nooit als autoriteit worden aangenomen.  
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(Parashar smriti) Zelfs een gedegradeerde tweemaal geborene staat hoger dan een Shudra die zijn 
lage karakter heeft overwonnen, net als een koe die geen melk geeft toch de aanbidding waardig is, 
een vrouwelijke ezel wordt niet aanbeden hoewel zij ook melk geeft. De volgende praktijken zijn 
verboden in de Kali Yoga (ijzeren tijdperk): 
1. Paardenoffer 
2. Koeoffer 
3. Initiatie van de Sanyas (de orde van de verwerping) 
4. het offeren van ballen van vlees in de ceremonie van de manen 
5. het verbieden van de niyoga voor een weduwe 

 
De geschriften zeggen dat een weduwe een tweede man kan nemen in de volgende gevallen: 

1. als de echtgenoot naar het buitenland is en niet meer kan worden gevonden 
2. als hij dood is 
3. als hij is sanyasi 
4. als hij impotent is 
5. als hij in de baan wordt gedaan 

 
De bovenstaande verzen zijn uit de apocriefe boek, de Prashar Smriti. Het is een bevooroordeeld, 
volkomen onrechtvaardig en een groot zonde om een slechte tweemaal geborene beter te achten dan 
een deugdzame shudra. Als een koe, of het nou melk geeft of niet, wordt verzorgd door de melkman, zo 
ook wordt de ezelin verzorgd door de eigenaar, de pottenbakker die haar gebruikt om de potten te 
vervoeren. Zelfs de illustratie is niet geheel juist omdat de tweemaal geborene en de shudra behoort tot 
het menselijke soort, terwijl de koe en de ezel tot verschillende soorten behoren. Als een illustratie van 
het dierenrijk gedeeltelijk zou kunnen opgaan voor het menselijke ras, zal deze vers door de geleerden 
niet als waar kunnen worden aanvaard omdat het de rede te boven gaat. Paardenoffer en offer van de 
koe wordt niet door de Veda’s voorgeschreven, is haar afkeur in de kali yoga al tegengesteld van de 
Veda. Als het nodig is om deze handelingen in de kali yoga te verbieden kunnen wij aannemen dat het 
toegestaan moet zijn in de andere drie yoga's (Sat yuga, Dwapar yuga, Treta yuga); maar het is 
onmogelijk dat dit soort praktijken werden toegepast gedurende de perioden waarin rechtvaardigheid 
hoog tij vierde. Initiatie tot de orde van de sanyasi wordt in de Veda’s en andere Shastra's bekrachtigd, 
het is dus achterlijk om het te verbieden. Als het eten van vlees wordt verboden dan moet dit gelden 
voor alle perioden. Waarom is de schrijver van deze vers aan het blaffen als een hond, en spreekt hij 
nonsens uit, als dat Niyoga wordt toegestaan door de Veda. Als de man naar het buitenland is en de 
vrouw doet Niyoga wiens vrouw zal zij worden gerekend als haar echtgenoot door huwelijk terug komt? 
Men kan zeggen dat zij door recht behoort aan hem met wie zij is gehuwd. Dat is de juiste interpretatie, 
maar dit is niet terug te vinden in de Parashar Smriti. Zijn er maar vijf redenen van noodzaak dat een 
vrouw zich van de Niyoga moet bedienen? Er zijn zeker meer dan vijf redenen dat een vrouw Niyoga kan 
doen. Hier volgen enkele: 

1. langdurige ziekte van de echtgenoot 
2. serieuze meningsverschillen tussen de partners 

De bovenstaande verzen zijn het niet waard om te geloven. 
 
Vrager – Dus u heeft geen geloof in wat de Parashar zegt? 
Antwoord – Alles dat ingaat tegen de Veda’s is het niet waardig om te geloven, het maakt niet uit wie het 
heeft geschreven. Nog erger, dit zijn niet de woorden van Parashar. Er worden boeken geschreven in 
naam van verheven mensen als, Brahma, Vasishtha, Rama, Shiva, Vishnu, en Devi en deze boeken 
bevatten autoriteiten van deze grote mannen en vrouwen, om het zo acceptabel te maken voor de 
gehele wereld en de echte schrijvers kunnen hier dan geldelijk gewin uit halen. Het is daarom dat zij 
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boeken schrijven vol met dwaze en mythische verhalen. Van de smrities is alleen de Manu smriti de enige 
dat authentiek is, behalve de ingevoegde verzen. 
Wat gezegd is over de smrities geldt ook voor alle apocriefe boeken. 
 
Vrager – Is de orde van de huishoudens het hoogste of de laagste van de orders? 
 
Antwoord – Alle orders zijn nobel op eigen plek zegt Manu:- (Manu, hfts6,§90) net als alle rivieren en 
beekjes blijven stromen tot dat zij in rust komen in de oceaan, zo ook vinden mannen van alle orders rust 
in de huishouding. De mannen die geen orde hebben kunnen hun verplichtingen doen zonder hulp van 
een huishouding.  
(Manu,hfst3,§77) Net als dat alle levende wezens kunnen bestaan omdat er zuurstof is, zo ook kunnen 
mannen van alle orde bestaan omdat er een huishouding is. (Manu, hfst3,§78) Omdat de mannen van de 
drie orders – Brahmacharya, Vanaprasth, Sanyas- dagelijks worden ondersteund door de huishoudens 
met goederen en voedsel is de orde van de huishouding de beste orde. Met andere woorden is het de 
spil waarop het gehele systeem van de Ashram op draait. 
(Manu,hfst3,§79) De plichten van deze orde die niet kan worden uitgevoerd door lafaards en mannen die 
slechte gezondheid hebben, moet worden uitgevoerd met volle hart door hen die in deze wereld geluk 
willen kennen en eeuwige geluk hierna. 
 
Al het leven hangt dus af van de orde van huishouding. Als deze orde niet bestond, zou het menselijke ras 
niet vooruitgaan omdat de orde van de brahmacharya en sanyas niet mogelijk zou zijn geweest. Hij die 
slecht spreekt van deze orden is niet goed wijs en hij die goed spreekt is het waardig om te worden 
geëerd. Maar deze orde kan alleen vruchtbaar zijn en gelukkig als zowel de man als de vrouw tevreden 
zijn met elkaar, geleerd en energiek zijn, en hun verplichtingen volledig kennen. De hoofdoorzaken om 
voorspoed in de huishouding te brengen zijn brahmacharya en huwelijk door eigen keus. 
 
In dit hoofdstuk hebben wij kort besproken, terugkeer naar huis, huwelijk en het gehuwd leven. In het 
volgende hoofdstuk zullen wij het hebben over de orden van de Vanaprasth en de Sanyas. 
 
 Einde hoofdstuk 4 
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HOOFDSTUK 5 
 

VANPRASTH EN SANYAS 
 
 

(Shatpatha Brahman, 14) Na het vervullen van zijn brahmacharya moet een man het gehuwd leven 
betreden Grihastha, en daarna, Vanprasth en als laatste moet hij Sanyasi worden. Dit is het opeenvolgende 
fasen van het leven. 
 
(Manu,6,1) Na het gezinsleven laat dan een tweemaal geborene die zijn brahmacharya heeft vervuld leven 
in het woud met een vast geloof en zijn zinnen onder bedwang. 
 
(Manu,6,2) Als een gezinshoofd bemerkt dat zijn spieren beginnen te verslappen en zijn haren grijs zijn 
geworden en dat zelfs zijn zoon vader is geworden laat hem dan aanstalten maken om het woud op te 
zoeken. 
 
(Manu,6,3) Laat hem al het lekkers van de stad verwerpen zoals lekker eten, mooie kleding, de zorg van 
zijn vrouw overdragen aan zijn zonen of haar mee nemen naar het woud.  
 
(Manu,6,3) Hij mag met zich meenemen al het geen hij nodig heeft voor de homa, de stad verlaten en gaan 
leven in een eenzame woud met zijn zinnen volledig onderworpen. 
 
(Manu,6,5) Laat hem zijn vijf dagelijkse plichten volbrengen met verschillende soorten voedsel, (zoals 
soma, etc), groene kruiden, wortels, bloemen, fruit en knollen en hetzelfde geven aan de atithis. 
 
(Manu,6,8) Laat hem voortdurend bezig zijn met studeren en onderwijzen, een rustige geest behouden, 
vriendelijk zijn tegen allen, zijn passies onder controle hebben, anderen zijn kennis geven, en vriendelijk 
zijn tegen alle levende wezens. En zo moet hij zich zelf onder controle houden. 
 
(Manu, 6,26) Laat hem niet begerig zijn naar lichamelijk comfort, laat hem een brahmacharya zijn, m.a.w 
zich onthouden van seksuele bevrediging al is zijn vrouw met hem, hij moet slapen op de grond, en geen 
buitensporig liefde kennen voor zijn familie en voor zijn eigendommen, en leven onder een boom. 
 
(Mundakopanishad,1-2,11) Geleerde mannen met een rustig geest, die leiden een rechtvaardig leven in 
afzondering, vervuld van het verlangen om te weten en de waarheid te eigenen, vrij van alle onreinheid, 
levende van giften, realiseren het onveranderlijke, onsterfelijke, alomtegenwoordige geest door het 
praktiseren van yoga en kennen zodoende waar geluk. 
 
(Yayur Veda,20,24) Een Vanaprashti zou zo moeten bidden, Mag ik, O heer van de waarheid, na te zijn 
ingewijd door het doen van de Homa, in staat zijn om mijn geloften te houden, altijd waar zijn in woord, 
daden en gedachten en een vast geloof hebben in u. 
Een Vanaprasthi is dus gehouden om de waarheid te spreken en andere deugden eigen te maken, om te 
gaan met goede, geleerde mensen, om zo kennis te verkrijgen, met name goddelijke – en zijn geest puur te 
houden door yoga te doen en te mediteren. 
En als hij hierna het gevoel krijgt om de vierde fase in te gaan de fase van afstand doen (Sanyas Ashram). 
Laat hem dan zijn vrouw terug sturen naar zijn zonen en Sanyasi worden. 
Het onderdeel van Vanaprasth hebben wij kort beschreven, we zullen nu uitleggen over Sanyas en de fase 
van afstand doen. 
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 SANYAS ASHRAM 
  OF 
 DE FASE VAN AFSTAND DOEN 
 

(Manu,6,33) Na het passeren van de derde fase van het leven - van de vijftiende tot de vijfenzeventigste 
jaar als een vanprasthi in het woud, moet de man in de vierde fase alle relaties verwerpen en een Sanyasi 
worden. 
 
Vrager – Is het een zonde om Sanyasi te worden zonder de fasen van Grihasth en Vanaprastha te 
doorlopen? 
 
Antwoord – Het kan een zonde zijn en ook niet 
 
Vrager – Hoe kan het allebei zijn? 
 
Antwoord – Omdat hij die op jonge leeftijd Sanyasi wordt en terugvalt in sensualiteit de grootste zondaar 
is, maar hij die niet terugvalt is een groot heilige. 
(Brahman Granth) Een man kan sanyasi worden op het moment dat hij geen wereldlijke verlangens en 
affecties meer kent, het maakt dan niet uit of hij een Vanaprashti, Grihasthi of zelfs een Brahmachari is. 
Dus zijn er drie manieren om Sanyasi te worden. De eerste is het opvolgende methode door de drie fasen 
eraan voorafgaand te doorlopen. De tweede is om Sanyasi te worden uit Grihasth. Het derde alternatief is 
Sanyasi te worden meteen vanuit de Brahmacharya, maar deze methode kan alleen die man doen die 
perfecte kennis bezit en zijn zinnen en geest volledig onder controle heeft, en vrij is van alle sensuele 
verlangens en begiftigd met een sterk verlangen om de gemeenschap te dienen. In de Veda's wordt de 
sanyas aanbevolen met de volgende woorden – laat een brahmaan een Sanyasi worden enz…. 
 
(Kath Upanishad,2,23) Maar hij die heeft een laag karakter, niet vrij is van passie, en niet is een yogi en 
wiens gedachten niet tevreden is, kan nooit God kennen en in hem opgaan, al is hij een Sanyasi. 
 
(Kath Upanishad,3,13) Daarom moet een wijze sanyasi, zijn gedachten en spreken onthouden van alles dat 
een zonde is, en deze gebruiken om kennis te verkrijgen en de realisatie van zijn innerlijke. Laat hem zijn 
kennis gebruiken en zijn verlichte ziel gebruiken voor de realisatie van de geheel kalme machtig wezen en 
vrede in hem vinden. 
 
(Mundak Upanishad,2,12) Laat een Brahman die een sanyasi is, die weet dat alle goede dingen in deze 
wereld afhangt van daden, en dat de Superieure Geest niet te paaien is met daden, en dat alleen daden 
niet kunnen leiden tot realisatie, de liefde voor de wereld verzaken en met een of ander geschenk op zoek 
gaan naar een leraar die de Veda’s goed kent en die volledig is toegewijd aan God om kennis te verwerven 
van het goddelijke en al zijn twijfels verlaten. 
 
(Mundak Upanishad,2,8) Een mens moet de omgang vermijden met mensen die onwetend zijn en zichzelf 
op een arrogante manier wijs en geleerd vinden, en die vol met slechte kennis de wereld rondgaan en 
anderen en zichzelf veel ellende toebrengen. En blijf ook weg bij degenen die denken dat zij het doel van 
hun leven hebben bereikt door te handelen alleen. 
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(Mundak Upanishad,2,9) Maar omdat alleen het plegen van handelingen niet leiden tot realisering van 
God, lijden deze mensen in de wereldlijke dingen die ellende en verdriet teweeg brengen, en steeds 
wedergeboren worden. 
 
(Mundak Upanishad,2,6) Daarom moeten de Sanyasis die volledig overtuigd zijn van het bestaan van God 
door de Vedische mantra’s die verwijzen naar God en die een goddelijk leven leiden, wiens intellect 
helemaal puur is door verwerping van de wereldlijke genietingen, zij die zijn perfecte yogi’s die volledig 
controle hebben over hun zinnen en gedachten, zij genieten onsterfelijkheid en geraken uiteindelijk uit het 
wiel der wedergeboortes. 
 
(Chandoya Upanishad,8,12) De belichaamde ziel kan nooit vrij zijn van plezier en pijn, maar als de ziel die 
het lichaam heeft verlaten en die vrij is van zijn onreinheid opgaat in de alomtegenwoordige God in die 
staat van verlossing kan pijn en plezier van deze wereld de ziel niet raken. 
 
(Shatapath Brahmana,14,v,2,1) Een Sanyasi moet alle wereldlijke roem verwerpen, ook de liefde voor 
macht en plezier, en liefde voor zijn huis en haard, hij moet leven van giften en zichzelf verdiepen dag en 
nacht in al die dingen die leiden tot het eeuwige genade. 
(Shatapath Brahmana, Manu,6,38) Laat een Brahmaan die de Veda’s meester is Prajapati Yajna doen – dat 
als doel heeft het realiseren van God – hij moet alle tekenen van zijn klasse afdoen. Laat zijn vitale 
krachten in de plaats van de vijf vuren zijn en laat hij al zijn rijkdom afwijzen en daarna zijn huis verlaten en 
Sanyasi worden. 
 
(Manu,6,39) Hij die vrij is van angst voor alle levende wezens, verlaat zijn huis en wordt een sanyasi en die 
zich vervolgens inzet voor de uitleg en prediking van de heilige religie van de Veda’s en van andere 
Shastras bereikt de eeuwige genade genaamd mukti. 
 
Vrager – Wat zijn de (dharma) plichten van de Sanyasie? 
 
Antwoord – Dharma, met andere woorden, rechtvaardigheid nastreven, toewijding aan het recht, 
acceptatie van de waarheid, is gelijk voor alle klassen en orden, dus voor de gehele mensheid; maar de 
volgende plichten zijn speciaal voor de Sanyasi: 
 
(Manu,6,46) Laat een Sanyasi zijn ogen naar de grond richten tijdens het lopen en niet om zich heen staren 
en kijken, hij moet zijn water filteren voor deze te drinken, hij moet altijd de waarheid speken, en laat hem 
goed nadenken voordat hij spreekt, en zo waarheid accepteren en valsheid verwerpen. 
 
(Manu,6,48) Als tijdens een discussie iemand boos op hem wordt, moet hij op zijn beurt niet boos worden. 
Zelfs als hij wordt mishandeld laat de sanyasi blijven vertellen wat goed is voor de persoon om te zorgen 
dat zijn woorden altijd de ware woorden zijn, woorden doordingen namelijk de zeven openingen van 
menselijke systeem, de mond, de neusgaten, de ogen en de oren. 
 
(Manu,6,49) Met zijn ziel gericht op de hoogste macht, laat hem geen pijn en plezier voelen, geen vlees en 
bedwelmende middelen gebruiken, alleen spirituele geluk zoeken, laat hem het woord van waarheid 
verspreiden en de wereld verlichten met zijn licht van kennis. 
 
(Manu,6,52) Met geknipte haren, nagels, baard en snor, een waterdrager en staf dragend, okerkleurig 
kleding dragend, laat hem rondgaan met een rustig geest en zonder een levend wezen te pijnigen. 
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(Manu,6,60) Hij moet zijn gedachten onthouden van slechte begerige, liefde en haat verwerpen, geen wrok 
koesteren tegen een ander levend wezen en werken voor onsterfelijkheid. 
 
(Manu,6,66) Of hij wordt belasterd of geprezen laat een Sanyasi hier onverschillig tegen staan, deugd 
praktiseren en anderen helpen deugdzaam te zijn. Hij moet goed onthouden dat de staf, de waterdrager 
en de okerkleurige kleding – tekens van zijn orde – hem niet ontheffen van de plichten van zijn orde. De 
menselijke ras verheffen door het prediken van de waarheid en het verspreiden van kennis is de primaire 
plicht van een Sanyasi. 
 
(Manu,6,67) Een beroep zonder praktijk heeft geen zin. 
(Manu,6,70) Laat een sanyasi daarom zoveel pranayamas doen als hij kan - mediteren op AUM – de 
hoogste naam van God – en de viharitis, maar hij moet niet minder dan drie pranayamas doen. Dit alleen is 
de hoogste devotie. 
 
(Manu,6,71) Net als dat een goudsmid door te blazen tegen een stukje goud de onpure elementen doet 
verdwijnen door oxidatie - zo ook doet pranayama door het balzen van de longen – alle onpure elementen 
van het lichaam en organen door oxidatie verdwijnen. 
 
(Manu,6,72) Laat daarom een Sanyasi de onreinheid van zijn zinnen, gedachten en ziel verbranden door 
praktiseren van pranayama, zonde vernietigen door concentratie, sensuele gehechtheid vernietigen door 
pratyahara, en kwaliteiten tegengesteld van God, zoals plezier en verdriet, en onwetendheid door 
concentratie. 
 
(Manu, 6,73) Door het praktiseren van yoga laat hem ervaren de werking van de 
alomtegenwoordige en alwetende geest in alle dingen (laag en hoog), en tegelijk van zijn 
eigen ziel - hetgeen moeilijk waarneembaar is voor de onwetende en door hen die geen 
yogis zijn. 
 
(Manu,6,75) Alleen die sanyasi is van zaligheid begiftigd in deze wereld, door zich te 
onthouden van wreedheden tegen alle levende wezens, en het verwerpen van sensuele 
pleziertjes, door het verrichten van goede daden die zijn voorgeschreven in de Veda’s, en 
door devotie. 
 
(Manu,6,80) Alleen als een sanyasi al zijn verlangens voor aardse dingen opgeeft en puur is 
in gedachten en gevoelens ten opzichte van alle dingen, zal hij ware geluk verwerven dat 
zelfs na zijn dood zal voortduren. 
 
(Manu,6,91) Het is daarom geboden dat alle – brahmacharyas, grihasthis, vanaprasthis en 
sanyasis – met vlijt de juiste wijze van leven volgen die een tiental regels kent: 

1. Het krijgen van een sterke geest en tevredenheid 
2. Manu,6,91, het hebben van een geest van vergiffenis onder alle omstandigheden 

– als men wordt geprezen dan wel afgekraakt, geëerd of onteerd, etc. 
3. Devotie van de geest aan de deugd en het onthouden van zonde en ondeugd, 

door het vermijden van zondige gedachten zelfs voor een klein moment. 
4. Eerlijkheid – het bemachtigen van een ding zonder de toestemming van de 

eigenaar, of door fraude, hypocrisie, of schaden van vertrouwen, of door valse 
leringen, of op welk ander manier ook dat wordt verworpen door de veda’s, 
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wordt oneerlijkheid genoemd of diefstal; het tegenovergestelde wordt eerlijkheid 
genoemd. 

5. Puurheid of reinheid – lichamelijk en geestelijk. Geestelijke reinheid behelst vrij 
zijn van buitensporige liefde of haat, van vooroordeel of onrechtvaardigheid, etc. 
lichamelijke reinheid behelst het lichaam schoonhouden met water, modder, etc. 

6. Richten van de zinnen op het pad van rechtschapenheid en vrijheid van zonde. 
7. Het ontwikkelen van het eigen intellect door zicht te onthouden van 

bedwelmende middelen en andere stoffen die de groei van het intellect kan 
tegen werken, de omgang met slechte mensen en luiheid, verwaarlozing, etc, en 
door het gebruik van gezonde dingen, omgaan met nobele mensen en door het 
beoefenen van yoga. 

8. Het verkrijgen van de juiste kennis van alle dingen – van de aarde tot en met God 
– en haar juiste toepassing. Met andere woorden, het kennen van een ding zoals 
het is, erover spreken als is in de gedachten, en te handelen naar wat is 
gesproken, vaststellen van correcte kennis; het omgekeerde ervan is 
onwetendheid. 

9. Waarheid is de harmonie van gedachten, woord en daden. 
10. Vrij zijn van slechte gewoontes, en het verkrijgen van een kalme geest en andere 

goede kwaliteiten. 
 
Laat allen deze tien regels volgen voor een juiste manier van leven. Met name is het de 
plicht van de sanyasi om deze regels te volgen, zoals voorgeschreven door de Veda’s, en 
anderen te helpen door het ze te leren en erover te spreken. 
 
(Manu,6,81) Door zichzelf te bevrijden van alle niveaus van slechte omgang, en van 
plezier en verdriet en vergelijkbare, een sanyasi verblijft dan in de aldoordringende God. 
Daarom moeten alle sanyasis de geesten verlichten van grihasthis en alle anderen over 
alle vragen, hun twijfel wegnemen, ze bevrijden van alle slechte invloeden, en ze helpen 
de pad der rechtvaardigen te volgen. Dit is de grondplicht van de sanyasis. 
 
Vrager – Hebben brahmanen het exclusieve recht om sanyasa te worden of kunnen 
andere klassen Kshatriyas en anderen hetzelfde doen? 
 
Antwoord – Brahmans alleen hebben dit recht. Hij alleen is brahmaan wiens kennis 
perfect is, hij die deugdzaam is en die zich richt op het doen van goede daden. Om de 
sanyasa in te gaan zonder het hebben van de perfecte kennis en een vast geloof in 
waarheid en God, en zonder afstand doen van de aardse dingen, kan niet vruchtbaar zijn 
voor de wereld. 
 
(Manu,6,97) Daarom is het algemeen bekend dat alleen een brahmaan het privilege heeft 
om sanyasi te worden. De wijze Manu zegt hierover: ‘o grote zieners, deze vierstadige 
plicht van de brahmaan (brahmacharya, grihasth, vanaprasth, sanyasi) is aan u bekend 
gemaakt. Het leidt tot ware geluk in dit leven en tot eeuwige zaligheid in het volgende. 
Hoor nu van mij de plichten van de kshatriyas – de klasse der regeerders. Het is nu 
duidelijk geworden dat sanyasa worden de eerste plicht is van de brahmaan, terwijl de 
orde van brahmacharya en andere ordes ingaan de plicht is van de kshatriyas en van 
andere klassen. 
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Vrager – Wat de noodzaak om sanyasi te worden? 
 
Antwoord – Net als het hoofd noodzakelijk is voor het lichaam, zo ook is de orde van de 
sanyasa noodzakelijk voor de andere klassen, omdat zonder er geen vooruitgang van 
kennis  en rechtvaardigheid mogelijk is. De mensen behorende tot de andere orde die 
bezig zijn met het huishouden en in toegewijde dienst hebben geen vrije tijd. Daarnaast is 
het voor mensen van andere orde heel moeilijk in hen handelen geheel onpartijdig te zijn, 
noch kunnen zij vergeleken worden met een sanyasi, omdat deze vrij is van alle 
wereldlijke verbintenissen bij zijn goede daden voor de wereld. Mannen van andere ordes 
hebben niet zoveel tijd als een sanyasi die de ware kennis bezit van alle dingen om de 
mensen te verheffen door ze in te lichten over alle onderwerpen. Maar de hoeveelheid 
van goede daden door het onderwijzen en preken, die de sanyasi kan doen die vanuit de 
brahmacharya direct in sanyasa treedt kan niet worden vergeleken met de hoeveelheid 
die de sanyasi die vanuit grihasth of vanprasth in de sanyasa treedt. 
 
Vrager – Is de sanyas niet tegen de bedoeling van God, omdat god de mens heeft 
geschapen om zicht voort te planten. Als mensen niet trouwen is er geen nageslacht. Als 
de sanyas de hoofd klasse is en als alle mensen hierin zouden treden, dan zou de 
menselijke ras uit sterven. 
 
Antwoord – Zo, ziet u niet vaak mensen die gehuwd zijn toch zonder kinderen? Gaan er 
niet kinderen verloren door de dood? Dit zou dan ook tegen de wens van god zijn? Maar 
als je zegt ‘een man kan je niet kwalijk nemen als hij zijn einddoel niet bereikt zelfs nadat 
hij zijn best heeft gedaan,’ antwoord ik u dat vele jonge mensen in grihasth met elkaar 
vechten en de dood vinden. Is dit niet een zwaar verlies voor de gemeenschap? Het 
verdorven intellect is vaak de oorzaak van vele onenigheden. Als een sanyasi door de 
juiste wijze van leven te prediken zoals in de Veda’s staat, harmonie kan creëren en liefde 
tussen de mensen van de naties die elkaar vijandig zijn, zal hij de redder zijn van 
honderdduizenden levens, en zo zal hij net als de grihasthi de oorzaak zijn van toename 
van de bevolking. En niet alle mannen kunnen sanyasa worden, omdat niet allen vrij 
kunnen zijn van sensuele verlangens. De mensen die door de sanyasi worden overgehaald 
om een rechtvaardig leven te leiden kunnen net zo goed als zijn kinderen worden gezien.  
 
Vrager – Sanyasis zeggen dat zij geen plichten hebben te vervullen. Zij nemen aan de 
noodzakelijke dingen zoals voedsel, kleding etc, van de huishouders om te kunnen leven 
en genieten van de wereld. Waarom zouden zij zich druk maken om deze wereld van 
onwetenden? Zij houden zich voor dat zij Brahma (God) zijn en zijn tevreden. Als een 
ander persoon hun op dit onderwerp een vraag zou stellen kunnen zij dezelfde zeggen, 
dat ook hij God is, dat zonde en deugd de ziel niet kan raken, omdat de perceptie van kou 
en hitte gevoelens zijn van het lichaam, honger en dorst dat van de nervauric krachten, en 
plezier en pijn dat van de geest. Dat de wereld een illusie is en zo ook alles wat ermee te 
maken heeft. Daarom is het niet wijs om erin verstrikt te raken. Deugd en ondeugd zijn de 
functies van de zinnen en de geest, niet van de ziel. Zij onderwijzen dit en vergelijkbare 
dingen aan de mensen, terwijl u andere dingen zegt over de plichten van de sanyasi. 
Welke is dan vals en wel waar?  
 
Antwoord – Is het niet hun plicht om goed te doen? Manu zegt hierover’’door het 
verrichten van het goede voorgeschreven door de Veda genieten sanyasis het eeuwige 
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geluk” Het is dan duidelijk volgens Manu dat Vedische handelingen – praktiseren van een 
rechtvaardig leven – zelfs voor de sanyasis onvermijdelijk is. Kunnen zij leven zonder eten 
en kleding (en ander soortige noodzakelijkheden van het leven). Als zij dit niet kunnen, 
waarom zou het dan niet schandalig en zondig zijn als zij zouden leven van hetgeen zij 
krijgen als sanyasis. Zij accepteren voedsel en kleding en andere noodzakelijk dingen om 
van te leven van de huishouders, terwijl zij niks goeds terug doen. Zijn de sanyasis dan 
niet de grootste zondaars. Het is te vergelijken met het hebben van ogen en oren die 
nutteloos zijn als je er niet mee kan zien en horen, zo ook zijn die sanyasis die niet de 
waarheid prediken, noch de Vedas en andere Shastras bestuderen of onderwijzen een last 
voor de gemeenschap. Zij die zeggen en schrijven, dat zij zich niets aantrekken van deze 
wereld van onwetendheid, zijn zelf leugenaars en onwetend. Zij zijn de reden dat zonde 
toeneemt en zijn zelf de grootste zondaars. Alle handelingen verricht met het lichaam en 
haar organen, wordt opgenomen door de ziel, en zal daardoor van de vruchten genieten 
of lijden. Zij, die beweren dat de menselijke ziel een is met God, lijden aan grote 
onwetendheid, omdat de menselijke ziel begrensd is, terwijl God onbegrensd is, 
alomtegenwoordig en alwetend. Nogmaals, God is eeuwig, Heilig, alintelligent en vrij door 
natuur, terwijl de menselijke ziel soms vrij is en soms niet. God, die is alomtegenwoordig 
en alwetend, kan niet onderhevig zijn aan twijfel of onwetendheid, terwijl de menselijke 
ziel soms onwetend is en soms wijs. God heeft niet te lijden van de dood en geboorte, 
terwijl de menselijke hier wel van te lijden heeft. Wat de sanyasis volgens u zeggen zijn 
dus valse leerstellingen. 
 
Vrager – Sanyasis zijn mensen die alle handelingen hebben verworpen, ze mogen nooit 
vuur en edele metalen aanraken. Is dit waar of niet? 
 
Antwoord – Neen, Hij die in commune is met God en die de heilige natuur bezit waardoor 
alle slechte daden worden vermeden wordt een sanyasi genoemd, met ander woorden, 
hij die het goede praktiseert en zonde en ondeugd uitroeit is een sanyasi. 
 
Vrager – Onderwijzen en preken wordt door de huishouder gedaan, vanwaar dan de 
noodzaak van de sanyasi? 
 
Antwoord – Laat alle mannen en vrouwen van alle standen en fasen van leven zoveel 
mogelijk onderwijzen en preken, maar de huishouder kan nooit zoveel tijd hebben of 
helemaal onpartijdig zijn als de sanyasi. Het is waar dat het de plicht van de brahmaan is 
om te onderwijzen en te prediken - mannen moeten mannen leren, en vrouwen moeten 
vrouwen leren. Het is onmogelijk voor een grihasthi om de tijd te hebben die een sanyasi 
heeft, om rond te reizen. Trouwens het is de sanyasi die de brahmaan weerhoudt om van 
de pad zoals verklaard door de Vedas te verlaten. Daarom zijn de sanaysis nodig. 
 
Vrager – Een sanyasi moet niet langer dan een nacht op een plek blijven. Is dit waar? 
 
Antwoord – Op een bepaalde manier is het waar; omdat door te blijven hangen op een 
plek kan een sanyasi niet de gehele gemeenschap dienen. Maar als een sanyasi veel meer 
goed kan doen door op een plek te blijven laat hem dat dan doen, zoals in het verleden de 
sanyasi Panchshikha bij koning Janak is gebleven voor vier maanden, en sommigen zelfs 
voor jaren. Deze regel van niet langer dan een nacht op een plek blijven is ook bedacht 
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door de hypocriete sektes omdat zij bang zijn dat als een sanyasi langer zou blijven hun 
fraude weleens zou kunnen worden blootgelegd waardoor het niet verder zou groeien. 
 
Vrager – Hij die een sanyasi goud zou geven zal naar de hel gaan. Wat zegt u hierop? 
 
Antwoord – Dit is ook weer een uitvinding van de zelfzuchtige orthodoxe sektes – de 
vijanden van klassen en standen. Zij weten dat als een sanyasi geld zou krijgen, dat het 
een groot middel zou zijn om hun praktijken te exposeren. De sektes zouden eronder 
lijden en zouden de sanyasi niet onder controle kunnen houden. Als de giften onder hun 
beheer blijft zal de sanyasi natuurlijk bang van ze zijn. Als het als een goede daad wordt 
gezien dat er giften worden gedaan aan onwetende en zelfzuchtige mensen, hoe kan er 
dan enige schade zich voor doen als men het zou geven aan de geleerde en 
onbaatzuchtige sanyasi.  
 
(Manu,2,6) Manu zegt laat een man een sanyasi geven giften van waardevolle stenen en 
goud. Trouwens wat u hierboven heeft geciteerd is absurd, omdat als een gever de 
sanyasi goud geeft en hij gaat naar de hel, door het geven van zilver, diamanten en 
waardevolle stenen zou hij weleens naar de hemel kunnen gaan. 
 
Vrager – Het bovenstaande citaat heb ik verkeerd geciteerd, het gaat eigenlijk zo: door 
het leggen van giften in de handen van een sanyasi, gaat de schenker naar de hel. 
 
Antwoord – Dit is ook weer een uitvinding van een onwetende geest. Als een persoon 
naar de hel zou gaan door het leggen van giften in de handen van een sanyasi, moet hij ze 
in zijn voeten zetten of het in een zak geven, hij zou dan misschien naar de hemel gaan. 
Het is waar dat als een sanyasi meer geld heeft dan hij nodig heeft hij bang kan worden 
voor dieven en zou hij verleidt kunnen raken door begeerte. Maar hij die is wijs en 
geleerd zou zoiets nooit doen, noch zal hij versstrikt raken in aardse bezittingen, omdat, 
hij tijdens het getrouwde leven of studentenleven al heeft kunnen genieten van de 
geneugten of het heeft meegemaakt en heeft het van geen substantieel waarde 
gevonden. Als hij een sanyasi is geworden direct van de student zijn en hij is vrij van alle 
aardse verlangens, zal hij nooit toestaan om verblind te raken door deze dingen. 
 
Vrager – Het wordt gezegd dat als een sanyasi deelneemt aan de Shradha (een feest 
gegeven ter ere van de priesters die zeggen dat de geesten van de voorvaderen van de 
gastheren krijgen hetgeen de priesters van de gastheer krijgt aangeboden) de geesten van 
de voorouders van de gastheer wegrennen van het feest en in de hel belanden. Is dit 
waar? 
 
Antwoord – Ten eerste dat de geesten de shradha bezoeken en het voedsel en drinken 
gebruiken dat wordt gegeven aan de priesters is een leugen en een onmogelijkheid, 
omdat het tegengesteld is aan de leer van de Vedas en tegen alle redelijkheid ingaat. Wie 
zal er dan vluchten als de geesten niet naar de shradha komen. Hoe kunnen de 
voorouderen terugkomen als alle zielen na de dood weer geboren worden naar gelang de 
daden in het leven en de wetten van God. Deze valse leerstelling is ook weer een 
uitvinding van de hebzuchtige orthodoxe priesters en de Vairagees. Het is waar dat waar 
de sanyasi naar toe gaat deze fraude van de shradha van de doden, dat tegen de leer van 
de Vedas is meteen zal verdwijnen. 
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Vrager – Hij die sanyasi wordt direct vanuit brahmacharya zal nooit in staat zijn om 
zichzelf onder controle te houden omdat het heel erg moeilijk is om jezelf onder controle 
te houden. Daarom is het beste om sanyasi te worden op oudere leeftijd als men de fasen 
van huishouder en vanaprastha heeft doorlopen. 
 
Antwoord – Hij die zijn passie niet onder controle kan houden moet zeker niet sanyasi 
worden vanuit de Brahmacharya. Hij die heel goed de kwaden kent van de sensuele 
voldoening en de voordelen van het behouden van de voortplantingselementen kan nooit 
wellustig zijn. Zijn voortplantingselementen is als brandstof voor zijn gedachten. Met 
andere woorden het wordt opgemaakt tijdens het intellectuele proces. Net als de 
gezonde persoon geen dokter en medicijnen nodig heeft, zo ook moet een man en vrouw, 
wiens doel in het leven is het bevorderen van kennis, het bevorderen van ware religie en 
het goede doen voor de wereld, het getrouwd leven niet willen net als Panchshikha en 
Gargi van yore. 
Daarom zijn alleen zij gerechtigd om sanyasi te worden die hiervoor geschikt zijn en 
anderen niet. Als een ongeschikt persoon sanyasi zou worden zal hij zichzelf en ook 
anderen veel ellende bezorgen.  
 
Net als de Samrat Rajs de soeverein is van het hele universum, zo ook is de Sanyasi 
Parivirat een universeel leraar of de leraar van de humaniteit. Maar de soeverein wordt 
alleen gerespecteerd in zijn eigen land en door zijn eigen onderdanen terwijl de sanyasi 
overal wordt geëerd. Bridh Chanik zegt ook” Er kan geen vergelijking zijn tussen een 
koning en een geleerde persoon, omdat de koning wordt gerespecteerd in zijn eigen land, 
terwijl de ander overal wordt gerespecteerd. 
 
Om nogmaals de plichten van de vier klassen te resumeren:  
Brahmacharya ( de 1e fase van het leven) is bedoeld om het lichaam te perfectioneren en 
het eigen maken van kennis en cultuur. 
Grihastha ( de 2e fase van het leven) is bedoeld om goede bezigheden en werk te vinden. 
Vanaprasth ( de 3e fase van het leven) is voor meditatie, concentratie van de gedachten 
op diepzinnige onderwerpen, het perfectioneren van het karakter en het verkrijgen van 
hogere kennis. 
Sanaysi ( de 4e fase van het leven ) is bedoeld om de kennis van de Veda’s te verspreiden 
en van andere shastras en het praktiseren van deugd en verwerpen van ondeugd, het 
preken van de waarheid en wegnemen van twijfel en onwetendheid van de mensen. 
Maar zij die niet de plichten van de sanyasi vervult zoals het prediken van de waarheid en 
rechtvaardigheid zijn mensen van heel laag allooi en zullen zeker de hel zien. 
Daarom is de sanyasi gehouden om zich volledig in te zetten voor prediking van de 
waarheid en de geest van de mensen te verlichten die aan het twijfelen zijn, zich met 
devotie te wijden aan de studie van de Vedas en andere Shastras en de promotie van de 
Vedische religie, om zo het goede te promoten (lichamelijk, sociaal, geestelijk en 
spiritueel) voor de hele wereld. 
 
Vrager – Moeten bedelmonniken die geen sanyasi zijn zoals de vairagees, khakees, enz de 
rang van sanyasi krijgen? 
 
Antwoord – Nee, zij hebben niet eens de karakter van een sanyasi. Zij belijden een anti-
Vedische geloof, hebben meer respect voor de woorden van hun sekteleiders dan voor de 
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Vedas, zijn bezig met valse praktijken, zorgen voor hun eigen zelfzuchtigheid en 
verstrikken anderen in hun geloofsbelijdenis en occulte. Laat staan goed te doen voor de 
wereld zijn zij bezig om zich zelf te bevoordelen door mensen te misleiden. Zij hebben dus 
niet het recht om tot de orde van de sanyasi te behoren, maar daarentegen zou hun orde 
de orde van de zelfzuchtigen moeten heten, zonder twijfel. 
“zij alleen kunnen als sanyasi worden gezien en zijn de grote wijzen die belopen het pad 
van de rechtvaardigheid en anderen helpen hetzelfde te doen, zorgen voor hun eigen 
geluk alsook van de hele wereld hier en in het hiernamaals. 
 
Zo hebben wij kort besproken de orden van de Sanyas. In het volgende hoofdstuk zullen 
we het hebben over de wetenschap van het regeren. 
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HOOFDSTUK 6 
RAJA DHARMA OF DE WETENSCHAP VAN HET REGEREN 

 
De grote Manu heeft tegen de Rishi’s die bij hem te rade gingen gezegd nadat hij uiteen had gezet 
de plichten van de vier klassen en de vier ordes, nu zullen wij behandelen de Raja Dharma en de 
plichten en kwaliteiten van de regeerders met andere woorden we zullen nu uiteenzetten wie 
goed genoeg is om de koning te zijn, hoe hij moet worden geselecteerd en hoe hij de hoogste 
zegening kan krijgen – verlossing.  
 
Manu, 7, 1, 2  
Laat een Kshatriya wiens kennis en cultuur net zo perfect is als dat van een Brahmaan, het land 
regeren met de perfecte kennis op de volgende manier: -  
 
Rig Veda, 3, 38, 6  
God leert ons” ten voordele van de regeerders en de geregeerden dat er drie assemblees zijn– 1. 
Religieus, 2. wetgevend, 3. onderwijs. Elk van ze moet zijn eigen onderwerpen behandelen en 
hierover besluiten nemen en de burgers begiftigen met kennis, cultuur, rechtvaardigheid, 
onafhankelijkheid en rijkdom en zo de mensen gelukkig maken. 
 
Atharva Veda, 15 ,2, 9, 2  
Laat de drie assemblees, de militaire raad en het leger harmonieus samenwerken en zo de 
regering van het land bedrijven. 
 
Atharva Veda, 19, 7, 55, 6  
Een koning moet de assemblee op de volgende wijze toespreken: laat de voorzitter van de 
assemblee de regels van de assemblee volgen en de andere leden moeten dit ook doen. Het 
betekent dat nooit een enkele persoon de absolute macht moet hebben. De koning die is de 
president van de assemblee en de assemblee moeten van elkaar afhankelijk zijn. Beide moeten 
staan onder controle van het volk, die op hun beurt weer door de regering moet worden 
geregeerd. 
 
Shatapatha Brahman, 12, 2, 3, 7, 8  
Als dit systeem niet wordt gevolgd en de koning zou onafhankelijk zijn van het volk en absolute 
macht hebben, zal hij het volk verarmen – omdat hij dan een despoot zou worden en arrogant – 
en ze zal onderdrukken, zelfs misschien opeten net als een tijger of ander carnivoor andere dieren 
op eten. Een despoot heerser zal nooit toestaan dat er andere machten naast de zijne zullen 
bestaan, hij zal de rijken beroven, hun rijkdom op een onrechtvaardige wijze zich eigen maken en 
zo zijn hebzucht vervullen. Nooit moet een enkele persoon absolute macht hebben. 
 
Atharva Veda, 1, 6, 10, 98 
O volk, laat alleen die man onder jullie koning worden – president van de assemblee – die is een 
machtige veroveraar van de slechten, nooit door de slechten is verslagen, de kracht heeft op 
opperheerschappij, die is verlicht, die het waardig is om een president te worden, die bezit zeer 
nobele kwaliteiten, karakter; hij die waardig is voor aanbidding, vertrouwen en respect van allen. 
 
Yayur Veda, 9, 40 
O u geleerde mannen, benoem die man tot uw koning – de president en hoofd van de staat – die 
is rechtvaardig, onpartijdig, goed opgeleid, cultiveert en een vriend voor allen. Alleen op deze 
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wijze zult u van universele soevereiniteit genieten, machtiger zijn dan anderen, de staatsbelangen 
kunnen doen, goede politiek kunnen bedrijven, welvaart vergaren en de wereld verlossen van 
haar vijanden. 
 
Rig Veda, 1, 39, 2  
God onderwijst in de Veda, Heersers uw elementen van oorlogvoering (zoals geweren, kanonnen, 
bogen, pijlen enz.) en oorlogsmaterialen (als kruit) mogen deze strijdwaardig zijn, sterk en 
uithoudingsvermogen hebben en uw vijanden verslaan. Laat uw leger een glorieus leger zijn zodat 
u altijd de overwinning zult behalen. Maar de voorgaande dingen zullen niet verkregen worden 
door de verachtelijke en de onrechtvaardige. Met andere woorden, het is alleen als de mensen 
eerbaar blijven, rechtvaardig en deugdzaam dat ze dan politiek groot zijn. Als ze slecht en 
onrechtvaardig worden dan zijn ze absoluut geruïneerd. 
 
Daarom moet een natie de hoogst geleerde mensen selecteren voor het onderwijzende orgaan, 
de meest toegewijde personen voor de religieuze organen en de mannen met prijzenswaardige 
karakter voor het maken van recht: en laat die persoon die de beste kwaliteiten heeft, die veel 
heeft bereikt en die een goed karakter heeft als hoofd worden gesteld van de politieke 
assemblee. 
 
Laat de drie assemblees met elkaar samenwerken, en goede wetten maken en laat allen deze 
regels gehoorzamen. Alle mensen moeten zich onderwerpen aan de regels die zijn gemaakt voor 
algemeen welzijn; de mensen moeten wel vrij zijn in hun individuele welzijn. 
 
Kwaliteiten van het hoofd der staat. 
 
Manu, 7, 4, 6, 7 
Hij zou net zo sterk moeten zijn als elektriciteit; zo geliefd door zijn mensen als hun eigen adem, in 
staat zijn om de meest diepe gedachten van anderen te lezen, en rechtvaardig in zijn handelen als 
een rechter. Hij moet de geesten van de mensen verlichten door verspreiding van kennis, recht, 
en rechtvaardigheid, en vernietigen van onwetendheid onrecht net als de zon de wereld verlicht. 
Hij moet zo zijn als vuur dat slechtheid doet verdwijnende, de slechten en de criminelen gevangen 
houdt als een bewaarder, en de harten verblijdt van de goeden net als de maan; hij maakt het 
land rijk en welvarend net als de schatbewaarder zijn kist vol houdt; hij moet zijn krachtig en 
machtig als de zon; hij moet maken dat de mensen hem vrezen en ontzag hebben; en hij moet 
ervoor zorgen dat niemand in de wereld hem met een scheef oog durft aan te kijken. Hij alleen is 
geschikt om hoofd van d e staat te zijn die is als vuur, de wind, de zon, de maan, een rechter, een 
schatbewaarder, een doelverdediger die de slechten onder controle houdt en die is als de 
elektriciteit. 
 
 
   DE WARE KONING 
 
Manu, V11, 17, 19, 24, 28, 30, 31 
De wet alleen is de ware koning, de uitvoerder van recht, de tuchtmeester. De wet alleen is de 
zekerheid dat ervoor zorgt dat de vier klassen haar plichten nakomen. De wet alleen is de ware 
regeerder die orde behoudt onder de mensen. De wet alleen is de beschermer. De wet blijft 
waken terwijl alle mensen slapen. De wijzen daarom kijken alleen naar het recht als Dharma of 
recht. Wordt de wet juist uitgevoerd dan zijn alle mensen blij, wordt de wet onjuist uitgevoerd 
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dan ruïneert het de koning. Al de vier klassen worden dan corrupt, alle orde komt dan tot haar 
einde, er zal dan niks meer zijn dan chaos en corruptie als de wet niet juist wordt toegepast. Daar 
waar de wet – gelijkend op een angstaanjagende man, zwart van kleur met rode ogen – de 
mensen angst inboezemend en ze weerhoudt voor crimineel gedrag, daar dwalen de mensen 
nooit af en zullen ze uiteindelijk gelukkig leven als het wordt uitgevoerd door de rechtvaardige en 
geleerde mensen. 
Alleen hij wordt in staat geacht de wet te beheren geschreven door de wijzen, die altijd de 
waarheid spreekt, die is bedachtzaam, hoog intellectueel en heel wijs in het verkrijgen van deugd, 
rijkdom en goede gedachten. Als de wet door de koning op juiste wijze wordt beheerd zal het de 
deugdzaamheid vergroten, de verwerving van kennis vergroten en zal het verzekeren dat de 
wensen van het volk in vervulling gaat. Maar dezelfde wet vernietigt de koning die is sensueel, 
traag, listig, kwaadwillig, gemeen en lafhartig. 
 
Groot is de macht en kracht van de wet. Het kan niet worden beheerd door een persoon die 
onwetend en onrechtvaardig is. Het zal zeker de ondergang teweegbrengen van de koning die het 
pad van de rechtvaardigen verlaat. 
 
De wet kan nooit naar behoren worden uitgevoerd door een man die niet is geleerd en geen 
cultuur heeft, en geen wijze en goede mensen om zich heeft die hem assisteren en is verzonken in 
sensualisme. Hij alleen is gerechtigd de wet uit te voeren wiens tweede naam rechtvaardigheid is, 
hij die is wijs, rein van hart, waar van karakter, omgaat met de goeden, zich onderwerpt aan de 
wet en zich laat assisteren door ware en machtige mensen in het vervolbrengen van zijn plichten. 
 

HOOFD MINISTERIES 
 
Manu, X11, 100, 110-111 
De vier belangrijkste Ministeries – hoofd der strijdkrachten, hoofd van het Burgerlijk regering, 
Minister van Justitie, en de Allerhoogste hoofd van alle - de koning – kan alleen vervuld worden 
door personen die goed thuis zijn in alle vier Veda's en de Shastra’s, zijn vertrouwd met alle 
wetenschappen en filosofieën, vroom, en hebben een perfecte controle over hun verlangens, 
passies en beschikken over een nobel karakter. 
 
Laat niemand de wetten overtreden die zijn goedgekeurd door een vergadering van tien mannen 
geleerd en wijs, of op zijn minst van de drie van zulke mannen. Deze vergadering moet bestaan uit 
leden die goed thuis in de vier Veda's, scherpe logici, meesters van de taal, en mensen vertrouwd 
met de wetenschap van de religie, moeten zij behoren tot de eerste drie klassen - Brahmacharya, 
(celibaat), Grihastha (getrouwd leven), Vaanaprastha (verzaking). 
Laat niemand overtreden wat er is besloten door een vergadering van drie mannen die geleerden 
zijn in de Rig Veda, de Yajur Veda en Saama Veda respectievelijk. 
 
Zelfs het besluit van een Sanyasi, (wijze), die volledig vertrouwd is met alle vier de Veda’s en 
superieur is aan alle tweemaal geborenen (Dwijaas) moet beschouwd worden als van de hoogste 
autoriteit. Maar laat niemand zich houden aan de beslissing van myriaden van onwetende 
mensen.  

Zelfs een vergadering van duizenden mannen kunnen niet als een Vergadering worden 
aangewezen, als ze zijn verstoken van zulke hoge deugden als zelfbeheersing of eerlijk karakter, 
onwetend zijn van de Veda's en zijn mannen van geen begrip, zoals de Shudra’s.  
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Niemand hoeft zich te houden aan de wet vastgesteld door mannen die onwetend zijn, berooid 
van de kennis van de Veda, anders wordt men slachtoffer van honderden soorten van zonde en 
ondeugd. Daarom, moeten we voorkomen dat onwetenden ooit lid worden van de 
bovengenoemde drie organen - politiek, onderwijs en religieuze. Daarentegen laten we vrome en 
geleerde verkiezen tot deze ambten. 

KWALITEITEN VAN DE LEDEN VAN DE POLITIEKE ASSEMBLEE 

Manu V11, 43-45 
Zij alleen zijn goed genoeg om de functies te vervullen van President of lid te zijn van de politieke 
assemblee die kennis hebben van de drie soorten van kennis; kennis van goede daden en praktijk 
ervan, die kennis hebben hoe de geest tot rust te kunnen brengen door meditatie, en kennis 
hebben om moeilijke onderwerpen te kunnen begrijpen, en van de superieure kennis die 
voorkomt uit de eerste twee, van de leraren van de Veda’s- de ware systeem van het regeren, de 
wetenschap van logica, de heilige kennis die bestaat uit de kennis van de natuur, karakter en 
eigenschappen van God en de kunst van het voordragen en debat. Laat alle leden en leiders altijd 
het pad van rechtschapenheid bewandelen, de zintuigen onder perfecte controle houden en zich 
verre houden van zonde. Laat hem altijd Yoga praktiseren en mediteren op God in de ochtend en 
de middag, omdat hij die zelf geen controle heeft over zijn geest, gedachtes en zintuigen – de 
subjecten van de ziel – hij kan andere mensen nooit onder controle houden. 
 
Laat de mens daarom met grote toewijding wegblijven van (en anderen helpen dit te doen) de 
achttien ondeugden, ondeugden waarin een persoon eenmaal gevangen heel moeilijk weer uit 
kan ontsnappen; tien die voortkomen uit liefde en plezier en acht vanuit woede. 
 
Een koning die verslaafd is aan ondeugden die voortvloeien uit de liefde voor pleziertjes verliest 
zijn koninkrijk, rijkdommen en macht en zelfs zijn karakter. En hij die verslaafd is aan ondeugden 
voortkomend uit woede kan zelfs zijn leven verliezen.  
De tien ondeugden die voorkomen uit liefde voor plezier zijn: 

(1) De jacht (2) gokken – met kaarten en anderszins (3) overreding slapen (4) roddelen en 
praten over sensuele onderwerpen (5) zich te buiten gaan aan vrouwen (6) gebruik 
van bedwelmende middelen zoals alcohol, opium, cannabis, hasj etc. (7) zich te buiten 
gaan aan zang, spelen en dans of hoeren en zien dat anderen dat doen (8) nutteloos 
allerlei plaatsen bezoeken. 

 
De ondeugden die uit woede ontstaan zijn: 

(1) Naar verhalen (sprookjes) luisteren (2) geweld, zoals het aanraden van iemands 
vrouw (3) kwaadwillend (4) afgunst, ergernis voortkomend bij het zien van een anders 
positie of succes (5) afbreuk doen aan iemands karakter (6) geld verspillen aan 
zondige handelingen (7) spreken van harde en onaardige woorden (8) iemand zonder 
enige schuld bestraffen. 

 
Laat hem vlijtig zelfliefde vermijden dat alle wijzen zien als de wortel van alle kwaad dat voorkomt 
uit de liefde voor plezier en woede, het is door de liefde van zich zelve dat een mens alle 
ondeugden aantrekt. 
 
Het gebruik van bedwelmende middelen, het buiten gaan aan vrouwen, gokken en jagen, dit zijn 
de vier meest verderfelijke ondeugden die voortkomen uit de liefde voor plezier.  
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Iemand zonder schuld bestraffen, het gebruik van grove taal, het uitgeven van geld aan foute 
zaken, dit zijn de drie grootste ondeugden voortkomend uit woede. Het brengt een grote mate 
van ellende aan degene die het doet. 
 
Van de zeven ondeugden die voortkomen uit de liefde van plezier en woede is het eerste erger 
dan de volgende. Met andere woorden, het gebruik van grove taal is erger dan verspillen van 
geld, de onschuldige bestraffen erger dan grove taak gebruiken, te buiten gaan aan vrouwen 
erger dan jagen, en het gebruik van verdovende middelen nog steeds het ergst. 
Het is zeker dat het beter is om te sterven dan verslaafd te zijn aan ondeugden, omdat hoe langer 
een slecht persoon leeft des te meer zondes hij zal begaan en zal hij lager en lager zinken en 
daardoor nog meer lijden. Terwijl hij die vrij is van ondeugden zal geluk en plezier kennen zelfs als 
hij sterft. 
 
Daarom zijn alle mannen gehouden, in het bijzonder de koning om niet te jagen, drinken en 
andere ondeugden, maar daarvoor in de plaats te ontwikkelen een goed karakter en een aard en 
zich te wijden tot het praktiseren van deugdzame daden. 

 
DE KWALITEITEN VAN MINISTERS EN LEDEN VAN HET ASSEMBLEE 

  
Manu, V11, 54-57, 60-62, 64 
Laat de koning aanwijzen zeven of acht goeie, rechtvaardige en slimme ministers die geboren zijn 
in het land en die kennis hebben van de Veda’s en de Shastra’s, die moedig en dapper zijn, die 
zelden verkeerde beslissingen nemen, die komen van goede families en ook beproefd zijn. 
 
Zelfs de meest eenvoudige taak kan moeilijk te volbrengen zijn als het door slechts een persoon 
moet worden gedaan. Hoe zwaar moet het werk dan zijn om een land te besturen door een 
persoon alleen. Het is daarom een zeer gevaarlijke zaak om een mens een despoot heerser te 
maken of om een persoon de macht te geven om een land alleen te besturen. 
 
Laat het hoofd van de staat daarom steeds overleggen met zijn slimme en geleerde ministers 
inzake de staatszaken zoals (1) vrede (2) oorlog (3) verdediging- in stilte verdedigen van eigen land 
tegen een vreemde aanval en wachten op een gelegenheid (4) aanvallen, aanvallen van een 
gemene vijand als hij zelf sterk genoeg is om aan te vallen (5) juiste management van de interne 
zaken van de staat, de schatkist en het leger (6) vrede brengend in nieuw veroverde landen door 
ze te bevrijden van alle soorten van onrust. Laat ze dagelijks deze zaken overdenken en 
bespreken. 
 
Na de mening van alle ministers en leden van de assemblee te hebben aangehoord laat hem dan 
aannemen de mening van de meerderheid en dat doen dat goed zal zijn voor hem en ook voor de 
anderen.  
 
Laat hem ook aanstellen andere ministers die mannen zijn van grote integriteit, hoge intellect, 
een vaste gedachte hebben, groot organiserend talent hebben en grote ervaring. 
 
Laat hem aanstellen goeie energieke, sterke en slimme officieren zoveel als nodig die zich gaan 
bezighouden met de zaken van de staat. Onder hen laat dan dappere en moedige sterke mannen 
van grote integriteit en van nobele afkomst posities vervullen van grote verantwoordelijkheid en 
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gevaar en laat timide en anderen met een minder sterk hart of karakter de administratie doen van 
de interne zaken. 
 
Laat de koning een ambassadeur aanstellen afkomstig van een goeie familie, die slim is, eerlijk, 
die snel de gedachten van anderen kan lezen en die toekomstige ontwikkelen kan zien door 
observeren van de expressie van de gezichten van anderen, tekens en handelingen die goed is 
opgeleidt in alle Shastra’s- onderdelen van kennis. 
 
Alleen hij is geschikt om ambassadeur te worden die zich bezighoudt met politiek, met al zijn hart 
van zijn land houdt, en is van een zeer verfijnde en onbesproken karakter, puur van hart, hoge 
intelligentie bezit en begiftigd met een geweldig geheugen, die zich kan aanpassen tot de 
gebruiken en cultuur van verschillende landen en tijden, er goed uitziet, zonder angst en een 
meester in het openbaar spreken. 
 

TAKEN VAN MINISTERS EN ANDERE HOGE FUNCTIONARRISEN 
 
Manu V11, 65, 66, 68, 70, 74-78 
De macht om de wetten uit te voeren moet door een minister zodanig worden uitgevoerd dat hij 
erop toe ziet dat dit juist wordt geadministreerd. De schatten en andere onderdelen van de staat 
moeten onder controle van de koning staan, vrede en oorlog onder de ambassadeur en alles 
onder controle van de assemblee. Het is de ambassadeur die vrede kan maken tussen vijanden of 
oorlog tussen vrienden. Hij moet streven om verdeeldheid te zaaien onder vijanden die verenigd 
zijn tegen zijn land. 
 
Als een koning kennis heeft genomen van bewegingen en ideeën van zijn vijand laat dan de 
koning – de president van de assemblee (alsook de leden van de assemblee, ambassadeurs en 
anderen) – proberen zich te beschermen tegen alle gevaren van de vijand.  
 
Als een land dichtbegroeid is en vruchtbaar laat dan de koning een stad of dorp bouwen omringd 
door een aarden omheining, of omgeven door water, of omringd door dichte begroeiing aan alle 
zijdes of een verdediging van mannen of omgeven door een berg. Laat hem een muur om de stad 
bouwen omdat een dappere goed bewapende soldaat erin geplaatst kan alleen al honderd 
vijanden weerstaan, honderd soldaten kunnen duizenden vijanden weerstaan. Het is dus erg 
belangrijk om een fort te bouwen. 
Zorg dat het fort goed voorzien is van wapens en munitie, met verschillende soorten granen en 
voedsel, met rijtuigen en dieren voor transport, van leraren en priesters, ambachtslieden, 
verschillende soorten machines, met gras en graan voor de dieren en met water etc. 
Laat hem in het midden bouwen een gouvernementeel huis, beschermd tegen wind, bestand 
tegen alle weersomstandigheden, met mooie parken en tuinen erom heen en goed voorzien van 
water. Het gebouw moet groot genoeg zijn voor alle staatsfuncties. 
 
Als hij dit alles heeft gedaan en zijn studie heeft afgemaakt in de orde van Brahmacharya en de 
zaken van de stad zijn geregeld, laat hem dan een partner kiezen van de klasse van de Kshatriya, 
geboren in een hoge familie, die is gezegend met schoonheid en andere goeie kwaliteiten, die 
allerliefst is gezegend met charmante manieren etc., en die gelijk is aan hem qua kennis, 
vaardigheid, prestaties en van gelijke temperament. Laat hem nemen één vrouw en slechts één 
en alle anderen beschouwen als onbereikbaar en onbenaderbaar, dus laat hem niet naar andere 
vrouwen kijken met een oog van lust. 
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Laat hem een plek van aanbidding inrichten en een spirituele leraar aantrekken om Homa en 
Yajna uit te voeren voor de verschillende seizoenen en andere religieuze plichten en laat hij zich 
altijd bezighouden met zaken van de staat. Zichzelf dag en nacht richten op zaken van de staat om 
te voorkomen dat zaken fout gaan is de hoogste plicht van een koning, dit is zijn aanbidding, dit 
zijn communie. 
 

STAATSINKOMSTEN 
 
Manu V11, 80-82, 87, 89, 91-92 
De koning moet zijn staatsinkomsten laten innen door gewaardeerde, betrouwbare en vaardige 
mensen die een uitmuntend karakter bezitten. De koning, de president van de assemblee, 
ministers en andere functionarissen moeten altijd de eeuwige principes van de Veda’s toepassen 
en laat ze handelen als vaders van het volk. 
Laat de assemblee functionarissen aanwijzen van verschillende soorten wiens belangrijke 
opdracht moet zijn erop toe te zien dat functionarissen van de staat van alle departementen hun 
opdrachten uitvoeren volgens opdracht. Laat hen die hun plichten naar behoren vervullen 
worden geëerd, terwijl zij die dat niet doen een bijpassende straf krijgen. 
 
Om de kennis van de Veda’s te verspreiden, de onvergankelijke schat van de koningen, laat de 
koning en het assemblee respect tonen aan de studenten die terugkeren van hun studiegroepen 
na bestudering van de Veda’s en Shastra’s in hun levensfase van Brahmacharya ’s en ook hun 
leraren eren. Dit helpt om educatie te verspreiden en de vooruitgang van het land. 
 
Als een koning die begaan is met het welzijn van zijn volk wordt uitgedaagd door een vijand van 
gelijke, grotere of mindere kracht laat hem dan zich herinneren de plicht van een de Ksahtriya en 
nooit terugdeinzen om over te gaan tot strijd. Laat hem vechten met zo een vaardigheid dat zijn 
overwinning zeker is. 
 
De koning die met het doel om zijn vijand te verslaan tot het uiterste vecht zonder vrees en nooit 
de strijd opgeeft zal geluk verwerven. De koning kan een gevecht niet uit de weg gaan of vluchten, 
maar soms is het noodzakelijk om je te verbergen voor de vijand om zo een overwinning te 
verkrijgen. Laat de koning allerlei tactieken toepassen om te winnen, maar laat ze niet op een 
domme wijze doodgaan als een tijger die wordt uitgedaagd, zichzelf op een domme manier laat 
zien en dan wordt gedood. 
 
De soldaten op het slagveld moeten in gedachten houden de plicht van eer en daarom nooit 
iemand die niet deelneemt aan de strijd aanvallen- noch de eunuch, of hem die met de handen 
gevouwen aan het bidden is voor vrede, noch hem wiens haren in de war is en hem verblindt, 
noch hem die in rust is, noch degene die zegt “ik ben tot uw genade”, noch hem die in slaap 
verkeert, noch hij die bewusteloos is, noch hij die ontwapend is, noch hij die is slechts een 
kampvolgeling, noch hij die pijnen lijdt van zijn verwondingen, noch hij die invalide is, noch hij die 
heel erg bang is of hij die op de vlucht is van het slagveld. 
 
Deze moeten gevangen worden genomen en voorzien worden van voedsel, water en andere 
zaken om van te leven. Zij die gewond zijn moeten medische behandeling krijgen. De gevangenen 
mogen niet worden getreiterd of gepijnigd. Ze moeten werken naar hun kunnen en de plek waar 
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ze verkeren onderhouden. De koning moet er in het bijzonder op letten dat niemand aanvalt een 
vrouw, een kind, een oudere persoon, een gewonde man of hij die leidt aan verdriet. 
 
Laat hem de kinderen beschermen en grootbrengen als ware het zijn eigen kinderen en ook de 
vrouwen moeten goed worden behandeld. Hij moet voor ze zorgen als hij zou zorgen voor zijn 
eigen dochters en zusters. Als de rust in het land is teruggekeerd, dan kan hij al degenen waar hij 
geen nieuwe strijd meer van verwacht terugsturen naar huis; maar laat hem de anderen waarvan 
hij verwacht dat ze opnieuw zullen willen vechten gevangen houden. 
 
De soldaat, die lafhartig het slagveld de rug toekeert en wordt gedood (door de vijand) heeft de 
juiste straf gekregen voor zijn verraad aan zijn meester die dan zelf alle eer zal claimen van de 
overledene die in het verleden goede dingen heeft gedaan die in deze wereld en de wereld hierna 
geluk zal brengen. De soldaat op de vlucht die wordt gedood zal nooit geluk kennen. Al zijn goeie 
werken worden tenietgedaan door zijn laf gedrag. Hij alleen wint de laurier die met vertrouwen 
vecht. 
 
Laat de koning nooit de wet overtreden dat rijtuigen, paarden, olifanten, tenten, paraplu’s, graan, 
zilver en goud, vee als koeien, vrouwen, olie en boter, dit zijn rechtmatige prijzen van de soldaat 
of van de officier die ze bemachtigd in de oorlog. De veroveraar moet een zestiende deel van het 
buit geven aan de koning, en de koning moet de zestiende deel van de totale buit verdelen onder 
het leger. 
 
De vrouw en kinderen van de soldaat die is gestorven in de strijd krijgen zijn deel. De vrouw en 
kinderen moeten goed worden verzorgd door de koning tot dat de kinderen volwassen zijn en de 
koning moet er dan voor zorgen dat ze passende functies krijgen binnen de staat. Laat niemand 
die wenst dat zijn staat bloeit en die wilt krijgen faam, overwinning en geluk deze wetten 
overtreden. 
 
Manu V11, 99, 101, 104-107, 110-117, 120-124 
Dat wat de koning en assemblee niet hebben laat ze hun uiterste best doen dit te verkrijgen, dat 
wat ze hebben verworven moeten ze met zorg behandelen, wat ze hebben geconserveerd laat ze 
deze laten toenemen en laat ze vermeerderde rijkdommen besteden aan het verspreiden van de 
Vedische kennis, de verspreiding van de principes van de ware religie, in het helpen van de 
leraren en priesters van de Vedische religie, en opvoeden van weeskinderen. Kennis hebbende 
van de vier vormen van activiteit laat hem luiheid bestrijden en een actief leven leiden.  
Laat hem verkrijgen dat wat hij niet heeft in overeenstemming met de wet, en dat wat hij heeft 
bemachtigd laat hem deze beschermen met toewijding en attentie, dat wat hij heeft beschermd 
laat hem die doen toenemen door juist te investeren en laat hem altijd de toegenomen welvaart 
inzetten in het hiervoor genoemde zaak. 
 
Laat hem in alle zaken acteren zonder bedrog en nooit zonder oprechtheid, maar, hij moet 
waakzaam zijn en ontdekken en weerstaan de slechte handelingen van zijn vijand. 
 
Laat hem peinzen over het verkrijgen van rijkdommen net een reiger die in meditatie lijkt te zijn 
net voordat hij een vis vangt. Na het verkrijgen van de noodzakelijke materialen en vergroten van 
zijn macht, laat hem dan zijn kracht als een leeuw inzetten om zijn vijanden te overwinnen; net 
een tijger moet hij zijn vijanden besluipen en ze vangen. Als zijn vijand te dichtbij is gekomen laat 
hem dan vluchten als een haas en hem dan overmeesteren door strategie.  
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Hij moet ervoor zorgen dat zijn vijand niet zijn zwakke punten ontdekt, maar de kwetsbare 
plekken van zijn vijand moet hijzelf wel ontdekken.  
 
Laat zo een zegevierden soeverein alle schurken en rovers doen afnemen door ze te onderwerpen 
middels verzoening, door ze te belonen met geschenken of door ze tegen elkaar op te zetten. Als 
hij faalt om ze op deze wijze op te nemen laat hem ze dan onderwerpen door zware straffen. 
 
Net als de boer het kaft van de koren scheidt zonder te koren te beschadigen, zo ook moet de 
koning schurken en rovers scheiden van het goede volk om zo het volk te beschermen. 
 
De koning die door verwaarlozing van zijn plicht en ontberen van verstand zijn volk onderdrukt zal 
snel zijn koninkrijk verliezen en verdwijnen met zijn familie voordat zijn tijd is gekomen.  
 
Net als levende wezens hun leven verliezen door falen van hun lichamelijke kracht zo ook 
verliezen koningen en hun familie de macht en zelfs hun leven als zij het volk onderdrukken. 
 
Daarom om goed te regeren moet koning en assemblee streven om volledig dit doel te bereiken. 
De koning die altijd met toewijding het welzijn van volk nastreeft verkrijgt het eeuwige leven. 
 
Laat hem daarom een administratiekantoor hebben in het midden van twee, drie, vijf en 
eenhonderd dorpen waar hij genoeg werknemers moet aanstellen om het gemeentelijk werk uit 
te voeren. Hij moet een hoofd aanstellen voor een dorp, een tweede hoofd over tien van dezelfde 
dorpen, een derde hoofd over twintig, een vierde over honderd dorpen en een vijfde over 
duizend van dezelfde dorpen. 
 
Het hoofd van een dorp moet dagelijks het hoofd van tien dorpen informeren van alle delicten 
gepleegd in zijn jurisdictie en het hoofd van tien rapporteert aan het hoofd van twintig. Het hoofd 
van twintig moet al deze zaken dagelijks melden aan het hoofd van honderd en het hoofd van 
honderd dagelijks van duizend, met andere woorden, vijf hoofden van twintig aan een hoofd van 
honderd, tien hoofden van honderd aan een hoofd van tienduizend en het hoofd van tienduizend 
dorpen aan een assemblee die gaat over de zaken van een honderdduizend dorpen en alle zulke 
assemblees aan het Superieure Internationaal assemblee vertegenwoordigende de hele wereld. 
 
Voor elk tienduizend dorpen moet de koning twee voorzitters benoemen, een die het assemblee 
voorzit, terwijl de ander door het hele land zal toeren om het werk te inspecteren en het gedrag 
van alle magistraten en ambtenaren. 
 
Om vergaderingen van de dorpsraad te houden laat hem een dorpshuis bouwen in elk groot dorp. 
Het moet een verheven, ruim en prachtig gebouw zijn als de maan waarin leden van de dorpsraad 
kunnen vergaderen. De leden van de dorpsraad moeten geleerde mannen zijn met ervaring. De 
leden moeten wetten maken om de vooruitgang van de samenleving te bevorderen door goeie 
wetten te maken gericht op onderwijs en welzijn van het volk. 
 
De inspecteur moet onderzoekers onder zich hebben die afstemmen van de klasse der Kshatriya ’s 
en andere klassen. De inspecteur moet door hun goed op de hoogte gehouden worden van het 
gedrag van de ambtenaren en van andere mensen. De inspecteur moet hen straffen die niet 
plichtsgetrouw hun werk doen en hen eren wiens gedrag prijzenswaardig is. 
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De koning moet mensen aanwijzen die zijn volk beschermen, die deugdzaam zijn, geleerd en van 
goede families. Onder de geleerde officieren moet de koning ook plaatsen mensen die slecht zijn 
zoals inbrekers en rovers, zij die weten hoe diefstal wordt gepleegd. Het zal deze mensen leren 
om hun slechte gewoontes af te leren, en het zal het volk ook voldoende beschermen. 
 
De koning moet op de juiste wijze de ambtenaar die smeergeld aanneemt bestraffen, maakt niet 
uit of het om de aanklager of verdediger gaat die daardoor een onjuist oordeel geeft. Hij moet al 
zijn bezittingen onteigenen en hem verbannen naar een plek van waaruit hij nooit meer 
terugkeert. Als zo een persoon niet wordt bestraft zal het anderen aanmoedigen om dezelfde 
criminaliteit te plegen, maar een staf zal ze tegen houden. 
Ambtenaren moeten wel goed betaald worden voor hun diensten, door het schenken van land of 
een geldbedrag die maandelijks dan wel regelmatig aan ze wordt betaald, het moet voldoende 
zijn om ze in comfort te laten leven en zelfs genoeg om ze rijk te maken. Laat een gepensioneerde 
ambtenaar rekening houdend met zijn diensten een pensioen krijgen gelijk aan de helft van zijn 
salaris. Het pensioen wordt gedurende zijn leven betaald, niet langer. Maar laat zijn kinderen op 
de juiste waarde worden geschat of dat ze stadsfuncties krijgen naar gelang hun kwaliteiten. Zijn 
vrouw en kinderen moeten een toelage krijgen van de staat die voldoende is om van te leven, 
maar deze moet stoppen als vrouw en kinderen slechte dingen doen. De koning moet dit beleid 
altijd volgen. 
 

BELASTINGEN 
 
Manu V11, 128, 129,139,140,142-144 
Laat de koning in samenwerking met de assemblee na volledige overweging, zodanig belastingen 
heffen dat zowel zij die geregeerd worden en de regeerders hier gelukkig van worden. Laat de 
koning een jaarlijks staatsinkomen van zijn volk trekken beetje bij beetje net als de teek, het kalf 
en de Bij voedsel beetje bij beetje opnemen. Laat hem niet door extreme begeerte de wortels 
vernietigen van anderen en van zichzelf, van geluk, omdat hij die de wortels doorsnijdt voor 
tijdelijke welvaart zichzelf en anderen alleen maar ellende bezorgt. 
 
De koning die naar gelang het moment verlangt zowel zacht als streng kan zijn wordt 
hooggewaardeerd als hij zacht is voor de goeden en streng voor de slechten. 
 
Als hij zo de zaken van zijn rijk heeft georganiseerd laat hem dan zich wijden aan het beschermen 
en welzijn van zijn mensen met waardige aandacht. Weet dat de koning en zijn ministers dood 
zijn, niet levend, als het leven en eigendommen van zijn subjecten wordt weggenomen door 
schurken terwijl deze treuren en roepen om hulp. Het bevorderen van het geluk van zijn 
subjecten is daarom de hoogste plicht van koningen. De koning die deze taken plichtsgetrouw 
uitvoert, belastingen heft en het land regeert met hulp van het assemblee geniet van geluk, maar 
hij die anders doet zal ellende kennen en zal lijden. 
 
Manu V11, 145-148 
Laat de koning vroeg opstaan, zich wassen, met volle aandacht mediteren op God, Homa doen, 
zijn respect geven aan de wijzen en geleerde mannen, zijn maaltijd nemen en de audiëntie hal 
betreden. Laat hem de aanwezige mensen respect tonen. Na ze te hebben weggestuurd, laat hem 
overleggen met zijn hoogste ministers over staatszaken. Daarna kan hij een wandeling maken of 
paardrijden. Laat hem dan uitzoeken de top van een berg, waar er zelfs niet de kleinste boom is 



108 
 

(waar iemand zich achter zou kunnen verstoppen) of een afgelegen huis en laat hem dan de 
staatszaken met de hoogste minister bespreken in alle ernst en vertrouwen. 
 
De koning wiens goeie gedachten andere mannen zelfs tezamen niet kunnen achterhalen, met 
andere woorden, wiens gedachtes diep zijn, puur, gericht op publieke goedheid en verborgen zal 
de hele wereld regeren zelfs al is hij arm, laat hem nooit iets ondernemen zonder goedkeuring 
van de assemblee. 
 
Manu, V111, 16-176 
De koning en anderen die autoriteit dragen moeten onthouden dat het hun plicht is om na goeie 
overweging een van de volgende zes maatregelen te moeten nemen als de gebeurtenis ernaar 
verlangt: 

1) Passief blijven. 
2) Actie ondernemen. 
3) Vrede sluiten met de vijand. 
4) Oorlog verklaren aan de slechte vijanden. 
5) Overwinning behalen door de krachten te verdelen. 
6) Bescherming zoeken of een alliantie sluiten met een sterkere koning als de regeerder 

zelf zwak is. 
 
De koning moet zich eigen maken de twee kanten van deze maatregelen: de twee kanten van 
vrede met de vijand zijn (1) de twee partijen hebben een verbintenis (2) ze handelen apart maar 
laat de koning voortgaan te doen wat nodig is voor het heden of nodig zal zijn voor de toekomst. 
 
Oorlog is van twee soorten: (1) als het wordt gevoerd doordat hijzelf is aangevallen (2) wanneer 
het wordt gevoerd als een bondgenoot wordt aangevallen. 
 
Passief blijven is van twee soorten: (1) wanneer het gebeurt als de macht van de koning zelf is 
afgenomen door een oorzaak (2) als hij passief blijft op advies van zijn bondgenoot. 
 
Het opdelen van de eigen troepen – soldaten en officieren- in twee secties om zo de overwinning 
te grijpen wordt genoemd verdeling van de krachten. 
 
Bescherming zoeken of alliantie aangaan met een machtige heerser of het advies inwinnen van 
een machtig persoon ter eigen verdediging wanneer bedreigd door een vijand of wanneer in 
aanval zijn de twee kanten van bescherming of alliantie. 
 
Als een koning weet dat als hij nu te oorlog zou gaan en zal verliezen of lijden, terwijl als hij wacht 
en in de toekomst ten oorlog zal gaan dan zal hij zeker in macht groeien en zijn vijand verslaan, 
laat hem dan vrede sluiten en geduldig wachten tot het juiste moment.  
 
Als het volk en zijn leger weer gelukkig zijn, bloeien en met de juiste gemoedstoestand zijn en 
hijzelf ook dan moet hij zijn vijand de oorlog verklaren. 
 
Als hij weet dat zijn leger tevreden is, opgewekt en fit, goed doorvoed, gezond en goed gekleed 
etc., en het leger van zijn vijand het tegengestelde laat hem dan aanvallen en marcheren tegen 
zijn vijand. 
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Als zijn vijand velen malen sterker is dan hem laat hem dan zijn doel bereiken door verdubbelen 
of delen van zijn troepen. 
 
Als het duidelijk is geworden dat zijn vijand op korte termijn zal aanvallen, laat hem dan de 
protectie zoeken van of een verbond aangaan met een rechtvaardige en machtige koning. 
 
Een koning moet degene, die hem helpt rust te brengen onder zijn volk of die hem helpt zijn leger 
onder controle te krijgen of zijn vijanden de plaats te wijzen, behandelen zoals hij zijn leraren zou 
behandelen, wereldlijke dan wel spiritueel. Maar als hij ontdekt dat zijn beschermer of 
bondgenoot duivelse tekenen vertoont dan moet hij deze ook zonder angst bevechten. 
 
Laat hem nooit vijandig staan tegen een koning die goed is en deugdzaam. In tegendeel laat hem 
een vriendschappelijke relatie met hem onderhouden. Alle voorgaande maatregelen moeten 
worden genomen om een slechte persoon die de macht heeft te verslaan. 
 
Manu V11, 177-180 
De koning die een waar staatsman is laat hem zulke maatregelen nemen dat noch zijn 
bondgenoten, noch zijn vijanden in krachten kunnen groeien of enige voordeel op hem kunnen 
krijgen. 
 
Laat hem goed nadenken over de voordelen en nadelen van zijn acties in het verleden, zijn 
huidige en toekomstige plichten. Laat hem streven om slechte zaken af te houden en goeie 
resultaten te promoten. Die koning zal nooit verdwijnen of verslagen worden die de resultaten 
van zijn maatregelen kan voorzien, goed of slecht, die hij in de toekomst zal nemen, die handelt 
naar zijn overtuigingen van nu zonder twijfel en die zijn falen uit het verleden kent. 
 
Laat een staatsman, met name de koning, of de president van de assemblee zo proberen de 
macht van zijn bondgenoten, van neutrale machten en vijanden zo binnen de perken te houden 
en niet anders. Nooit moet hij dit verwaarlozen. Dit alleen is in het kort ware staatsmanschap. 
 
Manu V11, 184-192, 194-196, 203, 204 
Voordat een koning ten strijde trekt moet hij zorgen dat zijn domein veiliggesteld is. Hij moet 
zichzelf voorzien van alles wat hij nodig heeft voor zijn expeditie, hij moet de nodige hoeveelheid 
manschappen nemen, voertuigen en andere middelen, wapens, handgeweren etc., en in alle 
hoeken zijn spionnen plaatsen. Als hij heeft gezien dat alle drie manieren, over land, over water 
en door de lucht veilig zijn, laat hem dan over land gaan met karren, te voet, op paarden of op 
olifanten, over water met boten en door de lucht met luchtschepen etc. Zijn infanterie moet goed 
op orde zijn, cavalerie, olifanten, wagens, oorlogsmachines, provisie en andere noodzakelijke 
zaken en dan langzaam marcheren naar de hoofdstad van de vijand nadat hij een reden heeft 
gegeven van zijn actie. 
 
Tijdens zijn conversaties moet hij goed letten op de bewegingen van de man die optreedt als 
spion: omdat hij die intern een vijand is en aan de buitenkant een vriend (spion moet geacht 
worden als de meest gevaarlijke vijand). 
 
De koning moet er op letten dat alle officieren net hijzelf de kunst van het oorlog voeren kennen. 
Het zijn alleen de goed getrainde strijders met ervaring in de kunst van het oorlog voeren die 
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goed kunnen strijden op het slagveld. Zij moeten de volgende onderdelen uitermate goed 
beheersen: 

1. Marcheren in lijn. 
2. Marcheren in colonne. 
3. Marcheren in een vierkant opstelling (gesloten formatie net als de zwijnen doen). 
4. Marcheren in tweeën (net als vissen in het water). 
5. Marcheren in ruitvorm (dik in t midden en smal aan de uiteinden). 
6. Schermutselend voortgaan. 

 
Laat hem zijn manschappen uitbreiden naar de flanken van waar hij het gevaar beter kan zien en 
aanpakken net als een lotusbloem. 
 
Laat hem zijn manschappen met hun commandanten aan de vier zijden van hem houden met 
zichzelf in het midden. Hij moet zijn generaals en commandanten plaatsen in alle vier de 
richtingen (N, Z, O, W, en NO, NW, ZO en ZW). 
 
Hij moet zichzelf positioneren naar het gevecht. Hij moet zijn flanken en achterhoede goed 
beschermen anders kan hij op deze posities worden aangevallen. Aan alle kanten moet hij goed 
getrainde soldaten stationeren die de kunst van oorlogvoeren goed begrijpen, die op hun plaats 
staan als de pilaren van een huis, moedig, slim in aanvallen en goed kunnen verdedigen die zijn 
zonder angst en trouw. 
 
Als hij moet vechten tegen een vijand die in aantallen groter is dan hijzelf dan moet hij zijn 
troepen in dichte formatie opstellen of snel uit laten vallen als de situatie erom vraagt. Als hij een 
stad moet innemen, een fort of de linie van de vijand, laat hem de mannen dan in verschillende 
militaire formaties opstellen zoals marcheren in ruit of in de vorm van een zwaard die aan beide 
zijden scherp is; laat hem vechten en doordringen. Voordat de artillerie of musketten kunnen 
schieten moet hij zijn mannen laten kruipen als slangen om zo bij de geweren te komen, de 
schutters doden of gevangennemen en dezelfde geweren gebruiken tegen de vijanden. Of laat 
hem oudere soldaten op paarden de geweren benaderen, de goeie soldaten in het midden 
houden en zo de vijand aanvallen. Laat hem de vijand beschieten, zijn troepen uit een doen vallen 
of ze gevangennemen door een krachtige aanval. 
 
Op vlakke grond moet hij te voet vechten, op paarden of in wagens, op zee in schepen, in laag 
water op olifanten, in struiken en bomen met pijlen en in zandige gebieden met zwaarden en 
schilden. 
 
Als zijn manschappen in een gevecht verwikkeld zijn laat hij ze dan aanmoedigen. Als het gevecht 
afgelopen is laat hem dan degenen prijzen die zichzelf hebben onderscheiden door mooie 
speeches te geven, door ze te voorzien van alles wat ze nodig hebben, ze goed verzorgen, en ze 
op alle mogelijke manieren helpen. Laat hem nooit het gevecht aangaan zonder zijn manschappen 
op de juiste wijze op te stellen. Hij moet altijd het gedrag van zijn troepen volgen en bezien of ze 
zich op de juiste wijze inzetten. 
 
Als de mogelijkheid zich voordoet moet hij zijn vijand omsingelen en gevangenhouden, zijn stad 
bestoken en de toestroom afsnijden van zijn gras, water, voedsel en brandstof. 
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Hij moet de reservoirs, de stadswallen en de loopgraven van zijn vijand vernietigen, hem in de 
nacht doen opschrikken en allerlei manieren bedenken om hem te verslaan. 
 
Na zijn vijand te hebben verslagen laat hem dan een verdrag tekenen. Als het nodig mocht zijn 
laat hem dan deze onttronen en een andere rechtvaardige persoon van dezelfde dynastie 
aanwijzen als koning en deze een document laten tekenen dat hij orders van de overwinnende 
koning zal uitvoeren, zijn mensen zal dienen en beschermen. Laat hem dit advies geven en zulke 
mannen bij de nieuw aangestelde koning achterlaten die enige verdere verstoring zullen 
voorkomen. 
 
Laat hem zijn overwonnen vijand eren met giften als edelstenen en andere waardevolle 
geschenken. Laat hem niet zo gemeen zijn dat hij hem zijn bestaan afneemt. Zelfs als hij hem zou 
houden als gevangene laat hem dan zoveel respect geven dat hij het gevoel van de verloren strijd 
te boven komt en gedurende zijn leven toch gelukkig is; omdat het afpakken van een anders bezit 
in deze wereld een bron van haat is terwijl het geven van geschenken aan anderen oorzaak is van 
liefde. Laat hem in het bijzonder het juiste doen op het juiste moment, het is prijzenswaardig om 
de overwonnen vijand te geven wat zijn hart begeert. 
 
Laat hij hem niet treiteren, noch uitlachen of hem belachelijk maken noch hem herinneren aan 
zijn verlies. Laat hij hem juist respect geven door hem te zien als zijn eigen broer. 
 

DE KWALIFICATIES VAN EEN VRIEND 
 
Manu V11, 208-211 
De macht van een koning groeit meer door het hebben van een vriend die standvastig, liefdevol 
en visie heeft dan door het bemachtigen van goud en territorium. Zo een vriend is waardevol zelfs 
als hij niet machtig genoeg is om hem te helpen om zijn wensen te vervullen of zelfs als hij zwak 
is. Het is prijzenswaardig voor een koning om een vriend te hebben – zwakzinnig als hij is – die 
weet wat goed is, die hem dankbaar herinnert alle goedheid die hem is gegeven, die is opgewekt, 
hartelijk en volhardend. Laat hem onthouden dat het niet slim is om vijand van iemand te maken 
die wijs is, afkomstig van een voortreffelijke familie, die moedig is, dapper, slim, met een liberale 
geest, dankbaar, standvastig en geduldig. Als je zo een man tot vijand maakt dan zal je zeker 
lijden.  
 
Hij wordt neutraal genoemd (noch een erkende vriend noch een vijand) die goede kwaliteiten 
bezit, kennis van de mensheid, is heldhaftig, zacht van hart en die nooit de geheimen van zijn hart 
bekend zal maken. 
 
De koning moet vroeg in de ochtend opstaan, toiletteren, God aanbidden, zelf Homa doen of door 
zijn priesters laten uitvoeren, zijn ministers raadplegen, zijn troepen inspecteren en bekijken, ze 
aanmoedigen, de stallen van de koeien, paarden en olifanten inspecteren, zijn voorraad wapens 
en munitie controleren, hospitalen en de schatten, m.a.w. alles met de eigen ogen inspecteren en 
tekortkomingen aanwijzen. Laat hem dan naar de trainingshal gaan en fysieke oefeningen doen 
en daarna op de midden van de dag naar zijn privé vertrekken gaan om te dineren met zijn vrouw. 
Zijn voedsel moet goed getest zijn en het moet gezondheid, kracht, energie en intellect 
bevorderen. Het bestaat uit verschillende soorten gerechten, dranken en zoetigheid, sappig en 
goed ruikende gerechten als ook uit kruiden, saus, etc., dat hem vrij zal houden van ziektes. Laat 
hem op deze wijze het welzijn van volk bevorderen. 
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BEALSTINGEN 
Manu V11, 130 
De koning moet van handelaren en ambachtslieden incasseren een vijftiende deel van hun winst 
in zilver en goed, een zesde, een achtste of een twaalfde deel van de agrarische producenten van 
de boeren zoals rijst. Als hij het incasseert in geld of een op andere wijze laat hem dan zodanig 
incasseren dat de boeren en anderen niet te lijden hebben van armoe of dat ze noodzakelijke 
zaken van het leven zoals voedsel en drinken moeten missen. Omdat als het volk, rijk en gezond 
zijn en een goed leven leiden dan floreert de koning. Laat hem zijn onderdanen net zo gelukkig 
maken als dat hij zou doen met zijn eigen kinderen en het volk moet de koning en zijn ministers 
en andere ambtenaren accepteren als hun natuurlijke beschermers. Het is een feit dat de boeren 
en andere rijkdom producenten de ware bron zijn de Konings macht. De koning is hun 
beschermer. Als er geen onderdanen zouden zijn, wiens koning zou hij dan zijn? Of andersom als 
er geen koning zou zijn wiens onderdanen zouden ze dan zijn? Laat ze beide – de heerser en de 
onderdaan – onafhankelijk zijn in de uitvoering van hun plichten, maar laat ze zichzelf 
onderwerpen aan elkaar in alle zaken dat gezamenlijke harmonie en samenwerking vergt. Laat de 
heersers niet het geluid van volk negeren noch moet het volk en ministers acties ondernemen 
tegen de wens van de soeverein, de koning. 
 
De politieke plichten van de koning zijn tot nu toe besproken. Degenen die dit onderwerp nog 
beter willen begrijpen kunnen raadplegen de vier Veda’s, de Manu Smriti, de Shukraniti, de 
Mahabharat en andere boeken. De wijze van rechtspreken kan bestudeerd worden in het achtste 
en negende hoofdstuk van Manu, maar het wordt hier ook besproken. 
 

DE RECHTSPRAAK 
Manu V111, 3-8, 12, 113-119 
De koning, de rechtbank en rechters moeten dagelijks rechtspreken – ondergebracht naar 
achttien hoofdstukken – volgens de wetten van het land en de leer van de Dharm Shastra (boeken 
geschreven door de Rishi’s op principes van het recht verenigbaar met de Veda’s). Als het nodig 
mocht blijken om nieuwe wetten te maken in verband met zaken waar nog geen wetten over zijn 
gemaakt door de Rishi’s, laat dan zulke wetten maken als dit het welzijn van het land en zijn 
heersers zal bevorderen. 
 
Dit zijn de achttien reden tot een geschil: 

1) Schulden. 
2) In bewaring geven, het geschil ontstaat als iemand een artikel in bewaring geeft en bij 

opeising dit niet wordt teruggegeven. 
3) Verkoop van een product waar iemand anders eigenaar van is. 
4) Het samenspannen van enkelen tegen een ander voor criminele doeleinden. 
5) Weigering om een lening terug te betalen. 
6) Het niet betalen of niet volledig betalen van het loon. 
7) Geschil in verband met verkoop en aankoop. 
8) Geschil tussen de eigenaar van een dier en de oppasser. 
9) Grensgeschillen, erf scheidingen. 
10) Belediging 
11) Laster 
12) Diefstal, inbraak en roof 
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13) Geweld 
14) Overspel 
15) Overtreden van echtelijke plichten 
16) Geschil over erfenissen 
17) Gokken 
18) ? Wordt niet gegeven in de Engelse vertaling. 

 
Dit zijn de achttien redenen van geschil tussen mensen. Laat de rechter de eeuwige wetten van 
recht goed observeren en zo alle zaken van geschil tussen mensen juist beoordelen, dat is dus 
zonder partijdigheid. 
 
Daar waar het recht door onrecht teniet wordt gedaan, de rechtszaal bereikt en niemand 
hiertegen optreedt deze schade heeft dan effect op alle rechters die zitting nemen. 
 
Liever betreedt een rechtvaardig en deugdzaam persoon niet een assemblee of een rechtszaal, 
want als hij dat doet moet hij onvoorwaardelijk de waarheid spreken. Hij die onrecht ziet 
gebeuren en niet optreedt of onwaarheden verteld is de grootste zondaar. 
 
Daar rechtvaardigheid wordt vernietigd door onrecht en waarheid door leugen onder toeziend 
oog van de rechters die er overheen kijken daar zijn alle rechters die in dat rechtbank recht 
spreken als doden, geen van ze zijn levend. 
Rechtvaardigheid dat wordt vernietigd zal de vernietiger vernietigen. Daar waar rechtvaardigheid 
wordt bewaakt en beschermd zal het de beschermer beschermen. Daarom moet geen mens de 
wetten van het recht vernietigen anders wordt hij vernietigd. Hij die de regels van het recht 
overtreedt – het recht dat macht en voorspoed geeft en het geluk doet neerdalen als regen vanuit 
de hemel – wordt door de wijzen gezien als de laagste der laagste. Laat daarom niemand de 
wetten van het recht overtreden. Rechtvaardigheid alleen in deze wereld is de ware vriend dat de 
mens vergezeld zelfs na de dood; alle andere metgezellen houden op te bestaan als het lichaam 
sterft. Recht verlaat nooit een man. 
 
Als in een rechtbank onrecht wordt gedaan (of in een assemblee) door partijdigheid te tonen aan 
een partij dan wordt het recht opgedeeld in vier delen. Een deel komt op conto van de partij in 
kwestie, een kwart komt toe aan de getuigen, een andere kwart aan alle zittende rechters, een 
kwart op rekening van de voorzittende rechter (of de president van de assemblee). 
 
Als hij die veroordeling verdient wordt veroordeeld, hij die waardering waardig is wordt geprezen, 
hij die straf verdient wordt bestraft, en hij die eer verdient wordt vereerd, in die rechtbank (of 
assemblee) zijn de voorzittende rechter en andere rechters (of president en leden van de 
assemblee) schuldvrij en onschuldig. Slechte daden treffen alleen hem die ze heeft begaan. 
 

GETUIGEN EN HUN GESCHIKTHEID 
 
Manu V11, 63, 72, 75, 78-81, 83, 84, 91, 96 
Van alle klassen zijn alleen die geschikt als getuige die karakter hebben, geleerd zijn, 
uitgesproken, die hun plichten goed kennen en die waarheidsgetrouw zijn en vrij van hebzucht. 
Laat nooit mannen van tegengestelde karakter als betrouwbare getuigen worden gezien.  
Laat vrouwen tegen vrouwen getuigen, de tweemaal geborene tegen elkaar, Shudra’s tegen 
Shudra’s en een verschoppeling tegen een verschoppeling. 



114 
 

 
Een rechter moet heel strikt de competentie van een getuige onderzoeken in geval van geweld, 
diefstal, overspel, het gebruik van beledigende taal en geweldpleging omdat al deze zaken vaak in 
privésfeer gebeurt, zijn getuigen niet makkelijk te vinden in dit soort zaken. 
 
Als er tegensprekende getuigenissen zijn laat hem dan voor waar aannemen de getuigenis van de 
meerderheid; als de conflicterende partijen gelijk zijn in aantallen dan moet hij geloof hechten 
aan de getuigenis van degenen met een goed karakter; als de getuigen gelijkwaardig zijn in goeie 
karakters dan moet hij de partij geloven met de beste tweemaal geborene, d.w.z. de heiligen, 
zieners en Sanyasi ’s; de onbaatzuchtige leraren van medemenselijkheid. 
 
Twee soorten bewijzen zijn toegelaten (1) dat wat is gezien (2) dat wat is gehoord. Een getuige die 
de waarheid spreekt verlaat nooit het pad van rechtvaardigheid noch verdient hij straf, maar hij 
die het tegengestelde doet moet op de juiste wijze worden bestraft. 
 
Een getuige die in de rechtbank of bij vergadering van goede mensen iets anders verklaart dan 
wat hij heeft gezien of gehoord daar moet de tong van worden afgesneden. Hij zal dan verder 
leven in pijn en ellende en zal ook geen geluk vinden na zijn dood omdat hij meineed heeft 
gepleegd. 
 
De rechter moet alleen dat als bewijs gebruiken dat de getuige in vrijheid en van nature heeft 
verklaard, maar dat wat hij verklaard heeft onder dwang kan als nutteloos worden gezien.  
De aanwezige getuigen in een rechtszaal moeten op de volgende wijze worden aangesproken: oh 
getuige, dat wat u weet over het onderwerp voor ons in relatie tot beide partijen moet u naar 
waarheid verklaren omdat wij u getuigenis nodig hebben in deze. Een getuige die de waarheid 
spreekt zal in deze en in het leven hierna verheven regionen verkrijgen en staat van zijn, genieten 
van geluk; hij krijgt glorie in dit en in later leven omdat de macht van de spraak in de Veda’s is 
verklaard als de oorzaak van eer en schande. Door waar te zijn in spraak wordt de oorzaak van 
recht en rechtvaardigheid vergroot. Het is daarom aan alle getuigen van alle klassen opgedragen 
om de waarheid te spreken en niks anders dan de waarheid.  
Weet dat de ziel zelf haar getuige is, de ziel is haar eigen motiverende kracht. O mens! Bent u 
getuige in een zaak vernietig dan niet de puurheid van uw eigen ziel: weet wat in uw gedachten 
zit en dat uw spraak de waarheid behelst en het tegengestelde is van onwaarheid. De wijzen 
achten niemand groter dan hem wiens scherpe ziel geen angst kent als hij spreekt. 
 
O mens! Als u geluk denkt te verkrijgen door slechte en valsheden te verkondigen als u alleen 
bent, dan vergist u zich, omdat de Superieure geest dat in u resideert in uw ziel alles ziet wat u 
doet- goed of slecht. Vrees hem O mens! En leef een leven van waarheid. 
 
Manu V111, 118-121, 125-129 
Bewijs gegeven vanwege hebzucht, om liefde, door angst, vanwege vriendschap, vanwege lust, 
vanwege honger, door boosheid, vanwege onwetendheid en kinderachtigheid moet als vals 
worden aangenomen. Als een getuige op basis van deze redenen een getuigenis aflegt pas dan 
passende straf toe. 
Als iemand uit hebzucht liegt dan moet hij een boete van 1000 Pana’s betalen, pana=penny (de 
kleinste hoeveelheid), of 1 pond tien cent, als door liefde dan 4 shillings en drie pence. Als door 
angst acht shillings vier pence, als door vriendschap zestien shillings acht cent. Als door lust een 
pond en dertien shillings vier cent, als door boosheid, drie ponden twee shillings zes cent, als door 
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onwetendheid acht shillings, als door kinderachtigheid twee shillings een cent. Straf kan worden 
uitgevoerd, op het eigendom, de penis, de rug, de tong, handen, voeten, ogen, oren, de neus en 
het hele lichaam. De hoogte en soorten van straffen (boetes) dat hiervoor is beschreven en nog 
zal volgen zou moeten variëren met de dan geldende omstandigheden van de pleger (bij armen 
een lichte boete, bij een rijke zwaarder) rekening houdend met de tijd en plicht en natuur van de 
overtreding en met de karakter en positie (sociaal etc.) van de pleger. 
 
Het toepassen van onrechtmatig straf vernietigt reputatie en eer, in het verleden, heden en 
toekomst, in deze wereld alsook in de nog komende glorie. Het veroorzaakt grote ellende en 
intens lijden zelfs na de dood: laat een rechter daarom voorkomen dat hij onrechtmatig bestraft. 
 
Een koning die de verkeerde bestraft brengt zichzelf schade toe in dit leven en zal veel ellende 
meekrijgen in de volgende. Daarom moet de schuldige zonder aanzien des persoon worden 
bestraft en de onschuldige nooit. 
 
Laat een first-offender bestraft worden door zachte vermaning, voor de tweede keer door strenge 
en harde vermaning, bij de derde keer door een boete, bij de vierde keer door lichamelijke 
bestraffing zoals een pak slag of stokslagen of door gevangenschap of door de doodstraf. 
 
Manu V111, 334-338, 344-347, 350, 351, 386 
Dat lichaamsdeel, arm of been waarmee een misdaad is begaan, dat lichaamsdeel zal de koning 
verwijderen om als afschrikmiddel te doen dienen en herhaling te voorkomen. Eenieder – of hij 
nou de vader, leraar, vriend, echtgenoot, zoon of spiritueel leider is die het pad van zijn plicht 
verlaat zal worden bestraft: met andere woorden als een rechter plaats neemt om recht te 
spreken laat hem dan nooit partijdig zijn en allen juist bestraffen. 
 
Daar waar een gewone burger 1€ moet betalen moet de koning het duizendvoudige betalen, als 
de koning het duizendvoudige moet betalen, dan betalen zijn ministers het achthonderdvoudige, 
de ambtenaar die na de minister komt betaalt het zeven honderdvoudige, en die dan volgt betaalt 
het zes honderdvoudige en zo voorts: zelfs de laagste ambtenaar moet niet minder dan het 
achtvoudige worden bestraft als de gewone burger, dit is om de tirannie van de ambtenarij te 
voorkomen. 
 
Net als dat een leeuw temmen harder optreden vergt dan het temmen van een geit, zo ook de 
heersers (van de hoogste ambtenaar – de koning- tot de laagste bediende van de staat) verdienen 
ze zwaardere straffen dan de gewone burger. 
 
Als een mens kundig is in het begrijpen van zaken en toch een diefstal pleegt laat dan zijn straf het 
achtvoudige zijn van de waarde van hetgeen is gestolen. Als hij is een Shudra het zestienvoudige, 
als hij is Vaishya het tweeëndertigvoudige, als hij is Kshaitriya het vierenzestigvoudige of 
honderdvoudige of zelfs honderd en twintigvoudige als hij is een Brahmaan, met andere woorden 
hoe meer kennis een persoon bezit hoe groter zijn reputatie en invloed, des te zwaarder moet zijn 
straf zijn. 
 
De koning of anderen met autoriteit die zelf rijkdom en voorspoed wensen, die rechtvaardigheid 
en rechtspraak liefhebben mogen geen moment de bestraffing vertragen van hem die een 
gruwelijke geweldsdaad heeft begaan zoals roofoverval of diefstal. Hij die geweld heeft gepleegd 
wordt zwaarder bestraft dan iemand die laster spreekt, een dief, en zelfs hij die een ander 
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beledigt door provocatie. Een koning die zo een persoon niet bestraft beschadigd zijn 
gemeenschap en zal weldra verdwijnen. 
Noch vanwege vriendschap noch vanwege belofte van rijkdommen mag een koning een crimineel 
die geweldsdelicten pleegt onbestraft laten. Als een crimineel het volk terroriseert dan moet de 
koning de juiste straf toepassen zoals gevangenschap of de dood. De koning moet degene die een 
ander met opzet dood zonder meer tot de dood veroordelen, al is deze zijn leraar, zijn kind, zijn 
vader of een ander ouder persoon, een Brahmaan of een groot geleerde. Hij begaat geen zonde 
die een crimineel ter dood brengt die een verschrikkelijk delict heeft begaan zoals moord al wordt 
deze in het openbaar dan wel in afzondering bestraft. Het is dan als oog om oog, woede 
toepassen op woede. 
 
Zeer waardig is de koning in wiens Rijk er geen dieven zijn, vervalsers, een lasterspreker, een 
geweldpleger zoals een struikrover noch een overtreder van de wet. 
 
Manu V11, 371, 372, 406, 419, 420 
Mocht een vrouw en echtgenote vanwege haar familietrots haar echtgenoot verlaten en zichzelf 
misdragen dan moet de koning haar veroordelen tot verslinding door honden ten overstaan van 
alle mannen en vrouwen. 
 
Als een echtgenoot zijn vrouw te kort schiet en zich misdraagt met andere vrouwen, dan moet de 
koning de zondaar levend verbranden op een hete ijzeren bed ten overstaan van publiek. 
 
Vraag 
Wie zal de koning of koningin, de hoogste rechter of zijn vrouw bestraffen als een van deze een 
crimineel daad begaat als overspel? 
 
Antwoordt 
Het assemblee of de rechtbank. Zij moeten ook zwaarder bestraft worden dan andere mensen. 
 
Vraag 
Waarom zou de koning of de hoogste rechter accepteren dat het assemblee of rechtbank ze zal 
bestraffen? 
 
Antwoordt 
Wat is de koning meer dan een persoon van hoge deugd en die veel geluk heeft gehad? Als hij 
niet wordt bestraft waarom zouden anderen dan straf moeten accepteren? Daarbij als het volk en 
anderen met autoriteit en de assemblee van oordeel zijn dat het juist en noodzakelijk is om de 
koning te bestraffen hoe kan hij dan in zijn eentje de straf weigeren? Als de koning en andere 
hooggeplaatste vrij uit zouden gaan dan zou de koning, minister en anderen met invloed en 
macht simpelweg recht toepassen uit het niets en dan zinken in ellende door toepassen van 
onrecht en zo het volk en zichzelf vernietigen. 
Herinner u de leer van de Veda’s die zegt “de juiste wet is slechts de ware koning, de juiste wet is 
de ware religie. Hij die deze wet overtreedt is van de laagste soort. 
 
Vraag  
Hoe is het mogelijk dat u zulke wrede straffen toepast omdat de mens niet de macht heeft om 
zelfs een ledemaat terug te brengen of doden tot leven te wekken? 
 



117 
 

Antwoordt 
Hij die dit een wrede straf noemt is onwetend omtrent de principes van juist regeren. Als je streng 
straft weerhoudt dit anderen om hetzelfde te doen en het helpt ze om op het rechte pad te 
blijven. 
Deze zogenaamde zware straf is niet zwaarder dan het gewicht van een mosterdzaad als het 
verdeeld wordt over alle leden van een gemeenschap terwijl de zogenaamde lichte straf omdat 
het de criminaliteit niet tegen gaat eigenlijk duizendmaal zwaarder is dan de eerste omdat het 
duizendmaal criminaliteit doet vermenigvuldigen. 
Laten we als voorbeeld nemen een gemeenschap van duizend leden. Als ieder van ze voor een € 
wordt bestraft dan zal de totale straf duizend € zijn, maar als we een persoon van de 
gemeenschap zouden bestraffen met 100 € en als dit zou bijdragen in het voorkomen van 
soortgelijke delicten dan zal de totale bestraffing niet meer dan 100€ zijn, en dat is tien keer 
minder dan duizend €. Dus de lichte straf blijkt uiteindelijk de zwaardere te zijn. 
 
Manu V11, 572, 406, 419,480 
De koning moet tol heffen op alle boten en schepen die het kanaal, meren en rivieren passeren, 
groot en klein proportioneel aan de lengte van het land die ze doorkruisen. Op zee is het lastig om 
vaste afspraken te maken laat hem daarom doen wat op dat moment het beste lijkt? Laat hem 
wetten maken die voordeel opleveren voor het land als ook voor de eigenaar van het schip. 
 
Hij moet altijd zijn subjecten beschermen die reizen naar verschillende landen waar ze ook zijn. 
Hij moet ze behoeden voor ellende.  
De koning moet dagelijks de resultaten checken van maatregelen (genomen ten voordele van de 
staat), de olifanten inspecteren, paarden en andere reismiddelen, informeren over de inkomsten 
en uitgaven, zijn mijnen inspecteren en zijn rijkdommen. 
Een koning die deze taken plichtmatig uitvoert is vrij van alle soorten van zonde en zal de 
superieure staat bereiken. 
 
Vraag  
Is de oude Arische manier van regeren perfect of niet? 
 
Antwoordt 
Hij is perfect; omdat alle andere systemen van regeren die bestaan en nog zullen komen haar 
oorsprong vindt in de Arische systeem. 
 
Manu V111, 3 
De wetten die niet expliciet worden benoemd komen terug in de tekst “laat het parlement 
bestaan uit geschoolde mensen en dat zij wetten maken die nuttig zijn voor de heerser en zijn 
onderdanen”. 
 
Laat de koning onthouden dat huwen op jonge leeftijd niet moet worden toegestaan, noch het 
huwelijk van volwassenen zonder dat zij hiertoe instemmen. Laat de koning Brahmacharya 
promoten; hij moet trachten prostitutie en polygamie tegen te gaan zodat lichaam en geest 
perfecte kracht behouden. Omdat als men slechts psychische kracht ontwikkelt en niet fysieke 
dan kan een fysiek sterk persoon honderden geleerden verslaan. Aan de andere kant als slecht de 
fysieke kracht wordt gezocht en niet de mentale dan zal de hoge functie van regeren nooit goed 
kunnen worden uitgevoerd. Zonder de benodigde kennis en zonder de juiste invulling van deze 
plichten kan er nooit harmonie zijn. Er zal strijd, verdeeldheid, meningsverschillen, gekrakeel en 
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vijandschap zijn en uiteindelijk totale vernietiging. Laat daarom geest en lichaam ontwikkelen. Er 
is niks erger dat de groei van lichaam en geest tegenwerkt dan prostitutie en overmatige seks. 
Kshatriya’ s moeten in het bijzonder lichamelijk sterk zijn en goed gebouwde lichamen hebben, 
want als zij wellustig zijn dan is de regering van dat land vernietigt.  
Het motto “zoals de koning is zo zal zijn volk zijn’’, moeten we niet vergeten. Het is de koning en 
andere hooggeplaatsten behouden om zich nooit te misdragen. Zij moeten het juiste voorbeeld 
geven aangaande de juiste en rechtvaardige leefwijze. 
 
Hier hebben we de plichten van regeerders kort beschreven. Als je ze gedetailleerd wilt 
bestuderen lees dan de Veda’s, de zevende, achtste, negende hoofdstuk van Manu, de Shukraniti, 
Vidurprajagar, Rajadharma en Apta dharma, hoofdstukken van Shantiparva van de Mahabharat. 
Zij moeten zich eigen maken de wetenschap en kunst van regeren, een land regeren of Rijk of de 
hele wereld. 
 
Yayur Veda 
Allen moeten begrijpen: wij zijn de dienaren van de heer van het Universum. Hij is de ware koning 
en wij zijn de nederige dienaren. Mogen wij in deze wereld door zijn genade bekleden Koninklijke 
en andere hoge functies en mogen wij zijn eeuwige recht ervaren.  
 
Het volgende hoofdstuk zal gaan over God en de Veda’s. 
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HOOFDSTUK 7 
 
God en de Veda’s 

Rig Ved, 1, 164, 39, 
Het zijn de atheïsten met een lage en zwakke intelligentie, die voortdurend verzonken zijn in 
ellende, die niet geloven, kennen en zoeken naar God die is, 
begerenswaardig, glorieus, al-heilig, alwetend, onderhouder van de zon, de aarde en andere 
planeten, die in alles aanwezig is als de ether, die heer is van allen en de hoogste van alle 
devata’s. Het is door het kennen en leven met God dat de mens waar geluk kan kennen. 
 
Vraag 
In de Veda’s wordt gesproken van meerder Goden. Gelooft u dit? 
 
Antwoordt 
Dit geloven wij niet, omdat in geen van de vier Veda’s voorkomt dat er meer dan een God bestaat. 
Daarentegen wordt er uitdrukkelijk gezegd en verklaard op meerdere plekken in de Veda’s dat er 
maar een God bestaat. 
 
Vraag 
Waarom worden er dan zoveel verschillende namen van devata’s in de Veda’s genoemd? 
 
Antwoordt 
Elk object of persoon die bruikbare en of briljante eigenschappen bezit wordt devata genoemd, 
neem de aarde als bijvoorbeeld, het geeft ons heel veel, maar nergens in de Veda’s wordt gezegd 
dat de aarde God is of dat het moet worden aanbeden. In de bovenstaande mantra wordt gezegd 
dat hij die is onderhouder van alle devata’s de aantrekkelijke schepper is en dat het waard is om 
hem te zoeken. Zij die het woord devata vertalen als God zien dit helemaal fout. 
Hem noemen ze de devata van alle devata’s, de machtigste van alle devata’s omdat hij het is die 
het universum creëert, onderhoudt en vernietigt; de machtige rechter en heer van allen. 
 
De Vedische tekst “ de heer van allen, de heerser van het universum, de onderhouder van allen 
houdt alles bijeen met behulp van de 33 devata’s. Dit wordt in de veertiende hoofdstuk van de 
Satpatha Brahman als volg uitgelegd: (1) verhitte kosmische lichamen (2) planeten (3) atmosfeer 
(4) super-aardse ruimte (5) zonnen (6) stralen van etherische ruimtes (7) satellieten (8) sterren; 
deze acht worden Vasus genoemd, omdat zij het leven mogelijk maken. De elf Rudras zijn de tien 
Pranas –zenuwen- die het menselijk leven mogelijk maken en de elfde is de menselijke geest. 
Deze worden de Rudras genoemd omdat als deze het lichaam verlaat het lichaam sterft en de 
familie van de overleden beginnen te huilen. De twaalf maanden van het jaar heten Adityas1 
omdat zij het bestaan aanduiden van alle objecten en wezens. 
Het aldoordringende elektriciteit heet Indra daar het machtige krachten voorbrengt. Yajna wordt 
Prajapati genoemd omdat het ten voordele is van de mensheid doordat het de lucht reinigt, 
water, regen en groenten voortbrengt en omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van 
verschillende kunsten en omdat hierin de eer is gelegen van de geleerden en de wijzen. 
De bovengenoemde drieëndertig entiteiten worden devata’s genoemd omdat zij waardevolle 
kwaliteiten en eigenschappen bezitten. Daar hij de heer is van alles en machtiger is dan allen 
wordt het opperwezen de vierendertigste devata genoemd die alleen aanbiddingswaardig is. 

 
1 Betekenis is onvolledig 
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Hetzelfde is te vinden in ander Shastra’s. Had men deze boeken bestudeerd dan had men niet de 
vergissing gemaakt om te geloven dat er meerden goden zijn dan die ene genoemd in de Veda’s.  
 
Yayur Veda XL,1 
Het universum is doordrongen van de alleenheerser, zelfs elk wereld in de hele cirkel van de 
natuur, hij is de ware God. Vrees hem en eigen je geen eigendommen toe die je niet toebehoren. 
Verwerp al dat onjuist is en geniet van waar geluk – waar spiritueel geluk- door praktiseren van 
recht en rechtvaardigheid dat wat een ander naam is voor ware religie. 
 
Rig Veda, X, 48 
God leert ons in de Veda, Ik, oh mens, bestond al voordat het universum tot wording kwam. Ik 
ben de heer van allen. Ik ben de eeuwige oorzaak van de creatie. Ik ben de bron en schenker van 
alle rijkdommen. Alle mensen moeten opkijken naar mij alleen, gelijk kinderen opkijken naar hun 
ouders. Ik heb de verschillende voedsel en dranken bestemd voor alle wezens om ze te voeden 
zodat ze kunnen leven in geluk. 
 
Rig Veda, X, 48, 5 
Ik ben God de almachtige, ik ben het licht van de wereld net als de zon. Nog verlies, nog dood, 
beide kunnen mij niet treffen. Ik ben de controleur van het universum, ken mij alleen als de maker 
van allen. Streef ernaar om macht en rijkdommen te verkrijgen (zoals ware kennis). Verlang en 
zoek mij. Mocht u nooit mijn vriendschap verliezen. Ik geef ware kennis, wat ware rijkdom is, aan 
hen die waarheidsgetrouw zijn. Ik ben de openbaring van de Veda’s waarin mijn ware natuur is te 
vinden. Het is doormiddel van de Veda’s dat ik de kennis van allen vergroot. Ik moedig de goeden 
en waarachtige aan. Ik beloon degenen die zich inzetten voor de gemeenschap. Ik ben de oorzaak, 
de ondersteuner van al dat bestaat in dit universum. Keer nooit uw zelve van mij. Accepteer nooit 
een ander God voor mij of in plaats van mij, nog aanbid deze. 
 
Yayur Veda X11, 4 
God, oh mens, was al in het begin van de creatie. Hij is de maker, ondersteuner en onderhouder 
van de zon en andere lichtgevende werelden of hemellichamen. Hij was de heer van de eerdere 
creaties. Hij is de heer van de huidige. Hij zal ook de heer zijn van de ongeboren universum. Hij 
schiep de ganse wereld en onderhoudt haar. Hij is de eeuwige gelukzaligheid. Mogen u allen hem 
prijzen en eren net zoals wij dat doen?! 
 
Vraag 
U spreekt van God, maar hoe kunt u zijn bestaan bewijzen? 
 
Antwoordt 
Door direct kennen en andere bewijzen. 
 
Vraag 
Maar er kan geen sprake van direct kennen zijn inzake God of de relatie tot God? 
 
Antwoordt 
Niyaya Shahstra, 1,4 
Kennis dat voortkomt uit direct contact van de vijf zintuigen, zien, horen, ruiken, proeven en 
voelen. Directe kennis van de geest wanneer er contact is met licht, geluid, geur, spraak en 
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aanraking, met gevoelens van plezier en pijn, waar en onwaar, dit heet direct waarnemen. Maar 
deze kennis moet vrij zijn van fouten en twijfels. 
 
Het is duidelijk dat door reflectie alleen de buitenkant kan worden gekend van de zaak door de 
zintuigen der geest, maar niet de kern. Wij worden ons bijvoorbeeld gewaar van een harde of 
solide substantie als wij het kunnen voelen, ruiken, etc., door contact van onze vier zintuigen 
zoals ons voelen en het voelen met de geest en daarna met de ziel; precies zo zijn wij ons ook 
bewust van het bestaan van God door observering van hoe de wereld is ontworpen en hoe 
intelligent het in elkaar steekt.  Trouwens, in een snelle reactie stuurt de ziel onze gedachtes aan 
en deze daarna onze zintuigen in het behalen van een bepaalde doel of actie, juist of onjuist, goed 
of slecht,- zoals het bevorderen van algemene welvaart – of het stuurt aan tot slechte daden zoals 
diefstal, deze positieve of negatieve emoties zijn onlosmakelijk verbonden aan dat wat we 
wensen. Gevoelens van angst, schaamte en twijfel spelen op in onze bewustzijn als de handeling 
een zondige is en emoties van vertrouwen, moed, voldoening en zegen als het om positieve zaken 
gaat; deze gevoelens worden niet opgewekt door de menselijke ziel, maar door de Heilige Geest. 
Als uiteindelijk de ziel zich zelf reinigend van zondes, zich disciplinerend en in contemplatie met 
God, door beoefening van Yoga, wordt het bewust van beiden – van zichzelf en van de Heilige 
Geest. Wij worden ons dus direct bewust van God, hoe kan er dan nog twijfels bestaan? Zijn 
bestaan wordt ook bewezen door middel van gevolgtrekking en andere bewijzen omdat de 
oorzaak afleidbaar is van haar effect. 
 
Vraag 
Is God alomtegenwoordig of verblijft hij op een bepaalde plek? 
 
Antwoordt 
Hij is alomtegenwoordig. Als hij gelokaliseerd zou zijn op een plek kan hij nooit alwetend zijn, de 
inwendige aansturing van alles zijn, de universele albeheerser, maker van allen, onderhouder van 
alles en oorzaak dat alles wederkeert naar de elementen van waaruit ze zijn opgebouwd. Net als 
het onmogelijk is voor een persoon om iets te doen op een plek waar hij niet aanwezig is. 
 
Vraag 
Is God rechtvaardig en ook genadig tegelijk? 
 
Antwoordt 
God is allebei. 
 
Vraag 
Maar deze twee kwaliteiten zijn elkaars tegenpolen omdat rechtvaardigheid inhoudt dat een 
persoon de juiste hoeveelheid beloning ontvangt, goed of slecht, plezier of pijn, nooit meer of 
minder naar gelang zijn daden waren, terwijl genadig betekent dat je de persoon laat gaan zonder 
deze te bestraffen. Hoe kan God dan genadig en rechtvaardig tegelijk zijn? 
 
Antwoordt 
Rechtvaardigheid en genade hebben slechts een terminologisch verschil. Doel van recht is 
hetzelfde als van genade. Het doel van straf door toepassing van het recht is om te voorkomen 
dat mensen criminele daden doen en om ze zo te helpen vrij te zijn van pijn en verdriet. Wat kan 
anders het doel van genade zijn dan te voorkomen dat mensen ellende hebben? Jou definities van 
recht en genade zijn niet correct, omdat recht betekent; het toepassen van de juiste hoeveelheid 
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straf die proportioneel is met de ernst van het delict. Als de dader vanwege genade niet zou 
worden bestraft dan wordt hiermee genade zelf vernietigt omdat als een rover bijvoorbeeld niet 
zou worden bestraft onder het mom van genade zal dit leiden tot verdriet bij duizenden anderen 
goeie en rechtvaardige mensen die zich wel aan de wet houden. Hoe kunnen we van genade 
spreken als we de ene persoon onbestraft laten en anderen hieronder laten lijden? Het is juist 
genadig om de dader op te pakken en vast te zetten en hiermee voorkomen dat hij nog meer 
criminele daden begaat. Het is juist een daad van genade ten opzichte van vele anderen om de 
dader gevangen te zetten of te doden. 
 
Vraag 
Waarom hebben we dan twee termen nodig – genade en recht- als ze allebei hetzelfde 
betekenen? Het is onnodig om twee termen te hebben, het was veel beter geweest om slechts 
een te hebben. Dit laat zien dat de twee woorden niet hetzelfde betekenen. 
 
Antwoordt 
Is het niet zo dat een idee door meerdere woorden kan worden aangeduid en kan niet een woord 
meerdere ideeën aanduiden? 
 
Vraag 
Ja, dat is zo. 
 
Antwoordt 
Waarom trek jij het dan twijfel? 
 
Vraag 
Omdat het wordt gebezigd in de wereld. 
 
Antwoordt 
Er worden valse en ware beweringen gedaan in de wereld maar het is onze plicht om ze te 
onderscheiden na goed overdenken. Zie het oneindige en eeuwige genade van God zoals hij alle 
dingen in deze wereld heeft geschapen ten goed van ons allen en ze ons voor niks en gratis ter 
beschikking heeft gesteld. Welke genade is groter dan dit? Maar tegelijkertijd kan je door de 
ongelijkheid van mensen, sommigen verkeren in ellende, terwijl anderen plezier en geluk hebben, 
duidelijk de werking van Gods recht en genade zien. Genade en recht verschillen alleen zoverre 
dat de intense wil in onze geest om geluk aan ieder te gunnen naar gelang zijn verdiensten 
genade is, terwijl de uiterlijke handeling of actie zoals de juiste mate van straf voor een overtreder 
door hem gevangen te zetten of te doden recht is. Het enige doel van beide termen is om allen te 
redden van zonde en lijden. 
 
Vraag 
Heeft God een vorm of is hij vormeloos? 
 
Antwoordt 
God is vormeloos omdat als hij een vorm zou hebben gehad hij nooit alomtegenwoordig kan zijn, 
noch alwetend omdat een begrensde entiteit slechts eindige kwaliteiten, acties en natuur kan 
hebben. Daarbij zou God dan nooit vrij zijn van honger en dorst, warmte en kou, ziektes, 
onvolkomenheden en letsel. Dit bewijst dat God geen vorm heeft. Als God een lichaam zou 
hebben dan zou er een ander entiteit nodig zijn geweest om de verschillende organen van zijn 
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lichaam te maken, zoals ogen, oren etc., omdat hij die de combinatie is van verschillende delen, 
een intelligente vormeloze maker nodig heeft. En mocht worden beweerd dat God door zijn eigen 
wil zelf zijn lichaam heeft geschapen bewijst dat, dat hij vormloos was voordat hij zijn lichaam 
maakte. Hierdoor wordt duidelijk dat God nooit een lichaam heeft gehad. Door zijn vormloosheid 
is hij in staat om de zichtbare wereld te doen ontstaan uit onzichtbare materie. 
 
Vraag  
Is God almachtig of niet? 
 
Antwoordt 
Ja God is almachtig, maar niet op de manier die jij verstaat. Het betekent dat God geen hulp nodig 
heeft van wie dan ook in zijn werk als Schepper, Onderhouder en Vernietiger (terugbrengen naar 
originele staat) van het universum en uitvoeren van de heilige recht. Met andere woorden, God 
doet zijn werk met zijn eigen oneindige kracht. 
 
Vraag 
Maar is het niet zo dat God kan doen wat hij wilt? Hij heeft toch niemand boven zich? 
 
Antwoordt 
Wat wil God dan? Als jij beweert dat God kan doen wat hij wil dan vragen we ons af  “kan God dan 
zelfdoding doen?”. Of kan hij een andere God maken zoals hij is, kan hij onwetend worden, 
zondes doen zoals diefstal, overspel plegen etc.? Of kan hij ongelukkig worden? Jou antwoordt 
kan slechts een ontkennende zijn omdat al deze zaken tegengesteld zijn aan de kwaliteiten en 
natuur van God. Jou stelling dat God kan doen wat hij wilt kan daarom geen stand houden. Alleen 
onze betekenis van het woord almachtig kan waar zijn. 
 
Vraag 
Is God Anadi of Sadi? 
 
Antwoordt 
God is Anadi, dat betekent dat hij geen oorzaak of begin kent. 
 
 
Vraag 
Wat wil God. Wat verlangt hij? 
 
Antwoordt 
Voorspoed voor allen en geluk voor allen, maar hij zal nooit uit grilligheid en zonder reden de een 
ondergeschikt maken aan een ander.  
 
Vraag 
Moeten wij God prijzen, aanbidden en met God communiceren? 
 
Antwoordt 
Ja 
 
Vraag 
Als iemand dat doet zal God dan zijn regels ombuigen en de zondes van zijn aanbidder vergeven? 
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Antwoordt 
Nee 
 
Vraag 
Waarom zouden we God dan aanbidden? 
 
Antwoordt 
Het aanbidden van God heeft een ander doel dan wat u denkt. 
 
Vraag 
Wat is dan het doel om God te aanbidden? 
 
Antwoordt 
Het prijzen van God vergroot de liefde voor hem en leidt tot de hervorming van de eigen natuur, 
karakter en eigenschappen overeenkomstig, zo gelijk als de natuur en eigenschappen van God. 
Bidden schept nederigheid, moed en je krijgt Goddelijke hulp. Communie resulteert in directe 
samensmelting met het Opperwezen en in direct bewust kennen van God. 
 
Vraag 
Kunt u dit in detail uitleggen? 
 
Antwoordt 
Het prijzen van God bestaat uit twee vormen; positieve en negatieve. Positief prijzen bestaat uit 
het aanbidden van God als bezitter van eigenschappen als in: 
Yayur Veda XXXX, 8 
Het Opperwezen is overal, hij is alleen geest (spirit), eeuwige energie, almachtig, puur, perfect, 
alomtegenwoordig. De inwendige controleur van allen, heerser van ons allen, eeuwig en 
zelfbesturend. Al eeuwigheid leer hij de nog niet gecreëerde eeuwige menselijke zielen, de 
waarheid der dingen via de Veda’s – zijn eeuwige kennis. 
 
Negatief prijzen van God is het prijzen van God waarbij God niet bezit de ongoddelijke kwaliteiten 
als passie en kwaadwillendheid zoals in; 
Yayur Veda XXX, 8 
Hij is zonder lichaam, ongeboren, is ondeelbaar en heeft geen zenuwen en bloedbanen, begaat 
nooit een zonde, kent geen pijn of het gevoel van pijn, verdriet of onwetendheid etc. 
 
Het prijzen van God heeft het doel om de eigen natuur te hervormen, karakter en eigenschappen 
te vormen naar zoals die van God is. 
Hij die God aanbidt om te laten zien dat hij dat doet, maar zijn karakter niet hervormd doet 
zichzelf geen goed. 
Aanbidden van God zou op deze wijze moeten: 
Yayur Veda XXXII, 14 
Geef ons, o schepper, de al-glorieuze, door uw genade, die wijsheid, waar de wijzen, de geleerden 
en Yogi’s voor bidden. 
 
Yayur Veda, XX, 9 
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U bent het licht, wees mij genadig en laat dat licht in mijn hart schijnen. U bent oneindige energie, 
geef mij door uw genade eeuwig durende energie. U bent oneindig sterk, geef mij dezelfde 
kracht, U bent onbegrensd machtig, schenk mij ook veel macht. U bent streng tegen de slechten 
schenk mij ook deze strengheid. U bent niet beïnvloedbaar, noch door laster noch door vleierij. U 
bent geduldig tegen degenen die tegen uw wil ingaan, maak mij ook zo geduldig. 
 
Yayur Veda, XXXIV, 1 
Moge, o oceaan van genade, door uw genade mijn geest, de geest als die niet slaapt lange 
afstanden kan afleggen en bezitter van briljante kwaliteiten met dezelfde geest, licht van de 
zintuigen, die in de slaap en slaperigheid en in dromen dwaalt naar verschillende plaatsen, altijd 
goeie gedachten aantrekken voor zichzelf en ook voor alle levende wezens. Moge het nooit 
slechtheid wensen voor anderen. 
 
Yayur Veda, XXXIV, 2 
Moge, o alwetende God, mijn geest - die de bron van is van alle activiteiten en die, zodoende, de 
mens in staat stelt om te leren, genade en moed geeft om te handelen voor het publieke goed en 
aanzet tot heroïsche daden op het slagveld en andere momenten, die wonderlijke krachten bezit 
en wonderlijke kwaliteiten en zintuigen aanstuurt – alleen rechtvaardige gedachten opwekken en 
zonde en kwaad verwerpen. 
 
Yayur Veda XXXIV, 3 
Moge, o heer, mijn geest – die de bron is van de hoogste vorm van kennis, de bron is van 
bewustzijn en oordeel, licht is van de zintuigen, en onsterfelijk is, de geest waarvan zonder deze 
de mens zelfs de meest onbetekenende niet kan doen – verlangen naar puurheid en afstoten het 
kwaad. 
 
Yayur Veda, XXXIV, 4 
Moge, o heer van het universum, mijn gedachten – die het medium is waarmee alle Yogi’s kennis 
krijgen van het verleden, het heden en de toekomst die de reden wordt van de unie van de 
onsterfelijke menselijke ziel met het Opperziel en daardoor bewust wordt van de drie periodes 
van de tijd ( het verleden, heden en de toekomst), de geest die in staat is van bewuste 
waarneming en samenwerkt met de vijf zintuigen, de bron van inzicht en de ziel en de reden is 
van de vooruitgang van de grote Yajna, genaamd Yoga – begiftigd zijn met ware kennis en Yoga en 
zodoende bevrijd zijn alle pijn en onwetendheid. 
 
Yayur Veda, XXXIV, 5 
Moge, o machtige God, wijste van ons allen, door uw genade mijn geest – die is als het 
middelpunt van een wiel waaraan de spaken zijn bevestigd, de bewaarplaats zijn van de Rig Veda, 
de Yayur Veda, de Sama Veda en de Atharva Veda, de geest waarin de alwetende en 
alomtegenwoordige bewustzijn – de kenner van allen – zichzelf bekend maakt – vrij zijn van alle 
onwetendheid en moge deze begiftigd zijn met de liefde voor kennis. 
 
Yayur Veda, XXXIV, 6 
Moge, o heer van het universum, mijn geest – die gelijk de menner van de paarden die hij kan 
sturen elke richting die hij wenst, allen kan beïnvloeden, en is te vinden in het hart, bezitter van 
grote activiteit en extreme energie – mijn zintuigen weerhouden het pad van slechtheid te 
betreden, maar juist te geleiden naar het pad der rechtvaardigen. Wilt u o heer, met uw genade 
mijn gebed horen? 
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Yayur Veda, XXXX, 16 
Leid ons, o schenker van geluk, alwetende superieure geest, naar het pad van de rechtvaardigen, 
inspireer ons met allerlei kennis en wijsheid, bevrijdt ons van het valse en zondige handelen en 
maak ons puur. Om dat te bereiken zullen wij u nederig prijzen en eren. 
 
Yayur Veda, XVI, 15 
Moge u niet, o bestraffer van de slechten, onze jongelingen vernietigen, noch onze ouderen, 
ongeborenen, moeders en vaders noch zij die ons dierbaar zijn, noch onze relaties, noch onze 
lichamen. Leidt ons naar dat pad die we kunnen volgen waar bestraffing door uw wet ons niet zal 
treffen. 
 
Shatpatha, XIV, 3, 1, 30 
Leid ons, o superieure geest, leraar der leraren, van valsheid naar het ware, van duister naar licht 
van kennis, van de dood naar onsterfelijkheid en eeuwige geluk. 
 
Van gebed wordt gezegd dat deze positief is of negatief naar gelang de Godheid= gever=devata 
goede kwaliteiten bezit of vrij is van slechte kwaliteiten, fouten en imperfecties. 
 
Een mens moet handelen naar zijn gebed. Als iemand bijvoorbeeld bidt om de hoogste wijsheid te 
verkrijgen moet hij ook zijn uiterste best doen deze te verkrijgen. Met andere woorden een gebed 
tot God zou gericht moeten worden pas nadat men zijn uiterste best heeft gedaan om het object 
te bemachtigen. Niemand zou op de volgende manier moeten bidden noch zal God zo een gebed 
beantwoorden; 
O heer, vernietig mijn vijanden, maak mij superieur ten opzicht van hun en zorg dat alleen ik alle 
eer krijg, maak alle anderen dat ze lager zijn dan mij, mij gehoorzamen etc. Want mocht het zo 
zijn dat allebei de vijanden tot God bidden om vernietiging van de ander, moet God ze dan allebei 
vernietigen? Stel dat beweerd zou worden dat God het gebed van de persoon moet aanhoren die 
meer liefde voor hem heeft, dan zeggen wij dat het andere gebed ook gehoord zou moeten 
worden, maar dan in mindere mate. Als dit het geval zou zijn dan zouden mensen op de volgende 
wijze bidden; O God maak mijn eten voor mij, zet het voor ons op tafel, verzorg onze paarden, 
doe onze was, bewerk het land en doe een beetje tuinieren voor ons. Het zijn de grote sukkels die 
lui en traag zijn en geloven dat God hun gebed wel zal horen, omdat allen die Gods bevel niet 
volgen om met volharding te werken nooit gelukkig zullen zijn. 
 
God beveelt ons aldus: 
Yayur Veda XXXX, 2 
Laat een mens wensen te werken voor honderd jaren, m.a.w. zolang als hij leeft. Laat hem nooit 
lui zijn. Zie al de bezielde en onbezielde objecten in het universum die hun plicht doen. De mier en 
andere wezens zijn altijd actief, de aarde en andere planeten zijn altijd in beweging, de bomen 
zijn altijd bezig met groeien en vergaan. De mens zou hier een les van moeten trekken. Net als dat 
de ene mens de ander zal helpen die zelf zijn best doet, zo helpt God alleen degene die ook zijn 
best doet, net als bediendes alleen hun werk doen als de meester zelf niet lui en inactief is. Alleen 
een persoon met ogen en de wens om te zien kan geholpen worden om te zien en niet een blinde, 
zo ook zal God alleen die gebeden beantwoorden die bedoeld zijn ten goede van allen en niet die 
bedoeld zijn om anderen te kwetsen. Hij die alleen maar roept suiker is zoet, suiker is zoet, kan de 
smaak ervan nooit ervaren, maar hij die het daadwerkelijk bemachtigt en ervan eet kan het 
verschil weten. 
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iii verbinding (Upasana) 
Hierover zegt de Upanishad; met woorden kan niet beschreven worden de gelukzaligheidsgevoel 
bij verbinding met het Opperwezen, in de ziel van degene die zijn onzuiverheden weg poets door 
beoefening van Yoga, wiens geest die wordt aangetrokken door de uiterlijke wereld is 
gecentraliseerd in de superieure geest; omdat deze geulzaligheid wordt gevoeld in de menselijke 
ziel in haar meest innerlijke. 
 
Het woord Upasana betekent letterlijke “dichtbij komen van”. Het enige dat nodig is om dichterbij 
God te komen is het beoefenen van de acht delen van Yoga en dan kan men de 
alomtegenwoordige, alwetende God bereiken. Als iemand met Upasana wil beginnen zal hij 
moeten starten met: 
 
Yoga Shastra Sadhanpad 30 

1) Hij zal moeten loslaten enige vorm van kwaadheid t.o.v. welk levende wezen dan ook, hij 
moet altijd allen lief hebben. 

2) Laat hem altijd de waarheid spreken, nooit een leugen. 
3) Laat hem nooit stelen en waar zijn in zijn handelingen. 
4) Laat hem zelfcontrole beoefenen, nooit lustig zijn. 
5) Laat hem nederig zijn, nooit hoogmoedig. 

Deze vijf tezamen vormen het 1e deel van de Upasana en heten de Yamas 
 
Yoga Shastra Sadhanpad 32 
Daarna komen de Niyamas die ook vijf zijn: 

1) Laat een mens innerlijk schoon zijn door verwerpen van passies en vulgaire verlangens en 
het uiterlijke door gebruik van water. 

2) Laat hem hard werken maar niet gaan hechten aan de verkregen resultaten noch laat 
hem zich verliezen in verdriet bij verlies of misfortuin. 

3) Laat hem een helder hoofd en geest houden, evenwichtig blijven evenzo hij gelukkig is of 
verdrietig en dat hij goede daden blijft doen. 

4) Laat hem de boeken der ware kennis bestuderen en deze ook onderwijzen, en laat hem 
de gezelschap zoeken van goede en geleerde mensen en laat hem in gedachte reciteren 
OAM die is de hoogste naam van God. 

5) Laat hem zijn ziel overgeven aan de wil van God. Deze vijf vormen de 2e deel van de 
Upasana Yoga. De andere zes delen kan men bestuderen uit de Yoga Shastra of uit ons 
boek “een introductie en uitleg van de vier Veda’s”. 

 
Als iemand Upasana wil gaan doen, laat hem dan een rustige plek opzoeken, een die schoon is en 
laat hem een comfortabele houding aannemen, starten met Pranayama (controle van de adem), 
zijn zintuigen terugtrekken van de fixatie op uiterlijke objecten en zijn geest rustig op een van de 
volgende plekken richten: de navel, het hart, op de keel, ogen, op de kruin of op zijn ruggengraat. 
Hij moet dan onderscheid gaan visualiseren tussen zijn eigen ziel en de hoge Superieure God. Laat 
hem opgaan en overpeinzen over God om zo een Sanyami2 te worden. Als de mens dit beoefent 
dan zal zijn geest en ziel puur worden en zal hij rechtvaardiger worden. Zijn kennis en wijsheid zal 
gestaag groeien totdat hij verlossing zal vinden. Hij die God op deze wijze aanschouwt voor 
slechts een uur van de vierentwintig uren zal altijd spiritueel vooruit gaan en groeien. 

 
2 eenwording 
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Upasana is positief als men God aanschouwt als zijnde alwetend en het is negatief als de 
menselijke ziel helemaal geabsorbeerd door de Superieure geest – de geest die zo subtiel is dat hij 
verblijft in de menselijke ziel – God aanschouwt als zijnde vrij van bedrog, kleur, smaak en 
aanraking. Het resultaat is dat de ziel door dichtbij God te geraken wordt gezuiverd van 
onvolkomenheden, verdriet en pijn, de natuur van de ziel, haar eigenschappen en karakter wordt 
net zo puur als die van God zelf, net zoals iemand die bibbert van de kou dit niet meer doet als hij 
de warmte voelt van het staan bij het vuur. Daarom is het een ieder aan te bevelen om God te 
aanbidden, hem te prijzen, tot hem te bidden en met hem te communiceren. Behalve andere 
voordelen die men krijgt door de heilige aanbidding is de groei in spirituele kracht zo groot dat 
zelfs de meest erge vorm van pijn en verdriet de persoon niet kan verstoren. Hij is in staat dit met 
de grootste rust te ondergaan. Is dit iets onbeduidendst? Als God niet wordt aanbeden getuigt dit 
van extreme ondankbaarheid en domheid om de goedheid te vergeten van de Superieure geest 
die ons vrijelijk alle goeie dingen van de wereld heeft gegeven. 
 
Vraag 
Hoe kan God werken doen die alleen gedaan kunnen worden door de zintuigen nu hij deze niet 
heeft? 
 
Antwoordt 
God heeft geen handen maar hij kan door zijn allemachtigheid alles maken. Hij heeft geen benen 
maar is sneller dan alles en allen door zijn allemachtigheid. Hij heeft geen ogen maar kan alles 
zien, geen oren maar kan alles horen, geen interne organen om te denken maar weet alles. Hij is 
de Superieure geest dat alles doordringt. Met andere woorden, niet beschikkend over zintuigen 
en geest, doet hij al zijn werk vanwege zijn deugd van de almacht. 
 
Vraag 
Velen zeggen dat God geen activiteiten kent en ook geen attributen heeft? Is dit waar? 
 
Antwoordt 
Shweta Shwetar Upanishad, 6, 8 
De eeuwige Heilige Geest kent geen veranderingen, hij heeft geen instrumenten of 
gereedschappen om mee te werken, heeft geen gelijke nog een hogere dan hem. Hij is het 
Superieure machtige wezen, begiftigd met natuurlijke alwetendheid, alomtegenwoordig en van 
oneindige activiteit. Als God geen activiteit zou hebben dan was hij nooit in staat geweest om de 
wereld te scheppen, het te onderhouden en het terug te brengen naar haar elementaire en 
natuurlijke vorm. Door zijn alomtegenwoordigheid en alwetendheid bezit hij daarom ook 
activiteit. 
 
Vraag 
Als God in actie komt is dan een eindige of een oneindige? 
 
Antwoordt 
God bepaald zelf hoelang en hoe groot zijn actie zal zijn, hij doet nooit te weinig of teveel; omdat 
hij alwetend is. 
 
Vraag 
Kent God zijn eigen beperkingen of grenzen? 
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Antwoordt 
De Heilige Geest is alwetend en heeft alle kennis. Want wat is kennis meer dan erkennen dat 
zaken zijn zoals ze zijn. God is oneindig daarom is zijn kennis van zichzelf als oneindige ware 
kennis – tegengestelde is onwetendheid. Het bestempelen van iets als oneindig hoewel het eindig 
is of vice versa noemen we onwetendheid. Het herkennen en erkennen van de natuur, 
kenmerken en karakter van zaken zoals ze in werkelijkheid zijn noemen wij ware kennis. 
 
Yoga Shastra, Samadhipad, 1, 24 
Omschrijft God als “de aldoordringende geest, die vrij is van pijn en verdriet (zoals 
onwetendheid), en vrij van de wens van daden die het resultaat zijn goed of slecht handelen, 
plezier of pijn of van een combinatie van deze, hij is onderscheiden van en is superieur ten op 
zicht van alle zielen en wordt genoemd God. 
 
Vraag 
Sankhya Shastra, 1, 112 
Het bestaan van God kan niet bewezen worden door bewijs van directe waarneming en met het 
ontbreken van deze directe waarneming kan er ook geen afleidbaar of andere bewijzen bestaan; 
daarbij door het ontbreken van de relatie van Vyapti ( = de relatie van de doordringer en de 
doordrongene) oftewel van de relatie van waarnemer en de waargenomene is er geen gevolg of 
afgeleide. Nu allebei deze bewijzen ontbreken kan directe waarneming en het gevolgtrekking uit 
andere bewijzen zoals getuigenverklaring van een ware getuige niet van toepassing zijn. Daarom 
kan het bestaan van God niet worden gegeven. 
 
Antwoordt 
U hebt het verkeerd, de bedoeling van bovenstaande aforismen is niet om door directe 
waarneming het bestaan van God te bewijzen, maar om te bewijzen dat hij de materiele oorzaak 
van het universum is omdat in hetzelfde hoofdstuk de volgende aforismen voorkomen: - 
 
Shankhya Shastra V, 8 
Als de aldoordringende geest de materiele oorzaak van het universum zou zijn, dan zou hij 
getransformeerd worden in verschillende materiele objecten net als de oermaterie die door 
combinaties van onzichtbare hele kleine atomen verandert in zoveel zichtbare en tastbare 
objecten. Hij is daarom niet de materiele oorzaak, maar de werkelijke/effectieve oorzaak van het 
universum. 
 
Sankhya Shastra, V, 9 
Als het bewust wezen – God – de materiele oorzaak zou zijn van het universum, daar hij zelf 
oneindige macht heeft, zou de wereld ook oneindige macht hebben. Maar dit is niet het geval. 
Daarom is God niet de materiele, maar de werkelijke/effectieve oorzaak van het universum. 
 
Shankhya Shastra, V, 12 
Ook de Upanishads beschrijven de oermaterie als de enige oorzaak van het universum zoals in de 
vers; de oermaterie wordt getransformeerd tot de verschillende objecten van deze wereld.  
Materie is onderhevig aan verandering en verandert daar ook door, maar God daarentegen – de 
aldoordringende geest – die onveranderlijks is verandert nooit in welke vorm of gestalte dan ook. 
 
Shweta Shwetar Upanishad, 4, 5 
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God is onveranderlijk en verblijft altijd in de binnenste van het hart. Derhalve, hij die de ziener 
Kapil, de auteur van de hiervoor genoemde aforismen een atheïst noemt is zelf een atheïst. 
 
Zo ook, de schrijvers van de andere Shastra’s zoals Mimansa die het had over de woorden Dharma 
en Dharmi, Vaisheshika die het had over het woord Ishwar (God) en Niyaya die sprak van het 
woord Atma – aldoordringende geest, al deze zieners zijn geen atheïsten. Hij die is 
alomtegenwoordig, alwetend en zelfs de menselijke ziel doordringt wordt door al dezen, 
Mimansa, Vaisheshika, etc. gezien als God. 
 
Vraag  
Incarneert God of niet? 
 
Antwoordt 
Nee, want in de Yayur Veda wordt gezegd, “ God is ongeboren”. God doordringt alles. Hij is puur, 
is nooit geboren en neemt nooit een menselijke vorm aan. Uit deze stellingen kunnen we 
opmaken dat God nooit is geboren. 
 
Vraag 
Gita, IV, 7 
Maar in de Gita zegt Krishna, “wanneer er weer een afname van moraal is, zal ik een menselijke 
vorm aannemen. Wat is hier uw antwoordt op? 
 
Antwoordt 
Daar deze stelling tegengesteld aan de Veda’s is kan het geen autoriteit hebben. Maar het is 
mogelijk dat Krishna die een man van hoge karakter was en rechtvaardigheid hoog in het vaandel 
had staan heeft gewenst elke keer weer geboren te worden om het goede te beschermen en de 
slechten te bestraffen. Als dit het geval was dan is daar geen kwaad in; want wat de goeden ook 
bezitten, hun rijkdommen, hun lichamen en zelfs hun harten – is tot dienst van de menselijkheid. 
Ondanks dit alles kan Krishna nooit God zijn. 
 
Vraag  
Als dit waar is waarom geloven de mensen dan in de incarnatie van God? 
 
Antwoordt  
Mensen snakken naar de kennis van de Veda’s, maar doordat ze door sektes zijn gegrepen en zelf 
geen kennis hebben of slecht zijn opgeleid zijn mensen verwikkeld in onwetendheid, en is het niet 
verwonderlijk dat ze geloven in al deze valse zaken. 
 
Vraag 
Hoe is het dan mogelijk dat slechte mensen als Ravana en Kansa zijn vernietigd als God niet 
bestaat? 
 
Antwoordt 
Ten eerste, een ieder die geboren wordt zal sterven, ten tweede wat waren en zijn Kansa en 
Ravana vergeleken met de almachtige God, die zonder te zijn gereïncarneerd dit universum heeft 
geschapen, het onderhoudt en het zal doen oplossen tot haar elementaire vorm? 
Hij doordrong ook het lichaam van Kansa en Ravana omdat hij alomtegenwoordig is en had ze in 
een oogwenk kunnen doden door de vitale organen door te snijden. Hoe dom en achterlijk is het 
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dan om te stellen dat God, de Superieure geest, de allerhoogste die oneindige macht, 
eigenschappen en activiteiten bezit een menselijke lichaam zou aannemen en daardoor aan dood 
en geboorte onderworpen zou raken alleen maar om een nietszeggende en onbelangrijke wezen 
te doden. 
Ook als men zou stellen dat God incarneert om zijn volgelingen te redden kan dit niet waar zijn, 
omdat als zijn volgelingen zich gedragen zouden zoals God het heeft bedoeld dan is hij machtig 
genoeg om ze te redden. 
Is de vernietiging van Kansa en Ravana of het optillen van een berg zoals de Govardhan moeilijker 
dan de creatie, onderhouden en vernietiging van de zon, de maan en aarde en andere planeten? 
Hij die nadenkt over de machtige zaken, dingen, die God heeft gedaan in deze wereld kan alleen 
tot de conclusie komen dat er geen ander is als hem, noch zal er ook ooit een zijn. 
Men kan de incarnatie theorie ook niet goed beredeneren, net als dat iemand zou beweren dat 
ruimte een baarmoeder intrad of dat het was geplaatst in een gesloten hand, dit kan nooit waar 
zijn, omdat ruimte oneindig is en alomtegenwoordig, het kan nooit iets betreden of ergens 
uitgaan, het is er altijd. 
Precies zo is God, oneindig en aldoordringend kan er nooit van hem gezegd worden dat hij ergens 
heen gaat of ergens uitkomt. Komen en gaan kan alleen als er plaatsen zouden zijn waar hij niet is. 
God was al dus aanwezig in de baarmoeder en daarbuiten, en kan er dus nooit gesproken worden 
dat hij is ingegaan en eruit is gekomen. Alleen zij die intelligentie ontberen en onwetend zijn 
kunnen dit zeggen. Daarom moet u begrijpen dat Christus en anderen nooit incarnaties van God 
kunnen zijn. Onderhevig zijn aan passie en verlangens, honger en dorst, angst en verdriet, 
geboorte en dood, waren zij niets anders dan mens. 
 
Vraag  
Vergeeft God zijn aanbidders hun zondes? 
 
Antwoordt 
Nee; als hij ze hun zondes zou vergeven, dan zou zijn wet van rechtvaardigheid worden vernietigd 
en de mensen zouden zondig worden. Wetende dat hun zondes zouden worden vergeven zouden 
ze onbegrensd raken en gestimuleerd worden om zondes te begaan. Bijvoorbeeld, als de heersers 
van een land de criminelen zou vergeven dan zouden deze gestimuleerd worden nog meer 
criminaliteit te plegen. Als ze weten dat de Koning ze toch niet zal bestraffen, zullen ze overtuigd 
raken dat ze vergeving zullen krijgen door hem te smeken met gevouwen handen en andere 
handelingen van nederigheid. Zelfs zij die nog geen crimineel zijn zullen overgaan tot criminaliteit 
omdat ze weten dat ze toch niet bestraft gaan worden. Daarom is het juist dat God de zielen de 
vruchten van zijn daden zal geven en de zondes niet zal vergeven. 
 
Vraag 
Heeft de menselijke ziel een vrije wil? 
 
Antwoordt 
In het doen van daden heeft de menselijke ziel een vrije wil maar hij is onderworpen aan de 
wetten van God wat betreffende de gevolgen van de daden daarom stellen wij; alleen hij kan een 
doener zijn, handelingen plegen waarvan gezegd kan worden dat hij vrij is te handelen. 
 
Vraag 
Wat is de vrije wil? 
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Antwoordt 
Alleen hij heeft een vrij wil die een lichaam heeft, de benodigde krachten, de zintuigen en de 
geest die hij kan bedwingen. Als de ziel geen vrije wil had dan zou het nooit de vruchten kunnen 
plukken van zijn daden – goede dan wel slechte. 
Als een soldaat in opdracht vele mensen doodt op het slagveld wordt hij hier voor niet schuldig 
geacht, zo ook, als God gedrag van de mensen zou beïnvloeden of als menselijke handelingen 
ondergeschikt zouden zijn aan zijn wil, dan zou niet de menselijke ziel de gevolgen moeten dragen 
van de acties maar God zelf. 
Zijnde de oorzaak zou alleen hij de gevolgen moeten dragen van pijn of verdriet. Hetzelfde als een 
mens een wapen gebruikt om een ander te doden, is niet het wapen de schuldige maar de mens; 
evenzo zou het onjuist zijn om de zielen als deze onderworpen zijn aan de wil van God tot 
verantwoording te roepen. Hieruit volgt dat de ziel vrij is te handelen naar zijn vermogen, maar 
zodra het een zondige daad begaat wordt het onderworpen aan de wetten van God en zal het de 
gevolgen moeten dragen. M.a.w., zielen hebben een vrije wil zolang het daden begaat maar het 
moet zich onderwerpen aan de heilige wetten inzake pijn en verdriet voor zijn zondes. 
 
Vraag 
Als God de zielen niet had gemaakt en deze voorzien van energie dan was het nooit in staat 
geweest een actie te doen; dus wat een menselijke ziel ook doet, doet hij door de heilige kracht 
gedreven! 
 
Antwoordt 
De ziel is nooit geschapen. Zielen zijn zonder begin net als God en de materiele oorzaak van het 
universum, de oermaterie is ook zonder begin. Het lichaam en de organen zijn door God gemaakt 
maar staan onder controle van de ziel. Als iemand een daad begaat, goed of slecht, dan zal hij de 
vruchten ervan plukken en niet God, de schepper van zijn lichaam en organen.  
Dit kunnen we op de volgende manier illustreren; een man heeft ijzer gewonnen uit een berg, een 
handelaar koopt het van hem, een smid koopt het van de handelaar en maakt er een zwaard van 
die hij later verkoopt aan een soldaat die met het zwaard een ander doodt. 
De koning zal noch de mijnwerker, noch de handelaar of het zwaard bestraffen voor de moord. 
Het zal de soldaat zijn die gevangen wordt gezet. Blijkens is het niet God de maker van het 
lichaam en de organen die de vruchten zal plukken van de daden die de ziel heeft begaan. 
Anderzijds is HIJ het wel die de ziel de vruchten van zijn daden zal geven. Als God de eigenlijke 
doener zou zijn, dan zou geen enkele ziel ooit een zonde begaan omdat God puur en rechtvaardig 
is, hij zou de zielen nooit aanzetten tot zonde. Hieruit volgt dat de ziel een vrije wil heeft in het 
plegen van daden en hetzelfde kan worden gezegd van God.  
 
Vraag 
Wat zijn God en de ziel in essentie, wat is hun natuur, kenmerken en acties? 
 
Antwoordt 
In essentie zijn het allebei bewuste entiteiten. Van natuur zijn ze beiden puur, onsterfelijk en 
deugdzaam etc., maar de schepping van het universum, haar instandhouding en vernietiging tot 
haar oertoestand en haar controle – beloning van zielen van de daden – goed of slecht – zijn de 
rechtmatige acties van God; terwijl het maken en opvoeden van kinderen het verspreiden van 
kennis en kunst etc., zijn acties van de ziel die kunnen; zijn deugdzaam of zondig. Eeuwige kennis, 
eeuwige gelukzaligheid en allemachtigheid etc., zijn kenmerken van God, terwijl die van de ziel 
zijn; het bemachtigen van middelen; afstoten, activiteit, gevoelens van plezier, gevoel van pijn, 
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verdriet, ongeluk, bewustzijn, inspiratie en uitdrukken, sluiten en openen van het oog, groei van 
de organen, vermogen om te onderscheiden, geheugen en individualeit, beweging, controle van 
de zintuigen, interne verandering en ontwrichting, zoals honger en dorst, plezier of verdriet, dit 
zijn de kenmerken van de ziel, die het onderscheiden van de kenmerken van God. Het bestaan 
van de ziel kan alleen gekend worden door deze kenmerken, daar het niet materieel zichtbaar is 
noch te herkennen door de zintuigen. Deze kenmerken zijn alleen zolang aanwezig zolang de ziel 
in het lichaam huist, de kenmerken verdwijnen zodra de ziel het lichaam verlaat. De kwaliteiten 
die zich manifesteren bij aanwezigheid van een substantie en ophouden zich te manifesteren als 
de substantie ontbreekt behoort allen aan dat substantie: bijvoorbeeld licht is eigenschap van de 
zon en van de lamp, omdat het niet bestaat bij afwezigheid van deze en er wel is bij aanwezigheid 
van deze. Zo ook worden God en ziel gekend door hun eigenschappen of kenmerken. 
 
Vraag 
God kent alle drie periodes van tijd, hij weet alles van de toekomst, en zoals God weet zo zal de 
ziel handelen, dus heeft de ziel daarom eigenlijk geen eigen vrije wil. God kan de ziel daarom niet 
bestraffen voor de misdragingen, omdat het handelt in overeenstemming met wat God weet. 
 
Antwoordt 
Het is absurd om te zeggen dat God op de hoogte is van alle periodes van tijd, omdat dat wat 
ophoudt te bestaan noemen wij het verleden, dat wat nog niet bestaat maar in de toekomst zal 
bestaan noemen wij de toekomst. Is er dan enige vorm van kennis dat ophoudt te bestaan bij God 
of die hij nu niet bezit maar in de toekomst wel zal hebben? Gods kennis is altijd een geheel 
zonder enige onderbreking. God verkeert altijd in het heden. Het verleden en toekomst houdt 
alleen verband met de menselijke ziel. Het is waar dat gesproken kan worden dat de kennis van 
de drie periodes kunnen bestaan in God als er over gesproken wordt tot relatie van de ziel, maar 
het is nooit absoluut. Daar de ziel handelt op basis van zijn vrije wil, weet God wat de ziel doet 
door zijn alomtegenwoordigheid en zijn alwetendheid, en wat God weet zo handelt de ziel. 
M.a.w. God heeft kennis van het verleden, het heden en van de toekomst en geeft de zielen hun 
verdiensten; terwijl de ziel een vrije wil heeft in haar acties en het heeft een gelimiteerde kennis 
van het heden. Net zoals Gods kennis van de menselijke acties zonder begin is, zo ook is zijn 
kennis om de juiste straffen of beloningen te geven. Beide soorten kennis in hem en zijn waar. Het 
kan toch niet zo zijn dat de kennis van de acties waar is terwijl het doen van recht vals is? Uw 
beweringen zijn ongegrond. 
 
Vraag 
Zijn de zielen in de vele lichamen verschillend of is een ziel die in ze allen zit? 
 
Antwoordt 
Verschillend. Mocht het zo zijn dat ze door een en dezelfde ziel in alle lichamen zou zitten dan 
zou, waakzaamheid, indommelen, diepe slaap, geboorte en dood, vereniging en verlaten (van het 
lichaam en de zintuigen) nooit plaats vinden; de natuur van de ziel is daarom eindig en zo is ook 
haar kennis, het is ook subtiel, terwijl God nog subtieler is, oneindig, alomtegenwoordig, alwetend 
door zijn natuur. God en de menselijke ziel hebben de relatie van doordringer en de 
doordrongene. 
 
Vraag 
Een ding kan niet iets ander inhouden tegelijkertijd; daarom kan God en de ziel slechts in relatie 
hebben van samensmelting en die van doordringer en doordrongene. 



134 
 

 
Antwoordt 
Deze wet is van toepassing daar waar sprake is van zaken met dezelfde inhoud en composities, 
maar niet daar waar er sprake is van verschillende condities; net als dat ijzer grof is en elektriciteit 
subtiel, zal de laatste het ijzer doordringen en erin huizen samen met de moleculen van de ijzer. 
Zo ook is de menselijke ziel minder subtiel dan God, terwijl God subtieler is dan de ziel, daarom is 
het mogelijk dat God de menselijke ziel en lichaam kan doordringen. Net als dat God en de ziel tot 
elkaar staan in de relatie van de doordringer en doordrongene, zo ook is de relatie van de 
geserveerde en de serveerder (de bediende), de ondersteuner en de ondersteunde, de meester 
en knecht, de heerser en de onderdaan, de vader en zoon. 
 
Vraag 
U stelt dat God en de menselijke ziel verschillend zijn, hoe interpreteert u dan de autoritaire tekst 
uit de Veda’s? Ik ben God, u bent God en de ziel is God? 
 
Antwoordt 
Dit zijn helemaal geen Vedische teksten maar quotes vanuit de Brahamanas – nergens worden 
deze teksten als autoritair genoemd in de Shastra’s. Haar ware betekeneis is: het eerste deel 
betekent niet “Ik ben God”, maar wij leven in God, “ik leef in God”. 
Het wordt hier gebruikt als vervanging van iets dat het ondersteunt door dat wat de ondersteuner 
is; net zoals wij zeggen dat de waakplatformen (uitkijkposten op houten stellingen) schreeuwen. 
Wij weten dat de platformen zelf levenloos zijn en niet kunnen schreeuwen of geluid kunnen 
voortbrengen; het betekent dat de mannen die op de waakplatformen staan schreeuwen en 
geluid maken. M.a.w. de platformen waar de mannen op staan komen in de plaats van de 
mannen.  
Hieruit kunnen we opmaken dat God die de ondersteuner is van de ziel en deze ook bevatte 
wordt vervangen door de ziel. Als we al stellen dat alles in God leeft wat maakt het dan bijzonder 
om te benomen dat de ziel in God leeft? Het antwoordt hierop is dat het zeker is dat alles in God 
leeft, maar niets is zo dichtbij God als de menselijke ziel. Daar de menselijke ziel vergelijkbare 
kenmerken heeft is alleen de menselijke ziel die God kan kennen en tijdens de periode van 
zaligheid leeft in de nabijheid van God, door voortdurend bewust te zijn van hem. Daarom is de 
relatie van God tot de ziel van een inhoudelijke of ondersteunende aard tot dat wat de inhoud 
vormt of tot dat wat wordt ondersteunt en dat van een metgezel tot een ander. Hieruit wordt 
duidelijk dat God en de ziel niet een zijn. Soms zegt iemand “hij en ik zijn een”, d.w.z. wij zijn op 
een lijn met elkaar, zo is het ook met de menselijke ziel die onweerstaanbaar wordt aangetrokken 
door God en zijn liefde voor hem en tijdens Samadhi3 compleet in hem kan opgaan, dan kan 
gezegd worden “God en ik zijn een”, dat is in harmonie met elkaar en neemt dezelfde ruimte in. 
De ziel alleen kan deze eenheid en harmonie met God claimen die door haar deugdzame en 
verglijkbare kenmerken als God kan worden naar natuur, eigenschappen en karakter. 
 
Vraag 
Wat is dan volgens u de betekenis van (tat) God (twam) U (asi) bent, oftewel O, ziel, u bent God? 
 
Antwoordt 
Wat verstaat u onder het woord (tat)? 
 

 
3 bovenbewustzijn, eenheidsbeleving 
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Vraag 
Brahma (God). 
 
Antwoordt 
Hoe weet u dat het woord (tat) verwijst naar Brahma? 
 
Vraag 
Omdat het woord Brahma voorkomt in de zin van bovenstaande quote (Tadeva….advitiyam). 
 
Antwoordt 
Het lijkt erop dat u nooit de Chandogya Upanishad hebt gelezen, het boek waar deze quote uit 
komt. Anders had u nooit de vergissing gemaakt om te beweren dat het woord Brahma in 
genoemde tekst voorkomt. Het woord Brahma wordt daar niet genoemd. 
 
Vraag 
Wat verstaat u dan onder het woord “tat”? 
 
Antwoordt 
Chandogya Upanishad 6, 8, 6, 7 
Het woord “tat” betekent dat wij de Superieure geest moeten zoeken. Hij is oneindig. Hij is de ziel 
van de materiele wereld een ook de ziel van de menselijke ziel. De zelfbewuste Geest is de grote 
realiteit. Hij is zijn eigen ziel. Oh mijn geliefde zoon Swteketo! “Tat”  de alwetende, superieure 
Geest is in jou. Dit is de juiste interpretatie en in harmonie met de Upanishads. De grote ziener 
Yajnavalkya bijvoorbeeld zegt in de Brahadaranyak Upanishad “O Maitreya, de Grote God verblijft 
in uw ziel en toch verschilt hij ervan. De onwetenden beseffen niet dat zij doordrongen worden 
door God. De ziel is als een lichaam waarin God huist. Net als onze ziel in ons lichaam woont, zo 
ook woont God in onze ziel, en toch is hij er apart van. Hij is getuige van de daden – goed of 
slecht- van de ziel en geeft het zijn verdiensten en houdt het onder controle. Weet je o Maitreya, 
dat de onsterfelijke alwetende wezen in je eigen ziel te vinden is? Er bestaat geen andere 
verklaring voor deze teksten. 
 
En dan nu over de zogenaamde ‘heilige tekst’; “De ziel is God Brahma”. Haar ware betekenis is dat 
tijdens de trance van Samadhi een Yogi direct bewust wordt van God, m.a.w. hij ziet God. Hij zal 
dan moeten erkennen: dit (dezelfde God die in mij is) is Brahma die het hele universum in zich 
bevat. 
Hieruit valt duidelijk op te maken dat de Vedantis4 van vandaag, die verklaren dat de menselijke 
ziel en God een zijn en gelijk aan elkaar, dat zij de Vedant Shastra’s niet goed begrijpen. 
 
Vraag 
Chandogya VI, 3, 2 
In de Chandogya Upanishad zegt God “na het creëren van het universum en verschillende 
lichamen treedt ik het lichaam in als ziel en manifesteer ik mezelf onder verschillende namen en 
vormen. 
 
 
 

 
4 filosofische stroming 
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Taitreya Upanishad Brahmanand II, 6 
En de Taitreya Upanisahd zegt na het maken van de universum en verschillende lichamen gaat 
God er zelf in huizen. Hoe kunt u deze teksten een andere betekenis geven? 
 
Antwoordt 
Had u de constructies en betekenissen van woorden en zinnen juist begrepen dan had u 
nagelaten de juiste betekenissen van deze vertalingen foutief te interpreteren. U moet begrijpen 
dat er twee entiteiten zijn, de een is de aldoordringer en de doordrongene. God is als de post-
aldoordringer die het lichaam ingaat nadat de ziel er al in is gegaan en openbaart de wetenschap 
van namen en vormen door de Veda. Hij maakt mogelijk dat de ziel het lichaam intreedt en 
daarna gaat hij zelf de ziel in. Had u begrip gehad van het woord “anu” (voor of erna) dan had u 
dat niet onjuist vertaald. 
 
Vraag 
Stel dat iemand zou beweren dat dezelfde Deva Datta die gezien is in Kashi in de zomer, is nu hier 
in Mathura in de regentijd. Als je nu buiten beschouwing zou laten tijd en plaats (zoals droge en 
natte seizoen, Kashi en Mathura) en alleen rekening zou houden met het individu, dan kan alleen 
het bestaan van de mens Deva Datta worden vastgesteld. 
En als je deze principe van gedeeltelijke verwerping en gedeeltelijke aanname toepast als tijd 
onbekend is en plaats een illusie – dan is het belemmerende deel, de opadhi – in dit geval van 
Ishwar (God in de actieve staat) en van het bekende tijd en plaats, en onwetendheid en de 
eindigheid van de menselijke ziel wordt genegeerd, en we alleen rekening houden met 
eigenschap van bewustzijn bekend bij beiden, dan is het bestaan van Brahma in beiden 
vastgesteld. 
Op dezelfde wijze of principe van verwerpen van de alomtegenwoordigheid en soortgelijke 
kenmerken van God en de oneindigheid van de kennis van de ziel en de acceptatie van bewustzijn 
alleen dat normaal is bij beiden, wordt de verbinding of eenheid van god en de ziel vastgesteld. 
Wat is hierop uw verweer? 
 
Antwoordt 
Wilt u eerst de vraag beantwoorden of u Ishwar en de ziel acht als eeuwig of als eindig niet-
eeuwig? 
 
Vraag 
Daar beiden het product zijn opadhi achten wij ze niet-eeuwig, dus eindig. 
 
Antwoordt 
Gaat u ervan uit dat opadhi eeuwig is of niet-eeuwig? 
 
Vraag 
Wij geloven wat betreffende dit onderwerp dat de volgende entiteiten zonder begin zijn: (1) de 
ziel, (2) Ishwara; God in de actieve staat, (3) Brahma; God in de passieve staat, (4) het verschil 
tussen Ishwara en de ziel, (5) onwetendheid, (6) de verbinding van onwetendheid met een bewust 
wezen.  
Van deze zes is alleen Brahma zonder begin en zonder eind, terwijl de andere vijf wel zonder 
begin zijn maar een einde kennen net als het bestaan van iets in de huidige tijd, maar zal 
ophouden te bestaan in de toekomst. Zolang onwetendheid bestaat blijven deze vijf bestaan; en 
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omdat hun begin onbekend is, worden ze beginloos genoemd, maar zodra ze ophouden te 
bestaan en de zodra de ziel ware kennis krijgt worden ze eindig of niet-eeuwig. 
 
Antwoordt 
Deze verzen van u zijn fout. Omdat er geen ziel kan zijn zonder de verbinding met onwetendheid 
met Ishwar en geen Ishwar zonder verbinding met maya- illusie of onwetendheid – met Brahma, 
de zesde entiteit van jou vers – m.a.w. de verbintenis van onwetendheid met een bewust wezen 
als een aparte wezen wordt dan overbodig: omdat onwetendheid of illusie wordt geabsorbeerd in 
de ziel en Ishwar en maakt daar dan integraal onderdeel van uit. Om dezelfde reden is het 
nutteloos om Ishwar en de ziel als entiteiten zonder begin te rekenen apart van Brahma. 
Zoals u het stelt zijn er slechts twee entiteiten – Brahma en onwetendheid – te bewijzen of te 
demonstreren en niet zes. Daarnaast kan jou idee van Ishwar of ziel als twee entiteiten ontstaan 
uit opadhi of onwetendheid alleen waar zijn als jij kan bewijzen dat onwetendheid en illusie in 
Brahma bestaat. Een Brahma die is oneindig, eeuwig, heilig, alwetend, onsterfelijk en 
alomtegenwoordig. 
Als jij gelooft dat de onwetendheid (afhankelijk van en behorend tot het zelf) in Brahma beperkt is 
tot een plek en tijd en bestaat vanaf de eeuwigheid, dan kan de hele Brahma van u nooit puur 
zijn. 
Als het bestaan van onwetendheid op een plek wordt aangenomen, daar het zich kan verplaatsen 
zal het steeds veranderen van plek tot plek; dus op welk plek van Brahma het ook gaat, zal dat 
deel onwetend worden, en als het een bepaalde plek weer verlaat zal deze plek verlicht worden. 
Als dit zo is dan kunt u geen enkele deel van Brahm als volledig puur en verlicht noemen. 
Onwetendheid in het heden zal pijn en plezier voortbrengen in het ene deel van Brahma en dat 
zal effect hebben op het geheel, net als een wond dat op een deel van het lichaam is maar de pijn 
wordt door het hele systeem ervaren. Dat deel van Brahma dat omsloten is door onwetendheid 
zal dat weten, terwijl dat deel van Brahma dat buiten de omsluiting is zal weten dat het vrij is 
ervan. Dus zal Brahma zich in delen splitsen, de een binnen en de ander buiten de omsluiting van 
onwetendheid van onwetendheid. Als u nu roept “laat hij zich opsplitsen dat zal voor hem geen 
effect hebben”. Dan zal hij niet langer ondeelbaar zijn. Hij zou niet onwetend meer zijn. Daarbij is 
onwetendheid of onvolledige kennis slechts een eigenschap en kan alleen in essentie bestaan in 
een permanente relatie tot een substantie. Daarom kan het niet tijdelijk in Brahma verkeren. 
Als u gelooft dat Brahma de ziel wordt door interventie van een belemmerende (opadhi) genaamd 
Antahkharan ( interne orgaan van het denken) dan vragen wij of Brahma aldoordringend is of is 
hij begrensd? Als u beweert dat hij aldoordringend is maar de belemmerende medium begrensd 
is, gelimiteerd als de ruimte en is verdeeld in ieder mens, is deze medium dan in beweging of 
niet? 
 
Vraag 
Hij is in beweging. 
 
Antwoordt 
Beweegt Brahma mee of blijft op een plek? 
 
Vraag 
Brahma blijft op een plek. 
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Antwoordt 
Dan zou het zo moeten zijn dat als de belemmerende medium – de antahkaran – welk deel dan 
ook verlaat dan moet deze vrij van onwetendheid worden, terwijl daar waar het naar toe gaat dan 
dat deel van de verlichte Brahma dan onwetend wordt. Met andere woorden Brahma schommelt 
dan tussen onwetendheid en verlicht zijn. Dus zal verlossing en gehechtheid dan ook slechts een 
tijdelijk zijn of een periode duren en net als de een niet kan weten wat een ander heeft gezien en 
of gehoord zo zal Brahma zich dus vandaag niet kunnen herinneren wat hij gisteren heeft 
gehoord; omdat tijd en plaats van zijn observatie totaal anders is van hetgeen hij zich herinnert. 
 
Maar u beweert dat Brahma in alles hetzelfde is? Wij vragen u derhalve waarom is Brahma dan 
niet alwetend? Als u zegt dat de belemmerende medium – de antahkarnas- verschillend en los 
van elkaar voorkomen in verschillende mensen, dan zal het daaruit voorkomende daardoor ook 
verschillend zijn. 
Ons antwoordt hierop is dat daar het medium materie is kan het geen bewustzijn hebben. En als u 
beweert dat het noch Brahma noch de antahkaran (het belemmerende medium) -interne organen 
van gedachtes- maar dat het een beeld van Brahma – chidabhas- de zetel der is kennis dan is het 
nog steeds een bewust entiteit die kennis bezit. Waarom is het dan eindig in kennis en macht? 
Het wordt daarom duidelijk dat u niet kunt stellen dat Ishwara en de ziel voortkomen uit de 
belemmerende mediums, onwetendheid en illusie, van Brahma. Ishwara is slechts een andere 
naam voor Brahma, de aldoordringende God, terwijl de andere bewuste, eeuwige, niet-
gecreëerde en onsterfelijke entiteit genoemd wordt de ziel. 
 
Als u beweert dat de ziel niets meer is dan slechts een beeld van Brahma (chidabhas) dan 
antwoorden wij dat een beeld slechts een bepaald moment van bestaan kent en uiteindelijk zal 
verdwijnen. Wie zal dan van de zegening van verlossing genieten. Daarom zeggen wij dat God en 
de ziel nooit een zijn geweest, niet nu en ook niet in de toekomst. 
 
Vraag 
Hoe bent u dan tot de doctrine van non-dualiteit gekomen die overduidelijk voorkomt in de 
Upanishads die zoals de quote in de Chandogya? “ O mijn geliefde zoon, in den beginne was er 
maar een (God) en geen ander. Wij geloven dat het bestaan van al het andere – of het van 
dezelfde soort is als, Brahma of van een ander soort van, of van gedifferentieerde delen van 
Brahma, of van dezelfde Brahma-naast Brahma, door negatief te benaderen kan alleen kan het 
bestaan van Brahma vaststellen. Hoe kan de doctrine van de non-dualiteit dan overeind blijven als 
u gelooft dat Brahma (God) los staat van de ziel? 
 
Antwoordt 
Waarom maakt u deze fout? Vrees niet en tracht de relatie te begrijpen van een bijvoeglijk 
naamwoord tot een zelfstandig naamwoord. Wat is de functie van een bijvoeglijk naamwoord? 
 
Vraag 
Haar functie is om onderscheid aan te brengen. 
 
Antwoordt 
Waarom dan niet toegeven dat het bedoeld is om te onderscheiden en om de karakter van het 
zelfstandige naamwoord te verklaren? U moet, daarom, begrijpen dat de vers die u hebt 
geciteerd het woord advait (d.w.z. en niemand anders) een bijvoeglijk naamwoord is die het 
zelfstandige naamwoord Brahma kwalificeert; haar onderscheidende functie is dat het Brahma 
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onderscheidt van ontelbare zielen en atomen, en haar verklarende functie is dat het verklaart dat 
er een God is en geen ander. Net zoals u zou kunnen zeggen dat “ In deze stad is Deva Datta de 
enige rijke persoon en niemand anders”, of “In deze regiment is Vikram Singh de meest moedige 
man en niemand anders”. U bedoelt hiermee te zeggen dat in deze stad niemand rijker is dan 
Deva Datta en er is niemand zo moedig als Vikram Singh in dit regiment, maar je ontkent niet het 
bestaan van andere mannen die minder rijk of minder moedig zijn dan Deva Datta en Vikram 
Singh noch ontken je het bestaan van bezielde (zoals planten en dieren) en onbezielde ( zoals land 
en water) zaken in de stad en regiment.  
Zo staat het ook in de tekst “In den beginne was er een God en geen ander”, dit impliceert dat er 
niks was naast God dat gelijk aan hem was, het impliceert daarentegen niet dat er naast God niet 
andere dingen bestonden zoals de ziel en de oermaterie die inferieur zijn aan God.  
Hiermee is duidelijk geworden dat er maar een God bestaat terwijl van de zielen en andere 
materiele atomen meer dan een zijn en bijvoorbeeld de bijvoeglijke naamwoord “advaity” (geen 
ander) dient om andere bestaansvormen te onderscheiden van God en om te benadrukken de 
eenheid van God (er is er maar een van). Het betekent daarom niet dat de ziel en materie – in 
atomische of tegenwoordige zichtbare vorm – niet bestaat. Ze bestaan wel degelijk, maar zijn niet 
gelijk aan God. Uw uitleg bewijst noch het bestaan van non-dualiteit noch van dualiteit. Wees niet 
overdonderd, denk erover na het tracht het te begrijpen. 
 
Vraag 
God en de ziel bezitten allebei de eigenschappen van bestaan, bewustzijn en gelukzaligheid en zijn 
daarom een. Waarom gelooft u dit niet? 
 
Antwoordt 
Het feit dat twee zaken enkele eigenschappen met elkaar gemeen hebben maakt niet dat ze een 
zijn. Neem bijvoorbeeld aarde, water en vuur, al deze zijn onbezield en zichtbaar maar dat maakt 
niet dat ze een zijn. De onderscheidende eigenschappen maken dat ze verschillen van elkaar. 
Hardheid van aarde, het vloeibare van water en hitte en licht van vuur onderscheidt ze van elkaar 
en voorkomt dat ze een zijn. 
Een ander voorbeeld, zowel een man als een mier zien met hun ogen, eten met hun mond en 
lopen op hun benen, maar toch zijn ze niet hetzelfde, hun lichamen zijn anders van elkaar, een 
heeft twee voeten terwijl een mier meerder heeft. Zo zijn de eigenschappen van God, alwetend, 
alomtegenwoordig, almachtig, oneindig, gelukzalig en oneindig actief. Deze eigenschappen 
verschillen van die van de ziel, zoals begrensde kennis, eindige macht, een eindigend natuur, 
mogelijkheid tot maken van fouten en begrensde inzicht, zijn verschillend van de eigenschappen 
van God en zodoende kunnen God en de ziel nooit hetzelfde zijn. Zelfs hun vorm is verschillend 
van elkaar. God is vormloos, en de ziel is dat in minder mate. 
 
Vraag 
Vrihadaranyaka Upanishad 
Hij die de kleinste verschil maakt tussen God en de ziel wordt gedreven door angst, omdat angst 
alleen kan komen van een tweede persoon (m.a.w. je bent niet bang voor jezelf). Bewijst dit dan 
niet de eenheid van de ziel met Brahma?  
 
Antwoordt 
Uw vertaling van de vers over angst is fout. Het betekent dat hij die het bestaan van de superieure 
wezen ontkent of geloofd dat hij slechts bestaat op een bepaalde tijd of plaats, of hij vertoont 
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gedrag dat ingaat tegen de wil van God, natuur, karakter en eigenschappen van God of hij die een 
ander kwaad doet, hij, die persoon voelt angst. 
Zij die in harmonie zijn met elkaar worden een genoemd; vormen een eenheid zoals vaker gezegd: 
“Deva Datta, Yajna Datta en Vishnu Datta zijn allen een, erop doelend dat zij van geest hetzelfde 
zijn. Harmonie is de oorzaak van geluk of te wel harmonie leidt tot geluk terwijl de wens van 
harmonie pijn en verdriet teweeg brengt. 
 
Vraag 
Blijven God en ziel altijd van elkaar gescheiden of worden ze toch ooit een? 
 
Antwoordt 
Deze vraag hebben we al eerder beantwoordt maar we kunnen wel toegeven dat op basis van 
gelijksoortigheid in eigenschappen en nauwe relatie zijn ze een, net als dat vaste aarde een is met 
de ruimte in het zijn van levenloos en er onverdeeld mee wordt geassocieerd; zij verschillen van 
elkaar omdat eigenschappen als, alomtegenwoordigheid, subtiliteit, vormloos en oneindigheid, 
etc. en van ruimte en gelimiteerd visueel en zulke andere eigenschappen van een massief object; 
m.a.w. een massief object kan nooit afgescheiden worden van ruimte, omdat het ruimte nodig 
heeft om te kunnen bestaan, maar op basis van ongelijkheid in natuur zijn ze altijd apart van 
elkaar. 
Op dezelfde wijze zijn de ziel en materiele objecten nooit gescheiden van God omdat zij 
doordrongen worden door hem en toch zijn ze niet een met hem omdat zij in natuur anders dan 
hem zijn. 
Voordat een huis wordt gebouwd wordt er eerst aarde, water, ijzer en andere materialen voor de 
bouw gezocht die bestaan in de ruimte; nadat het huis is gebouwd blijft het materie bestaan in de 
ruimte, en ze blijven bestaan zelfs nadat het wordt gesloopt en verspreidt opgeslagen; het 
bouwmateriaal kan niet ophouden te bestaan in de ruimte, maar het kan ook niet een met de 
ruimte worden omdat haar aard en natuur anders is. 
Zo ook, daar de ziel en materiele oorzaak van het universum doordrongen worden door God, 
waren ze nooit, is het nu ook niet en zal het ook in de toekomst niet van hem gescheiden zijn, 
maar nu ze van aard verschillende zijn van God zullen ze ook nooit een eenheid met God vormen 
of gelijk zijn aan God. 
De Vedanties van tegenwoordig zijn als de eenoog, zij zien slechts een kant van de straat en zijn 
gericht op het geven van groot belang aan de nauwe relatie tussen God en de ziel waardoor zij de 
verschillen tussen de twee compleet negeren. 
In het universum bestaat er geen enkele substantie die alle positiviteit ontbeert – dat is de 
eigenschap van het bezitten van enkele kwaliteiten- en negativiteit – de eigenschap van het niet 
hebben van enkele kwaliteiten – van hele directe relaties en het omgekeerde – gelijkenis en on-
gelijkenis. 
 
Vraag 
Is God positief – bezitter van eigenschapen (Suguna) of een negatieve – verstoken van 
eigenschappen (nirguna). 
 
Antwoordt 
Hij is beiden 
 
Vraag 
Hoe kunnen twee zwaarden in een schede passen? Hoe kan het zowel positief als negatief zijn? 
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Antwoordt 
Iets dat bepaalde kwaliteiten bezit wordt Saguna of positief genoemd, maar als het bepaalde 
kwaliteiten niet heeft wordt het Nirguna of negatief. Daarom zijn alle dingen zowel positief als 
negatief, het bezit bepaalde eigenschappen en ontbeert anderen, net als dat materie kwaliteit 
van zichtbaarheid bezit en andere kwaliteiten dat is positief, maar dat het geen bewustzijn bezit 
en andere eigenschappen van bewuste wezens, dat is negatief.  
Op dezelfde wijze zijn bewuste wezens als de ziel positief, daar zij intelligentie bezitten, maar ze 
zijn negatief omdat ze zichtbaarheid ontberen en andere eigenschappen van materiele objecten. 
Alles is daarom zowel positief (Saguna) als negatief (Nirguna) omdat ze van nature bepaalde 
kwaliteiten bezitten en ontberen datgeen dat hun tegenstelling is. Er bestaat niks in de wereld dat 
alleen positief is alleen negatief. Positiviteit en negativiteit zijn onderdeel van hetzelfde object. 
 
Op dezelfde wijze is God positief omdat hij bepaalde natuurlijke elementen bezit zoals 
alwetendheid, alomtegenwoordigheid etc. Hij is ook negatief omdat hij vrij is van de eigenschap 
van zichtbaarheid en andere eigenschappen van materiele objecten en van gevoelens van pijn en 
plezier en andere kenmerken van ziel. 
 
Vraag 
Over het algemeen spreken wij van Nirguna (negatief) als iets geen vorm heeft en van Saguna 
(positief) als het een vorm heeft. Met andere worden God is Saguna (positief) als hij incarneert en 
negatief (Nirguna) als hij geen lichaam heeft. Is dit de betekenis van de termen positief en 
negatief? 
 
Antwoordt 
Nee, dit is een foute interpretatie gedaan door onwetende mensen die juiste kennis ontberen. De 
onwetende maken altijd zinloos lawaai net als loeiende koeien. Hun woorden moet je zien als 
zinloos gebrabbel van een man die delirium is van de hoge koorts.  
 
Vraag 
Is God Ragi- heeft hij gevoelens en passies enz.- of is hij Vairakta- hij die alle zaken heeft 
afgezworen? 
 
Antwoordt 
Hij is geen van beiden. Bijvoorbeeld, jij verlangt naar bezit van iets dat zonder jou bestaat of dat 
beter is dan jij bent: maar omdat er niks is dat buiten God is of gescheiden is van hem of beter is 
dan hij is, kan hij nooit Ragi zijn. Omdat een Vairakta iemand is die alles heeft verzaakt wat hij 
had, en omdat God aldoordringend is kan hij niks verzaken; daarom is hij ook geen Vairakta. 
 
Vraag 
Heeft God wensen (Ichcha)? 
 
Antwoordt 
Nee, niet het soort van wens dat een andere naam is voor door passie gedreven door de liefde 
voor een object waarvan we plezier verwachten, wij wensen alleen bezit te hebben van iets die 
wij nog niet bezitten, of die van een betere kwaliteit is en die ons plezier zal geven. Er is niks dat 
God niet al bezit of dat superieur aan hem is, en omdat hij gelukzalig is heeft hij geen verlangen 
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naar meer geluk. Daarom kent God geen verlangens. Maar er bestaat geen God die wordt 
genoemd Ikshan, dat ware kennis is en macht van creatie.  
Nu hebben we deze onderwerpen kort besproken maar hopen dat het voldoende is voor de 
wijzen. Nu gaan we verder met de behandeling van de Veda’s. 
 
Atharva Veda, X, 23, 4, 10 
De Atharva Veda zegt, “wie is dat machtige wezen die heeft geopenbaard de Rig Veda, de Yayur 
Veda, de Sama Veda en de Atharva Veda? Hij is de Superieure geest die het universum heeft 
geschapen en het ook onderhoudt. 
 
Yayur Veda, XL, 8 
De Yayur Veda zegt “ de machtige bestuurder van het universum die is zelfbestaan, 
aldoordringend, heilig, eeuwig en vormloos, is al eeuwig instructies aan het geven aan zijn 
subjecten – de eeuwig levende zielen – van allerlei soorten van kennis voor hun heil door middel 
van de Veda’s. 
 
Vraag  
Heeft God een lichaam of is hij vormloos? 
 
Antwoordt 
Hij is vormloos 
 
Vraag 
Als hij vormloos is hoe heeft hij dan de Veda’s kunnen openbaren zonder gebruik te maken van de 
organen der spraak, omdat in het uitspreken van woorden het gebruik van de tong en de 
gehemelte en een zekere inspanning van de tong onmisbaar is. 
 
Antwoordt 
Omdat God alomtegenwoordig en almachtig is heeft hij de organen van de spraak niet nodig om 
de Veda’s te openbaren aan de menselijke ziel; omdat de organen van spraak zoals de mond, de 
tong, etc., alleen nodig zijn als je wilt spreken tot een ander persoon en niet wanneer je spreekt 
tot jezelf. 
Wij ervaren dagelijks dat er mentale processen en woorden worden gevormd in ons geest zonder 
dat we gebruik maken van de organen van spraak. Op dezelfde wijze heeft God zijn instructies 
gegeven door zijn kwaliteiten van alwetendheid en alomtegenwoordigheid aan de menselijke ziel 
zonder gebruik te maken van spraak. 
Door zijn onstoffelijke aanwezigheid in de hart van de mens heeft God de perfecte kennis van de 
Veda’s in deze geopenbaard, deze mens leert het weer aan anderen door het uit te spreken. Uw 
bewering dat God een vorm moet hebben om de Veda’s te kunnen openbaren gaat daarom niet 
op. 
 
Vraag 
In wiens hart heeft God de Veda’s geopenbaard? 
 
Antwoordt 
Satpatha Brahman, XI, 4,2,3 
In den beginne heeft God de vier Veda’s geopenbaard Rig, Yayu, Sama en Atharva aan Agni, Vayu, 
Aditya en Angira. 
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Vraag 
Shwetar Upanishad, VI, 8 
Maar in de Shwetashwetar Upanishad staat geschreven “dat God in den beginne Brahma heeft 
gecreëerd en de Veda’s in zijn hart heeft geopenbaard. Waarom zegt u dan dat zij geopenbaard 
zijn aan Agni en de andere heiligen? 
 
Antwoordt 
Manu, 1-23 
Brahma heeft de kennis van de vier Veda’s gekregen van de vier heiligen zoals Agni. Let op wat 
Manu zegt: “in het begin nadat de mensen waren gecreëerd heeft de Superieure geest de Veda’s 
doen kennen aan Brahma door Agni etc., dus heeft Brahma het geleerd door Agni, Vayu, Aditya 
en Angira. 
 
Vraag 
Waarom heeft God de Veda’s alleen aan deze vier personen geopenbaard en niet ook aan 
anderen? Is God hierin bevoordeeld? 
 
Antwoordt 
Tussen alle mensen waren deze vier personen het meest puur van hart, daarom heeft God de 
ware kennis alleen aan hen geopenbaard. 
 
Vraag 
Waarom heeft God de Veda’s geopenbaard in het Sanskriet in plaats van de taal van een bepaalde 
land? 
 
Antwoordt 
Als God de taal van een bepaald land had gekozen om de Veda’s te openbaren dan was dat 
partijdig geweest omdat het dan makkelijker was geweest voor de mensen van dat land om de 
kennis van de Veda’s te leren en te verspreiden dan voor vreemdelingen, daarom heeft hij het 
gedaan in Sanskriet, een taal die aan geen land toebehoort en de moeder der talen is. 
Net als hij de aarde heeft geschapen, die de bron is van vele mogelijkheden, voor het welzijn voor 
ons allen zo moet de taal van de heilige openbaring toegankelijk zijn voor alle landen en naties die 
evenveel inzet tonen. De openbaring van de Veda’s in Sanskriet maakt dat God geen enkele natie 
voortrekt of bevoordeelt. 
 
Vraag  
Welk bewijs is er dat de Veda’s van Goddelijke oorsprong zijn en niet het werk is van de mens? 
 
Antwoordt 
In het boek waarin God beschreven wordt als zijnde heilig, alwetend, puur van natuur, karakter en 
eigenschappen, rechtvaardig, genadevol, etc., en waarin niks te vinden is dat tegengesteld is aan 
de natuurwetten, beredenering, bewijs van directe kennis enz., waarin de kennis is te vinden van 
de hooggeleerde onbaatzuchtige leraren van humaniteit (A’ptas), en kennis van pure zielen, en 
waarin de wetten, natuur, en eigenschappen van materie en van de ziel worden voorgesteld zoals 
ze zijn en kan worden afgeleid naar de natuur zoals vastgesteld door God, dat is het boek van 
Goddelijke openbaring. Alleen de Veda’s voldoen aan al bovenstaande voorwaarden, daarom zijn 



144 
 

de Veda’s de geopenbaarde boeken en niet boeken als de Bijbel en Koran die wij zullen 
behandelen in hoofdstuk dertien en veertien. 
 
Vraag 
Er is geen noodzaak om de Veda’s door God te laten openbaren. De mens kan door discussie en 
argumentatie ook de kennis krijgen en zo de boeken maken. 
 
Antwoordt 
Nee, dat kan de mens niet, omdat er geen effect kan zijn zonder een oorzaak. Kijk maar naar de 
wilden als de “Bhils”. Kunnen zij vanzelf kennis krijgen zonder dat ze worden onderwezen door 
anderen? Hetzelfde geldt voor mensen in beschaafde gemeenschappen, ze moeten onderwezen 
worden om kennis te krijgen. Precies zo, als God de eerste heileigen de kennis van de Veda’s niet 
had geopenbaard dan hadden zij het op hun beurt niet aan anderen kunnen onderwijzen en dan 
waren alle mensen onwetende gebleven. Als een kind vanaf zijn geboorte apart wordt gehouden 
met alleen de omgang met domme mensen of dieren dan zal het kind als het volwassen is 
geworden niet beter zijn dan waar hij mee is opgegroeid. 
Neem bijvoorbeeld Egypte, Griekenland en Europa. Al deze mensen waren ongeschoold en 
hadden totaal geen kennis totdat India begon met het verspreiden van haar kennis. Op dezelfde 
wijze voordat Columbus Amerika ontdekte waren de oorspronkelijke bewoners zonder enige 
vorm van kennis voor honderden jaren. Nu zijn sommige van ze geleerden nadat ze onderwijs 
kregen van de Europeanen. Precies zo, bij het begin van de wereld heeft de mens kennis gekregen 
van God en sindsdien zijn er verschillende geleerden geweest in verschillende periodes.  
 
Patanjali zegt in zijn Yoga Shastra, Yoga Shastra, 26 
Net als dat wij nu verlichting kunnen krijgen alleen nadat we zijn onderwezen door onze leraren, 
zo was het in het begin van de schepping, dat Agni en de andere heiligen onderwezen werden 
door de Grootste van alle leraren –God. Zijn kennis is eeuwig. Hij is heel anders dan de menselijke 
ziel die onbewust wordt als hij slaapt en gedurende periode van ontbinding van het universum. 
Het is daarom zeker dat er geen effect kan zijn zonder een oorzaak. 
 
Vraag  
De Veda’s zijn geopenbaard in de Sanskriet. De zieners kenden de taal niet, hoe begrepen zij dan 
de Veda’s? 
 
Antwoordt 
Zij kregen het geleerd van God, en wanneer grote zieners, die ook Yogi’s waren, bezield met 
vroomheid, en met de wens om de betekenis te begrijpen van bepaalde mantra’s en wiens geest 
de macht bezatten van perfecte concentratie, de hoge staat van samadhi bereikten dan geraakten 
ze in contemplatie met God. God bracht ze de kennis bij van de betekenis van de mantra’s. Toen 
de Veda’s verder bekend werden gemaakt aan de vele Rishi’s maakten deze exposities met 
historische illustraties van de verschillende Vedische mantra’s en maakte zij boeken genaamd 
Brahmanas, die letterlijk betekent uitleg van de Veda’s. 
 
Nirukt, 1-20 
De namen van de Rishis’, die de zieners waren van bepaalde mantra’s en deze voor het eerst 
publiceerden en de uitleg van de mantra’s onderwezen worden bij de mantra’s geschreven als 
een teken van herinnering en verwijzing. Zij die de Rishi’s zien als de auteurs en schrijvers van de 
mantra’s zijn totaal verkeerd. Zij waren simpelweg zieners van de mantra. 
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Vraag 
Welke boeken noemen wij de Veda’s? 
 
Antwoordt 
Dat zijn de Rig Veda, de Yayur Veda, de Sama Veda en de Atharva Veda – de mantra’s Sanhitas 
alleen en geen ander. 
 
Vraag 
Maar de ziener Katyayana zegt. De Sanhitas samen met de Brahmanas vormen de Veda’s. 
 
Antwoordt 
Nirukt, V, 3 en 4   
Ashtadhyayi IV, 2, 66 
U moet hebben opgemerkt dat aan het begin van elke mantra Sanhita en aan het eind van elk 
hoofdstuk het praktijk is geweest sinds lengte der dagen om het woord Veda te schrijven, maar 
dit is nooit gedaan in geval van de Brahmanas. 
In Nirkut lezen wij, “Dit is de Veda, dit is de Brahmanas, op dezelfde manier lezen wij in Panini, “In 
de Chhanda (Veda) en Brahmana etc.” Hieruit blijkt dat de Veda de naam is van boeken die anders 
zijn dan de Brahmanas. De Veda is wat heet de Mantra Sanhita of een collectie van mantra’s. Zij 
die meer willen weten over dit onderwerp kan ons boek lezen: “een introductie tot uitleg van de 
Veda’s” waarin op basis van de autoriteit van verschillende bronnen wordt bewezen dat de quote 
hierboven nooit van Katyayan’s kan zijn. Omdat als dat waar zou zijn dan kunnen de Veda’s nooit 
eeuwig zijn, omdat wij in de Brahmanas de levensverhalen van de verschillende Rishi’s en zieners 
kunnen vinden, koningen en prinsen; omdat een biografie van iemand pas kan worden 
geschreven na diens geboorte, moeten de Brahamanas zijn geschreven na de geboorte van de 
Rishi”s en de koningen etc., en kunnen daardoor nooit eeuwig zijn. 
De Veda’s bevatten geen enkele biografie van wie dan ook, in de Veda’s worden alleen de 
woorden gebruikt die wetenschap en kennis mogelijk maken. Er zijn geen beschrijvingen van 
namen of verhalen of gebeurtenissen of van individuen in de Veda’s.   
 
Vraag 
Hoeveel shakkas (vertakkingen) zijn er van de Veda’s? 
 
Antwoordt 
Elfhonderd en zevenentwintig. 
 
Vraag 
Wat zijn shakkas? 
 
Antwoordt 
Een uitleg wordt shakka genoemd. 
 
Vraag 
Wij hebben geleerden horen spreken over de verschillende delen van de Veda’s als shakkas? 
Hebben ze dit fout? 
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Antwoordt 
Zijn hebben het inderdaad fout, omdat alle shakkas zijn opgedragen aan Rishi’s zoals Ashwalayani 
en anderen, terwijl God de auteur is van de Veda’s. M.a.w., wij aanvaarden God als de auteur van 
de Veda’s en de Rishi’s zijn de auteurs van de shakkas, zoals Ashwalayani. En daarbij komt, alle 
shakkas nemen de Vedische teksten als basis om ze uit te leggen, terwijl in de Veda wordt alleen 
tekst gegeven. De vier Veda’s – de boeken van Goddelijke openbaring- zijn als de stam van een 
boom wiens vertakkingen (shakkas) zijn de boeken, zoals Ashwalayani geschreven door de Rishi’s 
en niet geopenbaard door God.  
Net als de ouders uit liefde voor haar kinderen het beste voor ze wenst, zo heeft de almachtige uit 
liefde voor alle mensen de Veda geopenbaard door wiens studie de mens vrij komt van 
onwetendheid en fouten, en mag genieten van het licht van ware kennis en genieten van extreme 
geluk en van gevorderde kennis en hun welzijn bevorderen.  
 
Vraag  
Zijn de Veda’s eeuwig of niet-eeuwig? 
 
Antwoordt 
Ze zijn eeuwig. God is eeuwig, dan moet zijn kennis en eigenschappen ook eeuwig zijn, omdat de 
natuur en eigenschappen en karakter van een eeuwige substantie ook eeuwig zou moeten zijn en 
vice versa. 
 
Vraag 
Is dit boek genaamd Veda ook eeuwig? 
 
Antwoordt 
Oh nee, omdat het boek bestaat uit papier en inkt, het kan dus nooit eeuwig zijn, maar de 
woorden, de gedachtes achter die woorden en de relatie tussen de woorden en wat zij voor staan 
is wel eeuwig. 
 
Vraag 
Oke, God heeft kennis aan de Rishi’s gegeven waardoor zij later de Veda’s hebben gemaakt. Is dat 
wat je bedoelt? 
 
Antwoordt 
Er kunnen geen ideeën bestaan zonder woorden. Niemand anders dan een alwetend wezen heeft 
de macht om zo een compositie te maken die volstaat met allerlei soorten kennis en behelst de 
perfecte kennis van muziek en poëzie, meters, zoals chhandas en noten etc. 
De Rishi’s hebben na bestudering van de Veda’s om de verschillende onderdelen van kennis toe te 
lichten boeken gemaakt over Grammatica, Filologie, muziek en poëzie etc. Had God de Veda’s niet 
geopenbaard dan was geen mens in staat geweest iets te schrijven. De Veda’s zijn geopenbaarde 
boeken. Alle mensen moeten zich gedragen naar haar kennis en als gevraagd wordt tot welk 
religie zij behoren dan zeggen te behoren tot de Vedische – Hij die gelooft in de Veda’s. 
De onderwerpen over God en de Veda’s hebben we nu behandeld. In de volgende hoofdstuk 
behandelen wij de creatie van het universum of heelal. 
 
 

EINDE 
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HOOFDSTUK 8 
 

Kosmogonie (leer van het ontstaan van het universum of creatie, instandhouding en oplossing van 
het universum? 

 
Rig Veda, X, 126, 8 
Hij die dit meervoudige universum heeft geschapen en de oorzaak is van haar bestaan en ook de 
oorzaak van haar einde, die Schepper, de heer van het universum waarin heel het universum 
wordt gevat en in hem leeft en dan door zijn kracht tot eind komt door haar terug te brengen tot 
haar elementaire condities, hij is de Heilige Geest, het Superieur wezen. Hij alleen, o mens, is uw 
God en geloof in niets of niemand anders als de schepper van het universum. 
 
Rig Veda, X, 129, 3 
In het begin was er alleen maar duisternis. Je kon niks zien of onderscheiden. Het was net als een 
donkere nacht, materie was in haar oorspronkelijke vorm. De materies was net als ether. Het hele 
universum bedekt door duisternis, was onbeduidend klein vergeleken met de oneindige God die 
daarna, door zijn almacht de kosmische wereld heeft voortgebracht, heeft geboren doen worden 
– het effect vanuit de elementaire materie - de oorzaak. 
 
Rig Veda, X, 121, 1 
Heb lief en aanbid de Superieure Geest, o mens, die is de onderhouder van alle lichtgevende 
lichamen (zoals de zon) de ene onvergelijkbare heer van het huidige en de toekomstige werelden, 
die al bestond voordat het universum tot wording kwam, en alle objecten heeft geschapen die 
bestaan in de ruimte tussen de aarde en hemel (letterlijk tussen de aarde en de zon). 
 
Yayur Veda, XXI, 2 
O mens, dat aldoordringende wezen alleen is de heer van de onvergankelijke Prakriti (materiele 
oorzaak van het universum) en van de ziel en toch is hij gescheiden van beiden. Hij is de schepper 
van het universum, het verleden, heden en toekomst. 
 
Taitreya Upanishad, Bhrigu, 1. 
De Heilige Geest uit wie alles voorkomt en in wie alles leeft en ook verdwijnt is de 
aldoordringende God. Verlang, o mens, om hem te leren kennen. 
 
Vedant Shastra, I, 1, 2. 
Wij moeten de machtige God zoeken, hij die de oorzaak is van de creatie, het voortbestaan en 
einde van het universum. 
 
Vraag 
Is het universum ontsprongen uit God of vanuit iets anders? 
 
Antwoordt 
God is de werkelijke en effectieve oorzaak van het universum, maar de materiele oorzaak van het 
universum is de Prakriti, de oermaterie. 
 
 
Vraag 
Is de Prakriti niet uit God voortgekomen? 
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Antwoordt 
Nee, Prakriti is zonder begin. 
 
Vraag 
Hoeveel entiteiten zijn er dan zonder begin? 
 
Antwoordt 
Drie; God, de ziel en Prakriti. 
 
Vraag 
Wat is uw autoriteit voor deze stelling? 
 
Antwoordt 
Rig Veda, I, 164, 20 
Zowel God als de ziel zijn eeuwig, ze lijken op elkaar qua bewustzijn en andere eigenschappen. Ze 
zijn aan elkaar gerelateerd, God doordringt de ziel en zijn elkaars metgezellen. 
Prakriti moet je zien als de stam van een boom wiens bladeren de meervoudige universums 
vormen en die wordt teruggebracht naar haar oervorm gedurende de tijd van ontbinding, is ook 
eeuwig. De natuur, eigenschappen en karakters van deze boom zijn ook eeuwig. Van de twee, 
God en de ziel, plukt alleen de ziel de vruchten van de boom van de verschillende universums, 
goed of fout, God doet dat niet. Hij is het almachtige wezen die licht uitstraalt, van binnen naar 
buiten en om zich heen. God, de ziel en Prakriti, deze drie verschillen van elkaar omdat ze anders 
van natuur zijn, maar ze zijn alle drie eeuwig. 
 
Yayur Veda, XL, 8. 
De grote God – de Koning – heeft allerlei kennis geopenbaard aan de menselijke ziel- zijn eeuwige 
subjecten, door de Veda’s. 
 
Shweta Shwatar Upanishad, IV, 5. 
De Prakriti, de ziel en God, alle drie zijn ze zonder begin, ze zijn niet geschapen. Ze zijn allen de 
oorzaak van het universum. Ze hebben geen oorzaak en bestaan al eeuwig. De eeuwige ziel (van 
de mens) geniet van de eeuwige materie en gaat erin op terwijl God (de hoogste ziel) er niet van 
geniet, noch gaat hij erin op. De eigenschappen van God en de ziel zijn beschreven in het vorige 
hoofdstuk. In deze hoofdstuk zullen wij de eigenschappen van Prakriti behandelen. 
 
Sankhya Shastra, I, 61. 
De materie waarin in gelijke hoeveelheid gevonden wordt, intellect bevorderende (Satva), 
passie/opwinding opwekkende (Rajas), en onwetendheid producerende (Tamas) noemen wij 
Prakriti. 
Uit Prakriti wordt geboren het principe van wijsheid (Mahatatva), en hieruit komt voort het 
principe van individualiteit (Ahankara=ik-beginsel) en hier komt weer uit voort de vijf subtiele 
entiteiten en de tien principes van sensatie en actie, en de Manas, dat het principe van aandacht 
is.  
Vanuit de vijf subtiele entiteiten komen voort de vijf grove entiteiten zoals vaste stoffen, 
vloeibare stoffen etc. Deze vierentwintig entiteiten en de Purusha, dat is de geest – menselijk en 
goddelijk- vormen een groep van vijfentwintig geestelijke objecten (noumena=Engels). Van al 
deze vierentwintig is Prakriti als enige zonder begin, is niet gecreëerd, het principe van wijsheid, 
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het principe van individualiteit en de vijf subtiele entiteiten zijn producten van de Prakriti en zijn 
op hun beurt weer de oorzaak van de tien principes van sensatie, en actie en van de principes van 
aandacht. De Purush – de geest – is noch de oorzaak (materieel) noch het effect van wat dan ook, 
dus van niets. 
 
Vraag 
Chandogya Upanishad, 6-2. 
Taitreya Upanishad, Brahm, 7. 
Maar in de Chandogya Upanishad wordt gezegd “voor de creatie bestond het universum al, terwijl 
de Taitreya Upanishad zegt “het was er niet of er was niks. Ook in de Vrihadaranyaka Upanishad 
(hoofdstuk, I, 4, 1) wordt gezegd “alles was geest(spirit) en als laatste in de Satapatha Brahmana 
(hoofdstuk XI, 1, 11,1) “alles was God (Brahma) en ook “Door zijn eigen wil heeft de machtige God 
zichzelf getransformeerd in deze meervoudige universum. In een andere Upanishad is geschreven 
“Sarvam Khalu, etc.”, dat betekent “zeker dit hele universum is God, al het andere is niks anders 
dan God. 
 
Antwoordt 
Waarom prefereert u deze betekenissen van deze verzen? In dezelfde Upanishad wordt gezegd: O 
Shwetketo, ga voort van effect naar oorzaak en weet dat Prithvi (vaste stof) voorkomt uit 
vloeistof, Apah (vloeibaar), van Teja – de vorm van materie wiens eigenschappen zijn hitte en 
licht, etc., - en Teja van niet gecreëerde Prakriti. Deze Prakriti – het ware bestaan- is de bron, 
woonplaats en steun van het hele universum. 
Dat wat u heeft vertaald als “het universum was niet bestaand” betekent dat het niet bestond als 
universum in de grote fysieke en zichtbare vorm. Maar het bestond altijd al in haar elementaire 
vorm als eeuwige Prakriti. Het was nooit niet niks. God en de ziel bestonden ook al. Uw quote die 
begint met Sarvam Khalu is niks anders dan een pot-pouri, omdat, u twee delen van twee verzen 
hebt genomen van twee verschillende Upanishads en ze samen hebt gevoegd in een zin. 
 
Sarvam Khalu, etc., is van de Chandogya Upanishad (hoofdstuk III, 14, 1) en Nehanana, van de 
Katha Upanishad (hoofdstuk II, 4, 11). Net als ledematen van het lichaam slechts dan van nut zijn 
zolang zij verbonden zijn aan het lichaam, maar nutteloos worden zodra ze van het lichaam 
worden verwijderd, precies zo ook kunnen woorden op de juiste wijze begrepen worden als ze 
staan op de juiste plek en in verbinding met wat eraan is voorafgegaan en wat erop volgt, maar ze 
worden betekenisloos als ze op de verkeerde plek komen te staan en verbonden met anderen. 
De ware betekenis van de quoten zijn: “eer de hoge ziel dat machtige wezen die is de schepper, 
steun en leven van het universum. Het is door zijn kracht dat het hele universum is ontstaan en 
wordt onderhouden, en leeft in hem. Geef alleen hem de eer en geen ander. Hij is ondeelbaar, 
onveranderlijk bewustzijn. Er is geen vermenging van verschillende zaken in hem, doch alles met 
haar onderscheidende individualiteit heeft haar oorsprong in hem en worden door hem 
onderhouden of bestaan door hem. 
 
Vraag 
Hoeveel oorzaken zijn er van het universum? 
Antwoordt 
Drie; de effectieve, de materiele en het gemeenschappelijke. De effectieve oorzaak is de ene door 
wiens directe activiteit iets wordt gemaakt en bij afwezigheid ervan niks tot stand komt. Het 
verandert zelf niet, maar het doet wel andere zaken veranderen. De materiele oorzaak is de 
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oorzaak zonder wie niks kan worden gemaakt. Het ondergaat verandering, het wordt 
samengesteld en wordt weer uit elkaar gehaald.  
De gemeenschappelijke oorzaak is het instrument die we nodig hebben bij het maken van iets, 
het komt heel vaak voor. De effectieve oorzaak is van twee soorten: 

- De primaire effectieve oorzaak is de almachtige Geest, de heerser van alles, die het 
universum creëert vanuit Prakriti, het onderhoudt en het dan desintegreert tot haar 
elementaire vorm. 

- De tweede effectieve oorzaak is de ziel. Het neemt verschillende materialen uit het 
universum geschapen door God en vormt ze tot verschillende modellen en vormen.  

De materiele oorzaak is Prakriti dat is de materie die wordt gebruikt bij het maken van de het 
universum. Omdat het zelf geen intelligentie bezit kan het niet uit zichzelf iets maken noch kan 
het zichzelf te niet doen (uit elkaar halen), maar het wordt altijd gemaakt of te niet gedaan door 
een wezen met bewuste intelligentie. Soms zie je dat een dode materie toch nog een verandering 
kan doen ontstaan in een andere dode materie (maar de veranderingen zijn nooit geordend). Een 
voorbeeld; God heeft zaden gemaakt (van verschillende soorten), als de zaad terecht komt in 
vruchtbare aarde en als het voldoende aarde krijgt en verzorging, dan ontwikkelt het zich tot een 
boom, maar komt het in aanraking met vuur dan zal het verdwijnen. Alle gewenste veranderingen 
van materie zijn voor hun vervolmaking afhankelijk van God en de ziel. 
 
Alle zaken zoals kennis, kracht, handen, instrumenten, tijd en ruimte, dat nodig is om iets te 
maken heeft haar basis in de gemeenschappelijke oorzaak. 
 
Neem bijvoorbeeld een aarden pot. De pottenbakker is de effectieve oorzaak, klei is het 
materiele, terwijl de roede, de ziel en andere middelen zoals tijd en ruimte dat benodigd is, licht, 
ogen, handen van de bakker, kennis en benodigde arbeid dit zijn de 
gemeenschappelijke/algemene oorzaken. Er is niks dat gemaakt of te niet gedaan kan worden 
zonder deze drie oorzaken. 
 
Volgens de neo-Vedantis is God zowel de effectieve als ook de materiele oorzaak van het 
universum, maar ze zien dit helemaal fout. 
 
Vraag 
Mundaka Upanishad I, I, 7 
Net als een spin niks van buiten opneemt, maar de draad uit zijn eigen lichaam produceert en zijn 
web spint en gebruikt, zo ook doet God de wereld uit zichzelf ontstaan, gaat erin op en geniet 
ervan. 
 
Taitreya Upanishad, Brahm, 6 
Dus Brahma begeerde en wenste “laat mij aannemen verschillende vormen, m.a.w. opgaan in het 
universum” en door alleen zijn wil heeft hij zich getransformeerd tot het universum. 
 
 
Gaurpa dheya Karika, 31 
In de metrisch commentaar van Gaurpada (op de Vedant aforismen) wordt gezegd, “Dat wat in 
het begin niet bestond en zal ophouden te bestaan aan het eind, zal in het heden ook niet 
bestaan. In het begin bestond de wereld niet, maar Brahma wel. Na de desintegratie zal het 
universum niet meer bestaan, maar Brahma wel. Daarom bestaat de wereld nu eigenlijk ook niet, 
het is alles Brahma. Waarom is het universum dan niet Brahma? 



151 
 

 
 
Antwoordt 
Vaisheshika, I, 1, 24 
Als zoals u beweert, Brahma (God) de materiele oorzaak zou zijn van het universum, dan zou God 
onderwerp van transformatie, conditionering en verandering zijn. Trouwens, de natuur, 
attributen en karaktereigenschappen van een materiele oorzaak zijn altijd getransformeerd in 
haar effect. “De materiele oorzaak is terug te vinden in haar effect”. De Vaisheshika Darsana zegt: 
“het effect openbaart alleen (dat in haar) dat wat al bestond in de materiele oorzaak. Hoe kan 
Brahma en de materiele wereld de relatie hebben van (materiele) oorzaak en effect?  
Zij zijn zo verschillend van natuur, attributen en karakter. Waarom? Brahma is de personificatie 
van het ware bestaan, bewust en gezegend, terwijl de materiele universum kortstondig is, 
onbezield en zonder gelukzaligheid.  
Brahma is zonder begin, onzichtbaar, terwijl het materiele universum een begin kent, en is 
zichtbaar. Als de materiele objecten, zoals de aarde, waren voortgekomen uit Brahma dan had hij 
dezelfde attributen bezeten als de materiele objecten. 
Net als de aarde en andere materiele objecten dood en onbezield zijn, zo zou Brahma dan ook 
zijn, of de materiele objecten zouden bewustzijn bezitten net als Brahma heeft. Uw voorbeeld van 
de spin en haar web bewijst uw stelling niet. Integendeel, het geeft juist een tegenbewijs, omdat 
het materiele lichaam van de spin de materiele oorzaak is van de draden, terwijl de ziel de 
effectieve of werkelijke oorzaak. 
 
Op dezelfde wijze heeft de aldoordringende God deze zichtbare universum voortgebracht uit de 
subtiele zichtbare Prakriti dat in hem huist. Hij doordringt het universum en is getuige van alles en 
is perfect zalig. De tekst dat u heeft vertaald in “God begeerde en wenste laat mij aannemen 
verschillende vormen etc., betekent in werkelijkheid dat God in zijn geest zag, overpeinsde en 
wenste “laat mij het meervoudige universum creëren en zo mezelf openbaren; omdat pas nadat 
het universum is geschapen kan het gekend worden samen met de verschillende grove objecten 
en wordt hij geopenbaard aan de menselijke ziel in haar meditatie, gedachtes, kennis, gebeden en 
preken. Na de desintegratie van het universum kent hij zichzelf samen met de zielen die 
verlossing hebben bereikt. 
Het aforisme die u hebt gebruikt is onjuist: alhoewel het waar is dat voor de creatie het 
universum niet bestond in deze grove en zichtbare vorm, noch dat deze zal bestaan in deze vorm 
vanaf haar desintegratie tot de volgende schepping, maar het is niet zo dat er niks was, noch zal 
dat ooit zo zijn. Er is altijd iets. Voor de creatie bestaat het universum in een subtiele onzichtbare 
oervorm, en na haar desintegratie gaat het weer terug naar deze subtiele onzichtbare oervorm. 
 
Rig Veda, X, 126, 3 
In de Rig Veda staat: 
In den beginne was alles donker, het hele universum was ingepakt in totale duisternis”. Ook Manu 
zegt, “in den beginne was dit universum gehuld in duisternis. Het was noch te definiëren noch te 
ontdekken door beredenering. Het bezat geen fysieke symbolen, noch was het daardoor te 
herkennen door de zintuigen”. Dit is ook de situatie na begin van de desintegratie en de 
gedurende de periode van desintegratie. Maar in de huidige tijd/nu is het te definiëren, bezit het 
zichtbare symbolen en karakters, en kan het perfect gekend worden door de zintuigen, en toch 
beargumenteert u dat het universum een illusie zou zijn, dat het niet echt bestaat en dat is 
absoluut onjuist. Omdat dat wat een mens kan kennen door directe waarneming en andere 
bewijzen kan nooit niet niks zijn. 
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Vraag 
Wat was de bedoeling van God met scheppen van het universum? 
 
Antwoordt 
Welke bedoeling zou hij hebben om het niet te scheppen? 
 
Vraag 
Had hij het niet geschapen dan had hij in vrede geleefd. Daarnaast hoefden de zielen ook niet pijn 
en plezier te ervaren en dat soort zaken? 
 
Antwoordt  
Dit zijn de gedachtes van een lui en sloom persoon en niet dat van een met energieke en actieve 
gewoontes. Wat voor geluk kan de ziel ervaren tijdens de periode van desintegratie. Als wij het 
geluk en de ellende van deze wereld zouden vergelijken dan zullen we ontdekken dat het geluk 
vele malen groter is dan ellende. 
Daarnaast, de vele pure zielen die zich inzetten om verlossing te bereiken verkrijgt uiteindelijk 
zaligheid, terwijl als het universum ongeschapen is dan verkeren de zielen als in een diepe slaap 
en zijn ze roerloos. Daarbij als God het universum niet had geschapen, hoe had hij dan de zielen 
de beloning kunnen geven van wat ze verlangden of verdienden, en hoe hadden de zielen de 
vruchten kunnen plukken van de daden – goed of slecht – die ze gedaan hadden in de vorige 
cyclus van bestaan? 
Als u gevraagd zou worden; wat is de functie van het oog, dan kunt u niet anders dan te 
antwoorden, “zien natuurlijk”. Op dezelfde wijze, wat kan het nut zijn van de kennis, activiteit en 
de macht om het universum te scheppen anders in God zijn dan het scheppen zelf? Niet meer en 
niet minder. De eigenschappen van God zoals rechtvaardigheid, genade, de kracht om het 
universum te scheppen kan alleen betekenis hebben als hij het universum heeft gemaakt. Zijn 
oneindige macht kan slechts lonend zijn als het de creatie dient, het onderhoudt, het beheert en 
uiteindelijk weer desintegreert. Net als het zien de natuurlijke functie is van het oog, zo ook is de 
creatie van de wereld, de vrije gift van alle objecten aan de ziel en het welzijn bevorderen van 
allen de natuurlijke eigenschappen van God. 
 
Vraag 
Was eerst het zaad gemaakt of de boom? 
 
Antwoordt 
Het zaad, omdat het zaad, oorzaak, Hetu (bron), Nidana (oorsprong), etc., zijn allen synoniemen. 
De oorzaak, genaamd het zaad moet het effect voortbrengen. 
 
Vraag 
God is almachtig. Hij kan toch Prakriti maken – de oermaterie – en de ziel. Als hij dat niet kan, dan 
verdient hij het niet om almachtig genoemd te worden? 
 
Antwoordt 
Wij hebben de betekenis van het woord almachtig al eerder uitgelegd. Betekent almachtig 
volgens u dat hij ook onmogelijkheden waar kan maken? Als er iemand zou zijn die zelfs de 
onmogelijkheid van het creëren van een effect zonder een oorzaak kan bewerkstelligen dan zou 
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hij ook een andere God kunnen maken, zelfs doodgaan, pijn ondergaan, dood en levenloos zijn, 
onbezield raken, onrechtvaardig, onrein, niet puur en ook immoreel. Zelfs God kan niet de 
natuurlijke eigenschappen van zaken veranderen zoals hitte van vuur, vloeibaarheid van 
vloeistoffen, het logge van de aarde etc. Omdat zijn wetten waar en perfect zijn kan hij ze niet 
ombuigen. Almachtig betekent dat God al zijn werken kan doen zonder dat hij hulp nodig heeft 
van wie dan ook! 
 
Vraag 
Is God vormloos of belichaamd? Als hij vormloos is, hoe kon hij dan de wereld hebben geschapen 
zonder lichamelijke organen. Een vraag als deze zou nooit rijzen als belichaam zou zijn?  
 
Antwoordt 
God is vormloos. Hij kan geen lichaam hebben omdat: zijn macht dan eindig zou zijn, gelimiteerd 
door tijd en ruimte, onderworpen aan honger en dorst, hitte en kou, wonden en letsel, pijn en 
ziekte.  
Zo een wezen kan wel bezitten de eigenschappen en krachten van de ziel, maar aan hem kan geen 
Goddelijke eigenschappen worden toegeschreven omdat een belichaamde God nooit de 
oermaterie zou kunnen vasthouden en controleren – de Prakriti – atomen en moleculen, noch zou 
hij de wereld kunnen creëren vanuit de subtiele elementen, net zoals wij die een lichaam hebben 
niet in staat zijn deze te grijpen en te controleren.  
God bezit geen fysiek lichaam en heeft geen lichamelijke organen, zoals handen en voeten, maar 
hij bezit oneindige kracht, oneindige energie en oneindige activiteit, hierdoor is hij in staat al het 
werk te doen dat noch materie noch de ziel kan doen. Het is dat hij noch subtieler is dan de ziel en 
Prakriti en ze doordringt, dat hij ze kan grijpen en transformeren tot de zichtbare wereld. 
 
Vraag 
Als God vormloos is, dan zou deze wereld die door hem is geschapen ook vormloos moeten zijn, 
net zoals bij andere levensvormen zoals de mens, de nakomelingen van de mens hebben lichamen 
net als de ouders. Waren zij vormloos geweest, dan zouden de nakomelingen, de kinderen, dat 
ook zijn? 
 
Antwoordt 
Wat een kinderachtige vraag. Wij hebben al gezegd dat God niet de materiele oorzaak is van het 
universum. Hij is slechts de effectieve oorzaak. Prakriti en de “Paramanus” - de oerelementen en 
atomen – die minder subtiel en fijn zijn dan God, zijn de materiele oorzaak van het universum. Zij 
zijn niet vormloos maar zijn subtieler dan de andere materiele objecten, doch weer minder subtiel 
en fijn vergeleken met God.  
 
Vraag 
Kan God niet een effect creëren zonder een oorzaak? 
 
Antwoordt 
Nee; omdat dat wat niet bestaat (in welke vorm dan ook) kan niet tot bestaan worden gemaakt. 
Dat is absoluut onmogelijke. Het is net zo moeilijk voor een effect te ontstaan zonder een oorzaak 
als is voor het volgende verhaal; “Ik zag een man en vrouw huwen wiens ouders nooit kinderen 
hebben gehad. Ze hebben jongens laten maken van menselijke hoorns en droegen kleding van 
hemelse bloemen. Ze baden in het water van het huwelijk en leefden in een stad van engelen 
waar het regende zonder wolken, en zaden en groenten groeiden zonder aarde etc. of: “Ik had 
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vader noch moeder, maar toch ben ik er. Ik heb geen tong in mijn mond maar toch kan ik spreken. 
Er was geen slang in het hol maar toch kwam er een uit. Ik was nergens, noch waren deze mensen 
en zie toch zijn wij hier. Alleen gekken zeggen en geloven dit soort dingen. 
 
Vraag 
Als er geen effect kan zijn zonder een oorzaak, wat is dan de oorzaak van de allereerste oorzaak 
dan? 
 
Antwoordt 
Dat wat een absolute oorzaak is, kan nooit oorzaak zijn van een ander, maar dat wat oorzaak is 
van de een en het effect van het ander wordt genoemd een relatief oorzaak. Bijvoorbeeld; aarde 
(grondstof) is de oorzaak van een huis, maar een effect van vloeistoffen (omdat uit vloeistoffen 
ontstaat aarde), maar de eerste oorzaak, Prakriti heeft geen ander oorzaak, m.a.w. het is zonder 
begin en eeuwig. 
 
Sankhya, I, 67 
In Sankhya Darshana staat, “de eerste oorzaak kent geen oorzaak en is daarom oorzaak van alle 
effecten. Elk effect moet drie oorzaken hebben voordat het tot wording komt; net als een stuk 
stof kan worden gemaakt, heeft het drie dingen nodig, de wever, de draad en de machines, zo 
ook heeft de schepping van het universum nodig het bestaan van God, Prakriti, de zielen, tijd en 
ruimte die allen zonder begin zijn, niemand of niets heeft ze geschapen, ze zijn eeuwig. Het 
universum zou niet bestaan als een van ze zou ontbreken. 
 
De bezwaren van de atheïsten worden nu weerlegd. 
 
Vraag 

1. Shunya (het niks) is de ware realiteit. In den beginne was er niks dan Shunya, en Shunya 
zal overblijven aan het eind; omdat al wat bestaat zal niet meer bestaan en zal Shunya 
worden. 

 
Antwoordt 
De ether, een onzichtbare substantie (zoals Prakriti), de ruimte en een punt worden allen Shunya 
genoemd. Het is onbezield en alle onzichtbare zaken bestaan erin. Lijnen wordt gemaakt van 
punten, terwijl cirkels, vierkanten etc., worden gemaakt van lijnen. Zodoende heeft God, uit de 
macht van zijn scheppende kracht voortgebracht de aarde, bergen en objecten met allerlei 
andere vormen vanuit een punt of vlek – Shunya. Daarnaast, hij die Shunya kent kan nooit Shunya 
(niks) zijn. Shunya betekent hier niet “niks” maar een punt of vlek. 
 
Vraag 

2. Het is mogelijk dat iets voorkomt uit niets, net als dat een zaad niet ontkiemt en een 
scheut voorbrengt voordat het opengaat en een scheur laat zien, maar als je het zaad 
doormidden zou breken dan kan je er geen scheut in zien of vinden. Het is daarmee 
duidelijk dat de scheut uit het niets is voortgekomen. 

 
Antwoordt 
Dat wat een zaad doet ontkiemen waarbij deze wordt gespleten moet al in het zaad hebben 
gezeten, hoe kan het anders dat het zaad opengaat. Noch zou het eruit zijn gekomen als het niet 
al eerder daar was. 



155 
 

 
Vraag 

3. Het is onwaar dat “je oogst wat je hebt gezaaid”. Er zijn zoveel daden en handelingen die 
geen vruchten afwerpen; het is daarom juist dat het volledig aan God is gelegen om te 
straffen of te belonen voor de daden van een persoon. Het hangt volledig af van zijn 
wens. 

 
Antwoordt 
Als dat waar zou zijn, waarom straft of beloond God een persoon dan niet voor daden die hij nooit 
heeft begaan? Hiermee wordt overduidelijk dat God elk mens geeft wat hem toekomt in 
overeenstemming met de natuur van zijn daden. God beloond of straft de mens niet naar de 
grillen van zijn wil. Integendeel, hij laat de mens oogsten wat hij heeft gezaaid. 
 
Vraag 

4. Een effect kan ook voortkomen zonder een oorzaak net als de scherpe doornen van de 
Acacia Arabica die voortkomen uit de takken die helemaal niet scherp en puntig zijn maar 
zacht en soepel. Dit maakt duidelijk dat in het begin van de creatie alle materiele objecten 
en lichamen van levende wezens tot leven komen zonder dat er een eerste oorzaak is. 

 
Antwoordt 
Daar waar iets van ontspringt is zijn oorzaak. Doornen komen niet voort uit niets. Zij komen van 
een doornige boom. Daarom is die boom haar oorzaak. Hieruit volgt dat het universum niet is 
geschapen zonder een oorzaak. 
 
Vraag 

5. Alles wat is gecreëerd is onderhevig aan verval. Ze zijn allen van korte duur. De neo-
Vedanties komen met deze bezwaren omdat ze zeggen, “duizenden boeken 
ondersteunen de doctrine dat Brahma alleen de ware realiteit is, de wereld is een illusie 
en de ziel is niet gescheiden van Brahma (God). Al het andere is niet echt. 

 
Antwoordt 
Alles kan niet onecht zijn als het feit van onecht zijn echt is. 
 
Vraag 
Zelfs het feit van onecht zijn is onecht. Net als dat vuur niet alleen andere zaken verbrandt, maar 
zichzelf ook vernietigt nadat het andere zaken heeft vernietigd. 
 
Antwoordt 
Dat wat door de zintuigen kan worden waargenomen kan niet onecht zijn of niks zijn, noch kan 
het de extreme ijle materie zijn, de materiele oorzaak van het universum, onecht zijn of oplosbaar 
(dat het kan verdwijnen). De neo-Vedanties houden Brahma als de (materiele) oorzaak van het 
universum; omdat hij als oorzaak echt is, kan de wereld, het effect dat uit hem komt, nooit onecht 
zijn. 
Als zou worden gesteld dat de materiele wereld slechts een materiele conceptie is en daarom 
onecht net als de beelden in een droom of als het aanzien van een stuk touw in het donker voor 
een slang, kan dat niet waar zijn; omdat een concept of een idee iets abstracts is die niet apart 
kan worden gezien van de gedachte van waaruit het voortkomt. Als hij die ontvangt (de ziel) echt 
is, kan de conceptie niet onecht zijn, anders moet je toegeven dat ook de ziel niet echt is. Je kan 
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geen beelden in een droom zien zonder dat je het eerst in een waakvolle toestand hebt gezien of 
ervan hebt gedroomd.  
Met andere woorden als de verschillende objecten van deze wereld in contact komen met onze 
zintuigen, dan komt perceptie tot stand van kennis door directe waarneming, deze laten 
indrukken achter op onze zielen, het zijn deze beelden en indrukken die weer tot leven komen in 
de dromen van zielen. 
Als het mogelijk zou zijn dat de mens kan dromen van zaken waar hij geen impressie van heeft 
gehad, dan zou een blindgeboren persoon, kunnen dromen van kleuren en dat is dus onmogelijk. 
Hieruit volgt dat er in de geest impressies worden opgeslagen en ideeën van externe zaken die 
bestaan in de uiterlijke wereld. En net zoals zaken blijven voortbestaan zelfs als een persoon er 
niet meer van bewust is door diepe slaap – zo ook blijft Prakriti – de materiele oorzaak van het 
universum voortbestaan na desintegratie of einde van het universum. 
 
Vraag 
Als externe objecten verdwijnen uit ons bewustzijn als wij indommelen en die wij zien tijdens een 
diepe slaap, verdwijnen wat ons betreft ook, waarom niet aanvaarden dat wat wij zien in wakker 
toestand ook onecht is? 
 
Antwoordt 
Nee, dat geloven wij niet; omdat in beide gevallen zowel bij indommelen als bij vast diepe slaap 
verdwijnen de externe diepe slaap slechts uit onze bewustzijn. Zij houden niet op te bestaan, net 
als dat verschillende zaken die achter ons liggen slechts onzichtbaar zijn en niet ophouden te 
bestaan. Dus, dat wat we al eerder hebben gezegd, dat God, de ziel en Prakriti, de materiele 
oorzaak –de drie ware entiteiten zijn- is alleen waar. 
 
Vraag 

6. De vijf bhut, de vijf stadia van materie zoals Pritvhi Apah, etc., die eeuwig bestaan, dan is 
toch het hele universum eeuwig en niet oplosbaar? 

 
 
Antwoordt 
Nee, dat is niet waar; omdat als al die objecten, de oorzaak uit wiens formatie of desintegratie 
objecten dagelijks zichtbaar zijn, eeuwig zouden zijn, dan zou de hele materiele wereld met alle 
soorten verdwijnbare dingen zoals het lichaam van mens en dier, huizen, en meubels en 
soortgelijke dingen eeuwig zijn, en dat is absurd. Daarom kan het effect nooit eeuwig zijn. 
 
Vraag 

7. Alle zaken zijn gescheiden. Er is geen eenheid in te vinden. Alles wat we zien sluit elkaar 
uit. 

 
Antwoordt 
Het geheel bestaat uit delen. Tijd, ether, ruimte, God, orde en geslacht, alhoewel gescheiden 
entiteiten wordt gekend door ons allen. Er is niks dat kan bestaan gescheiden ervan of zonder. Ze 
zijn daarom niet gescheiden van elkaar maar ze zijn verschillend van natuur. Dus is er eenheid in 
verscheidenheid. 
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Vraag 
8. Alle zaken sluiten elkaar uit en bestaan daarom niet, net als dat een koe geen paard is en 

een paard geen koe. Daarom bestaan zowel het paard en koe niet. Hieruit kan je 
concluderen dat alle zaken dus eigenlijk niet bestaan? 

 
Antwoordt 
Het is waar dat de realisatie van een ding andere zaken uitsluit, dit bestaat in alles, maar een 
object sluit zichzelf niet uit. Bijvoorbeeld, een koe is geen paard, noch is een paard een koe, maar 
een koe als koe en een paard als paard bestaat wel. Als objecten niet zouden bestaan hoe kunt u 
dan ooit spreken van de “Itretarabhava” de relaties die objecten met elkaar hebben, “de relatie 
van het een met zichzelf die anderen uitsluit. M.a.w., de wereld en objecten erin bestaan wel 
degelijk. Ze zijn niet niet-bestaand. 
 
Vraag 

9. De wereld komt tot stand omdat het in de natuur van objecten ligt om met elkaar te 
verbinden. Net dat er maden ontstaan als voedsel bij elkaar wordt gezet, deze vochtig 
wordt en er bederf optreedt; of dat er groente begint te groeien als het zaad, water en 
aarde krijgt en een fijn klimaat; of net als de wind over zee die golven doet ontstaan en 
hieruit komt voor meerschuim en als je deze mengt met turmeric, limoen en citroensap 
dan krijg je beton. Zo komt de wereld tot stand door eigenschappen van de natuurlijke 
eigenschappen van de elementen. Er is dus geen schepper nodig. 

 
Antwoordt 
Als formeren de natuurlijke eigenschappen zou zijn van materie, dan zou nooit oplossing of 
desintegratie zijn; en als je zegt dat juist het uit elkaar vallen een natuurlijke eigenschap van 
materie is, dan kan er geen sprake zijn van formatie. Maar als u beweert dat zowel formeren als 
ook desintegratie natuurlijk eigenschappen zijn van materie, dan kan uiteindelijk geen van beiden 
opgaan. Als u zegt dat een efficiënte agent de oorzaak is van de creatie en ontbinding van het 
universum, dan moet dit een ander en aparte entiteit die zich onderscheidt van de objecten die 
onderwerp van formatie en desintegratie zijn. Als formatie en ontbinding natuurlijke 
eigenschappen zijn van materie dan kan deze zich op elk willekeurig moment dus voordoen? 
Daarnaast, als er geen maker zou zijn en het universum komt tot stand door de natuurlijke 
eigenschappen van materie, waarom ontstaan er dan geen andere planeten als de aarde, zon en 
maan? Het is juist zo, dat wat er ook groeit of tot leven komt, dat gebeurt door inzet van 
combinaties van verschillende substanties, gemaakt door God. Net als dat de plant pas groeit als 
water, aarde en zaad met elkaar wordt gemengd onder de juiste omstandigheden en anders niet; 
dat is precies hetzelfde bij maken van beton, je hebt de verschillende componenten nodig zoals 
turmeric, limoen en citroensap en meerschuim. Iemand moet deze onderdelen in de juiste 
proporties bij elkaar mengen. Op dezelfde wijze kunnen Prakriti en atomen niet uit zichzelf iets 
maken zonder dat ze op de juiste manier worden gecombineerd door God met de vereiste kennis 
en vaardigheid die hij heeft. Hieruit volgt dat de wereld niet uit zichzelf tot stand is gekomen door 
deugden van de natuurlijke eigenschappen van materie, maar dat het is geschapen door God. 
 
Vraag 
Deze wereld heeft nooit een schepper gekend, er is nu geen en er zal ook nooit in de toekomst 
zijn. Het bestaat zoals het is al eeuwig. Het is nooit gemaakt en het zal ook nooit verdwijnen. 
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Antwoordt 
Geen actie of object, die het resultaat is van een actie, kan ooit tot wording komen zonder een 
maker of agent ervan. Alle objecten van dit universum ontstaan door samenvoeging dat wil 
zeggen, zijn het product van zekere combinaties. Ze kunnen nooit eeuwig zijn, omdat een object 
dat het resultaat is van combinatie nooit kan bestaan nadat haar onderdelen uit elkaar vallen. Als 
je dit niet wilt geloven neem dan de hardste steen of diamant of een stuk staal en sla dit stuk, 
smelt of rooster het en kijk dan zelf of het is samengesteld uit verschillende onderdelen, genaamd 
moleculen en atomen of niet? Als het zo is dan zal er zeker een tijd komen dat de moleculen uit 
elkaar zullen vallen. 
 
Vraag 
Er is geen eeuwige God, maar het gaat om een hoogverheven ziel, dat door beoefening van Yoga 
zulke macht krijgt dat hij atomen kan controleren en alwetend wordt en dan God wordt. 
 
Antwoordt 
Was er geen eeuwige God, schepper van het universum geweest, wie had dan de lichamen 
gemaakt, de zintuigen en andere objecten van deze wereld, de ondersteuner en doel van de Yogi, 
door wiens genade hij zulke krachten krijgt. Zonder hulp van de eeuwige God is niemand in staat 
om krachten te krijgen. Als het streven onmogelijk zou zijn had hij anders nooit zulke mooie 
krachten kunnen verwerven. 
Hoe iemand ook zijn best doet, wat voor middelen hij ook inzet, wat voor krachten hij dan ook 
verwerft, hij kan God nooit evenaren in zijn natuur in tegenstelling tot wat de ziel nodig heeft. 
Eeuwigdurend en eeuwige krachten die oneindig en meervoudig zijn; omdat de kennis van de ziel, 
ook al zou het zich eeuwig blijven verbeteren zal het altijd eindig zijn en haar macht gelimiteerd. 
Haar kracht en kennis kan nooit oneindig worden. Geen Yogi is ooit in staat geweest de wetten 
zoals gemaakt door God omver te werpen, noch zal er ooit een zijn. God, de eeuwige heilige, 
heeft door zijn macht bepaald dat het oog het orgaan zal zijn om te zien, oren het orgaan om te 
horen. Geen Yogi kan dit ooit veranderen. De menselijke ziel kan nooit God worden. 
 
Vraag 
In de verschillende cyclussen van creatie van het universum maakt God dan dezelfde universum of 
verschillen deze van elkaar? 
 
Antwoordt 
Rig Veda, X, 190, 3 
Zoals het universum nu is was het ook in de vorige creatie, zo zal het ook in de toekomst zijn. De 
Veda’s zegt; net als dat God de zon heeft gecreëerd, de aarde, de maan, de elektriciteit en de 
atmosfeer in de vorige cyclussen zo heeft hij dat nu ook gedaan en zal hij dat ook in de toekomst 
doen. Gods werk is zonder fouten of missers, is altijd van uniforme karakter. Alleen het werk van 
degenen die eindige kennis bezitten en onderhevig zijn aan groei of aanname, kan fout of 
onvolledig zijn, nooit die van God. 
 
Vraag 
Zijn de Veda’s en Shastra ’s in harmonie met elkaar of zijn er contradicties aangaande het 
onderwerp van creatie? 
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Antwoordt 
Zij zijn in harmonie met elkaar 
 
Vraag 
Taitreya Upanishad Brahmachand 
Als zij in harmonie zijn waarom wordt dan in de Traitreya Upanishad de creatie op de volgende 
wijze omschreven? Uit Prakriti, de (oer-)materiële oorzaak van de wereld, creerde God eerst de 
ruimte (Akasha). Toen maakte hij Vayu, de gasachtige ijle vorm van materie, uit Vayu is gekomen 
Agni; materie dat hitte voortbrengt, licht en elektriciteit, vanuit Agni komen voort de vloeistoffen, 
uit vloeistoffen komen vaste vormen (zoals aarde/zand); uit de aarde komen voort groentes, onze 
voeding. Voedsel produceert onze voortplantingselementen die weer oorzaak is van het lichaam 
en haar organen. In de Chandogya staat dat de schepping begint met Agni. In de Aitreya 
Upanishad dat het begint met vloeistof. In de Veda staat op sommige plaatsen weer Purush, 
terwijl in andere wordt Hiranyagarbha beschreven als de oorzaak van het universum, terwijl in 
Mimansa actie of applicatie, in Vaisheshika is het tijd, in Niyaya Paramanus is het atomen, die oer-
elementaire vorm van materie, in Vedanta weer God. Uit al deze, welke is juist en welke niet? 
 
Antwoordt 
Allen zijn juist, geen van ze zijn fout. Hij die ze niet begrijpt maakt de fout. God is de 
werkelijke/effectieve oorzaak van het universum en Prakriti de materiele oorzaak. Na 
Mahapralaya –de Grote oplossing- start de volgende creatie met Akasha. In de minder grote 
oplossing wanneer desintegratie niet het niveau van Vayu en Akasha bereikt maar slechts het 
niveau van Agni, dan begint de volgende creatie met Agni. 
Maar als de oplossing waarin zelfs Agni, elektriciteit, niet is gedesintegreerd begint de volgende 
creatie daar waar de vorige oplossing eindigt. Purush en Hiranyagarbha zijn zoals wij beschreven 
in het eerste hoofdstuk namen van God. Er is ook geen tegenspraak in de beschrijving van creatie 
in de zes Shastra ‘s omdat dat wat tegengesteld is maar in contradictie van stellingen is in wezen 
hetzelfde. Zie hoe de beschrijving van de zes Shastra ‘s met elkaar in harmonie zijn. De Mimansa 
zegt “niks in deze wereld kan gemaakt worden zonder de juiste applicatie. De Vaisheshika zegt 
“niks kan worden gemaakt zonder inzet van tijd. De Niyaya zegt “niks kan worden gemaakt zonder 
de materiele oorzaak. De Yoga zegt “niks kan worden gemaakt zonder de vereiste vaardigheid, 
kennis en gedachte. De Sankhya zegt “niks kan worden gemaakt zonder de definitieve combinatie 
van atomen. De Vedanta zegt “niks kan worden gemaakt zonder een maker. Dit laat zien dat de 
creatie van het universum zes verschillende oorzaken nodig heeft die door elk Shastra afzonderlijk 
wordt beschreven. Er is geen contradictie in deze beschrijvingen. De zes Shastra ‘s tezamen 
dienen om het fenomeen van de creatie uit te leggen op dezelfde manier als de zes mannen die 
elkaar helpen om het stro op het dak van een huis te plaatsen. 
Een persoon nam zes mannen, vijf ervan waren blind en de zesde bezat een klein beetje zicht en 
liet ze allen een deel van het lichaam van een olifant zien en vroeg ze om te beschrijven wat ze 
dachten dat het dier was? De eerste zei; “het is een pilaar”, de tweede zei; “als een waaier’, de 
derde zei; “als een grote stamper”, de vierde zei; “het lijkt op een bezemstok”, de vijfde zei; “het 
lijkt op iets plats” en de zesde zei: “iets donkers als vier pilaren die het lichaam ondersteunt van 
een buffel”. 
Precies zo lijken de mensen die niet de boeken van Rishi’s (de ware heiligen van de natuur) 
bestuderen maar daarentegen de Sanskriet of inheemse boeken lezen geschreven door 
kleingeestige mensen met een laag begrip die met elkaar ruziën over kleine futiliteiten. Waarom 
zou je niet moeten lijden als blindelings hen gaat volgen die ook blind zijn. Het leven van half 
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opgeleide, zelfzuchtige sensuele en gemakzuchtige mensen van tegenwoordig vernietigt en 
vernedert de wereld. 
 
Vraag 
Waarom zou een oorzaak geen oorzaak hebben als er geen effect kan zijn zonder oorzaak? 
 
Antwoordt 
Oh u simpel wezen! Waarom gebruikt u niet uw verstand een beetje? Onthoudt, er zijn slechts 
twee dingen in deze wereld, een oorzaak en een effect. Dat wat een oorzaak is kan nooit een 
effect zijn; en dat wat een effect is kan nooit tegelijkertijd een oorzaak zijn. Zolang de mens niet 
helemaal, door en door, de wetenschap van creatie begrijpt, kan hij nooit het ware begrip krijgen 
van het universum.  
De vorm van materie waarin intelligentie bevorderende (Satva), passie opwekkende (Rajas) en 
onwetendheid producerende (Tamas), eigenschappen worden gevonden die in gelijke 
hoeveelheden voorkomen is de niet-gecreëerde onvergankelijke Prakriti. 
De eerste combinatie van de zes subtiele ondeelbare van elkaar gescheiden bestaan genaamd 
Paramanus (atomen) onttrokken van de Prakriti wordt genoemd het begin of schepping. 
De verschillende combinaties van atomen in verschillende proporties en manieren brengen voort 
de verschillende niveaus en condities, subtiel en grof, van materie tot dat het bereikt de grove 
zichtbare meervoudige niveau genaamd Sristi, het universum. 
Dat wat de eerste combinatie heeft gemaakt en het doet ontstaan bestond al voor de combinatie 
en zal ook bestaan nadat de aparte onderdelen worden aangeduwd, dat het heet oorzaak. Terwijl 
dat wat komt te ontstaan na de combinatie en niet meer bestaat nadat de combinatie wordt 
beëindigd wordt genoemd het effect. Hij die de oorzaak van een oorzaak wil weten, het effect van 
een effect, de maker van een maker wil kennen, de vertegenwoordiger van een 
vertegenwoordiger, de handeling van een handeling, is blind hoewel hij ziet, is doof hoewel hij 
hoort en is onwetend alhoewel opgeleid. Kan er ooit zijn het oog van een oog, de lamp van een 
lamp, de zon van een zon? Dat van wat iets wordt gemaakt is genaamd de oorzaak. Wat ervan 
wordt gemaakt is het effect. Hij die het effect uit een oorzaak doet ontstaan wordt genoemd de 
maker. 
 
Bhagavad Gitta II 
Het kan nooit dat uit niks iets ontstaat, noch kan uit iets ooit niks worden. Deze twee wetten of 
principes zijn juist vastgesteld door de heiligen van natuur. Hoe kan de geest van iemand die is 
bevooroordeeld, niet opgeleid, fout en onwetend dit makkelijk begrijpen? Hij die niet belezen is 
en ook niet omgaat met goeie en geleerden, noch mediteert op deze moeilijke onderwerpen met 
gerichte aandacht blijft ondergedompeld in twijfel en onwetendheid. Gezegend zijn zij die zich 
inzetten om de principes van alle kennis zich eigen te maken en na beheersing ervan deze op 
eerlijke manier anderen ook leren. 
 
Het is duidelijk dat hij die geloofd dat deze wereld is gecreëerd zonder een oorzaak daadwerkelijk 
niks weet. 
 
Als de tijd van creatie is gekomen dan verzameld God de zeer ijle delen van Prakriti genaamd 
Paramanus. Het eerste principe die uit de zeer ijle delen van Prakriti wordt gemaakt heet 
Mahatava, principe van wijsheid, die net iets minder ijl is dan Prakriti. Uit de Mahatatva komt 
Ahankara, het principe van individualiteit, deze is alweer minder ijl en geeft op zijn beurt geboorte 
aan de vijf ijle principes genaamd Bhuts, naast de vijf principes van sensatie (horen, zien, ruiken, 
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proeven en voelen) en de vijf principes van acties (spraak, grijpen, beweging, voortplanting en 
afscheiding), die op hun beurt weer minder ijl zijn dan de principes van individualiteit. De vijf ijle 
Bhuts, die passeren door de verschillende fases van materie, worden uiteindelijk getransformeerd 
tot de vijf minst ijle vorm van materie zoals aarde, vloeistoffen etc., van deze ontspringen weer 
verschillende soorten bomen en planten etc., bron van ons voedsel, uit het voedsel komt voort de 
voortplantingselementen die is de oorzaak van ons lichaam.  
 
Maar de eerste creatie van de lichamen is niet het resultaat van seksuele gemeenschap; het is pas 
nadat God het mannelijke en vrouwelijke lichaam heeft geschapen dat de Mathuni (door 
gemeenschap) lichamen worden geschapen. Zie hoe wonderlijk ons lichaam is gemaakt en hoe de 
geleerden erdoor zijn gefascineerd.  
Eerst hebben we het beenachtige geraamte omgeven met een netwerk van aderen, slagaderen en 
zenuwen en deze weer omgeven door vlees en het geheel is dan bedekt met huid en haar 
aanhangsels zoals nagels en haar. Hoe mooi zijn de verschillende organen zoals het hart, de lever, 
de milt en de longen, de luchtdoorlatende organen.  
De formatie van het brein, van de optische zenuwen met de meest netvormige formatie van het 
netvlies, de plaatsen van de Indrya’s – de principes van sensatie en actie – weefsel en 
afscheidingsdeel, spieren, beenmerg, bloed, voortplantingselementen en de constructie van vele 
andere wonderbaarlijke structuren en mechanismen van het lichaam, wie anders dan God kan dit 
hebben gemaakt? De aarde volgepropt met vele soorten waardevolle stenen en metalen, de 
zaden van bomen van duizenden verschillende soorten met hun prachtige structuur, bladeren van 
duizenden kleuren en vormen, bloemen, fruit, wortelen en granen vele geuren en smaken, 
niemand anders dan God heeft dit geschapen.  
Ook kan niemand anders dan God hebben gecreëerd duizenden planeten als de aarde, zonnen, 
manen en ander hemellichamen, ze ondersteunen, laten draaien en ze beheren. 
 
Als een object wordt waargenomen dan produceert dit twee soorten kennis in de geest van de 
observator, dat is de samenstelling van het object zelf en van haar maker. Stel je voor een 
persoon vindt een ornament in de jungle. Na inspectie merkt hij dat het gemaakt is van goud en 
dat het gemaakt moet zijn door erg handige goudsmid. Op dezelfde wijze bewijst het wonderlijke 
vakmanschap en uitvoering van het universum het bestaan van haar maker. 
 
Vraag 
Wat is eerst gemaakt, mens of aarde? 
 
Antwoordt 
De aarde omdat zonder deze had de mens niet kunnen leven en zichzelf onderhouden? 
 
Vraag 
Heeft God een persoon/mens geschapen in het begin of waren het er meer? 
 
Antwoordt 
Meer dan een; omdat zielen op grond van de eerdere goeie daden verdienen geboren te worden 
in de Aishwari, niet zijnde het resultaat van gemeenschap, creatie worden geboren aan het begin 
van het universum. 
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Yayur Veda 
In de Veda wordt gezegd, “in het begin zijn er geboren vele mensen alsook Rishi’s geleerde 
heiligen. Zij waren de geestelijke vaders van de het menselijke ras. Op basis van deze Vedische 
tekst is het daarom zeker dat in het begin van de creatie geboren werden honderden en 
duizenden mensen. Door het observeren van de natuur en door gebruik van ons verstand komen 
we tot dezelfde conclusie, dat de mens afstamt van vele vaders en moeders en niet van een vader 
of moeder. 
 
Vraag 
Aan het begin van de schepping worden de mensen dan gemaakt als kinderen, volwassenen, 
bejaarden of van alles een beetje? 
 
Antwoordt 
Ze zijn geschapen als volwassenen omdat als God ze als kinderen had geschapen dan hadden ze 
volwassenen nodig gehad om ze op te voeden, en als hij ze als bejaarde had geschapen, dan 
waren ze niet in staat geweest het ras voort te zetten, daarom dus als volwassenen. 
 
Vraag 
Heeft de creatie eigenlijk ooit een begin? 
 
Antwoordt 
Nee; net als de nacht de volgt en de dag de nacht, de nacht de dag voorgaat en de dag de nacht, 
zo ook volgt creatie de desintegratie en de desintegratie weer de creatie, desintegratie gaat voor 
aan creatie en creatie gaat voor desintegratie. Deze elkaar afwisselend proces gaat als eeuwig zo 
voort. Het heeft nog een begin, noch een eind, maar net als het begin en het eind van een dag of 
van een nacht wordt gezien, zo heeft zowel de creatie als desintegratie een begin en een eind. 
God, de ziel en Prakriti (de oermaterie) zijn eeuwig van natuur terwijl creatie, desintegratie 
eeuwig zijn door Pravah, dat wil zeggen zij volgen elkaar op in afwisselende, na elkaar komend net 
als de stroom van een rivier die niet het hele jaar door water heeft. Het droogt op en verdwijnt in 
de zomer en komt weer tot leven in het regenseizoen. Net als de natuur en eigenschappen van 
God eeuwig zijn, zo is ook zijn werk, de creatie, instandhouding en desintegratie van het 
universum. 
 
Vraag 
God zet sommige zielen in een menselijk lichaam terwijl hij anderen het lichaam van een 
angstaanjagende tijger geeft, anderen het lichaam van vee, zoals de koe, anderen weer het 
lichaam van vogels en insecten en anderen weer dat van planten. Blijkt hieruit niet de 
partijdigheid van God? 
 
Antwoordt 
Nee, dat is geen partijdigheid omdat de zielen de lichamen krijgen die zij verdienen naar 
aanleiding of overeenkomstig de daden die zij hebben begaan in vorige levens. Had hij anders 
gehandeld zonder rekening houdend met de natuur van de daden dan was hij onrechtvaardig 
geweest. 
 
Vraag 
Waar zijn de eerste mensen gemaakt? 
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Antwoordt 
In Trivishtap, het huidige Tibet. 
 
 
 
Vraag 
Waren de mensen van dezelfde klasse of waren ze verdeeld in verschillende klassen ten tijde van 
de creatie? 
 
Antwoordt 
Ze behoorden allen tot dezelfde klasse, in het bijzonder die van mens, maar later werden ze 
verdeeld in twee klassen, de goeden en de slechten. De goede werden genoemd Arya’s en de 
slechten Dasyus. De goeden en de geleerden werden genoemd Deva’s terwijl de onwetende en 
slechten zoals de dieven werden genoemd Asura. 
De Arya’s werden onderverdeeld in vier klassen, dat is Brahman, Kshatriya, Vaishya en Shudra. Zij 
die behoorden tot de eerste drie klassen waren goed onderwezen en hadden een goed karakter, 
deze heetten Dwijas, de tweemaal geborene; de vierde klasse werd zo genoemd omdat ze 
onwetend waren en ongeletterd. Zij werden ook genoemd Anaryas, niet-goed. Deze verdeling in 
Arya’s en Shudra’s wordt ondersteund door de Atharva Veda waarin staat sommigen zijn Arya’s 
en anderen Shudra’s. 
 
 
Vraag 
Hoe zijn ze uiteindelijk hier terecht gekomen in India? 
 
Antwoordt 
Nadat de relatie tussen de Arya’s en Dasyus of tussen de Deva’s en Asura’s of tussen de 
goeden/geleerden en de onwetenden en slechten was ontwikkeld tot een constante oorlog en er 
serieuze problemen ontstonden. De Arya’s vonden dit land het beste van de hele aarde en 
emigreerden ernaar toe en hebben het gekoloniseerd. Daarom heet het land ook Aryavarta, 
afgeleid van Arya. 
 
Vraag 
Wat zijn de grenzen van Aryavarta? 
 
Antwoordt 
In het noorden wordt het begrensd door de Himalaya ’s, in het zuiden door de Vindhyachal 
gebergten, in het oost en west door de zee. Het heeft in het westen ook de Saraswati rivier (de 
Sindh of Attock) en in het oosten de Dhrishvati rivier ook hetende de Brahmaputra die ontspringt 
vanaf de bergen aan de oostkant van Nepal en passeert in het oosten Assam en het westen van 
Burma komt uit in baai van Bengal in het Zuidzee (Indische oceaan). Alle landen die vallen tussen 
de grenzen van de Himalaya in het noorden en de Vindhyacal bergen in het zuiden tot aan 
Rameshwar worden genoemd en gerekend tot de Aryavarta, omdat zij waren gekoloniseerd en 
bewoond door Deva’s (de geleerden) en Arya’s, de goeden en Nobelen. 
 
Vraag 
Wat was de naam van dit land daarvoor en wie waren de originele bewoners? 
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Antwoordt 
Het had geen naam, noch was het bewoond door andere mensen voordat de Arya’s er kwamen 
en gingen wonen. Ze zijn er gekomen een korte tijd na de creatie zijn ze vanaf Tibet hierheen 
gekomen. 
 
Vraag 
Sommigen beweren dat de Arya’s zijn gekomen van Iran (Perzië) en daarom worden ze Arya’s 
genoemd. Voordat de Arya’s naar dit land kwamen werd het bewoond door wilden die de Arya’s, 
Asura’s en Rakshasa’s (demonen) noemden, terwijl zij zichzelf Devata’s (Goden) noemden. De 
oorlog tussen deze werd genoemd Devasura Sangram net als in historische romans. Is dit waar? 
 
Antwoordt 
Rig Veda, I, 51, 8 
Het is absoluut onwaar. De Veda’s verklaren dat wat wij al hebben herhaald. De deugdzame, 
geleerde, onzelfzuchtige en vromen worden genoemd Arya’s, terwijl de mensen met 
tegengestelde karakters zoals rovers, slechten van aard, onrechtvaardigen en onwetende mensen 
worden Dasyus genoemd. 
 
Atharva Veda XIX, 62 
De Dwijas (de tweemaal geborene); Brahmanen, Kshatriya ’s, Vaishya’ s, worden Arya’s genoemd, 
terwijl de Shudra’s worden genoemd Anraya’s of niet-Arya’s. Als wij de autoriteit in deze hebben 
van de Veda’s hoe kan het dan dat verstandige mensen in de fabels geloven van vreemdelingen? 
In de Devasura oorlogen hebben prins Arjuna en koning Dasratha en anderen van Aryavarta 
assistentie geboden aan de Arya’s om zo de Asura’s te verslaan. Dit laat zien dat de mensen die 
buiten Aryavarta leefden Dasyus en Malechhas genoemd werden omdat telkens als deze mensen 
de Arya’s die leefden op de Himalaya’s aanvielen, gingen de koningen en heersers van Aryavarta, 
de Arya’s in het noorden helpen. 
De oorlog die RamChandra heeft gevoerd in het zuiden tegen Ravan, de koning van Ceylon, wordt 
niet de naam gegeven van een Devasura oorlog maar heet de Ram-Ravana oorlog of de oorlog 
tussen de Arya’s en de Rakshasa’s. 
In geen enkel Sanskriet geschrift of ander historische of anders, staat geschreven dat de Arya’s 
hiernaar toe zijn gemigreerd uit Iran, gevochten hebben en de oorspronkelijke bewoners hebben 
verjaagd of overwonnen en dan het land hebben overgenomen. Hoe kan de stelling van 
vreemdelingen ook waar zijn? 
 
Manu, X, 45, 11, 23 
Ook Manu bevestigt onze mening. Hij zegt “de landen die niet tot Aryavarta behoren worden 
genoemd Dasyu en Malechha”. De mensen die woonden en leefden in het noordoosten, noord, 
noordwest en westen van Aryavarta worden genoemd Dasyus, Asura’s en Malechha”s, terwijl zij 
die leefden in het zuiden, zuidoost en zuidwest worden genoemd Rakshasa’s. Je kan nog steeds 
tekenen van de Rakshasa’s terug zien in de lelijke gezichten van de negers van deze tijd. De 
mensen die leefden in de Antipodes van Aryavarta worden genoemd Naga’s, en hun land Patala 
omdat ze gesitueerd zijn aan de voet (van hen die leefden in Aryavarta). Hun koningen behoorden 
tot de Naga dynastie genoemd naar de oprichter die ze Naga noemden. Zijn dochter Ulopi was 
getrouwd met prins Arjuna. Vanaf de tijd van de Ikshvaku tot de tijd van de Kaurava’s en de 
Pandava’s waren de Arya’s de soevereine heersers van de hele aarde en de Veda’s werd gepredikt 
en onderwezen ook in de landen die niet tot Aryavarta werd gerekend. 
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Brahma was de eerste leraar. Zijn zoon heette Virat, de zoon van Virat heette Manu die weer tien 
zonen had Marichi etc., die kregen weer zeven zonen die koning werden beginnende met 
Swayambhava wiens nakomelingen de koningen waren, de eerste was Ikshvaku. Deze Ikshvaku 
koloniseerde Aryavarta en was haar eerste koning. 
 
Tegenwoordig, laat staan dat ze vreemde landen regeren, hebben de Arya’s door traagheid, 
verwaarlozing en onderlinge strijd en ongeluk niet eens een vrij, onafhankelijk zonder inmenging 
en angst heerschappij over het eigen land. Dat beetje gezag dat nog over is wordt vernietigd door 
de vreemdelingen. Er zijn slechts een paar onafhankelijke staten nog over. Als een land gedoemd 
is tot slechte tijden dan zal haar inwoners veel ellende en verdriet moeten ondergaan. Zeg wat je 
wilt maar de inheemse eigen heerschappij is het beste.  
Een buitenlandse regering, helemaal vrij van Godsdienstige vooroordeel, onpartijdig voor 
eenieder; de inheemsen en vreemdeling, begaan, die de inheemsen op de juiste wijze behandeld 
kan toch nooit de mensen het geluk geven. Het is ontzettend lastig om de verschillende talen te 
negeren, religie, educatie, normen en waarden, maar zonder dat te doen kunnen de mensen 
nooit volledig tot hun recht komen en hun doelen bereiken. Het is geboden aan alle goede 
mensen om de leer van de Veda en Shastra’s en oude historie te respecteren. 
 
Vraag 
Hoeveel tijd is er voorbijgegaan sinds de schepping van het universum?  
 
Antwoordt 
Een miljard, negenhonderdzestig miljoen en nog wat honderdduizenden jaren zijn er voorbij 
gegaan sinds de creatie van het universum en de openbaring van de Veda’s. Voor gedetailleerde 
uitleg moet u ons boek raadplegen “Een introductie tot uitleg van de Veda’s”.  
De kleinste deel waarin materie kan worden gesplitst heet Paramanu. 
60 Paramanu’s maken een Anu. 
2 Anu’s maken een Dvyanak, die opgaat in de compositie van gewone fysieke Vayu (lucht). 
3 Dvyanaks maken een Trasarenu dat Agni vormt, die conditie van materie wiens eigenschap is 
lucht en hitte. 
4 Dvyanaks vormen vloeistof (Jala). 
5 Dvyanaks vormen Prithvi (aarde). 
 
3 Dvyanaks maken een Trasarenu, waarvan door dubbelen aarde en andere zichtbare objecten 
worden gevormd. Op deze wijze, door het proces van combinering van Paramanu’s en Anus 
enzovoort tot zichtbare zaken worden geproduceerd worden de aarde en andere planeten door 
God geschapen. 
 
Vraag  
Waarop rust de aarde, hoe wordt het ondersteund? Er wordt beweerd dat het rust op het hoofd 
van Shesha (een duizendkoppige slang), een beweert dat het rust op de hoorns van een stier, een 
derde beweert dat het nergens op rust, een vierde beweert dat het wordt ondersteund door 
lucht, een vijfde beweert dat het in positie wordt gehouden door de aantrekkingskracht van de 
zon, een zesde beweert dat het door zijn gewicht steeds naar beneden beweegt in de ruimte. Wie 
of welke van deze theorieën moeten wij geloven? 
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Antwoordt 
Zij die beweren dat het rust op het hoofd van Shesha (een slang) of op de hoorns van een stier, 
moet je de vraag stellen, waarop de aarde ruste in de tijd van de ouders van de Shesha of in de 
tijd voordat de stier geboren was geworden, waarop steunde in deze periode de aarde? De 
volgelingen van de theorie van de stier (de Mohammedanen) zullen onmiddellijk stil worden.  
Maar de aanhangers van de Shesha theorie zullen zeggen dat Shesha wordt ondersteund door 
een Kurn (een schildpad) die weer staat op water, en het water staat op Agni en Agni op lucht en 
de lucht staat op Akasha. Aan deze mensen moet je vraag waar al deze voorgaande zaken dan op 
rusten of staan? Ze moeten dan zeggen ‘’op God’’. 
Als je dan weer vraagt wiens kinderen de Shesha en de stier waren. Zij zullen dan zeggen dat de 
stier de zoon was van een koe en Shesha van “Kurma” (een schildpad), de zoon van Marichi die 
weer de zoon was van Manu, de zoon van Virat, die weer de zoon was van Brahma. 
Deze Brahma is geboren in den beginne van de schepping. Er zijn generaties aan voorafgegaan 
voordat de Shesha was geboren, waar heeft de aarde dan al die tijd op gerust? Waarop ruste het 
ten tijd de geboorte van de Kashyapa (de schildpad)? Ze zullen niet in staat zijn om ook maar iets 
verder te zeggen en zullen starten ruzie met je te maken.  
Wat het in werkelijkheid betekent is dat Shesha een andere naam is voor dat wat overblijft (dat is 
wat er overblijft als je de ene som aftrekt van de ander). Sommige dichters zeggen; “de aarde 
ruste op Shesha”. Er zijn dan onwetende mensen die de dichters niet goed begrijpen en ze 
verzinnen dan een fabelverhaal over een slang. Wat de dichter daadwerkelijk bedoeld is dat de 
aarde wordt ondersteund door God, de onveranderlijke wezen in het midden van de schepping en 
ontbinding, dat ene permanente element dat nooit verandert tijdens de schepping of oplossing 
van het universum. 
 
Atharva Veda XIV, 1,1  
In het hele universum is hij de enige dat onveranderlijk blijft. Hij is vrij van verandering. De God 
waar tijd geen invloed op heeft en die is onveranderlijk ondersteunt de zon, de aarde en alle 
andere planeten. 
 
Er is een passage in de Rig Veda dat betekent “Uksha ondersteunt de maan en de aarde”. 
Sommige onwetende lieden zagen het woord Uksha en verzonnen vervolgens het verhaal van de 
stier die de aarde ondersteunt, omdat het woord Uksha ook de betekenis heeft van stier, maar 
het is nooit tot deze idioten doorgedrongen dat hoe een stier sterk genoeg zou kunnen zijn om 
een grote planeet als de aarde te ondersteunen? Uksha betekent hier de zon, omdat het de aarde 
water geeft door regen. Het ondersteunt de aarde door haar aantrekkingskracht. Maar er is geen 
ander dan God die de zon ondersteunt. 
 
Vraag 
Hoe kan God planeten die zo groot zijn als de zon en aarde ondersteunen? 
 
Antwoordt 
Deze planeten stellen niks voor in vergelijking tot de oneindige waarin ze bestaan, ze zijn niet 
eens zo groot als een druppel in een oceaan. En als je dit vergelijkt met de oneindige almachtige 
God dan zijn de groot aantallen planeten niet eens zo groot als een atoom. 
 
Yayur Veda 
Hij doordringt alles zowel binnen (in) en buiten (erdoor). Hij is het superieure wezen die alles 
heeft gecreëerd en ondersteunt. Was hij niet de aldoordringende God geweest (zoals de 
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Pauranieks, Mohammedanen en Christenen zeggen) dan had hij nooit het universum kunnen 
ondersteunen omdat niemand iets kan doen zonder daarbij aanwezig te zijn. 
Als iemand zou beweren, maar ja al deze planeten ondersteunen elkaar door de gezamenlijke 
aantrekking, waarom is er dan een noodzaak dat God ze ondersteunt? Aan zulke mensen moet de 
vraag gesteld worden of het universum eindig is of oneindig? Als ze antwoorden oneindig dan kan 
dit nooit waar zijn omdat als iets een vorm heeft dan kan het nooit oneindig zijn. En als hij zegt 
eindig, dan vragen we wiens aantrekking ondersteunt dat wat erbuiten ligt of buiten zijn grenzen 
is. 
Als wij over zaken spreken in collectiviteit dan noemen we dat Smasthi en individueel dan Vyashti. 
Als wij van alle werelden tezamen spreken van het universum dan is er niemand behalve God die 
aantrekt en ondersteund want in de Yayur Veda staat. 
 
Yayur Veda XIII, 4 
Het is God die creëert en ondersteunt de lichtgevende hemellichamen (zoals de zon) en ook de 
niet lichtgevende hemellichamen (zoals de aarde) omdat hij ze allen doordringt. Hij is de maker en 
onderhouder van het universum. 
 
Vraag 
Zijn de aarde en andere planeten in beweging of staan ze stil? 
 
Antwoordt 
Ze zijn in beweging. 
 
Vraag 
Sommigen bewerend dat de zon beweegt, niet de aarde, terwijl anderen juist het 
tegenovergestelde beweren. Wie heeft er gelijk? 
 
Antwoordt 
Yayur Veda 3, 6  Yayur Veda XXXIII, 43 
Allebei kloppen niet helemaal omdat in de Veda staat. 
Deze aarde met al haar water draait om de zon. Dit is bewijs dat de aarde draait. En vervolgens 
zegt de Veda’s “de glorieuze, schitterende zon dat leven en energie geeft aan de hele wereld, 
bezield en onbezield, door regen en zonnestralen, en die alle fysieke objecten zichtbaar maakt, 
alle andere planeten aantrekt en draait in zijn eigen baan, maar niet beweegt rond andere 
planeten (zoals de aarde)”. 
 
Atharva Veda, XIV, 1 
De Veda’s zegt “net als de maan die wordt verlicht door de zon, zo worden andere planeten zoals 
de aarde verlicht door het licht van de zon. Maar de dag en nacht zijn constant aanwezig. Het is 
dag in dat deel van de aarde die door de draaiing in zicht van de zon staat, terwijl het nacht is op 
dat deel dat ervan is verborgen. Met andere woorden de zonsopgang, zonsondergang, de 
schemering, en de middag en middernacht etc., zijn altijd aanwezig in verschillende landen op 
dezelfde tijd; dus als de zon opkomt in India dan gaat de zon onder in Amerika en vice versa; als 
het middag of middernacht is in India dan is het middernacht of middag in Amerika en vice versa. 
 
Zij die beweren dat de zon om de aarde draait die stil staat zijn onwetend; want was het zo 
geweest dan zou een dag of nacht duizenden jaren duren omdat de zon wordt genoemd Bradhna, 
dat betekent dat het honderd duizend keer groter is dan de aarde en miljoenen kilometers ver 
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weg; hieruit volgt dat het de zon velen keren meer tijd zou kosten om rond de aarde te gaan dan 
het de aarde kost om rond de zon te gaan. Net als dat het een berg veel meer tijd zou kosten om 
rond een mosterdzaad te gaan dan dat het de laatste zou kosten om rond het eerste te gaan. 
Zij die beweren dat de zon stil staat hebben geen verstand van astronomie; omdat als dat waar 
zou zijn hoe zou het dan bewegen van de ene zodiak naar de andere; trouwens een zwaar lichaam 
als de zon kan nooit in de ruimte blijven zonder constant in beweging te zijn. De Jainee’s die 
beweren dat de aarde niet beweegt, maar dat het steeds valt in de ruimte, en dat er op een groot 
eiland en alleen daar er twee zonnen en manen zijn, die lijden aan een delirium, het resultaat van 
vergiftiging door het roken van cannabis. 
Als de aarde steeds naar beneden zou zakken dan zou het uiteen vallen door wrijving met de 
lucht. De mensen die aan de bovenzijde van de aarde zouden leven hebben dan meer lucht dan 
de mensen aan de onderkant omdat de lucht dan ongelijk verdeeld zou worden. Als er twee 
zonnen en manen waren geweest dan zou er geen nacht en geen donkere halve maand zijn 
geweest. Daarom heeft de aarde maar een maan en de zon is te midden van vele planeten. 
 
Vraag 
Wat zijn de zon, de maan en sterren. Worden ze bewoond door mensen en andere levende 
wezens of niet? 
 
Antwoordt 
Shatapatha Brahman XIV, 6, 9, 4 
Er zijn werelden die bewoond woorden door mensen en andere levende wezens, de Shatapatha 
Brahman zegt “de aarde, het water, de warme hemellichamen, de ruimte, de maan, de zon en 
andere planeten heten “Vasus”=verblijfplaats, omdat zij het verblijfplaats zijn van levende wezens 
en ook van levenloze objecten. 
Als de zon, de maan en andere planeten verblijfplaatsen zijn net als de aarde, wat voor twijfel kan 
er dan zijn dat zij ook bewoond worden? Als deze kleine aarde van God vol is van mensen en 
andere levende wezens, is het dan mogelijk dat alle andere werelden verlaten zijn? 
Er is niks dat God maakt dat nutteloos is. Wat moet het nut van de ontelbare andere werelden 
zijn dan dat ze bewoond worden door mensen en andere wezens. Hieruit volgt dat ze bewoond 
worden. 
 
Vraag 
Hebben de mensen en andere levende wezens van de andere werelden dezelfde lichamen en 
organen als dat wij hebben of zijn ze anders? 
 
Antwoordt 
Er bestaat grote kans dat er enige verschil is van vorm en uiterlijk net als je verschil ziet in vorm, 
gelaat, uiterlijk en bouw tussen mensen van verschillende landen zoals Ethiopiër, de Chinezen, de 
Indianen en Europeanen. Maar de creatie van dezelfde klassen en soorten van deze aarde en 
andere planeten zijn identiek. 
De klasse of soort die het zintuig zoals de ogen heeft op een bepaalde plek hier op aarde, zal 
dezelfde zintuig hebben op dezelfde plek op de andere werelden. 
 
Rig Veda, X, 90 
De Rig Veda zegt erover; net als God de zon, de maan, de aarde en andere planeten en haar 
objecten heeft gecreëerd in de vorige cyclussen precies heeft hij het gedaan in de huidige creatie. 
Hij maakt daarin geen verschil. 
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Vraag 
Wordt dezelfde Veda’s geopenbaard op de andere werelden als hier? 
 
 
 
Antwoordt 
Ja. Net als de wetgeving van een Koning gelijk is voor alle landen die onder zijn gezag vallen, zo 
ook geldt de Vedische systeem van wetgeving van de Koning der Koningen voor alle werelden die 
onder zijn gezag vallen. 
Vraag 
Als u zegt dat de ziel en Prakriti eeuwig zijn en noot zijn gemaakt door God, hoe zou hij daar dan 
macht over kunnen hebben, daar ze onafhankelijk zijn? 
 
Antwoordt 
Net als de koning en zijn subjecten in dezelfde tijd en plaats met elkaar leven maar toch 
onderdanen zijn van de koning, zo is de ziel en Prakriti onder controle van God. Waarom zou de 
ziel met haar eindige macht en dode innerlijk materie niet onder controle van zijn macht zijn 
terwijl hij het hele universum heeft geschapen, de zielen de vruchten van de daden geeft. Het is 
duidelijk dat de ziel vrij is om te handelen, maar dat het staat onder de wetten van God voor het 
plukken van de vruchten van zijn daden, terwijl de almachtige God de schepper, beschermer en 
onderhouder is van het universum.  
 
In het volgende hoofdstuk zullen we behandelen onwetendheid, kennis; gehechtheid en 
verlossing. 
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HOOFDSTUK 9 

Kennis en onwetendheid, verlossing en gehechtheid 

Yayur Veda, 40,40 

Hij die de ware natuur realiseert van Vidya – ware kennis – en van Avidya – een goed moraal 

leven en verheven contemplatie – overwint simultaan de dood door deugd van Avidya en verkrijgt 

onsterfelijkheid door de deugd van Vidya. 

Vormen van Avidya zijn: 

1. Yoga Shastra Sadhanpada 

Het verkeerde idee dat de veranderlijke wereld en aardse zaken (zoals het lichaam) 

eeuwig zijn, met andere woorden dat de wereld van effecten (dat wat we zien en voelen), 

altijd heeft bestaan en dat het altijd zal blijven bestaan, en dat door de deugd van Yoga, 

de kracht hiervan, het fysieke lichaam van Godsmannen onvergankelijk wordt is de eerste 

vorm van Avidya, onwetendheid. 

2. Onreine zaken zoals lustigheid en valsheid voor rein aannemen is de tweede vorm van 

Avidya, onwetendheid. 

3. Geloven dat overmatig seksuele omgang een bron van geluk is, terwijl het alleen pijn en 

verdriet veroorzaakt is de derde vorm van Avidya, onwetendheid. 

4. Het aannemen dat materiele objecten waar geen leven in is een ziel hebben is de vierde 

vorm van Avidya, onwetendheid. 

Deze vier vormen van onjuiste kennis wordt Avidya genoemd of onwetendheid. Het 

tegengestelde ervan, datgeen dat tijdelijk is als tijdelijk zien, dat wat eeuwig is als eeuwig, wat 

puur is als puur, dat wat onrein als onrein, plezier als plezier, dat wat zielloos is als zielloos, dat 

wat een ziel heeft als ziel-bezittend wordt Vidya of kennis genoemd.  

Dat waardoor de ware aard van de dingen wordt gekend dat noemen we “kennis’’. Terwijl dat 

waardoor de ware aard van de dingen niet wordt gekend, maar in tegendeel een verkeerde 

conceptie van zaken wordt gevormd heet en noemen we onwetendheid. 

Een deugdzaam leven leiden en peinzen over God wordt Avidya (of geen-kennis) genoemd, omdat 

dit alleen lichamelijke acties zijn en mentale processen. Het is geen kennis. Daarom wordt in de 

hierboven genoemde mantra gezegd dat zonder een puur leven en gewaarwording van God nooit 

iemand de dood kan overwinnen. 

Deugdzame handelingen, de aanbidding van de ene ware God, en de juiste kennis leidt tot 

verlossing, terwijl een immoreel leven, de aanbidding van beelden (of andere objecten of mensen 

in de plaats van God) en de verkeerde kennis de oorzaken zijn van gehechtheid van de ziel. Geen 

mens kan ooit, zelfs niet voor even, vrij zijn van acties, gedachte en kennis. Het uitvoeren van 

rechtvaardige handelingen zoals waarheid spreken, de verwerping van zondige acties zoals liegen 

is de weg om verlossing te bereiken. 

Vraag 

Voor wie is het onmogelijk om verlossing te bereiken? 
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Antwoordt 

Voor degene die nog gebonden is, gehecht is. 

Vraag 

Wie is nog gebonden, gehecht? 

Antwoordt 

Hij die verzonken is in zonde en onwetendheid. 

Vraag 

Is gehechtheid en verlossing een natuurlijk gegeven voor de zielen of moet men deze 

bemachtigen? 

Antwoordt 

Het moet bemachtigt en verkregen worden, omdat als het van nature zou zijn dan zou het 

permanent zijn. 

Vraag 

Gaurpadia Karika, II, 32 

Omdat de ziel eigenlijk Brahman is (God) is het eigenlijk nooit onderwerp van onwetendheid, 

noch is het ooit geboren. Het kent eigenlijk geen gehechtheid noch moet het iets doen voor haar 

verlossing, het heeft nooit de wens om verlost te worden, noch is er ooit verlossing. Hoe kan het 

dan verlossing kennen als het nooit hechting heeft gekend? Wat is hierop uw antwoordt? 

Antwoordt 

Deze standpunt van de neo-Vidantis is niet waar, de ziel kent van nature een einde en is altijd op 

zoek naar een behuizing en neemt daarom een lichaam aan dat wij populair geboorte noemen. 

Het is gehecht omdat het lijdt aan de gevolgen van haar zondes en manieren bedenkt om te 

ontsnappen aan de gevolgen van zonde en pijn en uiteindelijk gehechtheid, en verlangt het om 

zichzelf te bevrijden van pijn. Door de verlossing ziet het de al heilige God en hierdoor verkrijgt 

het zaligheid (verlossing). 

Vraag 

Dit zijn allen eigenschappen van het lichaam en de geest, en interne organen van de gedachte, 

niet van de ziel. De ziel is vrij van zonde en deugd. Het is alleen maar een getuige van wat het 

lichaam en geest doet. Hitte en kou worden gevoeld door het lichaam. De ziel is puur en 

onaangeraakt? 

Antwoordt 

Het lichaam en de geest (de interne organen van de gedachte) zijn materieel, dus dood en log. Zij 

voelen dus nooit hitte of kou, en daardoor ook niet de gevolgen van pijn of plezier. Het zijn de 

wezens met bewustzijn (die zielen hebben) zoals de mens, die hitte en kou voelen als een heet of 

koude object met het lichaam in contact komt. 
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Zelfs de Pranas, het zenuwstelsel, hebben geen bewustzijn. Zij voelen honger nog dorst. Het is de 

ziel verbonden met de zenuwen dat de sensatie voelt van honger en dorst. Zo ook de Manas, de 

interne organen van de gedachte, die kent ook geen bewustzijn. Het voelt noch verdriet noch 

geluk, maar het is door de Manas dat de ziel plezier of pijn voelt en geluk of verdriet. Zo ook door 

de organen van sensaties zoals de oren verkrijgt de ziel verschillende sensaties, zoals het horen en 

uiteindelijk voelt het plezier of pijn, zoals de natuur van sensatie is. 

Het is de ziel die denkt, weet, onthoudt en haar identiteit voelt middels de organen van gedachte, 

vermogen tot onderscheiding, geheugen en individualisme. Daarom is het de ziel die geniet of 

lijdt. Net als de persoon die zijn zwaard gebruikt om een ander te doden, gestraft wordt en niet 

het zwaard, zo ook, is het de ziel die, door gebruik van de instrumenten als het lichaam, de 

zintuigen, gedachte en zenuwstelsel acties doet, goed of slecht, en uiteindelijk is het de ziel alleen 

die hiervan de vruchten plukt, goed dan wel slecht. De ziel is niet een getuige van de handelingen. 

De ziel is de eigenlijke doener van daden die de vruchten plukt van de daden. Alleen de 

onvergelijkbare superieure geest God is getuige. Het is de ziel die handelingen uitvoert en is 

daarom van nature daarin verzonken. De ziel is niet God en is daarom niet de getuige van haar 

daden (maar de uiteindelijke doener). 

Vraag 

De ziel is weerspiegeling of beeld van God, en net als een spiegel kapotgaat, en het spiegelbeeld 

ophoudt te bestaan maar verder geen effect heeft op hetgeen het spiegelde, net zo bestaat de 

ziel als het spiegelbeeld van God alleen en net zo lang als dat de (Antahkaran5) geest, het 

reflecterende medium, voort blijft bestaan, als dat verdwijnt, dan is de ziel niet meer gehecht is 

het bevrijdt. Is dit waar? 

Antwoordt 

Uw mening is een kinderlijke gedachte, omdat om een weerspiegeling te kunnen hebben zijn er 

twee zaken nodig, een object een reflecteerde apparaat, die van elkaar gescheiden zijn. 

Bijvoorbeeld: het gezicht en de spiegel zijn beiden essentieel voor vorming van het beeld van het 

gezicht. Beiden hebben een vorm en zijn zichtbaar. Ze bestaan ook gescheiden van elkaar. Als dat 

niet zo zou zijn geweest, dan was er ook geen spiegelbeeld. Omdat God aldoordringend is en 

vormloos, is het onmogelijk voor hem om een vorm te hebben. 

Vraag 

Maar je kan toch ook de aldoordringende, vormloze ether gereflecteerd zien worden in helder 

diep water. Zo ook kan God gereflecteerd worden in een reine geest. Daarom noemen wij de ziel 

Chidabas, de reflectie van God? 

Antwoordt 

Ook dit is kinderlijk gebrabbel; omdat ether onzichtbaar is kan niemand het zien. Hoe kan iemand 

ether met deze ogen zien als hij niet eens in staat de lucht te zien terwijl deze grover is dan ether? 

Vraag 

 
5 Innerlijke orgaan van onze gedachtes 



173 
 

Is het niet ether die je in de lucht boven ziet, blauwig en stoffig? 

Antwoordt 

Nee 

Vraag 

Wat is het dan? 

Antwoordt 

Het zijn fijne delen van aarde, water en vuur (Agni) in de atmosfeer. De blauwe lucht komt 

voornamelijk door delen van water in de atmosfeer, dat neerdaalt als regen, terwijl het stoffige 

fijne delen van aarde en zand zijn dat omhoog geblazen wordt en blijft hangen in de lucht. Het zijn 

deze zaken die reflecteren in water en dat je ziet en niet de ether. 

Vraag 

Net als de termen Ghatakasha; ether in een pot, Matakasha; ether in een huis, Meghakasha; ether 

in een wolk, die de verschillende vormen van ether aanduiden; en nadat de pot breekt houdt dat 

specifieke soort van ether op te bestaan, alleen de universele ether blijft over, op dezelfde wijze is 

Brahma (God in de passieve staat) is Ishwara (God in de actieve staat) of de ziel als over hem 

gesproken wordt in relatie tot het universum of tot de Antahkaran, de interne orgaan van 

gedachte? 

Antwoordt 

Ook dit is een nutteloos argument. De ether (in een pot of in een huis) verdwijnt nooit, noch valt 

het uiteen in stukken. Het is de pot of het huis dat breekt of in stukken uit een valt. Je hoort toch 

nooit een persoon zeggen tot een ander “breng mij de ether van de pot. Hij zal altijd zeggen, 

breng mij een pot”. Uw argument is daarom niet geldig. 

Vraag 

Zoals de vis en andere wezens van de zee in het water zwemmen of als een vogel in de lucht 

vliegt, zo ook bewegen alle Antahkarans in Brahman, de ware bewuste wezen die aldoordringend 

is net als de ether. Op zichzelf hebben deze wezens geen bewustzijn, maar door aanwezigheid van 

het Goddelijke in hen worden ze bewust, net als dat een stukje ijzer heet wordt door in contact te 

komen met vuur. De Antahkarans zoals de vis en vogel zijn in beweging, terwijl Brahma op een 

plek blijft net als de ruimte. Het is daarom niet schadelijk te geloven dat de ziel in feite Brahma 

(God) is? 

Antwoordt 

Ook deze voorbeeld van u is onjuist, want als de ziel de reflectie is van de aldoordringende 

Brahma in de Antahkarana, waarom bezit het dan niet de kwaliteit als die van alwetendheid? Als u 

beweert dat de ziel niet alwetend is door de limitatie opgelegd door het limiterende medium, is 

Brahma dan onderwerp van obstructie, begrenzing en verdeeldheid of is hij ondeelbaar? Als u 

zegt dat hij ondeelbaar is dan kan geen belemmerende medium of sluier hem in de weg staan. 

Waarom zal de ziel dan niet alwetend zijn? Maar als u zegt dat de ziel, die eigenlijk niks anders is 
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dan Brahma zijn Goddelijke natuur vergeet en lijkt erop maar niet echt dat hij mee beweegt met 

Antahkaran, dan dat deel van Brahma die de Antahkaran, het belemmerende medium bereikt, zal 

dan onderwerp worden van twijfel, en onzeker en verstoken van ware kennis, terwijl dat deel die 

hij achter laat, zal alwetend worden, puur en gelukzalig. Dus dan zal deze Antahakaran de gehele 

universele Brahman verstoren, en uiteindelijk zal gehechtheid en verlossing maar van korte duur 

zijn. 

Trouwens als uw stelling waar zou zijn dan zou niemand in staat zijn om te herinneren wat hij 

heeft gezien of gehoord in het verleden omdat de Brahma die het heeft gezien of gehoord is 

opgehouden te bestaan (op basis van dat de Antahkaran in staat is van constante beweging en 

dus zich verplaatst van plaats naar plaats). Wij kunnen hieruit concluderen dat God (Brahma) 

nooit de ziel kan worden, noch kan de ziel God worden. Ze kunnen nooit een zijn. Ze zijn altijd 

gescheiden van elkaar.   

 Vraag 

Dit alles is Adhyaropa, met andere woorden, het aanzien en aannemen van het ene ding voor iets 

anders. Het inwisselen van aardse zaken voor Brahma, om ervoer te spreken alsof zij gescheiden 

zijn van Brahma, is simpelweg bedoeld om de waarheidszoeker te helpen om het onderwerp 

makkelijk te begrijpen. In realiteit is alles Brahma? 

Antwoordt 

Wie maakt deze vervanging? 

Vraag 

De ziel. 

Antwoordt 

Wat is de ziel? 

Vraag 

Het bewuste leven gelimiteerd door Antahkarana. 

Antwoordt 

Is het dezelfde Brahma of is het iets anders? 

Vraag 

Het is dezelfde Brahma. 

Antwoordt 

Was het dan Brahma zelf die een verkeerd idee van de wereld heeft gevormd? 

Vraag 

Zelfs als Brahma dat zou dan doen kan het geen kwaad. 
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Antwoordt 

Waarom is het niet zo dat hij die een verkeerd idee van de wereld heeft dat hij fout zit? 

Vraag 

Nee, omdat dat wat in gedachten opkomt of gesproken wordt met de tong is vals. 

Antwoordt 

Is het dan niet Brahma, de bedenker van de verkeerde ideeën en foute woorden zelf dan fout en 

feilbaar? 

Vraag 

Dat geeft niet, laat hem dat zijn. Ons doel is simpel, wij willen ons punt bewijzen. 

Antwoordt 

Oh jullie valse Vedantis. Jullie hebben van Brahma (God) die alleen waarheid nastreeft en bevat, 

de auteur van valse zaken gemaakt. Is dit niet de oorzaak van uw verval? In welke Upanishad, 

Aforisme of Veda staat geschreven dat Brahma onwaar is in gedachten of spraak? Uw mening is 

als dat van de inbreker in de gezegde “een dief oordeelt over de magistraten”. Het is juist dat de 

magistraat de inbreker bestraft, maar het is onnatuurlijk en verkeerd dat een inbreker tracht om 

de magistraat te bestraffen.  

Precies zo bent u bezig, u bent onwaar in zowel gedachten als in spraak en op een listige manier 

tracht u uw fouten in de schoenen van God te schuiven. 

Als een deel van Brahma onwaar zou zijn in woord, daad of gedachte dan zou heel Brahma 

onwaar zijn, omdat hij een geheel is. Zijn natuur, kennis en acties zijn allen waar. 

Onwaarachtigheid in woord, daad of gedachte is uw falen maar niet van Brahma. Wat u als kennis 

bestempeld is in wezen onwetendheid, en wat u Adhyaropa noemt is ook fout omdat u uw zelve 

Brahma noemt, terwijl u Brahma niet bent en de ziel bestempeld als Brahma die niet Brahma is. 

Dit zijn toch niks anders dan valse ideeën? Hij die alomtegenwoordig is kan nooit door enige 

begrenzing worden aangetast of door onwetendheid of hechting. Het is de ziel dat gelimiteerd 

wordt door tijd en ruimte, eindig van nature in kennis en macht, maar niet de alwetende 

alomtegenwoordige Brahma. 

 

Gehechtheid en verlossing 

Vraag 

Wat is verlossing? 

Antwoordt 

De situatie waarin de zielen vrij zijn. 

Vraag 
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Waar zijn ze dan vrij van? 

Antwoordt 

Daar waar ze van verlangen vrij te zijn? 

Vraag 

Waar verlangen ze dan vrij van te zijn? 

Antwoordt 

Daar waar ze van verlost moeten worden. 

Vraag 

Waar moeten ze dan van verlost worden? 

Antwoordt 

Van pijn en ellende. 

Vraag 

Als ze verlost zijn van pijn en ellende wat levert ze dat dan op en waar leven ze dan? 

Antwoordt 

Ze vinden gelukzaligheid en leven in God. 

Vraag 

Wat zijn de oorzaken van gehechtheid en verlossing? 

Antwoordt 

Gehoorzaamheid aan de wil van God, zonde 

 verwerpen, onwetendheid tegen gaan, omgang met slechte mensen vermijden, vermijden van 

slechte invloeden en gewoontes, het praktiseren van waarheid spreken, het doen van publieke 

werken, gelijke rechtvaardigheid betrachten, rechtvaardigheid en vergroten van kennis, het 

aanbidden van God en zijn glorie, bidden en verbinding met God zoeken, met andere woorden 

het praktiseren van Yoga, studeren en anderen helpen kennis te doen, en vergroten van kennis 

door de juiste inspanning, inzetten van de beste middelen om een doel te bereiken, het reguleren 

van het eigen handelen dat samen gaat met het recht die is rechtvaardig en nog meer zijn de 

methodes om verlossing te bereiken, het tegengestelde hiervan, ongehoorzaamheid aan de 

heilige wil en soortgelijke acties zal leiden tot gehechtheid. 

Vraag 

Behoudt de ziel tijdens de staat van verlossing haar individualiteit of gaat het op in God? 

Antwoordt 

De ziel leeft en behoudt haar identiteit. 



177 
 

Vraag 

Waar leeft het? 

Antwoordt 

In God. 

Vraag 

Waar is God? En verblijft een verloste ziel op een bepaalde plek of kan het gaan waar het naar toe 

wilt? 

Antwoordt 

God is overal en doordringt alles. Een verloste ziel die begiftigd is met perfecte kennis en 

gelukzaligheid is vrij om in God rond te gaan zonder enige obstructie. 

Vraag 

Heeft een verloste ziel een fysiek lichaam? 

Antwoordt 

Nee 

Vraag 

Hoe geniet het dan van het geluk van de verlossing? 

Antwoordt 

De ziel behoudt haar natuurlijke krachten, activiteiten en eigenschappen maar zonder een fysiek 

lichaam. 

Shatapatha Brahmana Kand, 14 

In de Shatapatha Brahmana staat; een bevrijde ziel heeft geen fysiek lichaam of lichamelijke 

organen maar het behoudt zijn pure natuurlijke eigenschappen en krachten. Door de deugd van 

zijn natuurlijke krachten kan een verloste ziel omdat hij de principe van het gehoor heeft horen 

wanneer het wil horen, voelen vanwege het principe van de aanraking voelen wanneer het wil, 

zien door de principe van zicht wanneer het wil zien, de principe van smaak wanneer jet wil 

proeven, principe van geur wanneer het wil ruiken, de principes van gedachten om te denken, 

principe van oordeel om de waarheid te ontdekken, principe van individualiteit om zijn 

individualiteit te voelen.  

Het kan deze zogenaamde lichamelijke ontsprongen principes van sensatie en gedachte hebben 

vanuit zijn eigen wil. Net als dat de ziel in een lichaam huist is het afhankelijk van zijn lichaam en 

lichamelijke organen om zijn wil uit te voeren, zo ook geniet het de gelukzaligheid van zijn 

bevrijding/verlossing door gebruik te maken van zijn natuurlijke krachten. 

Vraag 
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Van welk natuur is zijn kracht en van welk soort is het? 

 

Antwoordt 

In wezen is het slechts van een soort, maar we kunnen spreken van de volgende 24 variaties: 

(1) Kracht; (2) energie; (3) aantrekking; (4) suggestie; (5) beweging;  

(6) intimideren; (7) analytisch vermogen; (8) vaardigheid; (9) moed; (10) 

onthouden; (11) onderscheidingsvermogen; (12) verlangen; (13) liefde; (14) haat; 

(15) verbinden; (16) ontbinden (17) verdelende kracht; (18) kracht om te 

verbinden; (19) kunnen zien; (20) horen; (21) voelen; (22) proeven; (23) ruiken; 

(24) kennis. 

Door middel van deze krachten verkrijgt en behoudt de ziel haar geluk zelfs gedurende de 

verlossing. Als de ziel, na haar verlossing, zou worden geabsorbeerd door Brahma, wie zou er dan 

genieten van het geluk van verlossing? Zij die de oplossing van de ziel zien als verlossing verkeren 

in onwetendheid, omdat verlossing van de ziel bestaat uit het vrij zijn van zonde en verdriet en 

verkeren in de genieting van perfecte geluk in de aldoordringende, aldoordringende, onsterfelijke 

en almachtige God. 

Vedant Shastra IV, 4, 10 

De Vedant Shastra zegt hierover; “volgens Badri bestaat zowel de ziel als ook de geest, het 

principe van denken, tijdens de verlossing. Met andere woorden, Badri, ook gekend als Parashar, 

de vader van Vyasa geloofd niet in de absorptie van de ziel in God, noch gelooft hij in totale 

oplossing van de ziel en het denken nadat deze verlossing heeft bereikt. 

Vedant Shastra IV, 4, 11 

Zo zegt ook de grote leraar Jaimini dat een ziel die verlossing heeft bereikt het principe van het 

denken behoudt alsook het spirituele en subtiele lichaam, het principe van sensatie en de 

krachten van de zenuwen. 

Vedant Shastra, IV, 4 ,12 

De ziener Vyasa geloofd in zowel de aanwezigheid als afwezigheid van krachten in de staat van 

verlossing, hij zegt dat de ziel al haar krachten behoudt die zijn puur, terwijl onheilige, zondige 

pijnlijke en onwetendheid bezittende krachten niet meer aanwezig zijn. 

Kathopanishad II, 6, 10 

De conditie van de ziel waarin het bezit, een pure Manas; dat is het principe van het denken, de 

vijf principes van sensatie en waarin weloverwogen het principe van onderscheiden waar en 

constant zijn, wordt genoemd de superieure staat van verlossing. 

Chandogya Upanishad VIII, 7,  

De superieure Geest, die vrij is van zonde, verval en dood, pijn en verdriet, honger en dorst, wiens 

gedachten en hunkering de essentie van waarheid is, die superieure Geest moeten wij zoeken. 

Het is door contact met de heilige Geest dat een ziel dat verlossing heeft gevonden al zijn wensen 
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in vervulling ziet gaan, en het is door kennis van de superieure ziel dat het de bedoeling van de 

verlossing leert kennen en de wijze van zelf-zuivering. 

Dus ziet de verloste ziel alle dingen door pure spirituele ogen, en pure Manas en geniet daardoor 

veel gelukzaligheid. De ziel die rust in de al glorieuze, superieure wezen, de alomtegenwoordige, 

alwetende geest, de inwendige controleur van ons allen, die alle geleerde mensen, die bezitten 

vroomheid en die verlangen om verlossing te verkrijgen, die aanbidden en hoog achten (door 

beoefening van Yoga), genieten de voordelen van de verlossing. Het verkrijgt alle hartenwensen 

en ook alle werelden en staten dat het wenst te verkrijgen. 

De verloste ziel laat zijn sterfelijke omhulsel achter en gaat overal in de ruimte in de 

aldoordringende God door middel van zijn spirituele lichaam. Zolang de ziel in een lichaam 

verkeert kan het niet vrij zijn van wereldlijke pijn en verdriet. 

Prajapati zegt tot Indra, “luister, o gij die zijn welvarend en respect waardig. Dit lichaam is 

sterfelijk. Het is in de kaken van de dood gelijk als een geit tussen de kaken van een leeuw. M.a.w. 

de dood kan het lichaam ten alle tijden overvallen. Het is de woonplaats van de vormeloze en 

immorele ziel, die doordat het in een lichaam zit constant door pijn en plezier heen en weer 

wordt geslingerd, omdat het belichaamde ziel nooit vrij kan zijn van wereldse plezier en verdriet. 

Aan de andere kant, de niet-lichamelijke, verloste ziel, dat leeft in God, kan noch door plezier 

noch door verdriet worden geraakt, het geniet voortdurend van perfecte zaligheid. 

Vraag  

Chandogya VIII, 5 

Nadat de ziel verlossing heeft bereikt, komt het dan weer terecht in de cirkel van geboorte en 

dood? In de Chandogya Upanishad wordt gezegd “als de ziel verlossing heeft bereikt komt het 

nooit meer terug in deze wereld. 

Vedant Shastra, IV, 4, 33 

In de Vedant Shastra staat; de Veda verklaart dat er geen terugkeer is, geen terugkeer verklaart 

de Veda. De Geeta zegt ook, die superieure staat van waar de ziel nooit terugvalt naar deze 

wereld is van mij. Hieruit kunnen we opmaken dat alleen dat de staat van verlossing wordt 

genoemd waarvan de ziel nooit terugkomt naar deze wereld. Wat is uw mening? 

 

Antwoordt 

Het is niet waar dat de ziel na verlossing nooit meer terugkomt naar deze wereld omdat de Veda 

dit tegenspreekt. 

Rig Ved, I, 24, 2 

Wiens naam moeten wij heiligen; wie is de al-glorieuze schitterende wezen die is onvergankelijk 

daar waar alles om hem heen vergankelijk is; die heeft mogelijk gemaakt dat wij kunnen genieten 

van de zegening van de verlossing en ons dan weer een lichaam geeft zodat wij kunnen genieten 

van het zien van onze ouders? Het is de al-glorieuze eeuwige, onsterfelijke, aldoordringende, 
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super wezen wiens naam wij moeten heiligen. Het is hij, die ons helpt om te genieten de zegening 

van verlossing en ons dan terugbrengt naar deze wereld, ons kleedt met lichamen, en ons het 

plezier gunt om onze ouders te ontmoeten. Het is dezelfde heilige geest die de periodes van 

verlossing reguleert en heerst over allen. 

Sankhya, I, 159 

De Shankya Shastra leert, de zielen leven in gehechtheid en verlossing als ze verkeren in de 

tegenwoordige tijd. Er bestaat geen eeuwigdurende gehechtheid of verlossing.  

Vraag  

Niyaya, I, 22, 2 

Maar de Niyaya Shastra zegt (Atyanta), de eeuwigdurende vrijheid van pijn is verlossing, omdat 

alleen vrij zijn van valse ideeën, onwetendheid, ondeugd (zoals hebzucht) en verzonken zijn in lust 

en aantrekken van slechte gewoontes en uiteindelijk immuniteit van geboorte en pijn dat 

veroorzaakt verlossing die eeuwigdurend is. 

Antwoordt 

Atyanta betekent niet noodzakelijkerwijs altijd eeuwigdurend, omdat we regelmatig zeggen dat 

een persoon in Atyanta pijn of plezier heeft. Hier betekent Atyanta extreem. Wij bedoelen 

hiermee dat de persoon extreme pijn of plezier heeft. Daarom betekent Atyanta in de quote 

hierboven niet eeuwigdurend of eeuwig. 

Vraag 

Als de ziel terugkeert naar deze wereld na verlossing hoe lang is de periode van verlossing dan 

geweest? 

Antwoordt 

Mundak Upanishad III, 2, 6 

De ziel die verlossing heeft bereikt geniet van de verlossing in de alomtegenwoordige God tot na 

einde van de grote desintegratie (Mahakalpa) en daarna raakt het gescheiden van de zaligheid en 

wordt weer geboren in deze wereld. De periode van verlossing wordt berekend; 

Tijd wordt eerst verdeeld in vier Yuga’s of cyclus; 

Satyuga      1.728.000 jaren 

Dvarparyuga      1.296.000 jaren 

Tretayuga      864.000 jaren 

Kaliyuga      432.000 jaren  

      ---------------------------------- 

Totaal       4.320.000 jaren 
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Nu, 4.320.000 jaren maken een Chaturyugi.  

2000 Chaturyugi’s (8.640.000.000 jaren) = een Ahoratra (dag en nacht) 

30 Ahoratra’s = een Masa (maand) 

12 Masa’s = een Varsha (jaar) 

100 Vrasha’s = een Prantakal (grote des-integratie, oplossing) 

Dus de periode dat een ziel die verlossing heeft bereikt kan genieten van de zaligheid duurt 100 x 

12 x 30 x 2000 x 4.320.000 = 311.040.000.000.000 jaren. Driehonderdelf biljoen en veertig miljard 

jaren.   

Vraag 

Alle andere geleerden leren ons en de hele wereld geloofd dat de verlossing die conditie is waarin 

geen ziel meer terugkeert naar deze wereld om onderworpen te zijn aan geboorte en dood? 

Antwoordt 

Deze visie kan nooit waar zijn. Ten eerste als de krachten van de ziel, haar instrumenten (zoals het 

lichaam en haar organen) allen eindig zijn, hoe kan de beloning dan oneindig duren? Ten tweede 

de ziel bezit geen oneindige capaciteit, oneindige mogelijkheden en oneindige activiteit om van 

oneindig zaligheid te genieten, hoe kan het dan genieten van eeuwigdurende geluk? Hoe kan het 

eind eeuwig zijn als de middelen om het te verkrijgen niet-eeuwig zijn? Ten derde, als de zielen 

niet terug zouden komen vanuit de verlossing dan zou de wereld ervan verstoken zijn. 

 

Vraag 

Nee, er kan geen schaarste van zielen zijn omdat de zielen die genieten van verlossing vervangen 

worden door nieuwe zielen geschapen door God. 

Antwoordt 

Ten eerste, als dat het geval zou zijn dan zouden de zielen niet voor eeuwig zijn, maar een einde 

kennen, omdat alles wat ooit geschapen is ooit weer zal moeten verdwijnen. Volgens jou visie zou 

zelfs de ziel die geniet van verlossing verdwijnen, m.a.w. verlossing leidt tot niet-eeuwigheid, 

Ten tweede, zal de plek waar de zielen die verlossing hebben bereikt leven, ook wel bekend als 

het paradijs, een drukte van belang zijn, er zal aardig geduwd en getrokken worden omdat er 

geen eind zal komen aan de toename van de aantal zielen simpelweg omdat er een hoge 

immigratie zal zijn maar geen emigratie.  

Ten derde, er zal geen beleving en perceptie van pijn zijn. Je zal bijvoorbeeld niet in staat zijn om 

onderscheid te maken tussen zoete smaak en bittere smaak of andersom omdat je de gehele tijd 

maar een smaak zal proeven en je niet in staat zal zijn om een idee te vormen van het 

tegengestelde. Als een man slechts en altijd zoete dingen zou drinken en eten, zal hij er niet zo 

van genieten als de man die alle smaken heeft geproefd.  
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Ten vierde, als God de ziel zou geven ongelimiteerde geluk als beloning van zijn daden die 

gelimiteerd en eindig zijn, dan zou zijn rechtvaardigheid worden vernietigd. Een wijs mens neemt 

niet meer hooi op zijn vork dan hij kan dragen. Als een persoon slechts het gewicht kan dragen 

van 80 kilo en zijn meester zet een lading van 800 kilo op zijn hoofd, dan moet de meester worden 

aangesproken. Precies zo is het niet juist van God om de ziel te beladen, die heeft eindige kracht 

en eindige kennis met eeuwigdurende gelukzaligheid. 

Ten vijfde, als u zegt dat God steeds nieuwe zielen maakt dan zal de materie waaruit hij deze 

maakt uiteindelijk op raken; omdat een bank hoe rijk die ook moge zijn bij een constante opname 

en zonder inkomsten uiteindelijk toch bankroet zal geraken. Hieruit volgt dat slechts kan gelden 

dat er verlossing is en dat de ziel dan weer terugkeert. 

Ten zesde, er is geen mens die liever zou prefereren levenslange gevangenisstraf (of ophanging) 

boven gevangenschap voor kortere tijd. Dat er geen terugkeer is na verlossing verschilt slechts in 

zoverre van levenslange gevangenschap dat men in gevangenschap moet werken.  

Als we verlossing zien als worden geabsorbeerd door God is het net als de dood door verdrinking 

in de zee. 

Vraag 

De ziel kan eeuwige zaligheid genieten en voor altijd verlost zijn net als God deze geniet van 

perfectie en eeuwigdurend gelukzaligheid en eeuwig vrij is van wereldlijke plezier en verdriet, pijn 

en verdriet? 

Antwoordt 

God is oneindig van nature, zijn wezen, krachten, attributen zijn allen oneindig. Hij kan daarom 

nooit onderwerp zijn van onwetendheid, pijn en gehechtheid, etc. De ziel zelfs na verlossing blijft 

eindig in kennis doch puur in natuur. Haar attributen, krachten en activiteiten blijven allen eindig. 

Het kan daarom nooit zijn als God. 

Vraag 

Als dit waar is dan is verlossing niks beter dan geboorte en dood. Het is nutteloos om het willen 

bemachtigen of bereiken? 

Antwoordt 

Het is niet als geboorte en dood. De gelukzalige tijd van verlossing overstijgt de periode van 

creatie en oplossing van het universum met zesendertigduizend keren. Is ononderbroken geluk 

met perfecte afwezigheid van pijn over zo een lange periode iets onbeduidends? Je eet en drinkt 

vandaag, terwijl je weet dat je weer hongerig zal zijn voordat de dag voorbij is. Waarom wil je je 

honger stillen en je dorst lessen? Als het juist geacht wordt om te streven je honger te stillen en je 

dorst te lessen, hebben van wereldlijke zaken, en kortdurende macht en roem, hebben van vrouw 

en kinderen etc., waarom zou het niet hetzelfde zijn voor verlossing? Hoewel dood zeker is 

werken we toch om te leven. Ook zo, hoewel terugkomen na verlossing zeker is, is het nog steeds 

zeer wenselijk om het te willen bereiken. 
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Vraag 

Hoe kunnen we verlossing bereiken? 

Antwoordt 

Sommigen hebben we al benoemd maar de speciale middelen zijn als volgt: 

(1) I. laat hem die verlossing verlangt in dit leven verlossing bereiken. M.a.w. hij moet 

verwerpen alle slechte en zondige acties, zoals onwaarachtig in spraak, dat leidt tot 

ellende en pijn. Laat hem leven een deugdzaam leven en goede daden doen 

(waarheidlievend in spraak) dat leidt tot geluk, zonde verlaten en rechtschapenheid 

praktiseren; omdat zonde oorzaak is van pijn en lijden, terwijl rechtschapenheid geluk 

brengt. 

II. laat hem omgaan met mensen die goed onderwezen zijn en vroomheid betrachten, en 

daardoor kennis krijgen van waarheid en onwaarheid, deugd en ondeugd, van goed en 

slecht. 

III. laat hem zeker stellen dat het lichaam bestaat uit vijf systemen (Khoshas): 

(i) Het fysieke systeem die bestaat uit alle weefsels en sappen van het lichaam van 

bot tot huid.  

(ii) De vitale systemen die bestaat uit de vijf grote vitale of zenuwkrachten: 

(1) Prana of de uitademingskracht die helpt om de lucht uit te ademen. 

(2) Apana of de inhalerende kracht dat helpt om de lucht naar de longen te 

zuigen. 

(3) Samana of de solar plexus kracht die is gevestigd in het midden van de 

onderbuik en die dient om “rasa” de sappen te verveoren de essentie van 

voedsel en bloed naar alle delen van het lichaam. 

(4) Udana of de ‘’glosso-pharyngeal’’(keelholte) kracht die helpt om voedsel naar 

beneden te trekken naar de maag en die maakt dat wij kracht en energie 

krijgen. 

(5) Vyana of de motor-spierkracht die de ziel helpt om te bewegen of wat dan 

ook- de oorzaak van beweging. 

(iii) De ‘’mento-motor’’ systeem die behelst het principe van wilskracht, het principe 

van individualiteit, en de vijf principes van acties dat zijn; articuleren, grijpen, 

bewegen, reproduceren en afscheiding. 

(iv) De ‘’’mento-gevoels’’ systeem die bewerkstelligt het principe van oordelen, de 

principes van onthouden, en de vijf principes van sensaties; dat zijn zien, horen, 

proeven, ruiken en voelen. Het is door deze dat de ziel deze processen kan 

uitvoeren. 

(v) De spirituele-emotionele systeem die behelst liefde, opgewektheid, geluk-groot 

of klein. De oermaterie Prakriti is het medium waardoor de ziel deze gevoelens 

kan ervaren. 

De hierboven genoemde vijf systemen zijn het middel waarmee de ziel alle kennis verkrijgt, al 

haar mentale processen uitvoert en al haar acties uitvoert. 

IV. laat hem realiseren dat er drie staten of fasen van deze ziel zijn: 
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(1) Waakzame fase. 

(2) Droomfase. 

(3) Sluimer fase, vaste diepe slaap of Sushupti daar waar men niet bewust is van de 

buitenwereld, noch zijn er dromen. 

V. laat hem weten dat er vier soorten lichamen zijn; 

(1) het grove fysieke lichaam die je kan zien en voelen. 

(2) de subtiele oftewel astrale lichaam die bevat zeventien principes; vijf zenuw of vitale 

principes, vijf principes van sensatie, en vijf fysieke principes zoals Prithvi Apah, Agni, etc., 

in subtiele vorm, en de principes van oordelen en waarderen. Het vergezelt de ziel in al 

zijn geboortes en dood. Het is van twee soorten: 

(a) materieel dat is onttrokken van de fijne delen van subtiele materie. 

(b) spiritueel en natuurlijk die bestaat uit de natuurlijke krachten en attributen 

van de ziel. Allebei deze blijven met de ziel in de staat van verlossing, en is door 

deze dat de ziel geniet van de gelukzaligheid tijdens verlossing. 

(3) het causale lichaam (Karana Shrira) die bestaat uit de oermaterie van Prakriti. Het is 

aldoordringend dus daardoor gemeenschappelijk voor alle zielen. Het is door deze dat de 

ziel gaat in de staat die wij noemen de diepe droomloze slaap. 

(4) De Turya lichaam is het lichaam dat wordt geabsorbeerd in de schouwing van de 

allerheiligste superieure geest in de staat van Samadhi (de superieure conditie) ontwikkelt 

door praktiseren van Yoga en perfecte concentratie. De energie die komt uit dit pure 

lichaam- product van de pure invloed van de superieure conditie is van grote dienst voor 

de ziel in verlossing. 

De ziel zelf is afgescheiden van alle hierboven genoemde systemen, staten en lichamen. Dat de 

ziel afgescheiden is van welke staat dan ook wordt bewezen door het feit dat als een mens sterft, 

iedereen zegt dat de ziel het lichaam heeft verlaten. 

De ziel moedigt aan, is de processor, de zoekende, de doener, en plukt ook de vruchten van zijn 

handelingen. Hij die beweert dat de ziel niet de doener en de begunstigde is, is onwetend en mist 

verstand omdat alle lichamen van zichzelf dood en levenloos zijn. De lichamen op zich kunnen 

nooit pijn of plezier voelen, noch kunnen ze zelf iets doen, goed of slecht, maar het is waar dat de 

ziel in vereniging met het lichaam zondige of deugdzame daden begaat en daar weer de vruchten 

van plukt, pijnlijk of plezierig. 

Als de zintuigen in contact komen met externe objecten en de ‘’Manas’’- de kracht van actie- 

acteert in vereniging met de zintuigen, en de ziel met de ‘’Manas’’, dan zet het de zenuwkrachten 

tot actie-goed of slecht- de ziel werkt dan naar buiten, en dan ontspringen er ook gevoelens van 

geluk, blijdschap en onbevreesdheid in de geest als de acties goed zijn, terwijl dat van angst, 

schaamte en wantrouwen opkomen bij slechte acties. Het is de stem van de alwetende heilige 

geest, de inwendige controleur van allen van binnenuit. Slechts hij die de stem volgt en ernaar 

handelt zal genieten van het geluk van verlossing. Hij die ertegen ingaat zal te lijden hebben van 
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pijn en ellende, het resultaat van hechting. Het voorgaande behelst de eerste middelen van 

verlossing. 

(2) Vairagya is de volgende. Het gaat over praktiseren van waarheid en verwerpen van 

onwaarheid nadat voorzichtig is afgewogen wat goed is wat slecht. Met andere woorden, 

het gaat om het verkrijgen van de kennis van de natuur, eigenschappen en 

karakteristieken van alle zaken van aarde tot hemel (letterlijk God), in vlijtig gehoorzamen 

van Gods opdrachten en hem aanbidden, in nooit tegen zijn wil ingaan en in het dienstig 

maken van de natuur voor zichzelf. 

 

(3) Shatak Sampatti, uitvoeren van zes soorten van handelingen: 

a. Sama bestaat uit het weerhouden van de ziel en ‘’Manas’’ van zonde en verleiding, en 

altijd praktiseren van rechtvaardigheid. 

b. Dama bestaat uit het weerhouden en voorkomen dat het lichaam en zintuigen slechte 

daden begaan, zoals overspel, en in het praktiseren van zelfcontrole en leven van een 

sober leven. 

c. Uprati bestaat uit het vermijden van omgang met de slechten. 

d. Titiksha is het niet ontvankelijk worden van wereldlijke applaus of censuur, en 

onverschillig staan ten opzichte van winst of verlies, plezier of verdriet en zichzelf 

helemaal overgeven met hart en ziel tot het bereiken van verlossing. 

e. Shraaha bestaat uit het hebben van vertrouwen in de Veda’s en Shastra’s en de 

leringen van de meesters van waarheid die zijn voortreffelijke leraren door de deugd 

die ze hebben verkregen door bestudering van de bovenstaande kennis en die 

mannen zijn van grote vroomheid en hoge idealen. 

f. Samadhana is de concentratie van de geest. 

 

(4) Mumukshatva is de perfecte devotie en nooit gewonnen gevende liefde voor verlossing 

en de middelen en manieren om deze te bemachtigen net als een hongerige of dorstige 

persoon die niks anders verlangt dan voedsel en water. Dit zijn de vier Sadhana’s of 

manieren om verlossing te verkrijgen. Nu komen wat wij noemen de Anubandhas 

(subsidiaire middelen) die we zo nomen omdat ze komen na de Sadhana’s of wegen. 

Anubhandas (subsidiaire middelen) zijn er vier van: 

(i) Adhikari is hij die het waard is of verdient om de heilige geest te mogen ontvangen of te 

zien. 

(ii) Sambhanda is de grondige kennis van de Veda en de Shastra en van de manieren van 

verlossing- een andere naam om God te zien- daarin verklaard en de realisatie 

daarvan. 

(iii) Vishayee is het doel om God te leren kennen-het subject van alle Shastra’s- maken tot 

enige doel van het leven. 

(iv) Projayana is de afwezigheid van alle ellende en pijn en de perfecte genieting van de grote 

gelukzaligheid van verlossing. 

Na Anubhandas (secundaire middelen) komt Shravava Chatushthaya. Het zijn van vier soorten; 
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(i) Shravana is met alle attentie en kalme geest luisteren naar de uiteenzetting of lezing van 

geleerde mensen en nog meer als het onderwerp gaat over de Heilige Geest, omdat 

het is de meest diepzinnige en subtiele van alle wetenschap. 

(ii) Manana is het overdenken van wat men heeft gehoord en in het weghalen van twijfel 

door de spreker te bevragen. Vragen kunnen worden gesteld soms midden in de 

uitleg als de spreker en publiek goed nadenken. 

(iii) Nidhidyasana is als alle twijfel is weggenomen na het horen van een uiteenzetting, laat 

dan de onderzoeker in Samadhi gaan en zelfonderzoeken door Yoga of hij het goed 

heeft gehoord. Dit heet Nidhidyasana. 

(iv) Sakhshata karana is het verkrijgen van de juiste kennis van de natuur, eigenschappen en 

karakteristieken van een gewenst object. 

Laat hem die verlossing zoekt altijd verwerpen kwaliteiten en gewoontes die het resultaat zijn van 

de duisternis van de geest (Tamoguna), zoals woede, onhygiënisch -zowel lichamelijk als 

geestelijk- traagheid en dwaasheid. Laat hem wegblijven van Rajaguna, dat is passies, zoals 

jaloezie, haat, lust, verwaandheid en rusteloosheid van geest en in de plaats ontwikkelen 

Satoguna; goeie kwaliteiten zoals sprankelend van geest, zacht geaardheid, reinheid, kennis en 

ideeën. 

Laat hem vriendschappen hebben met de gelukkigen, zorgzaam zijn voor hen die in pijn en 

ellende verkeren, liefhebben hen die goed en deugdzaam zijn. Laat degenen die verlossing zoeken 

tenminste twee uren per dag besteden aan meditatie of Godsdienstige oefeningen en zijn geest 

de subtiele krachten van het lichaam zien zoals hoe onze gedachtes werken etc. 

Wij zijn wezens met bewustzijn. Hierdoor kunnen we kennis verkrijgen en kunnen exact zien in 

welke staat ons geest, de Manas, verkeerd, of het rustig of rusteloos is, gelukkig of in verdriet. Zo 

zijn we ons bewust van wat de zintuigen doen, herinneren wat we eerder hebben gezien, zijn ons 

bewust van verschillende ideeën en objecten op verschillende tijden; trekken aan en 

onderhouden anderen en toch zijn we ervan afgescheiden; anders zou de ziel nooit een eigen wil 

hebben, noch de aanjager en instandhouder zijn van onze gedachtes, de zintuigen, het lichaam en 

onze organen.  

In deze wereld zijn vijf soorten van Klesha (pijnen); 

(i) Onwetendheid. Dit is al beschreven aan het begin van dit hoofdstuk. 

(ii) Asmita is het veronderstellen dat het onderscheidingsvermogen en de ziel een en 

hetzelfde zijn. 

(iii) Raga is de liefde voor plezier. 

(iv) Dvesha is de afkeer van pijn. 

(v) Abhinivesha is de angst voor de dood. Alle levende wezens hebben continu de wens om 

eeuwig te leven en wensen niet te sterven. 

Laat de mens zich bevrijden van deze vijf Klesha’s (pijnen) door het beoefenen van Yoga en 

bemachtigen van spirituele kennis, de realisatie van God en genieten van de hoge staat van 

verlossing. 

Vraag  



187 
 

De soort van verlossing waarin u geloofd is heel anders dan wat de rest van de wereld geloofd. De 

Janees bijvoorbeeld geloven dat verlossing inhoudt dat je gaat naar Shivapuri om daar rustig te 

zitten op een platform genaamd Moksha Shilla (de steen der verlossing); de verlossing van de 

Christen betekent dat je gaat naar de vierde hemel waar er genoten wordt van zang; spelen en 

mooie klederdracht; en trouwen en vechten; de Mohammedanen geloven dat je gaat naar de 

zevende hemel; de Vama Maga geloven dat je gaat naar Shripur, Shaivites naar Kailash, 

Vaishnavites naar Baikunth en Gosaeens naar Gokula en genieten van prachtige vrouwen, mooie 

kleding en huizen, lekkere drinken en gerechten. 

De Pauranieks (zij die de Purana’s volgen) geloven in vijf soorten van verlossing: 

(1) Verblijven in dezelfde wereld met God. 

(2) Leven met God als zijn jongere broer. 

(3) Als God worden in zijn natuur. 

(4) Leven naast God, als de dienaar leeft naast zijn meester. 

(5) Intieme samengaan met God. 

En de laatste de Vedantist geloofd dat verlossing betekent dat de ziel wordt geabsorbeerd door 

God. 

 

Antwoordt 

Wij geven een antwoordt op de verschillende meningen van verlossing die geloofd worden door 

de Jainees, de Mohammedanen en Christenen in de twaalfde, dertiende en veertiende hoofdstuk 

van dit boek. 

De verlossing volgens de Vama Margis bestaat geheel uit het eten van vlees en drinken van wijn, 

het luisteren naar liefdesliedjes en genieten van vrouwen, in niks is dit beter dan wat je kan 

krijgen in deze wereld. Zij zien alle mannen als Mahadeva of Vishnu, en alle vrouwen als Parvati of 

Lakshmi en genieten van elkaar. 

Dit is dus niks anders dan wat prinsen en andere rijke mensen in deze wereld doen met het enige 

verschil dat zij zeggen dat er geen ziekte zal zijn in de hemel en dat je altijd jong zal blijven, wat 

nooit waar kan zijn; omdat daar waar er genot is van sensuele pleziertjes daar zal er ook ziekte 

zijn en daar waar er ziekte is zal er ook ouderdom zijn. De Pauranieks moeten weten dat de vijf 

verlossingen die zij beschrijven zelfs door dieren, insecten en wormen verkregen kunnen worden 

zonder enige inspanning door dezen. 

Laten we kijken naar de eerste soort van verlossing. Alle werelden waarin er leven is, is van God 

die leeft in ze allen, dus we leven in dezelfde wereld met God. Verlossing nummer twee kan door 

de ziel verkregen worden zonder enige inspanning; omdat kleiner zijn dan God en allebei 

bewustzijn bezittende is het alsof je de jongere broer van God bent. De derde wijze van verlossing 

zijnde een geest en het hebben van bewustzijn en puur zijn van nature is de ziel net als God, maar 

het kan nooit als God zijn die bezit oneindige kracht, oneindige activiteit en oneindige attributen. 

Ten aanzien van verlossing nummer vier, God is alomtegenwoordig en dus zijn alle zielen dichtbij 

hem, dus allen bezitten ze al deze vorm van verlossing. Hetzelfde kunnen we zeggen van 
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verlossing nummer vijf. Daar God aldoordringend is, is hij al aanwezig in de ziel. Dat is dus al de 

intieme verbinding met God. 

Het uiteenvallen van het lichaam en de ziel tot de elementaire delen, die wordt genoemd 

verlossing (Nirvana) door sommige atheïsten (Boedhisten) is bereikbaar zelfs voor honden en 

ezels. 

Al deze vormen van verlossing zijn eigenlijk geen verlossing. Het zijn in wezen gevangenissen 

omdat al deze mensen geloven dat hun hemel zoals Shivpuri, de vierde hemel of de zevende 

hemel, Shripur, Kailash, Vaikunth, en Gokola, plekken zijn waar je eeuwig gaat verblijven. Als je de 

plek verlaat dan verlies je de verlossing. Het zijn daardoor net als gevangenen gevangen in 

donkere cellen die ze niet mogen verlaten. De ware verlossing houdt in dat de ziel kan gaan naar 

waar het wil zonder enige belemmering en dat de ziel vrij is van angst, twijfel en verdriet. 

De verenging van de ziel met het lichaam heet geboorte, terwijl de afscheiding van deze 

verbinding heet de dood of oplossing. De verloste zielen worden na een bepaalde tijdsperiode 

weer geboren. 

Vraag 

Geloofd u in eenmalige of meervoudige geboortes van de ziel? 

Antwoordt 

Ik geloof in meervoudige geboortes. 

Vraag  

Waarom kan de ziel dan niet herinneren wat er is gebeurd in zijn vorige geboortes en dood? 

Antwoordt 

De kennis en macht van de ziel is beperkt. De ziel is niet de kenner van de drie periodes, het 

verleden, heden en de toekomst, daarom kan het zich zijn verleden niet herinneren. Daarnaast, 

de Manas; de kracht van gedachte en aandacht, door middel waarmee de ziel kan weten kan niet 

twee ideeën of gedachtes tegelijk hebben, dus het verleden en het heden tegelijk op hetzelfde 

tijd en moment. Laat staan dat de mens zich herinnert wat in vorige levens is gebeurd, de mens 

kan zich niet eens herinneren wat er in dit leven is gebeurd vanaf de tijd van conceptie en tot 

bijvoorbeeld vijf jarig leeftijd. We zien en horen zoveel dingen als we wakker zijn en dromen van 

zoveel dingen als we slapen, hoe komt het dan dat wij al deze dingen ons niet weer kunnen 

herinneren als we in diepe slaap verkeren? Je kan bijvoorbeeld nooit vertellen, indien gevraagd, 

bijvoorbeeld wat je aan het doen was op de negende dag van de vijfde maand van de dertiende 

jaar van jouw leven precies om tien uur in de ochtend; welke kant keek je op; wat de positie van 

je hoofd was; en waar je toen aan het denken was? Als dit in dit leven speelt, hoe absurd is het 

dan om het leven dat we eerder hebben geleefd in twijfel te trekken simpel en alleen omdat de 

ziel het zich niet kan herinneren. Het is maar goed dat de ziel zijn vorige levens niet kan 

herinneren omdat er geen blijdschap over zou zijn. Het zou sterven van pijn en geestelijke 

kwelling door de kennis van het lijden en verdriet van zijn vorig levens. Geen mens kan kennis 
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krijgen van zijn vorige levens zelfs al zou hij het proberen; omdat de macht van de ziel en kennis is 

gelimiteerd. God alleen kan het weten. 

Vraag 

Hoe kan de straf die God aan de ziel geeft het doen veranderen als het zijn verleden niet kan 

herinneren, omdat de straf zou kunnen voorkomen dat de ziel nog meer zondes begaat omdat het 

zich de straf kan herinneren voor een bepaalde zonde? 

Antwoordt 

In hoeveel soorten kennis gelooft u? 

Vraag 

In acht soorten, zoals kennis door directe waarneming, gevolgtrekking en door analogie etc. 

Antwoordt 

Waarom wilt u dan niet geloven in het bestaan van eerdere levens van de ziel door te kijken naar 

de verschillende mensen die geboren worden en hoe zij onder verschillende omstandigheden in 

deze wereld leven, in rijkdom of armoede, gelukkig of ellendig, getalenteerd of idioot etc. Stel je 

voor dat een arts en een rechtsgeleerde ziek worden. De arts zal direct ontdekken wat de ziekte 

heeft voortgebracht terwijl de rechtsgeleerde dat niet zal kunnen omdat de arts medicijnen heeft 

gestudeerd en de rechtsgeleerde niet. Maar zelfs de rechtsgeleerde zal weten dat hij de wetten 

van de natuur heeft overtreden, voeding of hygiënisch etc., om de ziekte over zich heen te roepen 

zoals koorts. 

Precies zo zou u de gevolgtrekking moeten maken dat zielen eerder hebben geleefd door te 

observeren dat verschillende mensen moeten leven met pijn en verdriet, of ze hebben plezier en 

geluk in de wereld in ongelijke hoeveelheden, dat is het resultaat van acties in hun vorige levens. 

Als u weigert te geloven in eerdere levens van de ziel, hoe rechtvaardig is God dan om de ene ziel 

in rijkdom, macht en talent geboren te laten worden terwijl de andere geboren wordt in 

armoede, ellende, idioterie enzovoort zonder dat ze iets hebben gedaan, goed of slecht, in hun 

vorige levens? God kan alleen rechtvaardig zijn als hij de ziel plezier of pijn geeft naar gelang het 

goede of slechte daden heeft begaan in zijn vorige levens. 

Vraag 

Het geloof in eenmalige geboorte is onverenigbaar met rechtvaardigheid van god. Hij is als een 

soevereine heerser, wat hij ook doet is juist. Hij kan ook gezien worden als een tuinman die 

bomen plant, grote en kleine in zijn tuin, soms snoeit hij, anderen worden omgehakt, anderen 

weer worden beschermd (voor wind en vee etc.) verbetert en verandert. Men kan doen wat men 

wil met dat waar men eigenaar van is. Dus kan God doen wat hij wil met deze wereld. Er is 

niemand boven hem die hem kan bestraffen of voor wie hij angst moet hebben? 

Antwoordt 

God verlangt voortdurende naar recht en handelt hier ook naar, daarom is hij de machtige en 

waardig om te worden geëerd en aanbeden. Een tuinier die doelloos bomen plant op promenades 
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of andere plaatsen, bomen omhakt die niet omgehakt moeten worden, die gaat vermenigvuldigen 

de bomen die vernietigt moeten worden en niet degenen vermeerdert die ervoor in aanmerking 

komen vanwege geschiktheid is zeker waardig voor blamage. Op dezelfde wijze zou God te 

blameren zijn als hij zou handelen zonder enige redelijke oorzaak of reden. Hij zou zelfs lager zijn 

dat een goeie rechter van deze wereld en zou nooit meer geëerd worden. Het is absoluut 

noodzakelijk voor God om juist te handelen omdat hij puur en rechtvaardig is van nature. Moet hij 

zich gedragen als een gek? Zou een rechter van deze wereld die onschuldigen bestraft en degenen 

beloond die het niet verdienen schuld hebben en zijn eer beschadigen? God doet nooit iets dat 

onrechtvaardig is, hij is daarom zonder vrees. 

Vraag  

God heeft voor eenieder alles al bepaald. Hij behandelt of geeft wat hij al had besloten te geven 

of te doen? 

Antwoordt 

De besluiten van God zijn altijd in evenwicht met de acties van de ziel. Als het anders zou zijn dan 

zou hij onrechtvaardig zijn en schuldig. 

Vraag 

Alle mensen hebben dezelfde hoeveelheid ellende en geluk. De machtigen hebben grote zorgen, 

terwijl de minderen kleinere zorgen en problemen hebben. Laten we bijvoorbeeld nemen een 

handelaar die een rechtszaak heeft over RS100.000,-. Hij verlaat zijn huis in een draagstoel, dat 

gedragen wordt door anderen op een erge hete dag. De onwetende die hem passeren zullen dan 

roepen ‘’zie de macht van deugd en ondeugd”. Hij zit lekker in een draagstoel terwijl anderen 

hem dragen op hun schouders op blote voeten op het hete zand en onder een brandende zon. 

Maar de wijzen zullen weten dat hoe dichter de rechtbank nadert, de onrust van de handelaar, 

zijn twijfels en angsten toenemen, terwijl de dragers zich steeds beter gaan voelen met het 

vooruitzicht snel verlost te worden van hun last. Als ze eindelijk aankomen bij de rechtbank gaat 

de handelaar steeds meer twijfelen. Hij twijfelt en vraagt zich af, zal ik eerst mijn advocaat 

spreken of zal ik eerst naar de klerk van de rechtbank gaan? Zal ik winnen of verliezen vandaag? 

Oh, ik zou willen weten wat er gaat gebeuren vandaag enzovoorts? De dragers staan intussen te 

praten met elkaar, roken, voelen zich gelukkig en genieten van hun siësta. Als de handelaar wint 

zal hij zich gelukkig voelen, als hij verliest, zal hij zinken in ellende van schuld, terwijl de dragers 

hier totaal en op geen enkele manier door geraakt worden. Zo zal een koning die zich neerlegde 

op zijn mooie en zachte bed niet sneller in slaap vallen dan een arbeider die meteen in slaap valt 

als hij zich neer legt op zelfs een harde en oneven bodem van stenen en gras. Hetzelfde is waar 

voor alle andere situatie waarin ongelijkheid van toepassing is? 

Antwoordt 

Slechts de onwetende kan geloven dat allen evenveel geluk of ellende kennen. Als aan een rijke 

handelaar en een draagstoeldrager gevraagd zou worden om van plaats te wisselen met elkaar 

dan zal de handelaar nooit de plaats van de drager willen innemen, terwijl de drager onmiddellijk 

zou willen ruilen. Was het zo geweest dat zij evenveel geluk of ellende kenden, dan zou de 
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handelaar niet weigeren de plaats van de drager in te nemen, noch zou de drager de behoefte 

hebben om de plaats van de handelaar in te nemen. 

Zie hier het verschil tussen het geluk en ellende van verschillende mensen.  De ene ziel neemt 

leven in de baarmoeder van een koningin van een machtige en rechtvaardige koning, terwijl een 

ander leven neemt in de baarmoeder van een arme ellendige grasverzamelaar. 

De een wordt heel goed verzorgd vanaf de dag van conceptie, terwijl de ander alleen maar 

ellende zal kennen en ondergaan. Als de een geboren wordt, wordt hij gebaad in schone en 

welriekende water en zijn navelstreng wordt voorzichtig doorgesneden. Hij wordt goed gevoed en 

verzorgt. Als hij honger krijgt wordt er melk met suiker gemengd met andere noodzakelijke 

ingrediënten in de juiste hoeveelheden. Hij heeft bediendes die hem verzorgen, speelgoed om 

mee te spelen, rijtuigen om hem te brengen naar mooie en gezonde plekken. Hij wordt geliefd en 

is gelukkig. De ander wordt geboren in een jungle waar er zelfs geen water is om hem te wassen. 

Als hij honger heeft en naar melk verlangt krijgt hij een klap in de plaats, huilt van ellende maar er 

is niemand om hem te verzorgen. 

Het opleggen van ellende of belonen van geluk aan de zielen, zonder dat deze daarvoor acties 

hebben gedaan, zondige of deugdzame, om deze te verdienen is God onwaardig. Daarnaast als we 

in deze wereld lijden of genieten zonder daarvoor iets te hebben gedaan, zondig of deugdzaam, 

dan zou de gang naar hemel of hel na de dood niet af hoeven te hangen van onze daden in dit 

leven, omdat als God ons plezier en pijn zou geven hier in dit leven zonder dat daarvoor zondige 

of deugdzame handelingen hebben begaan, zo ook zal hij sommigen naar de hel sturen en 

anderen naar de hemel geheel naar eigen goed vinden. Waarom zou de mens dan nog 

deugdzaam zijn. Als we deze logica volgen dan zouden allen zondig worden en een zondig leven 

leiden, omdat het twijfelachtig is of deugd vruchten zal afwerpen. God beslist toch hierin. Hij doet 

toch wat hij wil. Zonde zal niet worden gevreesd en zal dus toenemen, terwijl deugd zal afnemen. 

We kunnen dus stellen dat een geboorte in overeenstemming is met zijn daden, zondig of 

deugdzaam, in het verleden, terwijl zijn toekomst zal worden besloten door zijn huidige en vorige 

levens, rechtvaardig of onrechtvaardig. 

Vraag 

Zijn de zielen in lichamen van de mens en dieren van hetzelfde natuur of anders? 

Antwoordt 

Ze zijn van hetzelfde natuur, maar zijn puur of onrein, overeenkomstig als ze zijn deugdzaam of 

zondig. 

Vraag 

Gaan de zielen van mensen in lichamen van dieren en vice versa; en gaan de zielen van de man in 

lichamen van een vrouw en vice versa? 

Antwoordt 

Ja dat is zo. Als de zonde overheerst over deugd in een persoon, dan gaat zijn ziel in het lichaam 

van een lager dier, en als deugd heerst en meer is dan zonde, wordt het geboren als een goed en 
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geleerd persoon. Als zonde en deugd gelijk zijn, wordt de ziel geboren als een gewone gemiddelde 

persoon. 

Als de ziel het lichaam verlaat dan heet dit dood, terwijl de vermenging met het lichaam geboorte 

heet. Als de ziel het lichaam verlaat dan leeft het in de atmosfeer (Yama), omdat in de Veda’s 

wordt gezegd “Yama is een andere naam voor lucht”. Daarna geeft de grote rechter, God de ziel 

het lichaam overeenkomstig zijn daden in het vorige leven. Begeleidt door God betreedt de ziel 

het lichaam van een levend wezen met lucht, water, voedsel of door elk andere opening van het 

lichaam. 

Nadat het lichaam is ingegaan, gaat het geleidelijk naar de voortplantingselementen en daarna 

vestigt het zich in de baarmoeder en heeft dan uiteindelijk een lichaam en wordt het geboren. Het 

wordt gekleed met een mannelijk of vrouwelijk lichaam, net als het verdient een mannelijke of 

vrouwelijke; terwijl een hermafrodiet wordt gevormd door de vereniging van de mannelijke en 

vrouwelijke voortplantingselementen in gelijk delen op het moment van conceptie. De ziel is 

continu onderworpen aan deze wiel van geboorte en dood totdat het door praktiseren van hoge 

deugdzaamheid en totaal opgaan in Goddelijke gedachtes en krijgen van de hoogste kennis het de 

verlossing verkrijgt. Door praktiseren van daden van hoge deugd wordt het geboren als een goed 

en machtig persoon tussen de mensen; en dan bevrijdt te zijn van geboorte en dood en van pijn 

en ellende geniet het van perfecte gelukzaligheid in de verlossing tot de grote vernietiging of 

oplossing. 

Vraag 

Kan verlossing worden bereikt in een leven of in meerdere levens? 

Antwoordt 

Mundak II, 8 

In meer dan een, in de Mundak Upanishad staat ‘’pas nadat alle knopen van zijn hart, duisternis 

en onwetendheid zijn bediend, alle twijfels wegegenomen en het geen zondes meer begaat dan 

vindt de ziel rust in de hoge Geest die het van binnen en buiten doordringt. 

Vraag 

Wordt de ziel in verlossing geabsorbeerd door God of behoudt het zijn individualiteit? 

Antwoordt 

Het behoudt zijn eigen individualiteit omdat als het zou worden geabsorbeerd wie zou er dan 

genieten van de zegening van de verlossing. Daarnaast, alle ontbering ondergaan, alle moeite die 

is gedaan en alle inzet die is gepleegd om verlossing te krijgen zou dan nutteloos zijn. Absorptie 

van de ziel door God is geen verlossing maar het is de dood of vernietiging. 

Alleen die ziel die de wil van God volgt, hoge deugdzaamheid betracht omgaat met de goeden en 

machtigen en Yoga praktiseert en alle voornoemde middelen inzet krijgt verlossing.  
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Taitreya Anandvalli, I 

De Upanishad zegt; de ziel die de hoge geest kent die is waar, alwetend, en gelukzalig en in het 

midden van deze ziel verblijft en onderscheidend vermogen bezit vindt rust in de 

alomtegenwoordige en machtige God en daardoor in harmonie is met de onbeschrijfelijke 

alwetende wezen, al zijn ware wensen worden vervuld. Met andere woorden, welk geluk het ook 

verlangt het zal het krijgen. 

Vraag 

Als de ziel niet van wereldlijke geluk kan genieten zonder een lichaam hoe kan het dan genieten 

van het geluk van verlossing zonder een fysiek lichaam? 

Antwoordt 

We hebben dit al eerder behandeld, maar willen eraan toevoegen dat de ziel geniet van de 

zegeningen van verlossing op dezelfde manier als dat het geniet van de wereldlijke pleziertjes 

door het lichaam. De verloste ziel reist rond in de onbeschrijflijke aldoordringende God naar eigen 

wens, ziet de natuur door pure kennis, ontmoet met andere verloste zielen, ziet alle wetten van 

de natuur in werking, reist naar alle werelden zichtbare en onzichtbare, ziet alle objecten die het 

tegenkomt, hoe meer kennis hij verkrijgt des te gelukkiger dat hij wordt. Omdat de ziel puur is, 

verkrijgt de perfecte kennis van alle verborgen zaken in de staat van verlossing. Deze extreme 

zegening is wat wij noemen hemel (Swarga), terwijl het najagen van wereldlijke wensen en 

daarmee pijn en ellende krijgen noemen wij hel (Naraka). 

Swarga betekent letterlijk geluk. Het gewone geluk wordt genoemd wereldlijke geluk. Terwijl de 

extreme geluk geboren door realisatie van God noemen we uitzonderlijke geluk of hemel 

(Swarga). De mens wil van nature geluk kennen en ontsnappen aan pijn en verdriet. Maar zolang 

zij niet praktiseren rechtvaardigheid en zonde verwerpen, kunnen ze geluk niet kennen en bevrijd 

worden van pijn en verdriet; omdat de oorzaak niet kan verdwijnen zolang de oorzaak bestaat. 

Het is gezegd; ‘’alle pijn en verdriet verdwijnt zodra zonde wordt vernietigd net als dat een boom 

verdwijnt als haar wortels worden afgesneden’’. 

Manu XII, 8, 9, 25, 33, 35-38 

Zie hoe Manu beschrijft de meervoudige wegen van zonde en deugd; laat de mens weten van drie 

soorten van naturen van de geest, de hoogste, de middelste en van de laagste soort; u moet 

ontwikkelen de eigenschappen van de hoogste soort en de andere twee verwerpen. Laat hem 

onthouden dat de ziel ook een beloning kent-geluk- of een straf-pijn en verdriet-voor zijn daden-

mentale door de gedachtes, verbale door de organen van spraak en lichamelijke door het fysieke 

lichaam. 

‘’voor lichamelijke zondige handelingen zoals diefstal, overspel en doden of beschadigen van de 

goeden zal een mens de vorm krijgen van een groente; voor verbale zondige daden de vorm van 

een vogel of een dier; en voor zondige daden die voornamelijk met de gedachtes te maken 

hebben zal hij de vorm van de laagste menselijke soort”. 

‘’de kwaliteit dat overheerst in het fysieke lichaam maakt dat het belichaamde ziel ook die 

kwaliteiten krijgt’’. 
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‘’het hebben van goeie gedachten door de ziel wordt gezien als indicatie van Sattva. 

Onwetendheid laat Tamas zien. Passie voor liefde en haat laat Rajas zien. Deze drie 

eigenschappen, Sattva, Rajas, Tamas van Prakriti kan worden teruggevonden in alle zaken van het 

universum”. 

‘’als een mens bemerkt dat er helderheid is, vrede en rust in de geest en zijn ziel puur is als de 

puurste licht, laat hem dan weten dat Sattva alom overheersend is; terwijl Rajas en Tamas dan 

een ondergeschikte rol speelt. 

‘’ als de ziel ongelukkig is, geen rust kent en onrustig sensuele objecten najaagt laat hem dan 

weten dat Rajas overheerst, terwijl Sattva en Tamas ondergeschikt zijn. 

‘’ als de ziel en de Manas-principe van denken- zijn gevangen in het bemachtigen van allen 

wereldlijke zaken, alle inzicht van goed en slecht verliest, en opgaat in sensuele bevrediging en 

niet in staat is om een onderwerp te bediscussiëren en extreem dom is van begrip, laat hem dan 

inzien dat Tamas overheersend is. 

‘’nu zullen we beschrijven in het groot, de verschillende resultaten in de hoogste, middelste en 

laagste niveaus die komen van de drie kwaliteiten’’. 

‘’bestudering van de Veda-bron van alle kennis-strikte devotie tot plicht, toename van kennis, 

hunkering naar reinheid-lichamelijk en spiritueel-zelfbeheersing, het praktiseren van goedheid en 

Goddelijke gedachtes laat zien Sattva’’. 

‘’wisselende ijver, ongeduld, slechte daden en regelmatige, gewoonte gedrag in sensuele 

bevrediging zijn de tekenen van overheersing van Rajas in gelijkelijke onderdrukking van Tamas en 

Sattva’’. 

‘’extreme begeert-de wortel van alle kwaad-extreme traagheid, domheid en slaperigheid-

ontevredenheid, wreedheid, atheïsme; dit zijn de zaken om te willen geloven in God en de Veda, 

afleiding van de geest, mentale concentratie willen en aantrekking van sensuele slechte 

gewoontes moet door de wijze geïndiceerd worden als Tamas. Het is dan dat Tamas overheerst 

terwijl Rajas en Sattva niet echt aanwezig zijn’’. 

‘’maar ook als een mens zich schaamt, twijfelt of angst voelt in het doen, in het gedaan hebben of 

nog te doen handeling, laat hem dat weten dat Tamas in hoge mate in hem overheerst’. 

‘’als een mens zoekt naar faam in de wereld en niet ophoudt met het geven van geld aan hen die 

hem prijzen en zogenaamd goed met hem menen, hoe arm hij dan ook moge zijn, laat hem dan 

weten dat Rajas in hem overheerst. 

‘’als de ziel van een mens verlangt naar kennis, maakt niet uit wat de bron is, goeie kwaliteiten 

ontwikkelt, zich niet schaamt om het goede te doen dat hem pleziert, met andere woorden hij 

verlangt om rechtvaardig te zijn, laat hem dan weten dat Sattva overheerst’’. 

‘’de verlangens naar sensuele bevrediging is een aanwijzing van Tamas, de zucht naar wereldlijke 

bezit van Rajas en het praktiseren van goedheid Sattva. De laatstgenoemde staat boven Rajas en 

Rajas staat boven Tamas. Nu zullen we beschrijven de condities waartoe de kwaliteiten-Sattva, 

Rajas en Tamas toe leiden: 
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“Zij die Sattva hebben verkrijgen de staat van de geleerde, goddelijke mensen. Zij die Rajas 

hebben worden mens, terwijl zij die Tamas hebben vervallen in de lagere ordes’’. 

‘’vegetatie (zoals bomen), wormen en insecten, vis, slangen, schildpadden, vee, en herten etc., de 

gelijken zijn de vormen waartoe de laagste soort van Tamas toe leidt’’. 

‘’olifanten, paarden, extreme domme en stomme mensen, mensen met smerige gewoonets en 

eigenaardige spraak en manieren en wilde dieren zoals leeuwen, wolven en beren, zijn de vormen 

die voortkomen uit de middelste vorm van Tamas” 

‘’vleiers, mooie vogels, opscheppers, wrede bloeddorstige mensen, en zij die alcohol drinken en 

andere bedwelmende gewoontes hebben en smerig zijn in hun gewoontes zijn de vormen 

waartoe de hoogste soort van Tamas toe leidt’’’. 

‘’helers, tuinmannen, zeelui, acrobaten, gewapende bedienden en zij die verslaafd zijn aan drank 

en gokken zijn het resultaat van de laagste Rajas”. 

‘’heersers, mensen van de regering (staatsmannen en soldaten) de bedienden van de koning, 

controversiële, ambassadeurs, advocaten en rechters, hoofden van het leger en de soortgelijken 

zijn oorzaken van de Rajas van de middensoort’’. 

‘’zangers, muzikanten, mensen van grote weelde en macht, zij die omgaan met de goeden en 

machtigen die snel leren of zij die op hun wachten, en vrouwen van grote schoonheid en fysieke 

charme zijn de oorzaak van de Rajas van de hoogste kwaliteit’’. 

‘’zij die zich houden aan hun plicht, waarheid en rechtvaardigheid, hun passie beheersen, 

onvermoeibare leraren van humaniteit, Sannyasins, leraren van de Veda, astronauten, astrologen, 

medici of hygiënisten, zij die zich toeleggen tot de wetenschap en kunst tot perfecte ontwikkeling 

van het menselijke lichaam, komen voort uit de Sattva van de hoogste soort. 

‘’filantropen, kenners van de Veda’s, Godsgeleerde mensen, grote leraren van de Veda, 

professoren van de wetenschap, van elektriciteit, astronomie, geologie etc. (letterlijk de 

wetenschap van tijd), zij die ware kennis bezitten en macht die zij gebruiken voor de goedheid van 

anderen, de geweldige leraren komen voort uit de middelste Sattva’’. 

‘’kenners van de vier Veda’s, meesters van alle kennis en kunst, die uitvinden en maken 

luchtschepen en soortgelijke machines, zij die de belichaming zijn van goedheid en wijsheid, zij die 

verkrijgen controle over de elementaire oermaterie (atomen) komen voort uit de hoogste soort 

van Sattva’’. 

De onwetende, de laagste onder de mensen die opgaat in hun sensuele honger, het goede 

verwerpen en hun plicht verzaken en leiden een zondig leven nemen aan de laagste vorm en 

daardoor ondergaan ze verschillende kwellingen. 

Dus zoals de handeling van een mens zal zijn door invloed van Sattva, Rajas en Tamas, datzelfde 

zal hij ondergaan. Zij die verlossing hebben bereikt hebben geen invloed van de drie kwaliteiten 

(Guna’s). Laat elk mens zich daarom gaan inzetten om een grote Yogi te worden en zich gaan 

bezighouden met datgeen dat gaat leiden tot zijn verlossing. Laat een mens zich weerhouden van 
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het doen van handelingen die voortkomen uit Rajas en Tamas en daarna zelfs van die voortkomen 

uit Sattva, en dan komen tot puurheid en andere soorten goede kwaliteiten. 

Yoga, 1, 2, 3 

Laat hem zijn aandacht terugtrekken van de zintuigen, het richten op rechtvaardigheid en 

concentreren op God. Deze terugtrekking van de gedachtes van alles en concentreren op God 

noemen we Yoga. 

‘’nadat de gedachtes zijn teruggetrokken en geconcentreerd is de ziel gecentreerd in God-de 

ziener van alles-en zal rust in hem vinden”. 

Sankhya Shastra, I, 1 

Laat een mens praktiseren alle hierboven genoemde handelingen om verlossing te krijgen en 

begrijpen dat ‘’vrijgesteld zijn van pijn die is van drie soorten, dat van lichamelijke gebreken, 

honger en dorst enz. dat van andere levende wezens en dat van natuurlijke oorzaken zoals 

overmatige hitte of kou of van te veel of weinig regen of van de onrustige geest en zintuigen en 

de uiteindelijke verkrijging van verlossing is van het hoogste werk. 

In het volgende hoofdstuk zullen we behandelen, gewenst en ongewenst gedrag en toegestane en 

verboden dieet. 
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HOOFDSTUK 10 

Gedrag – wenselijk en onwenselijk 

Dieet – geboden en verboden 

Nu zullen we behandelen wenselijk gedrag – hoe je goed kan gedragen – het verfijnen van 

karakter, spraak en manieren – omgaan met mensen die kennis hebben en vroomheid bezitten, 

en die liefde hebben voor ware kennis, etc., - en van ongewenst gedrag – het tegengestelde van 

dit alles:- 

Manu II, 1 

De mens moet weten dat a; datgeen dat wordt gedaan door geleerden mensen, die goed zijn en 

waarachtig, die vrij zijn van buitensporige affectie of haat, of dat wat gekend kan worden door de 

innerlijke monitor is de ware manier van leven. Dat alleen moeten we volgen. 

Manu II, 2 

In onze wereld is noch het buitensporige begeren noch haar totale afwezigheid goed voor ons 

geluk, omdat het onmogelijk zou zijn om een deugdzaam leven te leiden zoals voorgeschreven 

door de Veda of om ware kennis (Vedische) te verkrijgen zonder het te willen (begeren). 

Manu II, 3 

Het is onmogelijk voor de mens om helemaal vrij te zijn van verlangen, omdat al onze acties, 

filantropische werken, ware spraak, het praktisren van Yama’s en Niyama’s en andere plichten 

voortkomen uit een wens, een begeerte. 

Manu II, 4 

Zelfs de meest onbelangrijke actie in de wereld is onmogelijk zonder een wens van de uitvoerder. 

Dus wat de mens dan ook doet zoals bewegen van de handen, voeten, ogen en geestelijke 

activiteit komen voort uit zijn wil.  

Manu II, 6 

Laat de mens zijn gedrag in overeenstemming brengen, zich gedragen zoals voorgeschreven door 

de Veda’s geleerd door Smritis en andere boeken van de Rishi’s- zieners van de Veda- gevolgd 

door alle goede mensen die goed en waar zijn en in overeenstemming met zijn eigen ziel. 

Hij moet zich zo gedragen waarbij gevoelens zich niet voordoen als angst, wantrouw en schaamte 

in zijn ziel. Weet dat als de mens van plan is om te liegen of iets te stelen, dan raakt zijn ziel 

vervuld van angst, schaamte en twijfel, hierdoor krijgt hij feitelijk al bewijs dat wat hij van plan is 

onjuist of fout is. 

Manu II, 8 

Laat de mens daarom eerst al deze zaken eerst goed overwegen; de Veda, de lessen van de 

Vedische zieners, gedrag van goede mensen die waar zijn bestuderen, en de goedkeuring van zijn 

eigen ziel, met de ogen der wijsheid zijn plichten vervullen zoals voorgeschreven door de Veda’s 

en goedgekeurd door zijn ziel. 
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Manu II, 9 

De mens die zijn leven inricht volgens de Vedische voorschriften en de Smriti’s die overeenkomen 

met de Veda zal zeker faam verwerven in dit leven en hoogste zegening krijgen in zijn volgende. 

Manu II, 11 

De Veda noemen wij Shruti en het systeem van hoe wij ons leven moeten inrichten zoals geleerd 

door de vedische zieners en leraren wordt weergegeven in de Smriti. Het is aan de hand van deze 

dat de ware manier van leven als ook de verkeerde manier van leven kan worden ontdekt en 

geweten. Hij die de Veda’s en ander werk van de ware leraren die overeenkomen met de Veda, 

verwerpt moet worden geweerd uit de juiste gemeenschap, gelijk een atheïst en een 

tegenstander van de Veda’s. 

Manu, II, 12 

Derhalve, de Veda, de Smriti, praktijk van goede mensen, en de goedkeuring van de eigen ziel, dit 

zijn zonder twijfel de vier criteria van goed gedrag in het leven. Met andere woorden, het is door 

deze dat de ware religie kan worden gekend. 

Manu II, 13 

Het is alleen weggelegd slechts voor degenen die weerstand kunnen bieden aan begeerte voor 

rijkdommen en lust om de ware religie te kennen. Het is de plicht van een ieder die dat wenst om 

aan de hand van de Veda te bepalen wat ware religie is omdat een helder en perfecte begrip van 

religie niet gevonden kan worden zonder hulp van de Veda. 

Manu II, 16 

Het is daarom alle mensen geboden om de weg van de Veda te volgen, Dwijas, Brahmans, 

Kshtriya’s en Vaishya’s moeten alle Sanskaar’s6 uitvoeren voor eigen gewin en ook voor dat van 

hun kinderen. Het leidt tot reinheid (lichamelijk en geestelijk) in dit leven en het volgende. 

Manu II, 65 

De Tonsure Sanskaar moet de Brahmaan tijdens de zestiende jaar uitvoeren, de Kshtriya moet dit 

doen op zijn tweeëntwintigste jaar en de Vaishya voert het uit op zijn vierentwintigste jaar (het 

moet later deze tijd gebeuren). Daarna moeten ze een stuk haar boven op het hoofd dragen en 

haar van het hoofd moet altijd worden afgeknipt of geschoren, zo ook de baard en de snor. Ze 

mogen het na deze Sanskaar handeling nooit meer laten aangroeien. In een erg koude klimaat 

kunnen ze het zich permitteren om het haar te knippen of te laten groeien. Maar in erg warme 

klimaat moeten ze al het haar zelfs het topje scheren; dit omdat teveel haar op het hoofd hitte 

produceert die het intellect doet vertragen. De snor en baard is lastig met eten en drinken; omdat 

er voedselresten in kunnen blijven hangen. 

Manu II, 88 

 
6 Een Sanskaar is hetgeen gedaan wordt om te verbeteren, verfijnen en reinigen van 
lichaam en ziel. Er zijn zestien Sanskaar’s; de eerste gaat over seksuele gemeenschap 
hebben met het idee om kinderen te verwekken. 
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Net als een ervaren paardenmenner zijn paarden onder controle heeft en ze de juiste richting op 

drijft, net zo moet de mens zijn zintuigen trachten te beheersen, omdat de zintuigen de oorzaak 

zijn van het verlangen naar zondige zaken en verleiding brengen, hij moet ze onder controle 

hebben en ze weerhouden van het pad van zonde en verleiding en ze altijd sturen naar het pad 

van rechtvaardigheid. Dit is de enige ‘’ware manier van leven’’. 

Manu II, 93 

Zeker is dat alleen de mens die in staat is zijn zinnen te bedwingen zijn hartenwens kan bereiken. 

Maar als je toestaat dat je zintuigen je onderdompelen in sensuele behoeftes en zone, en je zo er 

slaaf van wordt dan zal je snel slechte gewoontes aannemen, je karakter verliezen en uiteindelijk 

lijden van de nare gevolgen ervan. 

Manu II, 94 

Sensuele gevoelens kunnen raken nooit volledig bevredigd als je erin opgaat. Ze nemen steeds in 

hevige vorm toe net als je benzine in vuur gooit. Laat je daarom nooit verleiden tot sensuele 

overdaad. 

Manu II, 97 

De mens die slaaf is van zijn passies zal nooit slagen in het verkrijgen van Vedische kennis, het 

volhouden van zijn discipline zoals de waarheid spreken, noch in het vervullen van plichten ten op 

zichtte van mens en God, het rechtvaardige praktiseren en juist werk doen. Dit is alleen haalbaar 

door de goede en deugdzame mannen die meester zijn van hun zintuigen. 

Manu II, 100 

De mens moet daarom totale controle hebben over zijn vijf zintuigen, zijn vijf organen van actie 

en de elfde orgaan van denken – de geest – zijn lichaam goed onderhouden door de juiste 

voeding en door bestudering van de wetten der natuur en zo het doel van zijn leven bereiken. 

Manu II, 98 

Hij de meester over zinnen die niet overloopt van blijdschap als er wordt geapplaudisseerd, noch 

is terneergeslagen indien bekritiseerd, noch geraak is door de sensatie van zaken als een zacht 

comfortabel bed en mooie kleding, noch ontstemd door harde grove zaken, noch in de hemel van 

het zien van mooie dingen noch geërgerd door het blik van lelijke dingen noch blij van een goed 

idee dan wel boos om een slechte, noch blij gemaakt door de geur van parfum noch vies van een 

stank. 

Manu II, 110 

Een wijze persoon zou nooit moeten spreken tenzij hij wordt aangesproken, noch een vraag 

beantwoorden indien op een onjuist of hypocriet wijze gesteld. In gezelschap van hypocrieten laat 

hem net doen of hij stom is, maar rondom de naar waarheid zoekers laat hem spreken zelfs 

ongevraagd. 

Manu II, 136 
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Rijkdom, nobele bloed, leeftijd, professionele vaardigheid en de juiste karaktervorming en ware 

kennis, dat zijn de vijf zaken die moet worden gerespecteerd maar de eerste is minder belangrijk 

dan degene die rop volgt. 

Met ander woorden, elk mens van nobele bloedlijn zou meer respect moeten krijgen dan de mens 

die slechts rijkdom heeft, een mens op leeftijd zou meer respect moeten krijgen dan de eerste 

twee, een mens met een bepaalde professionele vaardigheid of goed karakter zou meer respect 

moeten krijgen dat de eerste drie, ware kennis en wijsheid (rijkdommen van de geest) zou meer 

respect moeten krijgen dan professionele vaardigheid of karakter. 

Manu II, 153 

Een onwetende mens verstoken van kennis, al is hij vierhonderd jaar is in werkelijkheid een kind, 

terwijl een leraar van geestelijke kennis en spirituele kennis al is hij nog een kind gerespecteerd 

zou moeten worden als een oude maan; omdat alle Shastra’s verklaren en ook de wijze zieners 

hebben verklaard dat een onwetende is als een kind en geleerde persoon als een vader. 

Manu II, 154 

Een wordt niet oud door de jaren dat hij leeft, noch door het hebben van rijkdommen, noch door 

machtige bloedverwanten en vrienden. De wijze en heilige zieners hebben verklaard; hij onder 

ons is oud (groot0 die het meeste kennis heeft van materiele en spirituele zaken. 

Manu II, 155 

Een Brahmaan krijgt aanzien overeenkomstig zijn niveau van kennis; een Kshtriya wordt 

beoordeeld naar zijn fysieke kracht, een Vaishya door zijn rijkdom en een Shudra door jaren. 

Manu II, 156 

Een man is daarom niet oud (eerbiedwaardig) omdat zijn hoofd grijs is, maar door het verkregen 

kennis door jarenlange studie krijgt hij eerbied van de wijzen. 

Manu II, 157 

Net als een olifant gesneden uit hout of een rendier gemaakt van leer, zo ook is de mens die 

verstoken is van kennis. Hij is slechts mens in naam. 

Manu II, 159 

Laat een mens daarom kennis opdoen en wijsheid vergaren, een deugdzaam leven leiden, tegen 

niemand vijandig staan en alle mensen de weg wijzen die leidt tot geluk. Laat zijn spraak zoet en 

vriendelijk zijn. Gezegend zijn zij die altijd de waarheid spreken en rechtvaardigheid nastreven en 

zonde en kwaad bestrijden. Een mens moet regelmatig baden, zijn kleding schoon houden, zijn 

eten en drinken schoon en puur en zijn huis schoon en netjes. De puurheid en schoonheid van 

deze zaken leiden tot gezondheid en puurheid van de geest, die op haar beurt weer leiden tot 

toename van kracht en capaciteit om te werken. Netheid moet voldoende zijn om alle sporen van 

vuil en stank weg te krijgen. 

Manu II, 108 
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Het praktiseren van deugden als waarheidslievendheid en doen van goede daden is waarlijk de 

ware manier van leven voorgeschreven door e Veda en geleerd door de Smriti’s. 

Yayur Veda, XVI, 15 

Het verzorgen van vaer, moeder, leraar en Atithis. 

Atharva Veda, XI, 15, 17 

Met andere woorden de onbaatzuchtige leraren van menselijkheid worden genoemd, 

Taitreya Upanishad, VII, II 

Devapuja of het aanbidden van Goddelijke personen. 

Devotie aan datgeen dat de wereld goed zal doen en het niet plegen van schadelijke acties zijn de 

hoofdplichten van de mens. Een mens moet niet omgaan met atheïsten en leugenaas, noch met 

hen die traag zijn, noch met hen die hun geloftes niet nakomen, hypocrieten, zelfzuchtige en 

bedriegers. Laat hem omgaan met geleerden, waarheidsprekende, de barmhartige en de 

zorgzame. Dit is het enige juiste gedrag. 

Vraag 

Raken mensen van Aryavarta ( India) niet hun karakter kwijt als zij reizen naar het buitenland? 

Antwoordt, Mahabharat Shantiparva Mokshdhama 237 

Nee, zeker niet; een mens kan zijn goede karakter behouden en wordt niet aangetast, waar hij 

ook heen gaat, zolang hij puur is van gedachte en lichaam en deugden als waarheid praktiseert. 

Hij die verslaafd is aan een zondig leven en immorele praktijken, al leeft hij in India, verliest zijn 

karakter en is aangetast. Als dit niet zo zou zijn waarom zouden onze voorouders naar vreemde 

landen reizen? Zie hier wat staat geschreven in de Mahabharat. Er was een tijd dat de ziener 

Vyasa leefde in Pataka (America) met zijn zoon en pupil Shuka. De zoon vroeg aan zijn vader of hij 

hem allen e spirituele wetenschap had bijgebracht of was er nog iets meer? Vyasa beantwoorde 

zijn vraag met opzet niet. Hij had al eerder over dat onderwerp gesproken. Om zijn lessen 

bevestigd te krijgen door iemand anders, zei hij tegen Shuka, o mijn zoon, ga naar Mithilapuri en 

stel deze vraag aan koning Janak. Hij zal jou het juiste antwoordt geven. Na deze woorden te 

hebben gehoord vertrok Shuka naar Mithilapuri. Hij bezocht eerst het continent dat ten noord en 

noordwest lag van de Himalaya’s (nu Europa genaamd) , toen de landen van de Joden genaamd 

Hoon (klein Azie) daarna ging hij naar China, van China ging hij voort naar de Himalaya’s en toen 

naar Mithilpuri. In hetzelfde boek staat Krishna en Arjuna naar America zijn gereisd in een 

Ashwatari voertuig aangedreven door elektriciteit en zij namen de geleerde Uddalaka mee terug 

ten gelegenheid van de Rajasuja Yajnavan koning Yudhishthira. Ook was prins Dhritrashtra 

gehuwd met een prinses van Gandhar (Kandar). Madri, de vrouw van koning Pandu was de 

dochter van de koning van Iran (Perzie). Prins Arjuna was gehuwd met prinses Ulopi van Patala 

(America). Hoe hadden ze dit alles kunnen doen zonder naar het buitenland te gaan? 

In de Manu Smriti wordt gesproken over het heffen van belastingen op alle schepen die de Indiase 

poorten verlieten. 
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Toen koning Yudhishthira zijn Rajasuya Yajna hield stuurde hij zijn broers, prins Bhima, prins 

Arjuna, prins Nakula en prins Sahadeva met uitnodigingen naar alle koningen van de vier 

kwartieren van de planeet om de Yajna bij te wonen. Als het niet goed zou zijn geweest voor hun 

karakter om te reizen naar andere landen dan hadden ze dit alles zeker niet gedaan. 

In de oudheid gingen de Indiers naar het buitenland en alle delen van de wereld om handel te 

drijven, om te reizen of voor politieke zaken. De angst om verlies van karakter door te reizen naar 

het buitenland is simpelweg de wijten aan de valse lessen van onwetende lieden en door 

toename van onwetendheid. Zij die niet bang zijn om naar het buitenland te reizen, en zo in 

contact komen met mensen van verschillende landen, hun cultuur en gebruiken bestuderen, en 

zo hun handel vermeerderen, en hun politieke macht doen toenemen, worden vreesvrij en 

moedig, en verkrijgen grote macht en voorspoed door het overnemen van goede eigenschappen, 

en overnemen van de goede gebruiken en manieren van de vreemdelingen, en ook het 

verwerpen van hun slechte en foute kwaliteiten en slechte manieren, oh u onwetende mensen! U 

verliest dus niet uw karakter en standvastigheid door seks te hebben met lage respectloze 

prostituees, maar u vindt het wel schadelijk en vernederend om te gaan met goede mensen van 

andere landen! Wat is dit anders dan dommigheid? Maar het is wel waar dat zij die vlees eten en 

alcohol gebruiken ervoor zorgen dat hun lichaam, organen en afgeleiden ervan zoals de 

voortplantingselementen vernietigd worden van deze stinkende substanties. De Arya’s 

(oorspronkelijke bewoners van India) moeten ervoor waken om geïnfecteerd te raken door deze 

slechte gewoontes. Maar er is geen enkele schadelijke reden te bedenken om handel, kunst en 

andere goede kwaliteiten te leren van vreemdelingen. Wat denken deze dwazen als ze stellen dat 

het een zonde is om ze te zien of te voelen, hoe moet je dan tegen ze vechten omdat je ze dan 

moet zien en voelen in een gevecht. Laat alle goede mensen begrijpen dat juist gedrag behelst het 

vermijden van onwaarheid, onrecht, ongecontroleerde liefde of haat voelen, en andere slechte 

gewoontes, en het praktiseren van liefde en genegenheid voor allen, in het cultiveren van 

liefdevolle handelingen en het promoten van algemeen welzijn etc. Laat ze ook begrijpen dat 

religie gaat over de ziel en juist leven. Als wij een rechtvaardig leven leiden dan kunnen 

buitenlandse reizen ons geen kwaad doen. Slechte omstandigheden en gevolgen zijn slechts het 

gevolg van zondige daden. 

Het is wel waar dat we goed moeten begrijpen wat de Vedische religie eigenlijk is, en ook moeten 

leren om valse religiën te verwerpen zodat wij niet misleidt kunnen worden. Een land toch nooit 

vooruitgaan als er geen handel is met vreemdelingen of vreemde landen of heerschappij krijgen 

over vreemde landen? Wat kan je meer dan ellende en armoede verwachten als het volk van een 

land slechts onderling handel drijft, terwijl vreemdelingen hun handel controleren en heersen 

over ze? De hypocriete priesters en zogenaamde religieuze leraren begrijpen heel goed dat als het 

volk onderwijs heeft genoten en ze naar het buitenland reizen, dat ze weleens wijs zouden 

kunnen worden en uiteindelijk niet meer gevangen gehouden kunnen worden in hun web van 

fraude en hypocrisie die ze verspreiden. Zo kunnen ze hun inkomsten en respect kwijt raken. 

Daarom maken ze zich zou druk over het eten en drinken in het buitenland. Ze willen voorkomen 

dat mensen naar het buitenland reizen. Het blijft wel staan dat men moet oppassen met het eten 

van vlees en gebruik van alcohol 

Hebben niet alle weldenkende mensen vastgesteld dat tijdens oorlog de eis van koken van 

voedsel en het eten ervan en ook drinken (melk of water etc.) door de soldaten onder de absurde 
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regels van Chauka7 de aanleiding was van verlies van de strijd. De plicht van een soldaat is, te 

voet, zittend op een paard of olifant of zittende in een rijtuig, om te eten en drinken met één 

hand terwijl de vijand wordt bevochten met de andere hand om zo de strijd te winnen. ; want het 

is fout van hem om zich te laten verslaan. 

Door het verplichten van absurde voorschriften als Chauka voor eten en drinken en andere 

stomme praktijken hebben deze domme mensen alle onafhankelijkheid, geluk, rijkdommen, 

politieke macht, onderwijs en activiteiten verspeelt. Nu zitten ze stom voor zich uit te staren met 

lege handen, biddend dat iemand langs komt om ze te helpen uit de ellende, om ze iets te 

schenken zodat ze iets te eten kunnen krijgen om zo de honger te stillen. Maar deze hulp zal nooit 

komen. Zo hebben ze Aryavarta (India) totaal vernietigd. Het is wel zo dat er geen moeite 

gespaard moet worden om de keuken schoon en rein te houden. Het moet nooit zo vies worden 

als dat van de Mohammedanen en Christenen. De keukens zijn vies en de Europeanen laten de 

keukenzaken vaak over aan mensen van de lagere kasten die vaak geen benul hebben van 

netheid. 

Vraag 

Wat zijn Sakharee en Nikharee? 

Antwoordt 

Voedsel gekookt in water noemen we Sakharee, terwijl dat wat gekookt wordt in melk of 

gefrituurd in boter noemen wij Nikharee (m.a.w. lekker). Dit is een andere fraude uitgevonden 

door de rovers. Voedsel gekookt in melk en boter is altijd lekker van smaak; ze hebben deze 

frauduleuze praktijken ontwikkeld (inzake voedsel) voor eigen gewin om zo te genieten van 

allerlei lekkernijen. Een andere betekenis van Nikharee is het voedsel dat gerijpt is door hitte en 

tijd. En datgeen dat niet gekookt of gerijpt noemen we rauw, een andere naam voor Sakahree. 

Rijpe of gekookte voedsel is niet toegestaan voor alle klassen zo ook het verbod van rauwe 

voedsel, bijvoorbeeld, gebakken peulvruchten en andere soorten granen, nochtans niet gekookt 

wordt gegeten en het gebruik ervan is niet verboden. 

Vraag 

Moeten Dwijas8 hun voedsel met eigen handen koken of is het toegestaan om voedsel te eten 

gemaakt door Shudra’s? 

Antwoordt 

Zij mogen het voedsel gemaakt door Shudra’s eten; omdat het de plicht is van Dwijas , Brahmans, 

Kshatriya’s, Vaishya’s (zowel de mannen en vrouwen) zich te richten op het verspreiden van 

kennis, dienen van de staat, vee te houden, het land te verbouwen, handel te drijven en kunst te 

maken (ze moeten hun tijd niet verdoen met koken enz..)  

 
7 De keuken moet zijn gepleisterd met modder gemengd met koeienmest. Het voedsel 
moet bereidt zijn door hoge kaste Brahmanen en dan geserveerd worden in een 
daarvoor afgezette gebied. 
8 Tweemaal geborene 
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Apastambh II,ii, 2, 4 

In deze vers is de autoriteit te vinden van bovenstaande. In de huizen van de tweemaal geborene 

moeten Shudra’s, dat zijn de mannen en vrouwen die onwetend zijn omdat ze laag opgeleid zijn 

of geen opleiding hebben gehad en niet in staat zijn hogere doelen na te streven, het huishouden 

doen en koken. Maar zij moeten hun lichaam en kleding wel schoon houden. Als ze aan het koken 

zijn in het huis van de Arya’s, de tweemaal geborene, moeten zij hun mond afdekken met een 

kapje zodat hun adem niet het voedsel besmet en hub speeksel er niet in valt; ze moeten zich 

scheren en wekelijks de nagels knippen. Ze moeten eerst baden voor te beginnen met koken. Ze 

eten pas nadat de Arya’s zijn bediend. 

Vraag 

Hoe is het mogelijk dat men voedsel kan eten gemaakt door een Shudra als wordt aangenomen 

en gezegd dat men zelfs het voedsel niet moet eten die ze hebben aangeraakt? 

Antwoordt 

Dat is gewoon verzonnen en fout. U moet beseffen dat wanneer u suiker hebt gegeten, boter, 

melk, bloem, groenten, fruit en wortelen dan hebt u al voedsel gegeten dat is voorbereidt of 

gemaakt door mensen van allerlei afkomst, standen en klassen. Als de Shudra’s, de 

leerbewerkers, vleeseters, en Mohammedanen en Christenen en anderen het riet verzamelen en 

schoonmaken door deze te persen voor de sap dan doen ze dit met de blote handen en ze wassen 

ze vaak ook niet zelfs niet na het toiletteren. Ze zuigen aan de ene kant van het riet en duwen de 

andere kant in de machine, ze vullen emmers met de sap en drinken eruit. Als ze de sap koken 

maken ze in de zelfde pan weleens een cake en maken deze nooit schoon. In het proces om van 

het bruine substantie witte suiker te maken vertrappen ze deze met hun vuile schoenen. 

Hetzelfde gebeurt bij het maken van bloem, de werkers gebruiken hun handen en de zweet valt 

er nog eens in. Melkmannen mengen melk met water die ze bewaren is vuile vaten waar ze ook 

de boter in bewaren. Dezelfde onverantwoordelijke manier van handelen zien we bij fruit, 

wortelen en knollen. Dus als je deze dingen hebt gegeten dan heb je gegeten van de handen van 

mensen van allerlei soorten en hoedanigheden. 

Vraag 

Er is toch niks met het eten van voedsel en nuttigen van drank dat is klaar gemaakt door mensen 

die je niet kent of geen kennis van hebt? 

Antwoordt 

Inderdaad! Wat moet je anders eten? Stof of as? Suiker is zoet, melk en boter heerlijk, je kan niet 

leven zonder deze artikelen. Geen wonder, dat jullie zelfzuchtige mensen deze valse doctrines en 

praktijken hebben uitgevonden. Wel dan als er geen probleem is met het eten en drinken van dat 

wat niet voor jou ogen is klaar gemaakt door een onacceptabele persoon, zou je dan voedsel eten 

dat is klaar gemaakt door vleeseters of een Mohammedaan die het met eigen handen heeft 

gemaakt ergens uit je zicht? Als je nee zegt dat wordt het zelfs problematisch om te eten van 

zaken dat is klaar gemaakt uit je zicht. Het is waar dat er gevaar bestaat dat al de Aryas, 

volgelingen van de Veda, door te eten uit handen van vleeseters en Mohammedanen deze 
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gewoontes kunnen overnemen en ook vlees gaan eten en alcohol gaan gebruiken. Maar het kan 

geen kwaad als de Aryas samen eten. Het is voor mensen zeer moeilijk om vooruitgang te boeken 

zolang hun religie en belangen net hetzelfde zijn. Nogmaals ze kunnen geen vooruitgang boeken 

als ze niet deelnemen aan elkaars plezier en deelgenoot zijn in elkaars verdriet. Maar slechts met 

elkaar dineren kan kooit tot enige echte vooruitgang leiden. Als ze niet slechte zaken vermijden, 

gebruiken en manieren etc. en geen goeie zaken omarmen zullen ze in plaats van vooruitgaan 

slechts naar nog slechter gaan. 

De oorzaken dat vreemdelingen India hebben overheerst zijn: onderlinge strijd, verschillen in 

religie, het niet streven naar reinheid in het leven, ontbreken van opleidingen, kinderhuwelijken, 

gedwongen huwelijken waarbij de partner geen keuze hebben in het kiezen van de partner, het 

volgen van vleselijke genot, onwaarheid spreken en andere slechte gewoonets, het verwaarlozen 

van de studie van Veda. Het is alleen als broers met elkaar vechten dat een derde zich aandient 

als scheidsrechter. 

Zijn jullie mensen de praktijken vergeten die van toepassing was ten tijde van de Mahabharat 

oorlog, een kleine vijfduizend jaar geleden? In deze oorlog aten en dronken de soldaten terwijl ze 

te paard waren of zelfs in de kar aan het rijden. Onderlinge strijd vernietigde de Kauravas, de 

Pandava’s en de Yadavas in het verleden. Dezelfde dodelijke ziekte is nog steeds aan ons blijven 

kleven. Niemand weet of deze duivelse zaak ons ooit zal verlaten, of ons zal beroven van ons 

geluk en ons zal doen storten in de dieptes van ellende. De Aryas volgen nog steeds het slechte 

pad van de laaghartige Duryodhana, de vernietiger van zijn ras en vijand van zijn land. Moge God, 

door zijn genade ons bevrijden van deze duivelse ziekte. 

Dieet – geboden en verboden 

Geboden en verboden ten aanzien van voedsel/dieet is gebaseerd op twee factoren, een 

voorgeschreven door de wetenschap van moraal en religie en de ander door wetenschap van 

gezondheid. 

Manu, V, 5 

De tweemaal geborene, Brahmans, Kshatrya’s en Vaishya’s moeten groenten, fruit en wortelen 

niet eten die zijn gekweekt in nachtelijke aarde of andersoortige waardeloze grond. 

Manu 2, 177 

Zij moten niet gebruiken vlees en bedwelmende middelen zoals wijn, Ganja en opium etc.  

Sharangdhar IV, 21 

Ze moeten nooit goederen gebruiken die de groei van intellect tegen gaan. Ze moeten voedsel dat 

is bedorven, is gegist, vies en vieze geur heeft vermijden, en ook als het niet goed is 

schoongemaakt of dat is bereidt door mensen die vlees eten, omdat hun lichaam de fijne delen 

van vlees en alcohol blijven dragen.  

De Arya’s mogen nooit nuttige dieren als de koe doden en ook niet toestaan dat anderen dat 

doen. Een koe kan in een generatie 475600 mensen bevoordelen door haar melk, boter en 

afstammelingen, mannetjes en vrouwtjes. Sommige koeien geven 32 halve liters melk per dag, 
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andere niet meer dan 3 halve liters, zeg maar dat ze dit geven twaalf maanden lang (sommigen 

geven melk voor achttien maanden, anderen weer voor zes maanden, als we het gemiddelde 

nemen). Als je het uitrekent dan kunnen 24.960 mensen aan maaltijd krijgen van de melk gegeven 

door een koe tijdens haar hele leven. Gemiddeld krijgt een koe twaalf kalveren in haar leven. Als 

er twee van sterven dan blijven er zeg maar vijf koeien en vijf stieren over. De vijf koeien geven 

gedurende hun leven voldoende melk om 124.800 mensen een maaltijd te gunnen. Met de 

stieren kan 180 ton mais worden geproduceerd (toen ze de grond nog bewerkten met stieren), en 

als we 1,5 pond persoon eten dan kan met 180 ton ongeveer 250.000 mensen eenmaal een 

maaltijd krijgen. Als de melk en mais wordt opgeteld dan kan éen koe een generatie van 475.000 

personen een maaltijd geven. Als je blijft doorrekenen hoeveel melk en mais een koe in haar 

generatie kan voortbrengen dan is dit genoeg om miljoenen mensen te voeden. 

Daarnaast zijn stieren zeer handig voor de mensen om de grond te bewerken, op te rijden, karren 

te trekken, en vervoeren van zware ladingen, etc., maar het belangrijkste blijft de melk van de 

koe. Buffels zijn niet zo nuttig als de koe of stier. De melk van de buffel is niet bevorderlijk voor 

het intellect. Daarom beschouwen de Arya’s de koe als de meest nuttige dier, andere verlichte 

zielen zullen hetzelfde doen. Een geit geeft voldoend melk voor een maaltijd aan 25.920 mensen. 

Op dezelfde wijze zijn paarden, olifanten, kamelen, ezels en schapen van grote waarde voor de 

mensen op verschillende manieren. Zij die deze dieren doden zijn vijanden van de mensheid. Toen 

de Arya’s de macht hadden was het onmogelijk om deze dieren te doden. De mensen en dieren 

leefden in vrede en geluk samen. Omdat melk en boter, en dieren als de stier overvloedig waren 

was er ook overvloed aan eten en drinken zoals melk enz.. 

Vridha Chanakya X, 13 

Maar sinds de vleesetende en wijn drinkende vreemdelingen, de moordenaren van de koeien en 

andere dieren de macht kregen over ons land is de ellende en pijn voor de Arya’s alleen maar 

toegenomen; omdat de gezegde geldt; “ hoe kan je genieten van de vruchten en bloemen van een 

boom als de wortel ervan is afgesneden”. 

Vraag 

Als alle mensen vegetarisch zouden leven dan zullen leeuwen en andere vleesetende dieren in zo 

groot aantal toenemen dat ze nuttige dieren als de koe zouden doden, uw poging om het doden 

tegen te gaan heeft dan geen enkel effect. 

Antwoordt 

Het is de taak van de staat om dieren en mensen te straffen die schade toebrengen aan de 

gemeenschap. 

Vraag 

Moet het vlees van de dieren die worden gedood dan worden weggegooid? 
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Antwoordt 

Het zou de wereld niet schaden als het wordt weggegooid, aan de honden gegeven of aan andere 

vleesetende dieren, gecremeerd of zelfs gegeten door sommige vleeseters. Maar als het wordt 

gegeten door een mens dan zal dit zijn karakter veranderen en hem wreed maken. 

Het gebruik van voedsel en drank dat is verkregen door pijn of dood van anderen of door diefstal, 

oneerlijkheid, verbroken trouw, geloof, fraude of hypocrisie is verboden. Met andere woorden 

vallen ze onder het kopje van verboden goederen van dieet; terwijl het verkregen voedsel door 

juist handelen waarbij geen leed of dood is toegebracht valt onder het kopje toegestaan voedsel. 

Dit geldt ook voor alle andere producten die kracht en gezondheid bevordert en energie en het 

leven verlengt, zoals rijst, tarwe, suiker, melk, boter, fruit, knollen en wortelen wanneer op de 

juiste manier gemengd en gegeten in matige porties tijdens etenstijd. Het vermijden van 

producten dat niet samen gaat met iemands constitutie en die zeker ziekte of andere slechte 

effecten zullen hebben en het gebruik van de producten die zijn voorgeschreven door de 

medische adviseur is onderdeel van dat wat heet toegestane dieet.  

Vraag 

Is het een probleem om samen uit een bord te eten? 

Antwoordt 

Ja, het is schadelijk omdat mensen verschillende constituties hebben en natuur. Net als eten uit 

hetzelfde bord met iemand die lepra heeft zal leiden tot de ziekte, zo ook is het mee eten met 

anderen zeker reden tot ziektes. Het kan noot goed zijn. In de Mau Smriti staat: 

Manu II, 56 

Laat een mens zijn resten noot aan een ander geven, noch eten uit hetzelfde bord met anderen, 

noch na gegeten te hebben nalaten zijn handen te wassen zijn mond uit te spoelen. 

Vraag 

Hoe beoordeelt u dan de tekst “laat een pupil eten Uchhistha (de resten) van zijn meester? 

 

Antwoordt 

Het betekent dat een pupil eerst zijn meester moet bedienen en nadat deze heeft gegeten, dan 

kan de pupil eten van dat wat over was gebleven, niet de resten van de meester maar dat wat 

niet is aangeraakt of gebruikt door de meester. Het betekent slechts dat de leraar eerder eet dan 

zijn leerling. 

Vraag 

Als het verboden is om allerlei overblijfselen te consumeren, hoe zit het dan bijvoorbeeld met 

honing, dat wordt uitgespuugd door de bij, melk dat wordt achtergelaten door de kalveren en ook 

de eigen overblijfselen, het voedsel dat overblijft na het nemen van een deel, moet dat dan ook 

verboden worden? 
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Antwoordt 

Honing valt slechts nominaal hieronder. In werkelijkheid vormt honing de kern van vele 

medicinale planten, daarom is het toegestaan. De kalf kan slechts de melk drinken wat in de 

tieten van de moeder zit, niet wat er nog meer in zit. Daarom kan je de melk die melken nadat de 

kalf heeft gedronken niet als overblijfsel of restant zien. 

Maar het is juist en proper om de uier en tieten van de koe eerst goed te wassen met schoon 

water nadat de kalf heeft gedronken, en de melkbus moet ook heel goed schoon zijn. Je eigen 

resten kunnen je geen kwaad doen. Zelfs de natuur leert ons dat het onjuist is om ander mans 

resten te eten. Niemand vindt het vies om afscheidingen uit de eigen neus, mond, oren en 

voortplantingsorganen aan te raken, maar van een andere aanraken vinden we wel vies. Het 

bewijst derhalve dat dit praktijd niet tegen de wetten der natuur is. Niemand moet daarom de 

resten van een andere eten of eten uit hetzelfde bord. 

Vraag 

Moeten zelfs de vrouw en man (echtgeoten van elkaar) elkaars resten niet eten? 

Antwoordt 

Ja dat klopt omdat hun natuur en constitutie ook verschillen met elkaar. 

Vraag 

Wel meneer, wat voor schade kan het opleveren om te eten dat wat door een andere persoon is 

klaar gemaakt zolang hij een mens is; omdat de lichamen van alle mensen van Brahma tot de 

laagste mens zin gemaakt van vlees en botte! Hetzelfde bloed stroomt door de aderen van ons 

allen. 

Antwoordt 

Zeker is er wel schade. Een Brahman en Brahmanie krijgen de beste soorten voedsel, hun 

lichamen zijn gevormd door voortplantingselementen die vrij zijn van onreinheid en fouten en dat 

geldt niet voor de lichamen van lagere mensen die vuil zijn en andere fouten in zich dragen. Het is 

daarom geboden dat wij moeten eten met Brahmans en andere hogere klassen en niet met 

vleeseters en leerbewerkers. Wat zou zeggen van het idee dat je alle vrouwen zoals je moeder, 

zuster, schoonmoeder, schoonzus, schoondichter moet bekijken en zien met dezelfde ogen 

waarmee je eigen vrouw ziet en bekijkt omdat ze allen toch zijn gemaakt van hetzelfde vlees en 

bloed. U zult vervult raken van schaamte en niet antwoorden. En nog een voorbeeld, schoon en 

goed voedsel eten we allen met de handen en de mond, en ook slecht en bedorven voedsel eten 

we met de handen en de mond, zal je dat dan ook eten? Dit kan toch nooit waar zijn? 

Vraag 

Wij pleisteren de keuken met de mest van de koe, hoe komt het dat wij niet de menselijke poep 

gebruiken om de keuken te pleisteren? Is de keuken niet vervuild als we de koeienmest 

gebruiken? 
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Antwoordt 

De mest stinkt niet zo ernstig als menselijke poep. Omdat mest vettig is blijft het goed plakken, 

het geeft niet af op kleding en oogt ook niet rommelig. De mest geeft niet zoveel vuil af als 

vergeleken met modder. Een keuken dat gepleisterd is met de juiste hoeveelheid mest en modder 

oogt mooi. 

De keuken waarin wordt gekookt en soms ook gegeten, en waar natuurlijke etensresten, zoals 

broodkruimels, suiker en boter, op de grind valt en die dan vies wordt trekt vliegen aan, insecten 

en ader soortgelijke beestjes en als het net niet netjes wordt gehouden, gepleisterd en proper 

gehouden elke dag, dan zou het net zo vies zijn als de toilet. De keuken moet daarom netjes 

gepleisterd worden met modder en mest, geveegd en netjes worden gehouden. Dat geldt ook 

voor de vloer die gemaakt is van steen en mest of van het laatste alleen. Maar als het is 

gemetseld dan moet het schoon gehouden wouden worden door het grondig te wassen met 

water. De keuken mag nooit zo vies worden als dat van een Mohammedaan, waarin in de ene 

hoek een hoopje kool ligt, een hoopje as in de andere hoek, een bundel stokken in de derde, hier 

een kapotte pot, en daar een ongewassen vies bord, hier wat botten en wat rottend vlees, en 

ontelbare vliegen. Over het algemeen zijn de keukens van de Mohammedanen zo smerig dat als je 

daar gaat zitten dat je moet kotsen. Het ziet er meer uit als een openbare toilet. Als u gelooft dat 

het pleisteren van uw keuken met modder en mest verontreinigend is waarom pleistert u dan de 

rest van uw huis ermee? Waarom verbrandt u droge mest in uw open haard en gebruikt u dat 

vuur om uw pijp aan te steken? Verontreinigen deze zaken niet uw keuken? Wat een nonsens! 

Vraag  

Moet je je maaltijd nuttigen in de Chauka of er buiten? 

Antwoordt 

Je kan je maaltijd nuttigen daar waar het schoon en netjes is. Maar gedurende tijden van oorlog 

en andere momenten van noodzaak is het goed en juist om te eten en te drinken in  alle posities 

en plekken, zittend op een paard, rijdend in een kar of staand. 

Vraag 

Moet je alleen voedsel eten die je zelf hebt klaar gemaakt en niet dat door een ander is klaar 

gemaakt? 

Antwoordt 

Voor de Arya geldt dat zolang het voedsel is voorbereidt op een schone wijze, maakt het niet uit 

wie het heeft gemaakt, en is er geen belemmering om het samen met andere Arya’s op te eten. 

Als de Brahmans (mannen en vrouwen) en mensen van andere hogere klassen hun tijd zouden 

besteden om te koken en huishouden doen, vegen en schoon maken en zich bezig zouden houden 

met de beschamende restricties als van de Chauka, wie zou zich dan bezig moeten houden met de 

hogere doelen, zoals de vooruitgang van de wetenschap en kunst. Weet dat op de gelegenheid 

van Rajasuya Yajna van koning Yudhishtthira, koningen en prinsen, wijzen en geleerden uit all 

delen van de wereld zich hadden verzameld. Ze hebben allen samen gegeten en gedronken. Het is 

sinds de Mohammedanen en de Christenen en andere religiën zijn ontstaan en de Arya’s 
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begonnen te ruziën en te vechten met elkaar, en de Mohammedanen en Christenen begonnen 

met het eten van rund en drinken van wijn dat deze vervelende beperkingen inzake eten en 

drinken in gebruik raakten in dit land.  

De koningen, prinsen en andere Arya’s van het oude India waren zelfs getrouwd met 

vreemdelingen zoals we lezen in de Mahabharta dat Gándháree, Mádri, Ulopi en andere prinsen 

van Gándhár (Khandar), Perzie, America, en Europa waren gehuwd met sommige Indiase prinsen. 

Shakuni en andere dineerden met de Kauravas en de Pandavas. Zij hadden nooit onenigheid met 

elkaar, omdat er een religie heerste over de hele wereld. Zij geloofden er sterk in. Zij beleefden 

elkaar verdriet en plezier, winst en verlies als het van hun eigen was. Het was in die tijd dat erover 

heel de wereld weelde en geluk heerste. Maar helaas is het nu anders. Er zijn nu vele religiën en 

zo ook haar volgelingen. De onderlinge haat en strijd is erg toegenomen, en uiteindelijk is hun 

lijden en verdriet zwaar toegenomen. Het is de plicht van alle wijze mensen om dit kwaad te 

bestrijden en het lijden te stoppen. Moge de alwetende heerser de zaad van de ware religie in alle 

harten planten, waardoor de valse religies en doctrines snel kunnen verdwijnen. Laat alle wijze 

mensen hier overheen stappen, onderlinge haat en kwaad vernietigen, en het geluk van allen 

promoten. 

We hebben kort uitgelegd in dit hoofdstuk over gedrag, goed en slecht en over voeding 

toegestaan en verboden. 

Hiermee eindigt het eerste deel van dit boek. In de eerste tien hoofdstukken hebben we andere 

religiën en sektes niet zwaar bekritiseert omdat de mens niet altijd in staat is om kritiek goed te 

begrijpen, de geest ervan – diepzinnig of anderszins – zolang hun vermogen om te beredeneren 

nog niet goed en volledig is ontwikkeld zijn ze niet in staat om het verschil tussen goed en fout te 

begrijpen. Daarom hebben we de waarheid gepredikt in de eerste tien hoofdstukken. Nu in het 

tweede deel bestaande uit de laatste vier hoofdstukken zullen we voornamelijk onderzoeken de 

bekende religiën in de wereld, dat zijn de religiën en sektes in India in hoofdstuk elf, over Jain en 

Boeddhisme in de twaalfde, over Christendom om de dertiende en van het Mohammedanisme in 

de veertiende.  

Aan het eind van het boek geven wij ook ons eigen geloof en ongeloof. Zij die alleen de kritiek op 

de sektes en religiën willen kennen, kunnen deze hoofdstukken lezen, maar in het algemeen is de 

kritiek ook te vinden in de eerste tien hoofdstukken. Hij die deze hoofdstukken zal lezen met een 

onpartijdig blik en zonder vooringenomenheid zal het licht van waarheid zonder twijfel schijnen in 

zijn hart en zal hij gelukkig zijn, maar zij die het lezen met een geest van jaloezie, koppigheid en 

drogredenering zal nooit de bedoeling van dit boek begrijpen. Hij die het leest met lichtzinnigheid 

en zonder aandacht zal falen om de bedoeling te begrijpen en zal verloren raken in de verwarring. 

Het is alle wijzen gehouden om eerst vast te stellen wat waarheid is en dan deze te omarmen en 

dat wat vals is t e verwerpen om zo in gelukzaligheid te verkeren. Dit en alleen dit is de hoogste 

plicht.  Het is alleen de geleerden gegund die goede kwaliteiten omarmen om de vier vruchten 

van dit leven te plukken, het praktiseren van goedheid, verkrijgen van rijkdommen, realisatie van 

legitieme wensen en verkrijgen van verlossing. 

Einde hoofdstuk 10 

Einde van deel 1 
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HOOFDSTUK 11 
 

Een onderzoek naar de verschillende religies in Aryavarta (India) 
 
Nu zullen we onderzoeken de religies van de Aryas, van de mensen die leefden in Aryavarta 
(India). Dit land is zo uitzonderlijk dat geen enkel ander land ermee vergeleken kan worden. Het 
heeft ook de naam “het gouden land” gekregen omdat het kostbaarheden als goud en 
waardevolle stenen produceert. Dit was een reden voor de Aryas om in het begin van de wereld 
naar dit land te komen. In het hoofdstuk over Cosmogonie hebben we al uitgelegd dat de goede 
en nobele mensen Aryas heten, terwijl zij die anders zijn Dasyus genoemd worden. De bewoners 
van alle andere landen prijzen dit land, en geloven dat de steen der wijsheid hier gevonden kan 
worden. Hoewel het verhaal van de steen der wijzen een mythe is, is het wel waar dat dit land 
(Aryavarta) op zichzelf een steen der wijsheid is, wiens aanraking alle metalen omvormen tot 
goud en arme drommels tot rijke notabelen.  
 
Sinds het begin van de wereld tot 5000 jaar terug, waren de Aryas de soevereine heersers van de 
hele wereld, met andere woorden, er was slechts een oppermachtige macht wiens soevereiniteit 
door alle heersers van de aarde werd geaccepteerd. Tot de tijd van de Kauravas en Pandavas 
gehoorzamen alle heersers en hun onderdanen de wetten gemaakt door de heersers van dit land, 
omdat het in de Manu Smriti staat dan is geschreven aan het begin van de wereld: 
 
Manu, II, 20  
Laat alle mensen van de wereld- Brahman, Kshtriyas, Vaishyas, Shudras, Dasyus en Malechhas-
kunst en wetenschap leren van de mensen geboren in dit land. De bestudering van de 
Mahabharat bewijst dat de Aryas de soevereine heersers waren van de aarde tot de kroning van 
koning Yudhishthira en de grote oorlog van de Mahabharat. Omdat in de Mahabharata lezen wij 
dat koning Bhagadatta van China, Babruvahan van Amerika, Vidalakha (kattenoog) van Europa, de 
heerser van Griekenland, koning Shalya van Perzië vele andere koningen opgeroepen werden om 
deel te nemen aan de Grote oorlog van koning Yudhishthira.  
 
Toen het huis van Raghu de macht had in dit land, erkende zelfs koning Ravana van Ceylon haar 
soevereiniteit. Toen jij later in opstand kwam tegen de soevereiniteit werd Ravana verslagen door 
prins Ram Chandra. Ram Chandra gaf de heerschappij over Ceylon aan zijn jongere broer 
Vibhishana. Sinds de tijd van Swyambhava tot de tijd van de Pandavas waren de Aryas de 
oppermachtige van de hele wereld. Daarna werd hun ondergang ingeleid door onderlinge strijd, 
omdat in deze wereld, waarover de rechtvaardige God waakt, kunnen de onwetende en 
onrechtvaardigen zoals de Kauravas waren niet lang heersen. 
 
Het is ook de wet der natuur dat het verkrijgen van rijkdommen in een gemeenschap dat 
buitenproportioneel is naar de behoefte van datzelfde gemeenschap zal leiden tot traagheid, 
jaloezie, onderlinge haat, ontuchtigheid, weelde en verwaarlozing van de plichten die weer leidt 
tot vernietiging van onderwijs en opleidingen, en die wordt vervangen door slechte gewoontes, 
manieren gebruiken zoals het gebruik van vlees, wijn, kindhuwelijken en losbandigheid. 
 
En ook als de mensen erin slagen om de kunst van het oorlogvoeren en bewapening zo machtig 
wordt dat niemand er weerstand aan kan bieden dan neemt trots en partijdigheid toe en worden 
ze ook onrechtvaardig. Daarna verliezen ze alle macht door onderlinge strijd, of er staat een 
machtig man op uit een onbeduidende familie die ze onderwerpt, net als Shivajee en Gobind 
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Singh zijn opgestaan tegen de Mohammedaanse heerschappij en compleet de Islamitische macht 
in India hebben vernietigt.  
 
Het feit dat de Aryas de soevereine heersers waren van de wereldbol sinds het begin van de 
schepping tot de grote oorlog genoemd de Mahabharata wordt ondersteund door de autoriteit 
van de Maitre Upanishad die zegt: 
 
Maitre Upanishad 1, 4 
Behoudens deze waren er andere machtige heersers van de wereld die soeverein waren zoals 
Sudymna, Bhuridyumna, Indradyuamna, Kuvalyashwa, Yan ranashwa Baddhyrashwa, Ashwapati, 
Anranya, Akshasena, en andere koningen als Mauruta en Bharat. 
 
De namen van deze soevereine heersers als Swyambhava worden duidelijk benoemd in de 
Mahabharata, Manu Smriti en andere boeken der autoriteit. Alleen de vooringenomen en de 
onwetende kunnen beweren dat dit valse zaken zijn. 
 
Vraag 
Is het waar dat er in de oudheid er kennis was over vuurwapens zoals de Agneyastra, war we over 
lezen in de Sanskriet literatuur. Was er toen ook al kennis van kanonnen en muskieten? 
 
Antwoordt 
Ja, het is waar.  Geweren en soortgelijke vuurwapens waren bekend in de oude tijden. De 
Agneyastra en soortgelijke wapens kunnen worden gemaakt door toepassing van 
wetenschappelijke principes. 
 
Vraag 
Zijn de wapens niet tot bestaan gebracht door magische formules aangereikt door de Goden? 
 
Antwoordt 
Nee. De productie van deze wapens is tot stand gekomen door er diep over na te denken 
(mantra). Maar door slechts een mantra uit te spreken, dat slechts een collectie is van woorden, 
kan je niets fysieks vromen. Men beweert ook dat vuur kan worden gemaakt door een bepaalde 
mantra te reciteren. Aan deze mensen moet de vraag gesteld worden hoe het komt dat de keel en 
tong van de persoon niet in brand vliegt? Hoe komisch zou het zijn dat iemand zichzelf in de brand 
steekt terwijl hij zich concentreerde op de dood van zijn vijand. De letterlijke betekenis van het 
woord mantra is de kracht van denken, zoals Raja Mantri (Raja=staat, en mantri=hij die denkt), is 
hij die nadenkt over de zaken van de staat en is de adviseur van de koning. 
 
Dus, door diep nadenken kan je kennis krijgen van de wetten der natuur, en door deze wetten op 
de juiste wijze toe te passen kan men de kunst begrijpen om machines te maken. 
 
Hij kan dan bijvoorbeeld ontdekken dat als je een ijzeren pijl of een bal gevuld met een bepaalde 
substantie in vuur steekt dat die dan rook zal produceren, en die substantie als het in contact 
komt met lucht/zuurstof of stralen van de zon dat het dan vlam zal vatten, en op deze wijze is de 
Angeyastra ontdekt. De vuur die het doet ontstaan zal haar effect verliezen, als de commandant 
van de tegenpartij een Varunastra zal afschieten, die van materiaal is gemaakt waarvan de rook 
vervormt in een wolk. Zodra het in contact met de lucht komt dan zal het onmiddellijk starten te 
regenen en wordt zo de vuur gedoofd. Ze kenden ook wapens als de Nagaphansa, die verlamming 
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veroorzaakte, en de Mohanastra, die een bedwelmende effect op de vijand had en kon leiden tot 
verstikking, en de Pashupatastra, dat is een ander soort van Agneyastra, die elektriciteit doet 
ontstaan uit een draad van glas of ander substantie en dodelijk effect had. 
 
Wat betreffende de woorden Top (kanon) en Bandok (muskiet), deze behoren tot een 
buitenlandse taal en niet tot de Sanskriet of tot welk ander inheemse taal dan ook. Wat de 
buitenlanders een Top (kanon) noemen, heet bij ons een Shatagahni (letterlijk dat wat honderden 
tegelijk doodt) en van Bandok (muskiet), noemen wij Bhushundi in Sanskriet en Arya Bhasha, een 
van de meest gesproken inheemse Indiase taal. Zij die de Sankriet literatuur niet kennen spreken 
allerlei onzin. Hun geschriften worden door geleerden als niet authentiek gezien. Alle kennis dat 
bestaat in de wereld is begonnen en heeft haar bron in Aryavarta (India). Daarna is het verspreid 
naar Egypte, van Egypte is het naar Griekenland verspreid, van daar naar de gehele continent van 
Europa, van daar naar Amerika en andere landen. Zelfs tot de dag van vandaag staat India op de 
eerste plaats vergeleken met andere landen qua kennis van de Sanskriet. Het idee dat de Duitsers 
de beste Sanskriet geleerden zijn en dat niemand zoveel Sanskriet heeft gelezen als Max Muller is 
geheel niet gefundeerd. Natuurlijk is het zo dat in een land waar er geen hoge bomen groeien 
wordt zelfs de wonderboom (maximaal 13 meter) of de gewone Castor olie plant voor een eik 
aangezien. 
 
Omdat de studie van Sanskriet in Europa bijna niet bestaat, worden Duitse geleerden zoals Max 
Muller die slechts een klein beetje Sanskriet hebben gelezen gerekend tot een autoriteit, maar 
vergeleken met India zijn de aantallen Sanskriet geleerden nog steeds heel klein. Van de president 
van een Duitse universiteit zijn we te weten gekomen dat er te weinig mensen in Duitsland zijn 
die een brief in Sanskriet kunnen vertalen. 
Het kennisniveau van Max Muller hebben we kunnen vaststellen door de bestudering van zijn 
“Geschiedenis van de Sanskriet” literatuur en zijn commentaren op sommige mantra’s van de 
Veda’s. Het is de professor gelukt om het een en ander te vertalen met behulp van de Tikas of 
parafraseren van de Veda’s stromingen in India. Hij vertaalt bijvoorbeeld het woord Bradhnam in 
“paard” uit een Vedische vers die als volgt gaat; Yunjanti bradhnam arusham charanti. Zelfs de 
vertaling door de Sayanacharya’s tot “zon” is een betere vertaling, maar het ware betekenis van 
het woord Bradhnam is de “al-doordringende geest”. Dit bewijst hoeveel kennis van de Sanskriet 
professor Max Muller en andere Duitsers hebben. 
 
Het is een feit dat alle bestaande wetenschappen en religies haar oorsprong in India vinden en 
van daaruit zijn ze verder verspreidt. De Fransman de heer Jacollit zegt in zijn boek “Bijbel in 
India” dat India het bron is van alle kennis en goede instituties. Alle wetenschappen en religies 
zegt hij hebben hun oorsprong in dit land. Zij bidden tot God; “O heer, moge u ons land tot de 
hoogte van de beschaving brengen en vooruitgang geven dat door India is bereikt in de oude 
tijden. Prins Dara Shikoh is tot dezelfde conclusie gekomen en in geen andere taal kan de kennis 
zo perfect gevonden worden als in de Sanskriet. In zijn commentaren op de Upanishads zegt hij 
dat Arabisch en andere talen had bestudeerd, maar zijn twijfels verdwenen niet, noch was hij 
gelukkig totdat hij de Sanskriet taal ging bestuderen. Daardoor zijn als zijn twijfels verdwenen en 
is hij erg gelukkig geworden. Kijk maar naar de tempel van “Man” in Benares en hoe het de Zodiac 
weergeeft. Het is zo goed dat het tot de dag van vandaag wonderlijke informatie geeft over 
astronomie, alhoewel er niet goed voor is gezorgd. Het zou een zeer goede zaak zijn als de 
regering van Jaipur de tempel zou verzorgen en restaureren. 
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Het is jammer dat dit juweel van land zo hevig heeft geleden onder de schokken van de Grote 
Oorlog dat het tot de dag van vandaag nog niet hersteld is van dat effect, maar er kan geen twijfel 
bestaan over de ondergang van een land waarvan de broeders elkaar beginnen te doden. Terecht 
wordt er gezegd; 
 
Vridha Chanikya, XVI, 17 
“Als de tijd van vernietiging aanbreekt, raakt het intellect aangetast en doet de mens domme 
dingen”. Als ze goed advies krijgen dan volgen ze deze niet op, maar gaan er tegen in en zijn wel 
genegen om onsamenhangend advies op te volgen. Nadat de meeste geleerde mannen, koningen 
en heersers, zieners en heiligen werden gedood of dood gingen tijdens  de Grote Oorlog, begon 
het licht van kennis te doven, en daarmee eindigde ook de verspreiding van de Vedische kennis. 
Het volk viel ten prooi aan onderlinge jaloezie, haat en verwaandheid. De sterken grepen de 
macht in het land en benoemden zichzelf tot koningen. Dus, nadat het Rijk werd opgedeeld in 
zoveel kleine staten zelfs in India, wie kon dan nog de buitenlandse eigendommen in beheer 
houden?  
 
Nu zelfs de Brahmanen geen kennis meer hadden, kon men ook niet meer spreken van de 
onwetendheid van de Kshatriyas, Vaishyas en Shudra’s. Zelfs de studie van de aloude Veda’s en 
Shastra’s stierven uit. De Brahmanen leerden een deel van de Veda’s uit het hoofd, net voldoende 
om ervan te kunnen leven. En zelfs dat beetje hebben ze de Kshatriyas en anderen niet 
onderwezen. Nu de onwetende de leraren werden van het volk nam bedrog, fraude, hypocrisie en 
niet-religiositeit steeds meer toe. De Brahmanen bedachten dat ze wel iets moesten ondernemen 
om een inkomen te hebben om te kunnen overleven. Ze hielden een vergadering en besloten de 
Kshatriyas en anderen op de volgende wijze te onderwijzen; “jullie mogen alleen ons aanbidden”. 
Jullie kunnen nooit de hemel of verlossing bereiken zonder ons te dienen. Als jullie ons niet 
dienen zullen jullie in de hel belanden.  
 
De Vedische zieners en heiligen die de Veda’s en Shastra's hebben geschreven hebben die 
mannen tot Brahman verklaard die zijn; geleerd, rechtvaardig en waardig voor respect. Maar hier 
hebben zij die onwetend waren, lustig, bedriegers, grenzeloos, lui en anti-religieus zichzelf 
verklaard tot Brahmanen en waardig voor eerbied. Maar hoe kunnen we de standvastige 
deugdzaamheid van de rechtvaardige, geleerde en waarheidlievend Brahman in hun vinden? 
Nadat de Kshatriya's en anderen helemaal geen kennis meer hadden van de Sanskriet en haar 
wetenschap geloofden deze simpele zielen alle onzin verhalen en verzinsels die deze Brahmanen 
vertelden. De mensen raakten verstrikt in hun net van hypocrisie en werden onder controle 
gebracht en onderwezen als volgt; 
 
Pandava Gita: 
“Dat wat een Brahman verklaart is net zo onfeilbaar als komende van Goddelijke lippen”. 
 
Nadat de Kshatriya's en anderen die meer geld dan hersenen hadden de volgelingen van de 
Brahmanen werden, kregen deze een gouden kans om te genieten van grenzeloze seksuele 
geneugten. Ze verklaarden dat alle andere zaken in de wereld eigenlijk voor hen bestemd was. 
Hiermee verwierpen ze het hele systeem van klassen en orde, en baseerden het verkrijgen van 
positie in de samenleving op basis van toevallige geboorte in plaats van op kwaliteiten, karakter 
en inspanning van de mensen zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Ze begonnen zelfs giften te 
ontvangen in naam van de doden, ze begonnen feitelijk te doen wat ze wilden. Ze gingen zo ver 
door te beweren: “wij zijn de heren van de aarde. Niemand kan de hemel bereiken zonder ons 



215 
 

eerst te dienen”. De zogenaamde Brahmanen van tegenwoordig zeggen dezelfde dingen. Als je 
deze Brahmanen vraagt wat hun lot zal worden na de dood, omdat ze zulke slechte daden begaan 
dat ze niks anders verdienen om te worden tot wormen, mieren, motten en dat soort, dan 
worden ze erg boos en roepen uit. “Als wij u vervloeken dan bent u verdoemd, omdat het 
geschreven staat”. Hij die een Brahman iets aandoet is vervloekt. Het is wel waar dat hij die een 
man iets verkeerds aandoet, die is geleerd in de Vedas, en goed belezen in de heilige kennis en 
vergeven is van genade en rechtvaardigheid en die begaan is met het welzijn van de hele wereld 
en daarom een Brahman wordt genoemd, die man is zeker vervloekt, maar u verdient het niet om 
Brahman te heten noch verdienen jullie onze verering.  
 
Vraag 
Wat zijn wij dan? 
 
Antwoordt 
Jullie zijn paters. 
 
Vraag 
Wat is een pater? 
 
Antwoordt 
Het woord pater betekent van origine in het latijns vader, maar hier bedoelen wij er een persoon 
mee die anderen beroofd door fraude en hypocrisie om zijn zelfzuchtige doelen te bereiken. 
 
Vraag 
Nee, wij zijn Brahmans en heilige mensen (Sadhu’s) omdat onze voorouders ook Brahmans waren 
en wij zijn hun nakomelingen en daarom ook heilige mensen. 
 
Antwoordt 
Dat moge waar zijn, maar je wordt geen Brahman of Sadhu omdat je de afstammeling bent van 
Brahman ouders of volgeling van een Sadhu. De mens wordt Brahman door het hebben van een 
goed karakter, door het verrichten van goede daden en door het bezitten van goede deugden als 
onbaatzuchtigheid. Van de paters en pausen van Rome wordt verteld dat zij hun volgelingen 
vertelden; als jij je zonden aan ons opbiecht dan verlenen wij je absolutisme ervan. Niemand 
zeiden ze kan de hemel bereiken zonder ons te eren en daardoor onze permissie te hebben 
verkregen. Wil jij de hemel betreden dan moet je geld bij ons storten en in bewaring geven en je 
zal in de hemel de waarde ervan in eigendommen terug krijgen. Als de onwetenden dit hoorden, 
ze hadden immers meer geld dan hersenen, en waren gretig om de hemel te bereiken dan gaven 
ze de bedongen bedragen aan de paters die  dan staand voor het beeld van Jezus Christus en 
Maria een cheque schreven met woorden als; o heer Christus, de drager van deze cheque heeft 
Rs. 100.000,- gestort als credit en mag toegelaten worden tot de hemel. Als hij daar aankomt wilt 
u hem dan in uw vaders koninkrijk hem geven, huizen, tuinen en parken ter waarde van Rs. 
25.000,-, paarden, rijtuigen en dienaren ter waarde van Rs. 25.000,-, eten, drinken en kleding etc. 
ter waarde van Rs. 25.000,- en ehm het resterende bedrag van Rs. 25.000,-  contant overhandigen 
zodat hij zijn vrienden en broeders en andere relaties kan vermaken. De pater schreef dan de 
naam van degene die stort en zegt: zeg tegen je dierbaren om de cheque onder je hoofd in je graf 
te leggen. De engelen zullen dan komen en je meenemen naar de hemel, en als je daar aankomt 
samen met je cheque dan krijg je alles wat erin wordt genoemd. Het lijkt erop dat de pater de 
monopolie heeft op de hemel.  
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Deze bedrieglijke praktijken hebben in Europa zolang dat het continent onwetend was kunnen 
voortduren, maar nu het volk in Europa wijs is geworden en verlicht, kunnen deze valse praktijken 
niet meer zo floreren, maar het is nog niet helemaal verdwenen. Net als in Europa heeft dit 
bedrog in vele vormen zich ook in India voorgedaan en hebben de pandits hun net van fraude en 
hypocrisie kunnen spreiden. Ze hebben kunnen voorkomen dat de heersers en burgers van het 
land kennis konden opdoen en mannen van goede karakters konden omgaan. Feitelijk hebben ze 
niks anders gedaan dan de mensen voortdurend misleiden. Maar onthoudt dat dit alleen opgaat 
voor degene die fraude en hypocrisie praktiseren en andere duivels eigenschappen bezitten, zij 
heten pater, terwijl zij, die zelfs bij de zogenaamde Brahmans die een rechtvaardig leven leiden, 
die geleerd zijn en gewijd aan het algemeen belang, zij verdienen het om de ware Brahmans en 
heilige genoemd te worden. Het is dus een plicht om te kunnen onderscheiden de bedrieger, de 
hypocriet en de zelfzuchtige met andere woorden zij die zichzelf verrijken ten koste van anderen. 
Dat is de pater. Terwijl wij goede en geleerde mannen noemen Brahman en Sadhu (heilige); want 
waren er niet van deze ware Brahmans geweest od Sadhu’s die ontsnapt waren aan de valstrikken 
gelegd door de Jains, Mohammedanen Christenen, wie zou dan de liefde voor de Veda’s hebben 
bewaard en de Shastra’s in de geesten van de Arya’s en gezorgd voor het behoud van het systeem 
van klassen en ordes? Dit kan alleen het werk zijn geweest van ware Brahmans en Sadhus’s. Manu 
heeft gezegd: “laat een wijze nectar onttrekken zelfs vanuit gif”. De uitvlucht van de Arya’s, 
hoewel misleidt door praktijken van de paters en uit de klauwen van de Jain en andere religies 
lijkt inderdaad op het onttrekken van nectar uit gif.  
 
Nu de Arya’s zelfs de meest basale kennis van de Veda’s niet meer kenden werden de priesters 
die een klein beetje kennis hadden van de rituelen hooghartig en arrogant. Ze verenigden zich en 
lieten voor koning en anderen verklaren dat het onwettig was om een Brahman of Sadhu te 
bestraffen en maakten teksten als: “laat nooit een Brahman worden doodgemaakt”; een Sadhu 
mag nooit worden gedood. Deze teksten waren natuurlijk bedoeld geweest voor de ware en 
rechtvaardige Brahmans en Sadhu’s, maar werden nu gebruikt door de hypocrite paters om hun 
posities veilig te stellen. Ze starten ook met het schrijven van boeken met valse beweringen uit 
naam van de grote zieners en heiligen uit het verleden om zo autoriteit voor de boeken te 
schrijven. Ze begonnen uit naam van de grote Vedische zieners en heiligen deze boeken voor te 
dragen. En zo kregen ze het voor elkaar dat ze uit naam van de grote zieners buiten bereik van de 
wet werden gesteld. En begonnen strikte regels op te stellen zoals; dat niemand naast ze mag 
zitten, eten of drinken, komen en gaan slapen of wakker zijn zonder dat ze daar toestemming 
voor hadden gegeven. De regeerders hebben ze zover gekregen dat deze zogenaamde Brahmans 
en Sadhu’s, die eigenlijk paters zijn, kunnen doen wat ze willen. Ze mogen nooit gestraft worden. 
De heersers moeten er zelfs niet aan denken om ze te bestraffen. Nu de mensen zo onwetend 
waren geworden, konden de paters doen wat ze wilden en anderen ook aanzetten tot wat ze 
wilden.  
 
Deze duivelse praktijken begonnen wortel te schieten ongeveer 1000 jaren voor de Grote Oorlog, 
en hoewel de Vedische wijzen en zieners toen nog leefden, begon de zaad van traagheid, 
verwaarlozing, onderlinge jaloezie en haat te ontkiemen, om uiteindelijk uit te groeien tot 
machtige grote bomen. Nu het prediken van het ware woord uitgestorven was en onwetendheid 
over heel India had verspreid en het volk begon te vechten met elkaar staat het geschreven; 
 
Shankhya III, 79, 81 
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Rechtvaardigheid, welvaart, het bemachtigen van legitieme wensen en verlossing kan alleen 
bereikt worden als er leraren van de hoogste soort gevonden kan worden in een land, maar in de 
afwezigheid van goede leraren en goede discipelen zal onwetendheid heersen. Wanneer er goede 
leraren geboren worden die de waarheid prediken, verdwijnt onwetendheid en het licht van 
waarheid zal beginnen te schijnen.  
 
Vervolgens begonnen de pandits met gebruik dat ze zichzelf lieten aanbidden. De mensen 
moesten hun voeten aanbidden omdat de pandits vertelden dat alleen daarin het toekomstige 
geluk gevonden kon worden. Na het volk in het zijn geheel onderworpen te hebben en in hun 
macht hadden gekregen storten de pandits zich in sensualiteit. Ze gedroegen zich net herders en 
het volk waren de schapen, onwetendheid ging nu voor kennis, kracht, moed, moedigheid en 
dapperheid en alle andere goede kwaliteiten gingen verloren. De pandits gedroegen zich nu 
grenzenloos en starten met het drinken van wijn en vlees te eten. Hierna ontspringt uit hun 
midden een sekte die boeken schreven genaamd Tantra’s, waarin stellingen geponeerd werden 
die begonnen met de woorden Shiva heeft gezegd, Parvati zei, Bhairava heeft gezegd. In deze 
boeken zijn opmerkelijke zaken opgeschreven als: 
 
Kalitantra 
“(Madya) wijn, (Mansa) vlees, (Meena) vis, (Mudra-cakes), (Maithuna) tezamen, al deze vijf die 
beginnen met de letter M leiden tot verlossing in alle tijden. 
 
Kularnava Tantra 
Zolang mensen in de cirkel van Bhairava verkeren worden ze allen gerekend tot de tweemaal 
geborene, maar als ze de cirkel verlaten vervallen ze weer tot hun eigen klasse.  
 
Mahannirmana Tantra 
Hij, die drinken en drinkt tot hij neervalt, op staat en weer drinkt zal nooit meer weer geboren 
worden. 
 
Jnana Sankalani Tantra 
Behalve met zijn moeder mag een man sex hebben met alle andere vrouwen. De Veda’s en 
Sahstra’s zijn net hoeren. Maar de Shambavi Mudra is net een vrouw van hoge geboorte die op 
een hoge stand leeft. 
 
Hoe groot is het bedrog van deze domme priesters om te stellen dat wat eigenlijk behoort tot de 
ergste soort van zonde zij hebben verheven tot een hoge deugd. De Veda verwerpt dit ook, maar 
het is de Vama Margis gelukt om dit soort praktijken te verwezenlijken. Het eten van vlees, wijn, 
vis en andere lekkernijen en zoetigheden en grenzeloze lust en sex worden geprezen als middel 
tot verlossing. Door te geloven dat de mannen incarnatie van Shiva zijn en de vrouwen incarnatie 
van Parvati hebben ze de volgende absurde vers verzonnen: 
“Ik ben Shiva en jij bent Parvati, laat ons paren. En zo hebben ze sex met elkaar, het maakt niet uit 
wie de man of vrouw is, en zij zien hier geen nadeel in. De vrouwen van laag allooi wiens 
aanraking zelfs vervuilend is worden door hun tot hoge reinheid gerekend. In de Shastra is het 
bijvoorbeeld verboden om een menstruerende vrouw aan te raken, maar de Vama Margis rekent 
haar tot de reinen. Zie wat voor onzin ze verder schrijven; 
 
Rudrye mala Tantra 
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Sex hebben met een menstruerende vrouw is als het nemen van een bad in de heilige water van 
Pushkar, met een vrouw van laag allooi als een pelgrimstocht naar Kashi (Benares), met een 
vrouw die leer bewerkt is als het nemen van een bad in de Ganges in Pragaya (Allahabad), en met 
een wasvrouw als een plegrimstocht naar Mathura, en met een prostituee als een pelgrimstocht 
naar Ayudhya. Ze noemen wijn bedevaart, vlees noemen ze rein en bloemen, vis, nummer 3, 
komkommer, paren nummer 4 en gebak nummer 5. Ze hebben vlees zulke namen gegeven zodat 
anderen niet kunnen begrijpen wat ze ermee bedoelen. 
Ze vergelijken zichzelf met de lotus, vriendelijk van aard, moedig, genadig, machtig enzovoorts, 
terwijl ze anderen noemen doornig, pervers, uitgemergeld net als dieren. Ze zeggen dat bij een 
bijeenkomst van de Varma Margis alle mensen, of het nou Brahmanen zijn of de onaanraakbaren, 
Dwijas worden (de tweemaal-geborene) maar zodra de bijeenkomst ten einde komt vervalt ieder 
weer terug naar zijn eigen klasse.  
Tijdens een Bhairava bijeenkomst markeren of tekenen zij een driehoek, een vierkant of een cirkel 
op de grond of op een houten bord en plaatsen daar een fles wijn, die ze dan aanbidden en 
roepen dan “oh wijn, jij bent vrij van de vloek can Brahma. Op een afgezonderde plek waar alleen 
de Vama Margis mogen komen ontmoeten mannen en vrouwen elkaar; de mannen ontkleden de 
vrouwen en aanbidden deze en de vrouwen doen hetzelfde bij de mannen. Dan heeft iedereen 
met elkaar sex, het maakt niet uit of het je eigen vrouw is, dochter, moeder, zuster of 
schoondochter of een relatie van een ander. 
 
Ze vullen een cup met wijn en zetten vlees en zoetigheid op een blad. Dan neemt de 
hoofdpriester de cup in zijn hand zegt; “Ik ben Bhairava (de Indiase Bachus) of ik ben Shiva en 
drinkt het op. Daarna drinken de anderen uit hetzelfde beker. Ze aanbidden dan het naakte 
lichaam van een prostituee of een andere vrouw of het lichaam van een man en geven deze een 
zwaard om vast te houden en roepen dan jij bent een Godin (Devi) of een grote God (Mahadeva). 
Ze aanbidden vervolgens de geslachtsdelen van de man of vrouw en drinken om de beurt uit de 
beker. Ze drinken door tot totale dronkenschap en dan kunnen ze paren met wie ze willen, het 
maakt niet uit of het de eigen zuster is, moeder of dochter. En soms als ze dan goed bedwelmd 
zijn dan vechten ze met elkaar, slaan elkaar met de schoenen of trekken aan het haar of schoppen 
elkaar. Mocht iemand daar kotsen, dan kan hij die de hoogste perfectie heeft bereikt, dat is een 
Aghori (een alleseter) of iemand die het wilt, zelfs de braaksel opeten. Over een ingewijde zeggen 
ze; 
 
Tnana Sankalani Tantra 
Hij die fles na fles kan op drinken in een publieke omgeving, verblijft in een bordeel om zich te 
misdragen, en andere vergelijkbare zondige daden begaat zonder een vorm van wroeging of 
schaamte, is vergelijkbaar met een machtige soevereine heerser van de hele aarde onder de 
Vama Margis. Kortom, de grootste zondaar onder hen is machtig, terwijl hij die deugdzaam is en 
bang om slechte daden te begaan wordt nietig genoemd, omdat in een van hun geschriften staat; 
 
Jnana Sankalani Tantra 
Hij die terughoudend is in plegen van slechte daden uit angst voor de publieke mening, of die de 
geboden van het schrift niet volgt, of omdat het schade brengt aan de familienaam of en dat de 
mensen op je zullen neerkijken is mens, terwijl hij die slechte daden begaat zonder enige 
schaamte heilig is (hij is de eeuwige Shiva). 
 
De Udissa Tantra beschrijft de volgende ceremonie. Plaats wijn in de vier hoeken van een kamer. 
Laat dan een man drinken uit de ene fles in de hoek, dan uit de andere hoek en dan weer uit de 
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derde hoek, en daarna uit de vierde hoek en doorgaan met drinken tot hij op de grond valt als een 
boomstam. Als hij dan bij is gekomen laat hem dan nog een keer de ronde doen, en nog een 
derde keer herhalen, en nadat hij voor de vierde keer opstaat zal hij nooit meer weer geboren 
worden. Maar feit is dat het heel erg moeilijk gaat worden voor deze persoon om ooit weer als 
mens geboren te worden. Zij zullen geboren worden als hele lage wezens en heel lang op dat 
niveau blijven. In de Tantra boeken van de Vama Margis is geschreven dat een man sex kan 
hebben met alle vrouwen (behalve met zijn moeder), al zijn het zijn zusters, dochter of andere 
relaties. Onder hen zijn tien vormen van hogere kennis bekend. Een van ze is de Mantangi kennis. 
Dit is de kennis waarin onderwezen wordt dat zelfs dat de man zelfs met zijn moeder sex kan 
hebben. Deze mensen mompelen wat magische formules tijdens het paren met de hoop dat ze 
een soort van occulte macht zouden krijgen. Inderdaad zijn er maar weinig mensen in de wereld 
die zo idioot en gek zijn als de Vama Margis. 
 
Hij die leugens promoot zal de waarheid moeten bedekken. Daarom zeggen de Vama Margis; de 
Veda’s en de Shastra’s en andere oude boeken zijn als gewone hoeren, maar de Sham bhavi 
Mudra is als een dame van de hoge klasse. Het is natuurlijk geen wonder dat de Vama Margis die 
de laagste vorm van moraal hebben tegen de Veda’s zijn. Later nadat hun religie door heel India 
was verspreid, hebben sommige van hun duivelse praktijken toegeschreven aan de Veda’s op de 
volgende manier; 
“Laat de man wijn (Sura) drinken tijdens de Sautramani Yajna”. 
“Vlees eten in een Yajna is toegstaan” 
“Het doden van een dier is geen dood meer als dit gebeurt in een Vedische offer”. 
 
Manu, V, 56 
Het is niet verdorven om vlees te eten, wijn te drinken en overspel te plegen, omdat dat de 
natuurlijke neiging is van geschapen wezens, maar er weerstand aan bieden brengt groot 
voordeel. 
Het woord Sura, betekent eigenlijk niet wijn zoals voorkomend in de voorgaande quote. Het 
woord betekent de sap van een kruipplant genaamd Soma. Je kan de Vama Margis vragen die de 
praktijk van dier offers hebben geïntroduceerd of het het heilzaam zou zijn om de Vama Margis 
en zijn familie tijdens een Yajna de doden, nu dat toch niet echt doden zou zijn? 
 
Het is kinderlijk om te stellen dat het eten van vlees, drinken van wijn en plegen van overspel 
geen zonde zou zijn, omdat het eten van vlees niet kan zonder het doden van dieren, en het kan 
nooit te rechtvaardigen zijn om een dier te doden of pijn te doen zonder enige reden. Het drinken 
van wijn wordt in alle heilige boeken verboden en nergens behalve in de boeken van de Vama 
Margis wordt het toegestaan. 
 
Sexuele omgang met een vrouw die niet is de gehuwde partner is, zonder twijfel een zonde. Hij 
die het verklaart als toegestaan is inderdaad een grote zondaar.  
 
De Vama Margis hebben dit soort zaken ingevoegd in de verzen van de grote zieners en hebben 
ook heel wat boeken uit hun naam geschreven. Ze hebben ingevoerd praktijken als Gomedha, de 
offer van koeien tijdens een Yajna en de Ashwamedha, een offer waarin paarden worden gedood. 
Ze verklaarden dan door het offeren van deze dieren dat zowel de dieren en de Yajmana de hemel 
zouden bereiken. Deze duivelse praktijken hebben kunnen ontstaan vanwege hun onwetendheid 
omtrent de ware betekenissen van de woorden Ashwamedha, Gomedha en Naramedha niet 
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kennen zoals ze voorkomen in de Brahmans. Hadden ze de ware betekenis van deze woorden 
gekend dan hadden ze nooit zulke zonden begaan of zulke blunders gemaakt. 
 
Vraag 
Wat is dan de ware betekenis van Ashwamedha, Gomedha en Naramedha? 
 
Antwoordt 
Het heeft in ieder geval niet de betekenis van wat de Vama Margis denkt. Nergens in de 
geschriften is te vinden dat paarden, koeien en mensen geofferd moeten worden in de heilige 
vuur van de Homa. Dit soort absurditeiten zijn alleen in de boeken van de Vama Margis te vinden. 
Mocht u in de oude geschriften zoiets ontdekken dan moet u begrijpen dat ze zijn ingevoegd door 
de Vama Margis. Zie wat de Shatpatha Brahmana over dit onderwerp zegt: 
 
Shatpatha Brahmana XIII, 1, 6, 3 
Een koning heerst over zijn volk goed en rechtvaardig. Dit heet Ashwamedha. Een geleerde mens 
geeft kosteloos het cadeau van kennis aan het volk. Ook dit heet Ashwamedha. Het verbranden 
van geklaarde boter en geurige en helende substanties in vuur om het atmosfeer te reinigen 
wordt ook genoemd Ashwamedha. 
 
Shatpatha Brahmana IV, iii, 1, 26 
Het voedsel puur houden, de zintuigen onder controle, het juiste gebruik van de zonnestralen en 
de aarde vrij houden van vervuiling is Gomedha. 
 
De crematie van het lichaam van de overledene in overeenstemming met de principes van de 
Veda’s heet Naramedha. 
 
Vraag 
De offeraars beweren dat de Yajmana en de dieren die verbrandt worden in een offer naar de 
hemel gaan, en dat de dieren die zijn verbrandt weer tot leven worden gewekt. Denkt u dat dit 
waar kan zijn? 
 
Antwoordt 
Nee, dit kan niet waar zijn, en als het waar zou zijn dat ze naar de hemel gaan, waarom zou dan 
niet hij en ook zijn relatie die dat beweert worden gedood en verbrandt als offer om zo de hemel 
te bereiken en waarom kunnen de de offeraar en zijn relaties niet weer tot leven gewekt worden 
nadat ze zijn gedood en verbrandt in de offer? 
 
Vraag 
Als de Veda’s dit soort zaken niet voorschrijven, waarom moeten dan de Vedische Hymnes 
worden gereciteerd tijdens de offer? 
 

Antwoordt 
De hymnes kunnen niet voorkomen dat ze worden gereciteerd omdat het slechts een collectie 
van woorden zijn, maar ze betekenen niet dat dieren geslacht moeten worden en verbrandt in 
een offer. De Vedische hymnes zoals Agnaye Swaha etc. betekenen dat geklaarde boter en andere 
geurige en helende substanties wanneer verbrandt in het vuur, de lucht, regen en water zal 
reinigen en zo geluk en voorspoed zal brengen. Hoe kunnen deze idioten de ware betekenis van 
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de Vedische hymnes kennen, omdat hun zelfzuchtigheid slechts erop gericht is zichzelf te 
plezieren en zichzelf te bevoordelen. 
 
Door deze immorele gebruiken, de paterse praktijken zoals eten geven aan de pandits om zo de 
geest van de overledene tevreden te stellen, werd geboren een zeer gevaarlijke religie genaamd 
Jainisme en Boeddhisme, die tegengesteld zijn aan de leer van de Veda’s en Shastra’s. Het is zo 
dat er in dit land er een zekere koning was van Gorakhpur die een offer uitvoerde onder leiding 
van de pandits. De priesters hadden de koningin gemeenschap laten hebben met een paard als 
onderdeel van het offer en zij kwam te sterven.  De koning werd hier zo boos over dat hij het 
aardse leven verwierp en het koninkrijk voor zijn zoon achter liet, hij werd een bedelmonnik en 
begon met blootleggen van het bedrog van de pandits. Er waren twee sektes van de Jain en 
Boedhisme genaamd Charavaka en Abhanaka. Haar volgelingen schreven verzen als; 
 
Als een dier wordt gedood en verbrandt in het offervuur en dan naar de hemel gaat, waarom zou 
dan niet de Yajmana (de leider van het offer) zijn eigen vader en andere dierbaren doden en 
verbranden in het offer om ze zo te helpen de hemel te bereiken? 
 
Als een overledene voedsel kan krijgen door deze aan de priester te eten te geven, dan is het 
nutteloos om als je naar het buitenland gaat om geld mee te nemen om van te leven, want als 
voedsel aan de priester gegeven een dode kan bereiken, waarom kan dan eten en drinken die wij 
thuis bereiden niet iemand die in het buitenland is bereiken? Als iemand in het buitenland woont 
of zelfs maar vijf meter verwijderd is van de plek waar de voedsel uit zijn naam wordt 
aangeboden, het voedsel hem niet kan bereiken of hij het niet kan verwerken, is het onmogelijk 
dat een overleden familielid voedsel kan ontvangen dat uit zijn naam is geofferd. 
 
De mensen raakten overtuigd van de lessen van de Charavakas en anderen omdat ze de toets der 
redelijkheid doorstonden. Daarom begon het Jainisme en Boeddhisme te floreren. Nadat 
koningen en andere rijken de volgelingen begonnen te worden van deze religies begonnen de 
paters/pandits het ook te omarmen omdat zij daar gaan waar er geld is te vinden. Ze omarmden 
spoedig het Jainisme. Er zijn vele paterse praktijken ook onder de Jains, maar van een andere 
soort. Dit wordt besproken in hoofdstuk 12. Een groot deel van het volk omarmden deze religies, 
behalve zij die leefden in de heuvels van Benares en Canouj, in het westen en in het zuiden van 
India.  
 
De Jains die geen kennis hadden van de Veda’s en dit ook niet onderzochten schreven de paterse 
en hypocriete handelswijze van de priesters toe aan de Veda’s en begon met de geschriften zwart 
te maken. Ze verboden de studie en kennis van de Veda, en onderdrukten het gebruik van het 
dragen van de heilige koord, de Yajnopavita, die symbool staat voor cultuur en van het behoren 
tot de drie hogere klassen, ze schaften het systeem van Brahmacharya af, etc, en vernietigden net 
zoveel Vedische geschriften dat ze te pakken konden krijgen, en ze vervolgden en onderdrukten 
de Aryas zoveel mogelijk. Nadat ze zoveel macht hadden gekregen dat ze nergens bang voor 
hoefden te zijn begonnen ze hun volgelingen te bevoordelen en voor te trekken, zowel de 
werkenden als ook de bedelmonniken. De volgelingen van de Veda hebben ze onteerd en 
gestraft. Ze begonnen te leven in weelde en welstand en trots maakte dat ze ongemanierd 
raakten. Ze begonnen ook met het maken van grote beelden van hun leraren die ze Tirthankaras 
noemden, van Rishabhdeva tot Mahavira en begonnen met het aanbidden van deze. En zo is het 
praktijk van de beeldverering ontstaan in India. Het geloof in de ware God nam af en in plaats 
daarvan begonnen de mensen beelden te aanbidden. Het Jainisme heeft ongeveer 300 jaar 
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overheersend geweest in India. De mensen waren gedurende deze periode niet meer op de 
hoogte van de kennis van de Veda’s. Dit is ongeveer 2500 jaren geleden gebeurd. 
 
Shankaracharya, een Brahman uit Dravid (zuid India) bestudeerde ongeveer 2200 jaren geleden 
grammatica en alle andere Shastra’s-boeken der logica, filosofie, metafysica, theologie etc 
gedurende zijn hele leven en hij zag de teloorgang van de religie in het land en begin te prediken: 
“wat een zonde, de ware “vergelijkende” Vedische religie is verdwenen, terwijl de atheïstische 
religie is overgebleven tot groot nadeel van de mensen. Deze religie (Jainisme) moeten op de een 
of andere manier een halt toe roepen. Shankaracharya had niet alleen de Veda’s bestudeerd maar 
ook de boeken van de Jains. Hij begon na te denken wat de beste methode zou zijn om de 
Jainisme een halt toe te roepen? Hij kwam tot de conclusie dat debatteren met de Jains de beste 
methode zou zijn om ze aan te pakken. Met dit doel voor ogen reisde hij af naar Ujjain in centraal 
Azie waar Sudhanwa koning was. Sudhanwa had Jain geschriften gelezen en kende ook een beetje 
sanskriet. Shankaracharya startte hier met het prediken van de Vedische religie. Hij vroeg de 
koning een debat te organiseren tussen hem en de Jain met de voorwaarde dat de verliezende 
partij de religie van de winnende partij moet aannemen. Omdat de koning een beetje sanskriet 
beheerste had hij nog wat licht in zijn hart en zijn kennis en intellect was nog niet helemaal 
verdwenen, omdat een wijs mens onderscheid kan maken tussen goed en kwaad en kan dan de 
waarheid omarmen en valsheid verwerpen. Omdat de koning nog een wijs persoon was 
tegengekomen was hij aan het twijfelen tussen de Vedische religie en Jainisme, hij wist niet zo 
goed wat en goed was en wat fout.  
 
De koning organiseerde het debat en nodigde vele volgen van het Jainisme uit om het debat mee 
te maken. In het debat moest Shankaracharya de waarheid van de Vedische religie bewijzen en 
het Jainisme als onwaar, de Jains moesten hun religie als de ware bewijzen en de Vedische 
verwerpen. De Jains poneerden dat er geen eeuwige maker van het universum was en dat de ziel 
en de wereld zonder begin waren, ze zijn nooit gecreëerd en zullen daarom dus ook nooit 
teruggebracht worden tot haar elementaire vorm. Shankaracharya stelde daarentegen dat het 
universum was geschapen door het wezen dat zonder begin was, hij was de almachtige en 
superieure geest. Hij stelde verder dat de wereld en de ziel niet echt waren en omdat de grote 
God het universum had geschapen vanuit zijn eigen Maya, was hij de enige onderhouder ervan en 
ook de enige vernietiger ervan. Hij stelde verder dat de ziel en het universum zijn als zaken die wij 
zien in een droom. God heeft zichzelf gemanifesteert in het universum en gaat er ook in rond. Het 
debat duurde verschillende dagen met uitkomst dat de Jain religie werd weerlegd en de Vedische 
religie niet. Het gevolg was dat de Jain leraren en Sudhanwa het Jainisme verwierpen en de 
Vedische religie aannamen verdedigd door Shankaracharya. Dit deed een grote ophef ontstaan in 
het land. Koning Sudhanwa schreef brieven naar zijn vrienden en relaties en naar andere 
machthebbers van het land, die hielpen om nog meer debatten te organiseren tussen 
Shankaracharya en de Jains. De Jains verloren alle debatten.  
 
Vervolgens organiseerden Sudhanwa en andere koningen een tour door het hele land voor 
Shankaracharya, hij kreeg bewakers en bedienden mee om hem te verzorgen. Vanaf toen 
begonnen de mensen van India weer de heilige koord te dragen en de Veda’s te bestuderen. Hij 
heeft tien jaar door het land gereisd, het Jainisme weerlegd en de Vedische religie verdedigd. Alle 
kapotte resten van beelden die nu door antropologen in de grond wordt gevonden zijn kapot 
gemaakt in de tijd van Shankaracharya. Er worden ook beelden gevonden die nog intact zijn, dit 
zijn beelden die de Jain uit angst hebben begraven.  
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Het lukt Shankar ook om het Shivisme en de Vama Margis te weerleggen en haar bedrog bloot te 
leggen. In die tijd was India heel rijk en haar volk erg patriottistisch. Shankar, koning Sudhanwa en 
de andere koningen lieten de tempels van de Jains overeind staan omdat ze het idee hadden om 
daar scholen in te richten om de Veda’s en Shastra’s te onderwijzen. Nu de Vedische religie weer 
wortel had geschoten in het land en plannen aan het maken was om de kennis verder te 
verspreiden, hebben twee mannen, zogenaamde volgelingen van de Veda’s, maar heimelijk in 
hun hart Jains, met andere woorden perfecte hypocrieten, met wie Shankaracharya bevriend was 
geraakt hem zodanig vergiftigt dat hij al zijn eetlust kwijt raakte en zijn lichaam takelde zo snel af 
dat hij binnen zes maanden kwam te overlijden. Iedereen was zo erg teleurgesteld dat de plannen 
om de kennis te verspreiden niet meer is doorgegaan. Shankars discipelen begonnen zijn 
commentaren te prediken die hij had geschreven op de Vedant Shastra, de Shankar Bahsya en 
andere boeken die hij had geschreven.  
 
Ze begonnen dat wat ze geleerd hadden van Shankar te onderwijzen met de bedoeling om het 
Jainisme nog meer te weerleggen, dat Brahma (GOd) de ware realiteit was, het universum een 
illusie en dat de menselijke ziel en God één zijn. Ze openden kloosters, in het zuiden Shringeri, in 
het oosten Bhugovardhan, en Josi in het noorden en Sarda in Dwarka in het westen van India, dit 
werd hun abdij. Ze verkregen rijkdommen en macht en begonnen te leven in luxe en welvaart en 
kregen na de dood van Shankaracharya heel veel eer. 
 
U moet begrijpen dat het idee van Shankar dat God en de menselijke ziel één zijn het universum 
een illusie dat dit niet juist is. Maar als hij zijn doctrine zo had opgesteld om hiermee de Jains te 
verslaan dan is het een beetje goed. Het geloof van deze Neo-Vedanties bespreken wij in de vorm 
van vraag en antwoordt; 
 
Vraag 

U beweert dat het universum niet echt is, het is zoals wij de dingen zien in een droom, of als een 
stuk touw dat voor een slang wordt gezien, of als een schelp die schittert in de zon en voor zilver 
wordt aangezien, of een luchtspiegeling zien voor water, of als een stad van engelen of als een 
truc van een goochelaar. U beweert dat God alleen echt is. Wat bedoelt u met onecht? 
 
Antwoordt van Jain 
Dat wat niet bestaat maar toch lijkt te bestaan. 
 
Vraag 
Hoe kan iets lijken te bestaan als het helemaal niet bestaat? 
 
Antwoordt van Jain 
Door Adhyaropa 
 
Vraag 
Wat bedoelt u met Adhyaropa 
 
Antwoordt van Jain 
Adhyaropa of Adhyasa houdt in het geloof in iets dat anders is dan het werkelijk is; het 
weerleggen van een foute geloof noemen we Apavada: met behulp van deze twee kan deze 
fenomenale wereld ontstaan in Brahma die zelf onveranderlijk is. 
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Vraag 
U bent tot deze foutieve stelling gekomen door te geloven dat een stuk touw echt bestaat terwijl 
een slang niet echt bestaat? Maar bestaat in werkelijkheid de slang dan niet. Als u beweert dat 
het niet bestaat in een stuk vragen wij “bestaat het dan helemaal niet ook niet op een andere plek 
of bestaat het idee ervan niet in onze bewustzijn”. Als het wel bestaat dan is een slang dus niet 
onecht. Op dezelfde wijze, zijn de andere voorbeelden, zoals het schelp aanzien voor zilver dan 
ook fout. De zaken die wij in onze dromen zien bestaan ergens in werkelijkheid. Het idee ervan 
bestaat in ons bewustzijn, daarom kan niet gezegd worden dat ze bestaan door Adhyaropa (dat is 
foutief toewijzen van een eigenschap van het een aan de ander). 
 
Antwoordt van Jain 
Maar als dit waar zou zijn, hoe is het dan mogelijk dat wij dromen van zaken die in werkelijkheid 
nooit hebben plaatsgevonden, zoals het afgehakt worden van iemands hoofd en hij ziet dan 
zichzelf huilen of dat water opwaarts stroomt? 
 
Vraag 
Ook dit argument gaat niet op, omdat beelden van iets in iemands bewustzijn niet kan ontstaan 
zonder dat hij ervan heeft gehoord of gezien, er kan niets herinnerd worden zonder een mentale 
impressie ervan, en zonder herinnering kan er nooit directe bewustzijn ontstaan van iets. Als 
iemand bijvoorbeeld een verhaal hoort dat op het slagveld het hoofd van iemand is afgehakt en 
dat zijn vader of broer of andere relatie aan het huilen was of iemand een waterfontein heeft 
gezien waarvan de water omhoog spuit dan maken al deze zaken impressies in zijn bewustzijn. Als 
hij dan droomt dan kan het dat hij ziet dat zijn eigen hoofd wordt afgehakt en dat hij aan het 
huilen is of hij ziet dan dat water omhoog stroomt. Dit is dus niet de inbeelding dat iets bestaat 
dat in werkelijkheid niet bestaat, maar het is meer als iemand die een schets maakt op papier van 
een idee die hij heeft, of als een schilder die iets op het doek krijgt door een mentale voorstelling 
te maken van zijn onderwerp. Het is wel waar dat je soms zaken ziet in een droom zoals je het je 
herinnert, bijvoorbeeld je ziet je leraar in je droom of je ziet iets in je droom dat je al lang was 
vergeten; in zulke gevallen vergeet je wat je eens zag, of hoort hetzelfde als dat wat je gezien of 
gehoord had in wakkere toestand. In dromen kunnen we zaken niet zo methodisch herinneren als 
in wakkere toestand. Iemand die blind geboren is kan zich nooit kleuren herinneren, daarom is uw 
definitie van Adhyaropa en Adhyasa fout. En wat de Neo-Vedanties Vivartavada noemen is ook 
fout. De term Vivartavada betekent dat een iemand op verkeerde gronden aanneemt dat het 
universum echt is, terwijl het slechts een illusie is en dat alleen Brahma een waar entiteit is, net 
als iemand een stuk touw aanziet voor een slang. 
 
Antwoordt van Jain 
Er kan geen kennis zijn van Adyasa, dat wat wordt ondersteund, zonder te weten wat zijn 
Adhisthan is, dat waar het door wordt ondersteund, neem het voorbeeld van een stuk touw, als 
het idee ervan niet zou bestaan, dan kan de gedachte van een slang nooit opkomen. Net als er 
geen slang bestaat in een stuk touw, en er ook nooit was, en ook nooit zal zijn, kan in het donker 
een persoon toch een stuk touw aanzien voor een slang en bang worden, maar zodra hij het 
bekijkt bij licht, zal hij zijn vergissing erkennen en ophouden bang te zijn. Op dezelfde wijze kan de 
mens overtuigd zijn dat dit universum in Brahma is. Dit is slechts een illusie. Bij direct kennen van 
Brahma zal deze illusie van het bestaan van het universum ophouden en zal hij ontdekken dat 
alles slechts Brahma is. 
 



225 
 

Vraag 
Wie zijn het dat deze illusie van het universum in Brahma ervaren? 
 
Antwoordt van Jain 
De menselijke ziel 
 
Vraag 
Hoe ontstaat de menselijke ziel 
 
Antwoordt van Jain 
Uit onwetendheid 
 
Vraag 
Wat is de bron van dit onwetendheid en waar verblijft het? 
 
Antwoordt van Jain 
Onwetendheid is zonder begin en verblijft in Brahma. 
 
Vraag 
Was het zelf onwetend of van iets anders in Brahma en wie was het dat onwetend was 
geworden? 
 
Antwoordt van Jain 
Chidabhasa 
 
Vraag 
Wat is de natuur van deze Chidabhasa? 
 
Antwoordt van Jain 
Het is Brahma. Brahma wordt onwetend van Brahma, met andere woorden, hij vergeet zijn eigen 
natuur. 
 
Vraag 
Wat is de oorzaak van het vergeten? 
 
Antwoordt van Jain 
Niet-wetendheid 
 
Vraag 
Kan niet-wetendheid een eigenschap zijn van een alomtegenwoordig, alwetend wezen of van een 
wezen met beperkte en eindige kennis? 
 
Antwoordt van Jain 
Het is een eigenschap van het wezen met beperkte en eindige kennis. 
Vraag 
Geloof je dan in het bestaan van een tweede bewust wezen naast de oneindige, alwetende, 
bewust wezen? En waar komt het wezen met eindige kennis, waar je van spreekt dan vandaan? 
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Het is natuurlijk prima als u geloofd in het bestaan van ander wezen zonder begin en die oneindig 
bewust is naast Brahma, maar dat doet u niet daarom is onze verwerping van uw mening. 
 
Want als Brahma onwetend zou worden van het zelf, dan zou deze onwetendheid zich 
verspreiden door heel Brahma, net als dat pijn in een deel van het lichaam het hele lichaam totaal 
hulpeloos maakt, zo ook zou Brahma indien aangetast door onwetendheid of pijn in een deel, zich 
onwetend of pijnlijk voelen door het hele zelf. 
 
Antwoordt van Jain 
Het is allemaal een eigenschap van Upadhi. 
 
Vraag 
Heeft Upadhi dan bewustzijn of niet? Is het waar of niet? 
 

Antwoordt van Jain 
Het is onbeschrijflijk, met andere woorden, het kan niet gezegd worden of het bewustzijn bezit of 
niet, dat het waar is of dat het maar zo lijkt. 
 
Vraag 
Het is vrij absurd wat u beweert, aan de ene kant zegt u dat het onwetend is, aan de andere kant 
beweert u dat niet gezegd kan worden dat het bewust is, noch dat het bewustzijn ontbeert, noch 
echt of onecht is. U mening is als goud bewerkt met koper, dat uiteindelijk goud noch koper is, 
maar een mengsel van beide.  
 
Antwoordt van Jain        Katha Upanishad V, 9 
Net als dat ether in een pot, ether in een huis en de ether van een wolk lijkt te verschillen van de 
universele ether doordat het wordt omsloten door de pot, het huis en de wolken, terwijl ze in 
wezen volledig identiek zijn met de universele ether, zo lijkt Brahma voor de onwetende 
verschillend in verschillende personen en andere materie door de interventie van Maya, 
onwetendheid of niet-wetenschap en Antakharan (de interne organen van het denken) en ook 
wordt er gesproken van het collectieve en het individuele, terwijl in werkelijkheid hij een en 
hetzelfde is in alles. In de Katha Upanishad wordt gezegd “net als hitte objecten doordringt die 
allerlei maten en vormen hebben, groot en klein, lang, breed en rond en verschillende vormen 
aanneemt zo ook doordringt God de verschillende Antahkarans en neemt haar vorm aan, maar in 
werkelijkheid is hij gescheiden ervan. 
 
Vraag 
Zelfs deze stelling van u is fout. U zegt dat de pot, het huis en de wolken gescheiden van de ether, 
wiens vorm de ether heeft aangenomen, waarom gelooft u niet dat op dezelfde wijze de 
materiële wereld in haar causale en tegenwoordige zichtbare vorm en de ziel gescheiden zijn van 
de hoogste Geest en dat de Geest gescheiden bestaan van de ziel en materie? 
 
 
 
Antwoord van Jain 
Net als dat hitte alle objecten doordringt en het lijkt alsof het allerlei vormen heeft aangenomen, 
precies zo doordringt de Superieure Geest de ziel en materie en denken de onwetenden dat het 
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vorm heeft, maar in werkelijkheid is het materie noch ziel. Nogmaals als er duizend dienbladen 
met water in de zon worden gezet, dan zie je duizend verschillende reflecties van de zon, maar in 
werkelijkheid is er maar een zon, en hij verdwijnt niet, beweegt niet of verspreidt zich ook niet als 
de dienbladen kapot gaan of hun water gaat bewegen of verspreiden, op dezelfde wijze wordt 
Brahma gereflecteerd in de Antahkaran, deze reflectie heet Chidabhasa of het beeld van God. De 
ziel bestaat als gescheiden entiteit slechts zolang als dat de Antahakaran duurt, maar zodra de 
Antahkaran door het verkrijgen van perfecte kennis ophoudt te bestaan krijgt de ziel de natuur 
van Brahma, ma.aw. wordt het God. Maar zolang de ziel onbewust is van zijn Goddelijke natuur, 
en denkt dat het Chidabhasa is die geniet, pijn en plezier voelt, zondige of deugdzame daden 
begaat of onderworpen is aan geboorte of dood, kan het nooit bevrijdt worden van gehechtheid 
aan deze wereld.  
 
Vraag 
 Uw illustratie deugt niet. De zon heeft een vorm net als de dienbladen en het water erin een 
vorm hebben. De zon is gescheiden van de dienbladen en het water erin en vice versa. Deze twee 
feiten maken het voor de zon mogelijk om te kunnen reflecteren. Hadden al deze zaken geen 
vorm gehad of als ze niet gescheiden waren van elkaar, dan was er geen reflectie van de zon 
geweest. God is vormloos en alomtegenwoordig net als ether daarom kan niks van gescheiden 
zijn, noch kan hij worden gescheiden van wat dan ook in het hele universum, het kan ook niet dat 
God en het universum een hetzelfde zijn, omdat de relatie met elkaar is dat de een de ander 
doordringt en de ander wordt doordrongen, God doordringt het universum. Als de doordinger en 
de doordrongene gezien worden vanaf de punt van Anwaya en Vyatirekabhava dan lijken ze 
samen te smelten of verbonden te zijn maar zijn toch altijd gescheiden van elkaar. 
 
Omdat als een zouden zijn dan zou de relatie van doordinger en doordrongene niet kunnen 
bestaan, maar deze relatie van God met het universum wordt duidelijk beschreven in de 
Brihdaranyaka Upanisahd. Er kan daarom geen reflectie van God bestaan omdat het onmogelijk is 
dat een vormloos object een relatie kan hebben in een transparantie medium. Wat betreffende 
uw geloof dat Brahma de ziel wordt door de interventie van Antahkaran, dit is kinderlijk 
gebrabbel, omdat Antahakaran veranderlijk is, beweeglijk en gescheiden, terwijl Brahma is 
onveranderlijk en eeuwig. Als u niet zou geloven dat Brahma en ziel gescheiden zijn van elkaar, 
hoe kunt u dan deze stelling weerleggen. Omdat Antahkaran beweegt zou dat deel van Brahma 
dat het bereikt haar bewustzijn kwijt raken, terwijl het deel waarvan het we beweegt dan kennis 
verkrijgt, net als een paraplu die zon wegsnijdt daar waar het heen wordt bewogen, en het 
ophoudt het te onderbreken daar waar het niet meer verschijnt. Zo zal de Antahakaran als een 
onderbrekende middel Brahma op de ene plek onwetend maken en gebonden, en op de andere 
plek wijs en vrij.  
 
Door het effect van een medium als Antahakaran die ingrijpt in Brahma en omdat Brahma 
onverdeelbaar is zal het gevolg zijn dat heel Brahma onwetend zal worden, dit kan nooit waar zijn 
omdat hij is zonder begin en alwetend. Dat wat Brahma door interventie van Antahkaran heeft 
gezien in Mathura, kan hij zich niet herinneren in Kashi (Benares), omdat hij daar niet dezelfde 
Antahakaran bezit, net als wat gezien is door de ene persoon de andere persoon zich dat niet kan 
herinneren. De Chidabas die iets ziet in Mathura is niet dezelfde die leeft in Benares, en de 
Brahma die de Chidabas vernietigt van Mathura is de niet dezelfde die leeft in Benares. Dus als 
dezelfde Brahma de ziel is en er van is gescheiden dan moet de ziel alwetend zijn. Als de 
spiegeling van Brahma gescheiden is zal niemand zich kunnen herinneren wat hij in het verleden 
gezien of gehoord heeft. Als u beweert dat men het zich toch kan herinneren omdat Brahma een 
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en hetzelfde is, dan antwoorden wij u dat pijn in het ene deel van Brahma, Brahma in zijn geheel 
zal aantasten. Uw illustraties en voorbeelden laat zien dat de eeuwige, alheilige, alwijze, altijd 
vrije, ondeelbare Brahma niet-eeuwig is, niet-heilig is, hij is onwetend en onderworpen aan 
hechting en is verdeeld.  
 
Antwoordt van Jain 
Zelfs een vormeloos object kan reflecteren, net als ether (de lucht) gereflecteerd wordt in een 
spiegel of water en er dan blauw of lichtgrijs uitziet. zo ook spreidt Braham zijn reflectie in alle 
Antahkarans. 
 
Vraag 
Niemand kan ether met het oog zien omdat het vormloos is. Hoe kan iets gereflecteerd worden in 
een spiegel of in water als het niet eens gezien kan worden. Slechts iets dat een bepaalde vorm 
heeft kan er baluw of diep grijs uitzien, maar niet iets dat vormloos is. 
 
Antwoordt van Jain 
Wat is het dan dat er zo blauwachtig in de lucht te zien is en gereflecteerd wordt in een spiegel? 
 
Antwoordt 
Dat zijn delen van stof en water (dat de aarde is ontstegen) en dat van Agni (materie die licht en 
hitte uitstraalt). En als er geen waterachtig damp daarboven zou zijn, waar komt dan de regen 
vandaan? Dat wat op een tent lijkt en ons overdekt is in realiteit een bolvormige massa van 
waterachtige damp. Net als mist, als je er van een afstand naar kijkt dan lijkt het dik en op de 
vorm van een tent maar het wordt dunner als je er dichterbij komt, zo geldt dat ook voor de 
waterdamp in de lucht. 
 
Antwoordt van Jain 
Zijn dan de vergelijkingen van een opgerolde touw en een slang en van dingen gezien in een 
droom en van dat soort zaken, die wij hebben aangehaald hierboven dan helemaal misplaatst?  
 
Vraag 
Nee, het ligt aan uw begripsvermogen en dat hebben wel al uitgelegd. Vertel ons, wie wordt de 
eerste slachtoffer van onwetendheid? 
 
Antwoordt van Jain 
Brahma 
 
Vraag 
Is Brahma alwetend of is zijn kennis eindig? 
 
Antwoordt van Jain 
Hij is noch alwetend noch bezit hij eindige kennis, omdat van alwetendheid en haar tegenstelling 
kan alleen van hem beweerd worden wiens (fysieke visie) gedragen wordt door een gelimiteerde 
medium (Upadhi) 
 
Vraag 
Wie komt onder invloed van Upadhi? 
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Antwoordt van Jain 
Brahma 
 
Vraag 
Dan is hiermee bewezen dat Brahma kan zijn alwetend en het tegengestelde tegelijk. Waarom 
sluit u deze stelling dan uit? Als u beweert dat Upadhi iets is dat in realiteit niet kan bestaan, hoe 
is dit valse idee dan ontstaan? 
 
Antwoordt van Jain 
Is de ziel identiek aan Brahma of niet? 
 
Vraag 
Het is anders dan Brahma, omdat als het identiek zou zijn aan Brahma, dan zou het nooit valse of 
verkeerde concepten kunnen hebben. Hij wiens concepties fout kunnen zijn, kan nooit alwetend 
zijn of de totale waarheid kennen. 
 
Antwoordt van Jain 
Wij erkennen geen onderscheid tussen goed en kwaad, alle menselijke uitingen zijn verstoken van 
realiteit. 
 
Vraag 
Als alles wat u zegt en geloofd vals is, hoe kunt u zich dan een veilige begeleiding veroorloven? 
 
Antwoordt van Jain 
Wij geven er niet om of wij ons een veilige gids kunnen veroorloven. Ideen van goed en kwaad 
bestaat geheel in ons en het heeft geen objectieve realiteit. Het is de ziel die de getuige ervan is.  
 
Vraag 
Als de conceptie van goed en kwaad een totaal subjectieve fenomeen is, dan kan je een dief en 
eerlijk persoon tegelijk zijn en daarom een slechte leraar. Omdat alleen hij een betrouwbare gids 
is wiens concepties correct zijn, die de waarheid spreekt en handelt naar zijn overtuiging in 
overeenstemming met wat juist is en niet iemand die het tegenovergestelde doet. 
 
Antwoordt van Jain 
Gelooft u in het bestaan Maya die geen begin kent en die zich in Brahma bevindt? 
 
Vraag 
Nee, dat doen wij niet, omdat u Maya beschrijft als iets dat niet is en tegelijkertijd ook bestaat. 
Slechts hij met een geestelijke ziekte hangt zo een geloof aan. Het is onmogelijk dat iets dan 
totaal niet bestaat, toch blijkt te bestaan, net als dat het onmogelijk is om de zoon van een vrouw 
te fotograferen die nooit een heeft gedragen. Daarnaast is uw visie tegengesteld aan de leringen 
van de Upanishads zoals wordt bewezen door de volgende passage van de Chhandogya 
Upanishad; “oh zoon, onthou dat de wereld zeker een materiële oorzaak heeft”. 
 
Antwoordt van Jain 
Wilt u hiermee de leringen weerleggen van leraren als Vashistha, Shankar en Nischaldas die 
grotere kennisdragers waren dan u bent? Volgens mij bezitten deze leraren grotere autoriteit dan 
u bezit? 
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Vraag 
Bent u zelf een goed onderwezen persoon en belezen? 
 
Antwoordt van Jain 
Jazeker, ik heb het een ander gelezen. 
 
Vraag 
Goed, probeert u dan de waarheid te bevestigen van de doctrines geschreven door Vashistha, 
Shankara en Nischaldas. Wij zullen uw argumenten weerleggen. Hij wiens uitleg bewezen wordt 
juist te zijn, zal dan tot de grotere autoriteit worden geacht. Indien uw mening gestoeld op het 
onderwijs van deze leraren onweerlegbaar was geweest dan zou u erin geslaagd zijn geweest om 
te winnen in het debat door die argumenten te gebruiken die zei hebben bedacht.  
Het is aannemelijk dat Shankaracharya deze stelling heeft bedacht om het geloof van de Jain te 
bestrijden, omdat er veel leraren zijn die gedreven door hebzucht zaken onderwijzen die tegen 
hun geweten ingaan. Maar als hij werkelijk geloofde dat de ziel en God identiek zijn en dat het 
universum een illusie is, dan was hij totaal en geheel fout. In zijn boek, Vrittiprabhakar, beweert jij 
dat het eenzijn van God en ziel afgeleid kan worden uit het feit dan beiden bewustzijn bezitten. Zo 
een argument kan alleen geponeerd worden door iemand die weinig intellect bezit, omdat als 
zaken dezelfde eigenschappen bezitten dit niet betekent dat ze identiek zijn, omdat ze op 
onderdelen verschillend kunnen zijn. Net als de stelling dat Prithvi (aarde) en Jala (vloeistof) dood 
en zielloos zijn, identiek zijn, niet opgaat, op dezelfde wijze is de aanname van Nischaldas 
onlogisch omdat eindigheid en feilbaarheid de ziel onderscheidt van God en alwetendheid en 
onfeilbaarheid God onderscheidt van de ziel; het is dus duidelijk dat de ziel en God twee 
verschillende entiteiten zijn. Vastigheid en Gankha (eigenschap van geur) zijn eigenschappen van 
Prithvi die het onderscheidt van Jala die Rasa (eigenschappen van gassen) bezit en vloeibaarheid 
daarom zijn vloeistoffen en aarde niet identiek. Omdat God en ziel verschillende eigenschappen 
hebben, zullen ze nooit een en hetzelfde kunnen zijn. Dit is voldoende om de stelling van 
Nischaldas te weerleggen. Wat de Yoga Vasishtha betreft, de auteur ervan was een Neo-Vedantie. 
Het kan niet zijn geschreven door Balmika, Vasishtha of Ram Chandra omdat zij allen volgelingen 
waren van de Vedische religie en kunnen dus nooit een boek hebben geschreven die er tegen 
ingaat, noch hebben ze anti-Vedische doctrines gepredikt. 
 

Antwoordt van Jain 
Vyasa is de schrijver van Sharivaka Sutra's  die beweert dat de ziel en God één zijn. Hij zegt 
bijvoorbeeld: 
 

1. Vedant Shastra IV, 4, 1 
De ziel manifesteert zich na verkrijgen van haar ware natuur die heilig is, omdat het woord (Swa) 
het zelf staat voor de ware betekenis van heilig. 
 
(2) Vedant Shastra IV, 4, 7 
Jamini stelt dat de ziel een is met God, omdat er passages in de Upanishad voorkomen die 
verklaren dat de ziel een staat kan bereiken waarin het geen zonden begaat. 
 
(3) Vedant Shastra IV, 4, 6 
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De grote leraar Audolomi geloofd dat de ziel de staat van bewustzijn slechts behoudt in de staat 
van verlossing (en daarom is het dus identiek aan Brahma) omdat er passages zin in de 
Brihidaranyaka die verklaren dat de ziel van dezelfde materie is als God. 
 
(4) Vedant Shastra IV, 4, 5 
Vyasa beweert dat God en de ziel niet verschillend zijn omdat de bovenstaande passages 
voorkomen in de Upanishads. 
 
(5) Vedant Shastra IV, 4, 9 
Als een ziener (Yogi) super menselijke krachten verkrijgt en zijn heiligheid terug krijgt, is hij niet 
langer onderworpen aan een hogere macht, door de deugd van zijn heiligheid krijgt hij zijn finale 
zaligheid en verblijft hij in de staat van verlossing als zijn eigen meester net als de Superieure 
regeerder van het universum, hoe verklaart u deze passade? 
 
Vraag 
U hebt al deze aforismen verkeerd vertaald. Dit zijn de juiste vertalingen: 
 

1. Zolang de ziel niet is gereinigd van al haar onreinheden en niet haar oorspronkelijke 
reinheid verkrijgt, kan het nooit super menselijke krachten  en eeuwige zaligheid 
verkrijgen door communicatie met de heilige Geest die de ziel doordringt. 

 
2. Op dezelfde wijze legt de grote ziener Jaimini uit dat zolang de ziel niet krijgt de super 
menselijke lichamelijke krachten en zichzelf bevrijdt van de gehechtheid van zonde, kan het nooit 
eeuwige zaligheid genieten. 
 
3. De grote leraar Audolomi zegt dat wanneer de ziel is verschoond van alle fouten en 
imperfecties, zoals onwetendheid, dan verkrijgt het reinheid en bewustzijn, dan realiseert het 
directe relatie met de al-doordringende heilige. 
 
4. De grote geleerde Vyasa stelt dat als een mens de staat van zaligheid bereikt in dit leven 
door directe communicatie met God en super menselijke krachten en absolute kennis verkrijgt, 
dan ontdekt hij zijn originele pure zelf en geniet dan van extreme geluk. 
5. Als een Yogi de staat bereikt waarin hij zijn wilskracht kan richten op het rechtvaardige 
alleen,  dan komt jij in een toestand van constante communie met God en verkrijgt hij het geluk 
van verlossing. Dan is hij vrij en zijn eigen meester totaal verschillend van wat wij in de wereld 
zien waarin de ene mens boven de andere staat. Als de interpretatie van de aforismen anders was 
geweest dan wat hier wordt uitgelegd, dan zou je niet in hetzelfde boek de volgende aforismen 
vinden. 
 
Vedant Shastra, I, 1, 16 
(i) De ziel die anders is dan God kan niet de maker zijn van het universum, omdat haar energie 
eindig is en ook haar kennis heeft niet de kracht om de kosmos te creëren. dus is de ziel anders en 
verschillend van God. 
 
Vedant Shastra, I, 1, 17 
(ii) De ziel en God zijn verschillend van elkaar omdat de Upanishads dit verklaart. Als dit niet het 
geval was geweest, dan kan het niet waar zijn dat de ziel zaligheid verkrijgt door communie met 
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God die aller-zalig is en ook het doel is van onze realisatie, terwijl de ziel het is die deze realisatie 
zoekt. De ziel zoekt God en zijn dus niet identiek aan elkaar.  
 
Vedant Shastra I, ii, 22 
(iii) De Upanishads verklaren dat God verschilt van de oermaterie en van de ziel omdat hij de 
eigenschappen bezit als schitterendheid, heiligheid, al-glorie, niet-incarneert, 
alomtegenwoordigheid, hij is ongeboren en onsterfelijk, zonder de behoefte van ademhaling, hij 
heeft geen lichaam of geest nodig, hij is subtieler dan de ziel die weer subtieler is dan oermaterie. 
Op basis van de karakter en eigenschappen hier beschreven is God gescheiden van de ziel en 
materie. 
 
Vedant Shastra, I, i, 19 
(iv) De Upanishads beschrijven herhaaldelijk de unie van de alomtegenwoordige God met de ziel, 
en van de ziel met de heilige Geest. God en de ziel zijn daarom dus gescheiden van elkaar omdat 
er van unie slechts gesproken kan worden als twee verschillende entiteiten bestaan. 
 
Vedant Shastra, I, i, 20 
(v) God wordt in de Upanishad als alomtegenwoordig verklaard en omdat hij de ziel doordringt, 
en de ziel die wordt doordrongen is dus apart van God. Van zo een relatie kan alleen gesproken 
worden als er twee verschillende entiteiten bestaan. Net als God verschilt van de ziel, op dezelfde 
wijze is hij anders dan geleerde mensen, ook wel Devas genoemd, omdat deze genieten van het 
gebruik van de zintuigen en gedachten, van de aarde en andere materiële objecten, ruimte, de 
atmosfeer en van hemellichamen als de zon. 
 
Vedant Shastra I, i, 2 
(vi) Nu God en de ziel twee verschillende entiteiten zijn, verklaart de Upanishad dat in de hoeken 
van de menselijke hart zijn verborgen twee energieën, het heilige en het menselijke. 
 
Vedant Shastra, I, ii, 3 

(vii) De ziel die is omgeven door een materieel lichaam kan niet identiek zijn met God omdat de 
natuur, eigenschappen en karakters van God niet met zo een materieel lichaam omgeven kan 
worden. 
 
Vedant Shastra I, ii, 18 
(viii) God is gescheiden van de ziel omdat hij de zintuigen doordringt, de manas, de aarde en 
andere materiële objecten, en de ziel. Deze feit dat God alomtegenwoordig is wordt duidelijk 
gemaakt in alle Upanishads. 
 
Vedant Shastra I, ii, 20 
(ix) De ziel omgeven door een lichamelijk omhulsel is niet God, omdat ze in essentie verschillend 
zijn van natuur. 
 
Dus zelfs de Shariraka Sutras leren ons dat God en de ziel van elkaar verschillen van nature. Op 
dezelfde wijze kunnen we stellen dat er geen Upakram kan zijn (het uitgaan van het universum uit 
Brahma) en Upsanhara (het opgaan van het universum in God ten tijde van de oplossing) zoals 
door de Neo-Vedanties wordt gezegd. Als zij God als enige autoriteit accepteren dan moet het zo 
zijn dat hij alleen het subject is van schepping en desintegratie, maar de Veda's en andere 
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autoritaire geschriften verklaren iets anders. Wat zij geloven is dus heiligschennis, omdat het 
onmogelijk is dat God die onveranderlijk, oneindig, heilig, eeuwig, zonder fouten is onderwerp 
van verandering kan worden, van schepping en onwetendheid. Zelfs in de periode van de 
desintegratie bestaan God, de oermaterie en de ziel onafhankelijk en apart van elkaar. De 
theorieën over schepping en desintegratie van de Neo-vedanties zijn dus vals. Er zijn heel wat 
andere theorieën van hun onderwijs tegengesteld aan het onderwijs van de Shastra's die de test 
van redelijkheid en ervaring niet kunnen doorstaan. 
 
Na dit hebben de Jains en de volgelingen van Shankar hun invloed uitgeoefend op de religieuze 
gedachtegoed van het land en er waren discussies en debatten tussen hen. Driehonderd jaar na 
Shankara floreerde in Ujjain een machtige vorst genaamd Vikramaditya. Hij bracht vrede tussen 
de heersende prinsen van India. Later kreeg raja Bhartri hari kennis en vaardigheid in dichtkunst 
en soortgelijke literatuur, en andere onderdelen van kennis. Hij deed afstand van de wereld en 
van zijn troon. 
 
Vijfhonderd jaar na Vikrama floreerde een andere koning genaamd Bhoja. Hij heeft toen de studie 
van de Sanskriet grammatica gestimuleerd en beschermde de dichtkunst zodanig dat zelfs een 
herder genaamd Kalidas het boek kon schrijven Raghuvansha. Als iemand een mooi gedicht had 
geschreven en deze presenteerde op het hof dan werd hij beloond en geëerd 
 
Na deze periode gaven de koningen en elite het vergaren van kennis op. Alhoewel de Shivities 
voor Shankara's tijd bestonden en na de periode van de Varma Margis, hadden ze toch niet veel 
invloed gekregen. Pas vanaf de tijd van Vikram begon deze sekte macht en invloed te krijgen. De 
Shivities waren opgedeeld in vele secties, zoals de Pashupata, net als de Varma Margis verdeeld 
was in tien secties zoals de Maha Vidya. Deze mensen hebben  Shankara de positie gegeven als 
zijnde een incarnatie van Shiva. Ook de Sanyasis namen het Shiva geloof aan. Ze onderhielden 
goede relaties met de Varma Margis die de aanbidding van Dewi hadden aangenomen, de 
metgezel van Shiva, terwijl de Shivities begonnen met de aanbidding van Mahadev. 
 
De Varma Margis en Shivities besmeuren hun lichamen met as en dragen de rozenkrans, de kralen 
die worden gemaakt van de Rudraksha boom, het laatste niet zo tegengesteld tot de Vedische 
leer als het eerste. De Shivities hebben vele verzen gecomponeerd als: schande aan hem die zijn 
voorheeft niet met as heeft besmeurd, en die niet een Rudraksha kraal om zijn nek draagt. Hij die 
draagt 32 kralen om zijn nek, 40 op het hoofd, 6 in elk oor, 12 om elk van zijn polsen, 16 om elke 
arm, een bovenop zijn hoofd, en 108 dichtbij zijn hart zal zeker lijken op de heer Mahadev zelf. 
Ook de Shaktas delen dit geloof. Op een later tijdstip hebben de Varma Margis en de Shivities de 
krachten gebundeld en hebben ze de aanbidding van de vrouwelijk en mannelijke 
geslachtsorganen geintroduceerd genaamd Jaladhin en Linga. Zij voelden niet de minste schaamte 
om deze idiote praktijken te bedenken. Door een dichter is dit heel mooi beschreven: de 
zelfzuchtige wanneer verblind door eigen gewin nemen zelfs duivelse daden aan voor goede 
daden en zijn niet beschaamd om hun zondige karakter. 
 
Ze begonnen beelden en stenen te aanbidden die leken op voortplantingsorganen om hun doel te 
bereiken en rijkdommen te vergaren. Ze vertelden de mensen dat zij op deze wijze hun wensen 
vervuld zouden krijgen zelfs verlossing konden bereiken.Na Raja Bhoja begonnen de Jains met het 
installeren van beelden in hun tempels en ze begonnen deze te eren en te aanbidden, de 
volgelingen van de Varma Margis en de Shivities zijn dit voorbeeld gaan volgen. In dezelfde 
periode werd India aangevallen in het westen door de Moslims en andere vreemde religies, de 
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priesters/pandits componeerden toen verzen als; hoe groot ook de pijn en zelfs als het leven op 
het spel staat laat men nooit e spraak van de Yavanas gebezigd. Het is niet toegestaan om het 
leven te redden door een te schuilen in een Jain tempel, al wordt hij achtervolgd door een dolle 
olifant, het is beter door deze te worden gedood dan een voet te zetten in een Jain tempel. 
 
Zo begonnen ze dit soort verderfelijke zaken te onderwijzen aan hun volgelingen. Wanneer 
gevraagd om hun beweringen te staven met autoritaire geschriften stemden ze in. Ze haalden 
passages aan uit de Markandeya Purana en reciteerden stukken uit de Durgapaath, de gezangen 
om de glorie van Devi te bezingen. 
 
Tijdens de heerschappij van Raja Bhoja hebben de pandits de Markandeya en de Shiva Puranam 
geschreven en stelden dat Vyasa de auteur was. Toen de koning hiervan vernam heeft hij de 
pandits gestraft door hun handen af te hakken. De koning gaf opdracht dat werken van dichtkunst 
en andere subjecten voortaan de titel moest dragen van degene die het had geschreven, en niet 
meer de naam van een heilige of een ziener. Dit staat geschreven in het historische werk van 
Sanjivani van Raja Bhoja. Dit boek is te vinden in Tivari Brahmans van Bhind, een dorp in de staat 
Gwalior. De Rao Sahib van Lakhuna en zijn minister Ram Dyal Chaubey hebben het met hun eigen 
ogen gezien. 
 
Er staat in geschreven dat Vyasa 4400 verzen van de Mahabharat had gecomponeerd en dat zijn 
pupillen er nog 5600 van hebben toegevoegd. Er zijn dus in totaal 10.000 verzen van de originele 
Mahabharat. In de tijd van Raja Vikramaditya stegen de verzen naar een totaal van 20.000. Raja 
Bhoja zegt dat ten tijde van zijn vader het totaal aantal was gestegen naar 25.000 verzen en toen 
hij de middelbare leeftijd had bereikt was dit gestegen naar 30.000; als het op deze tempo was 
doorgegaan dan was de Mahabharta een loden last geworden. Verder zegt hij dat als de boeken 
van de Puranas de namen van de klassieke heiligen zouden dragen, dan zou de mensen van 
Aryavarta (India) verzonken raken in bijgeloof en zo worden beroofd van de voordelen van de 
Vedische religie en totaal verloren zijn. Dit laat zien dat Bhoja enige kennis had van de Vedische 
kennis. 
 
Bhoja Prabhanda 
In het land waar Raja Bhoja heerste leefde een zeer slimme wetenschapper der mechanica die 
zoals Raja Prabhanda zegt ''had geconstrueerd een machine die leek op een paard die ongeveer 
55 mijlen per uur kon bewegen over land en in de lucht. Een andere uitvinder had een fan 
ontwikkeld die veel lucht gaf en automatisch werkte. 
 
Als deze twee machines nog hadden bestaan dan waren de Europeanen nooit met zoveel trots 
het land binnengekomen. 
 
Ondanks de tegenstand van de priesters bleven hun volgelingen de Jain tempels bezoeken, ze 
begonnen ook bijeenkomsten van de jains bij te wonen waar passages van de Jain literatuur werd 
gereciteerd. De Jain priesters lokten de volgelingen van de Pauranie in hun net. De Pauranies 
begonnen in te zien dat ze iets moesten ondernemen anders zouden hun volgelingen zich tot het 
Jainisme te  bekeren. Ze kwamen tot het besluit dat als ze niet wilden verliezen van de Jains zij 
zelf ook eigen incarnaties, tempels, beelden en mythologische verhalen moesten hebben. Ze 
bedachten bijvoorbeeld 24 incarnaties in de plaats van de Jain Tirthankars die zelf natuurlijk ook 
24 hebben. De Jain kennen Tantras en suntantras. De Pauranie priesters schreven 18 Puranas ( en 
sub-puranas). 
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De Vaishnava sekte begon 150 jaar na Raja Bhoja. De oprichter Shathakopa was de zoon van een 
prostituee. De beweging kende enige succes, maar degeen die het echt groot maakte was 
Munivahana de zoon van een straatveger. Later werd deze opgevolgd door Yanavacharya die was 
geboren in een Mohammedaanse familie. De vierde was Ramanuja, een Brahmaan van geboorte. 
Hij verspreidde dit geloof verder. De Shivities hadden hun Shiva Puran, de Shaktas hun Devi Puran 
en de Vaishnavities hun Vishnu Puran. 
 
De schrijvers publiceerden de boeken niet onder de eigen naam maar deden dit onder naam van 
de zieners en de heiligen zoals Vyasa omdat ze bang waren dat het anders geen waarde zou 
hebben. Deze boeken hadden eigenlijk de naam Navita (dat betekent van recente datum) moeten 
krijgen. Het is natuurlijk niet verwonderlijk als een arme man zijn kind zou noemen Maharaj 
Adhiraja (keizer) en als iets van recente datum Sanaten (oud) wordt genoemd. De inhoud van de 
Puranas dragen in zich de interne strijd van de sektes.  
 
Zie! In de Devi Bhagavat Purana staat geschreven dat een Godin genaamd Shri, de minnaar van 
Shripur, de maker was van het universum. Zij had ook Brahma, Vishnu en Mahadev gemaakt. Ze 
wenste en wreef in haar handen en zie er was een bliksem en daaruit werd Brahma geboren. De 
Godin wenste dat Brahma met haar zou huwen. Brahma zei "u bent mijn moeder, ik kan niet met 
u huwen". Dit maakte de Godin kwaad en ze vermorzelde haar zoon tot as. Wederom wreef zij in 
haar handen en maakte weer een zoon. Hem noemde ze Vishnu. Ook Vishnu vroeg ze om met 
haar te huwen, en ook deze weigerde. Ook Vishnu werd vervolgens tot vernietigt tot as. Een 
derde zoon werd op dezelfde wijze tot leven gewekt. Hem noemde ze Mahadeva en deed hem 
hetzelfde verzoek. Mahadeva antwoordde "ik kan niet met u trouwen, tenzij u zichzelf verandert 
in een andere vrouw. De Godin deed dit. Toen vroeg Mahadeva; wat zijn deze twee hoopjes as? 
De Godin antwoordde; dat zijn de overblijfselen van jou broers. Zij gehoorzamen mij niet daarom 
heb ik ze vermorzeld tot as. Mahadeva antwoordde; wat zal ik dan alleen moeten doen? Breng ze 
weer tot leven en maak nog twee vrouwen dan kunnen we met ze zijn drieën met ze trouwen. De 
Godin deed dit en zo ontstonden er drie koppels. Het is toch een schande. De mannen trouwden 
dan niet met hun moeder maar wel met hun zusters. Is dit moreel toelaatbaar? 
 
Daarna bracht de Godin tot leven Indra, etc. (Brahma, Vishnu, Rudra, Indra werden aangesteld als 
zeteldragers van de Godin. Vele van dit soort verhalen zijn zo uit dit boek ontstaan. De Shaktas 
zouden zich af moeten vragen: hoe zag het lichaam van de Godin eruit? Wie waren haar ouders? 
Wie was de maker van Shripur? Als ze zouden antwoorden dan de Godin geen begin heeft, dan 
kan dit niet waar zijn omdat alles dat het resultaat is van verbinding der elementen een begin 
moet hebben. Als het huwelijk van een moeder met haar zoon een zonde is, waarom zouden we 
het huwen van broers en zusters dan niet als zonde zien? 
 
Net als in de Devi Bhagavat Puran denigrerend wordt gesproken over Mahadeva, Vishnu, Brahma 
en de Godin, Devi, wordt opgehemeld, op dezelfde wijze wordt in de Shiva Puran de Devi 
neergehaald, geminacht. Hierin worden alle anderen als dienstigen van Mahadeva beschreven die 
dan weer verklaard als zijnde heer en meester over de anderen. Als je verlossing kan bereiken 
door slechts het dragen van kralen en het besmeuren van het lichaam met as, dan zouden dus 
dieren die rollen in zand en modder zoals varkens en ezels, ''bhils" en andere laaggeborenen die 
ook kralen dragen verlossing moeten bereiken. 
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Vraag 
In de Kalagnirudra Upanishad wordt het besmeuren van het lichaam met as geprezen? Is dit dan 
onjuist? Zelfs de Vedas dragen dit praktijk op, omdat de termen Tryayusham en Jamadagni 
voorkomen in de Yayur Veda. In de Puranas staat dat de boom die geboren is uit de tranen van 
Rudra de Rudraraksha boom is. Om deze reden is het dragen van de Rudraraksha kraal een 
verheven daad. Zelfs het dragen van een Rudraraksha bevrijdt je van alle zonden, leidt tot de 
hemel en verlost je van het hellevuur.  
 
Antwoordt 
De schrijver van de Kalagnirudra Upanishad moet iemand zijn geweest die zichzelf besmeurde 
met as, want de passage als "de eerste lijn getrokken met as op het voorhoofd vertegenwoordigt 
de aarde die zich daarin manifesteert, moet een idioot zijn geweest, want hoe is het mogelijk dat 
een lijn die dagelijks met de hand wordt getrokken de aarde kan voorstellen? De Vedische tekst 
Tryayusham Jamadagni verwijst niet naar het dragen van de Rudraraksha of naar het besmeuren 
van het lichaam met as. Het betekent. Het betekent: oh heer, zie toe dat mijn zicht van de ogen 
mag blijven voor 300 jaar en dat ik de regels van gezondheid mag volgen om mijn gezondheid te 
behouden. De ondersteuning van deze Vedische tekst wordt ondersteund door de Shatpatha 
Brahma die zegt; Jamadagni betekent zeker het zicht van de ogen. Hoe idioot is het om te 
beweren dat een boom kan groeien uit de tranen van een oog. Wie kan de wetten van de natuur 
ombuigen of veranderen die door God zijn gemaakt? Elke boom groeit uit de zaad die eraan is 
gegeven door God en niet andersom. Hieruit volgt dat alleen wilden, die net iets beter zijn dan 
beesten de Rudrsraksha dragen, Tulsi en lotusknoppen, gras en sandal en zichzelf besmeuren met 
as. 
 
De Varma Margis en Shivities hebben zich overgegeven aan zondige praktijken en zijn misleidend. 
Ze vervullen niet eens hun religieuze en andere verplichtingen. De goede mensen onder hen 
geloven niet in deze zaken en doen wel de juiste daden. Als, zoals ze beweren, Rudraraksha en as 
besmeuren zelfs de engelen des doods angstig maken, hoe komt het dan dat zelfs de politie niet 
bang voor ze zijn? Als deze zaken niet eens honden, leeuwen, slangen, schorpioenen, vliegen en 
muskieten bang kunnen maken, hoezo en waarom zouden de engelen des doods bang moeten 
zijn? 
 
Vraag 
De Varma Margis en Shivities zijn niet goed, maar de Vaishnavities zijn toch wel goed? 
 
Antwoordt 
De leer en sekte van de Vaishnavities zijn ook tegen de Vedische leer en daarom ook slecht. 
 
Vraag 
Waarom bent u tegen de Shaiva en andere geloven, zij vinden steun in de volgende Vedische 
teksten; wij aodreren Rudra, de toornbrenger. U bent Vishnu. Adoratie van Vishnu. ´Wij bidden 
tot Ganesh, heer der heren. Wij eren de godin Bhagvati. ´´Wij aanbidden de zon, hij die leven 
schenkt (levende en levenloze) bezielden en onbezielden. 
 
Antwoordt 
Deze teksten ondersteunen Shaiva en andere geloven niet, omdat Rudra betekent God, vitale 
lucht, de ziel en hitte. De tekst over Rudra betekent dat wij gehoorzaam moeten zijn aan God, hij 
die de boosaardige, de slechten bestraft, en dat wij het juiste voedsel tot ons moeten nemen om 
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het levenslust in ons lichaam te behouden. Daarbij komt dat waar waar in de Vedische teksten 
verwezen wordt naar Shiva betekent dit dat wij eer moeten bewijzen aan de genadige God die zijn 
zegeningen aan allen geeft. Een Shaiva is in werkelijkheid hij die Shiva aanbidt - het algenadige 
wezen; een Vaishnava is hij die Vishnu aanbidt - de aldoordringde God. Een Ganpata is hij die 
Ganpati aanbidt- de heer der heren (van het universum). ; Bhagvatya is hij die zit aan de voeten 
van de denker, de peinzende. Een Sawka is hij die de volgeling is van de aldoordingende God, de 
ziel van het universum - bezield en onbezield. Dus Rudra, Shiva, Vishnu, Ganpati, Surya betekenen 
allen God en Bhagvati betekent ware spraak. 
 
De verschillende Pauranische teksten zijn ontstaan door het verkeerd interpreteren van de 
Vedische geschriften. Het volgende voorbeeld laat dit heel goed zien; een fakir had twee 
discipelen die hem elke dag masseerden. De ene masseerde de rechter voet de ander de linker. 
Op een dag gebeurde het dat een van de discipelen boodschappen was gaan doen terwijl de 
andere op zijn post was gebleven. Intussen wisselde de fakir van zijde en het gebeurde dat de 
voet dat was toegewezen aan de van his zijnde discipel op de andere voet viel behorende aan de 
discipel die aanwezig was. Deze nam een stok en sloeg ermee op de indringende voet. De fakir 
schreeuwde het uit, Oh, jij slecht mens, waarom doe je dat? 
 
De discipel antwoordde "waarom is die ene voet gevallen op de voet die ik aan het masseren 
ben? Juist op dat moment kwam de andere discipel binnen en begon aan de hem toegewezen 
voet te masseren en zag dat die gezwollen was. Hij vroeg aan de fakir wat er met de voet was 
gebeurd? De fakir vertelde het verhaal. Vervolgens nam de discipel zonder iets te zeggen de stok 
en sloeg ermee op de andere voet. De fakir gilde het uit en beide discipelen beukten nog meer op 
de voeten. Er ontstond een groot tumult en de mensen vroegen de fakir wat er was gebeurd? Een 
wijze persoon uit de menigte redde de fakir en legde de discipelen uit. Zie hier jullie twee; beide 
deze voeten behoren toe aan je meester. Als jullie het kneden dan heeft alleen hij er voordeel 
van, als jullie het verwonden dan is hij degene die lijdt. 
 
Net zoals deze twee discipelen in dit verhaal zich idioot gedragen, zo doen ook de Shivities, 
Shaktas en de Vaishnavaties. Ze gaan tekeer tegen elkaar, omdat ze niet weten wat de ware 
betekenis van de woorden Shiva, Rudra, Vishnu, etc. die zoals uitgelegd in de eerste hoofdstuk 
van dit boek de verschillende namen zijn van God die is zelfbestaand, alwetend en al-heilig. 
 
Deze mensen die weinig verstand bezitten gebruiken hun hersenen niet en geven geen aandacht 
aan het onderwerp anders hadden ze snel ontdekt dat al deze termen zoals Shiva, Rudra en 
Vishnu betekenen een superieure, onvergelijkbare, alwetende God, de beheerser van het 
universum, die door hem ontelbare attributen bezit. Zal dan de toorn van God deze mensen niet 
treffen? 
Laten we kijken naar de wonderbaarlijke misleiding van de Chakeankitas en Vaishnavites. 
 
De Ramajuna Patal Padhiti zegt: 
Het lichaam brandmerken, een teken van drie strepen op het voorhoofd, het dragen van kralen, 
een naam hebben dat eindigt op  Das en de kennis dragen van het mystieke woord zijn de vijf 
heilige daden die leiden tot verlossing. De mensen brandmerken hun bovenarm met de teken van 
een schelp, een discus, een doolhof, of een lotus en dan blussen ze het ijzer af in melk. Sommigen 
drinken zelfs dat melk. Het is duidelijk dat degeen die de melk drinkt menselijk vlees moeten 
proeven. Deze mensen hopen met deze handelingen God te bereiken. Zij beweren dat niemand 
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God kan bereiken zonder het lichaam te brandmerken zoals hierboven beschreven, omdat tot dan 
de toegewijde nog rauw is (spiritueel) ongeboren. 
 
Net zoals een ieder bang is van de politie, zo zijn ook de werkers van Yama (de engel des doods) 
bang om mensen met deze brandmerken te benaderen die dus toegewijden zijn van Vishnu. 
Verder zeggen ze; het is een verdienstelijke daad om het voorhoofd met de teken van een staf te 
versieren, het lichaam te brandmerken met de schelp teken, een discus, een doolhof, en een 
kralen ketting waarvan de kralen zijn gemaakt van de lotusstengel. Deze symbolen boezemen de 
engel des doods en aardse vorsten angst aan. Het is ook goed om een naam te hebben eindigend 
op Das (dienstbare) zoals Narayan Das, Vishnu Das en te zijn ingewijd in de kennis van het 
mystieke woord zoals "adoratie van Narayana". Dit is voor het gewone volk. De mystieke verzen 
voor rijke en gerespecteerde mensen zijn; mogen wij de voeten van de Narayana aanbidden? Eer 
aan de grote Narayana, eer aan de grote Ramanuja. Dit lijkt natuurlijk heel erg op zaken doen. 
Hoe de mystieke tekst er uit komt te zien hangt dus eigenlijk af van de positie in de samenleving 
van de ingewijde. De Chakrantiets geloven dat deze vijf heilige daden (Sanskaars) middelen zijn 
tot verlossing. Zo hebben ook de Varma Margis vijf heilige Makaras (de vijf zogenaamde heilige 
daden beginnend met een M) en zo ook hebben de Vaishavities vijf Sanskaars (de vijf heilige 
praktijken beginnend met een S). 
 
Rig Veda IX, 83, 1 
Als de Vedische mantra's die ter verdediging worden aangevoerd door deze lieden om hun daden 
zoals het brandmerken van het lichaam met een teken van een discus, een staf etc, indien juist 
vertaald zou betekenen; oh heer u bent de beschermer van het universum en de veda, en bent 
almachtig, alomtegenwoordig en heilig van natuur. De menselijke ziel kan u niet bereiken die niet 
is gereinigd door middel van totale controle van de zintuigen, ware spraak, beheersing van het 
dierlijke in de mens, verovering van het lage zelve, door het praktiseren van Yoga, omgang met 
goede mensen, als dit behelst Tapa en kan daarom niet spiritueel herboren worden. Het is alleen 
voor hen wiens ziel door en door is gereinigd door het doen van rechtvaardige daden en gewijd is 
aan de deugd dat zij kunnen zien U die allerheiligst is. 
 
Rig Veda IX,83, 2 
Zij alleen die een totaal rechtvaardig leven leiden zijn in staat om tot realisatie te komen van de 
al-glorieuse, Superieure geest. 
 
Het is toch om over na te denken; hoe Ramanuja en anderen deze teksten zo hebben kunnen 
uitleggen dat ze in staat zijn geweest om het geloof van de Chankrankit te doen ontstaan. Hoe 
kunnen wij ze als geleerden achten nu we dit weten? Als zij geleerden waren geweest dat hadden 
ze de teksten nooit op deze manier uitgelegd, omdat in de tekst het woord Atapta tanu ( dat zou 
betekenen niet-gebrandmerkte lichaam volgens de Chakrankitic interpretatie) voorkomt en niet 
Atapta bhuja (niet-gebrandmerkte arm). Nogmaals de woorden Atapta tanu gaan over het hele 
lichaam van top tot teen. Als de Chakrankitas het woord tapa de betekenis geven van branden 
met vuur, dan is het raadzaam voor ze om hun hele lijf in een oven te duwen en deze te 
verbranden, zelfs dan handelen ze in tegenstelling tot de geest van deze teksten. De ware 
betekenis van het woord Tapa is het verrichten van juiste daden zoals waarheidlievendheid. De 
volgende vers uit de Taitreya Upanishad ondersteunen dit "perfecte puurheid van het hart, 
waarachtig in woord, daden en gedachten, de geest weerhouden op te gaan in slechtheid, de 
zintuigen onder controle houden, dat betekent, de geest en zintuigen inzetten voor het 
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praktiseren van rechtvaardigheid, de studie van de Veda's en andere geschriften van ware kennis, 
en het handelen overeenkomstig de Veda's betekent Tapa. 
 
Het is opmerkelijk dat de Chakrankits zich als Vaishnavities opstellen van een superieure orde 
maar niet nadenken over de origine van hun sekte en de duivelse praktijken die daarmee 
verbonden zijn. De grondlegger ervan was een man genaamd Shathakopa. Het is geschreven in de 
autoritaire werken van Chakrankitas en in de Bhagat mal wiens auteur de baard Nabha was. "De 
ziener (Shathakopa) was een mandenmaker en leefde van de verkoop ervan". Zijn moeder was 
een prostituee; het is aannemelijk dat hij door de Brahmanen was geweigerd om te studeren. 
Omdat hij werd uitgesloten heeft hij de Chakrankita sekte opgericht en heeft daarmee het gebruik 
in leven geroepen om tekens op het lichaam te brandmerken. Dit alles is tegen de leer van de 
Shastra's en is voortgekomen uit zijn verbeelding. Hij werd opgevolgd door zijn leerling 
Munivahana die zoon was uit een lage kaste. Zijn beste leerling was Yavavacharya die van 
geboorte een Mohammedaan was. Na hem werd Ramanuja die van geboorte een Brahman was 
volgeling van dit geloof. Zijn voorgangers hadden wat (heilige) teksten geschreven in een 
plaatselijke dialect. Ramanuja had wat tijd geïnvesteerd in het bestuderen van Sanskriet, hij was 
de auteur van enkele boeken in Sanskriet verzen en van commentaar op de Shariraka Sutra's en 
op de Upanishads. Zijn boeken gaven een interpretatie op deze boeken die tegengesteld was aan 
dat van Shankar. Hij bekritiseerde Shankar heel erg. Bijvoorbeeld; Shankar gaat ervan uit dat de 
ziel en de heilige geest identiek aan elkaar zijn; in feite bestaat er niks anders dan God. De 
waarneembare wereld is een illusie en is daarom niet echt en vergankelijk. Ramanuja geloofd dat 
God, de ziel en materie eeuwig bestaat. Shankar heeft het in zoverre fout als hij zegt dat de ziel en 
de oermaterie gescheiden van God niet bestaat en Ramanuja's geloof dat deze drie entiteiten 
eeuwig samen bestaan en dat de ziel en God die wordt omgeven door Maya (materie) een zijn is 
gewoon absurd. Het ontkennen van de vrije wil en de uitwerking van Tilaka (een speciale teken 
aangebracht op de voorhoofd) en het dragen van kralen, en aanbidden van beelden en andere 
slechte doctrines en praktijken wordt gevonden in de Chakrankit geloof. Het idee van Shankar is 
lang niet zo tegengesteld aan de Veda's als dat van de Chakrankits. 
 
Vraag 
Met wie is het aanbidden van beelden ontstaan? 
 
Antwoordt 
Het is begonnen met de Jainies. 
 
Vraag 
Waarom zijn de Jainies begonnen met het aanbidden van beelden? 
 
Antwoordt 
Zij zijn er uit onwetendheid mee begonnen. 
 
Vraag 
De Jainies stellen dat als je naar een beeld kijkt dat symbool staat voor diepe meditatie en van 
vrede, dat de ziel dan wordt gereinigd door deze spirituele invloeden. 
 
Antwoordt 
De ziel bezit bewustzijn, terwijl het beeld dood en levenloos is. Wilt u beweren dat de ziel dan ook 
haar bewustzijn moet kwijtraken en net zo levenloos moet worden als het beeld? 
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Beeldenverering is fout. De Jainies zijn  de bedenker van deze praktijk. Hun geloof bespreken we 
in hoofdstuk 12. 
 
Vraag 
Het lijkt erop dat de Shakta's dit gebruik niet van de Jainies hebben geleerd, omdat hun beelden 
niet lijken op dat van de Jainies. 
 
Antwoordt 
Het is waar dat de beelden van de Shakta's niet op die van de Jainies lijken. Hadden ze beelden 
gemaakt die in alle details op die van de Jainies lijken dan zouden zij ook Jainies worden. Daarom 
kleden zij hun beelden op een andere manier dan de Jainies, omdat het voor de Vishnavites en 
anderen van belang was om zich te onderscheiden van de Janinies en vice versa. De Jain beelden 
waren altijd naakt en werden gepresenteerd in een houding van contemplatie (overdenken) die 
de wereld hadden verzaakt. Terwijl de beelden van de Vaishnava gepresenteerd werden met een 
Godin aan hun zijde die gekleed ging in mooi klederdracht en wekten lustige gedachtes op door 
hun charme en verleidelijke blikken en manier van kijken. 
 
De Jainies bliezen nooit op de schelp, noch maakten ze geluid met de bel (tijdens de aanbidding) 
terwijl de Vaishanavities en anderen een ongelooflijke lawaai maken (als ze blazen op de schelp 
en slaan op de trommels). En zo ontsnapten dus de volgelingen van de Vaishavities en anderen uit 
de klauwen van de Jainies en raakten zo verstrikt in de netten van deze lieden. De Jainies hebben 
vele boeken vol absurditeiten te geschreven en deze uitgegeven onder de naam van grote zieners 
als Vyasa.  
 
De boeken noemden ze Puranas (oude boeken) en begonnen geselecteerde delen eruit voor te 
lezen. Daarna begonnen ze met wonderlijke fraude en misleiding. Een van de priesters nam dan 
een beeld en verstopte het in een hol in een berg of op geheime plek in de jungle of begroef het 
in de grond. Aan zijn volgelingen vertelde hij dan dat Mahadeva, Bhairva, Hanuman of een andere 
God of Godin hem in zijn droom had bezocht en had verteld dat hij op zo een locatie te vinden 
zou zijn, hij was opgedragen om de God of Godin uit de plaats te halen, het in een tempel te 
zetten en dat hij dan voor haar of van hem de vaste priester zou zijn. Als deze opdracht was 
vervuld dan zou zijn hartewens in vervulling gaan. De onwetende mensen die meer geld dan 
hersenen hadden namen dit soort verhalen aan voor waar, ze ondervroegen dan de priester over 
de exacte plaats van het beeld. De priester antwoordde dan dat het beeld op zo een bepaalde 
plek te vinden zou zijn en hij het kon aanwijzen. De mensen goedgelovig als ze waren volgden dan 
de priester, vonden het beeld en van totale verbazing vielen ze dan aan de voeten van de priester 
en riepen dan uit; de God is u inderdaad heel goed gezind. Neem het beeld mee en we zullen een 
tempel bouwen waar het beeld geïnstalleerd gaat worden, u wordt zijn priester en wij zullen ook 
onze wensen vervuld zien gaan door hem te eren. Als de ene priester succesvol was met zijn 
misleiding volgden anderen zijn voorbeeld, ze legden zich toe op goochelarij en misleiding en 
plaatsen beelden om zo hun levensonderhoud te verdienen. 
 
Vraag 
God is vormloos en kan daarom niet worden gezien. Beelden zijn daarom absoluut nodig. Wat is 
het probleem als we voor een beeld staan met gevouwen handen en aan God denken en zijn 
naam reciteren? 
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Antwoordt 
Omdat God vormloos en alomtegenwoordig is kan er geen beeld van hem bestaan. Als het aanblik 
van een beeld het idee van God in een persoon kan opwekken, waarom kan deze wonderlijke 
creatie als het universum die bestaat uit aarde, water, vuur, lucht en vegetatie en honderd en één 
andere zaken niet hetzelfde effect hebben? Kan je niet aan God denken als je kijkt naar de aarde 
en de bergen die zo wonderlijk zijn gemaakt, en van waaruit de mensen de beelden maken? Het is 
sowieso onjuist om te stellen dat bij het zien van een beeld de mens aan God moet denken, dat 
het beeld de kijker aan God zal doen denken. Want dit zou betekenen dat op het moment dat 
iemand dan geen beeld ziet hij dan niet aan God gaat denken, en dus als hij alleen is zich kan 
overgeven aan de verlangens van diefstal, overspel en soortgelijke zonden. Als hij dan geloofd dat 
er toch niemand is die zijn zonden ziet dan zal hij zich ook niet bezwaard voelen om te zondigen. 
Dit zijn enkele gevolgen van het aanbidden van beelden. Laten we het verschil bekijken. 
 
Hij die niet geloofd in beelden en weet dat de alomtegenwoordige, alwetende en rechtvaardige 
God het hele universum doordringt, bij hem zal niet eens slechte gedachten opkomen, laat staan 
dat hij zal zondigen. Omdat hij weet dat God al onze acties ziet, goed of slecht, en dat hij nooit 
van hem vandaan is zelfs niet voor een moment. Hij is zich ervan bewust dat indien hij een zonde 
begaat in woord, daad of gedachte, het niet anders kan dan dat hij gestraft zal worden met een 
passende straf. 
 
Slechts de naam van God aanroepen is niet voldoende, net als het steeds herhalen van het woord 
suiker niet de zoete smaak in de mond zal laten voelen noch zal het repeteren van het woord 
"Neem" (Melia azadiracta) de bittere smaak aan het voedsel geven. De sensatie van zoet en bitter 
wordt alleen ervaren als zoete en bittere substanties in contact komen met de mond. 
 
Vraag 
Is het dan fout om de naam van de heer te prediken? De Puranas achten deze handeling van grote 
waarde. 
 
Antwoordt 
De manier waarop u de naam van de heer gebruikt is fout en niet aan te raden. 
 
Vraag 
Waarom zijn wij fout? 
 
Antwoordt 
Omdat het anti-Vedisch is. 
 
Vraag 
Ik verzoek u om ons te vertellen wat de Vedische manier is om de naam van de heer te prediken? 
 
 
 
Antwoordt 
Dat gaat zo. Neem bijvoorbeeld de naam Nyayakari (rechtvaardige) dat een van de vele namen is 
van God. Overdenk wat die naam betekent. Net zoals God recht doet aan allen en vrij is van de 
kleinst mogelijke partijdigheid, zo ook zou jij je rechtvaardig moeten gedragen jezelf altijd 
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onthouden van het doen van onrecht. Het overdenken van slechts een naam van de heilige geest 
op zo een manier draagt bij aan het spirituele leven. 
 
Vraag 
Wij weten dat God vormloos is, maar we geloven dat hij is gereïncarneerd als Shiva, Vishnu, 
Ganesha, Surya en Devi, etc en ook in vlees is verschenen als Rama, Krishna etc. Daarom zijn de 
beelden van de heiligen zo geweldig. Wilt u beweren dat dit ook fout is? 
 
Antwoordt 
Ja natuurlijk beweren wij dat omdat de Veda's heeft verklaard dat God is ongeboren, onzichtbaar, 
vormloos etc., en daarom niet onderworpen aan geboorte en dood en de noodzaak van 
incarnatie. Het idee dat God incarneert kan niet de test van beredenering doorstaan, omdat hij 
die het universum doordringt als ether, oneindig is, onzichtbaar en is niet onder invloed van pijn 
en plezier, hij kan niet worden gevangen in een druppel zaad of in de uterus of in een lichamelijke 
omhulsel. 
 
Ergens ingaan of eruit gaan kan alleen bewezen of beweerd worden van een eindig wezen. Om te 
beweren dat de onbeweeglijke en onzichtbare God, die elk onderdeel van materie doordringt 
vlees kan worden is net zo absurd als te beweren dat de zoon van een onvruchtbare vrouw was 
getrouwd en dat haar kleinzoon was gezien. 
 
Vraag 
Vanwege zijn alomtegenwoordigheid doordringt hij ook een beeld. Waarom is het dan niet juist 
om God te kunnen zien in welk voorwerp dan ook, zoals wordt gezegd "God is noch te vinden in 
houten objecten, noch in stenen, noch in zaken gemaakt van klei. Het bereiken van God kan 
alleen door middel van geloof. God is te vinden in elk voorwerp waar men in besluit te geloven.  
 
Antwoordt 
Omdat God al-doordringend is het onmogelijk te denken dat hij zou bestaan in één object. Het 
tegendeel voor mogelijk houden zou neerkomen op het geloof dat de soevereine heer van de 
aarde heerst over een klein hutje en zijn hele imperium uitsluiten en dat is een belediging van 
hem. Op dezelfde wijze is er sprake van godslastering om te geloven dat hij zou bestaan in een 
bepaalde object. Als je geloofd dat God alomtegenwoordig is waarom pluk je dan bloemen om te 
offeren aan een beeld, en waarom breng je de sandal-pasta (titak) aan op het voorhoofd van het 
beeld, waarom verbrandt je voor dat bepaalde beeld wierook, sla je op drums en cimbalen en 
blazen jullie op tompretten? Hij doordringt jouw handen waarom sta je dan voor het beeld met 
gevouwen handen. Hij is in je hoofd, waarom ga je dan jezelf positioneren voor het beeld? Hij is in 
voedsel en drinken, waarom zou je het hem dan nog offeren? Hij is in water, waarom moet je 
hem dan nog baden. God doordringt al deze dingen. Wat wil je dan aanbidden de doordringer of 
de doordrongene? Als u zegt de doordringer wat is dan het nut om bloemen te offeren aan 
beelden gemaakt van steen en hout. Als u zegt de doordrongene waarom maakt u dan een valse 
claim dat u God aanbidt. Waarom wilt u niet toegeven dat u takken, bomen en stenen aanbidt. 
Dat is de naakte waarheid. Wilt u ons nu vertellen, heeft uw geloof het altijd bij het juiste eind, is 
het altijd waar? Als u zegt ja, dan moet u toegeven dat God ondergeschikt is aan de kracht van uw 
gebed.  
 
Waarom verandert u dan niet met de kracht van uw gebed modder in goud en zilver, kiezelstenen 
in diamanten en edelstenen, etc, schuim van de zee in parels, water in ghee, melek en gestremde 
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melk en stof in blom? U verlangt nooit naar verdriet maar waarom wordt u er dan door 
beinvloedt? U verlangt altijd naar geluk, hoe komt het dat u dat niet altijd kan krijgen? Waarom 
kan de blinde niet weer zien door zijn gebed? U wilt nooit doodgaan, waarom sterft u dan? Uw 
geloof is dus niet een ware geloof. Het ware geloof is geloven in dingen zoals ze zijn zoals dat vuur 
vuur is en water is water. Om het tegengestelde te geloven is tegengesteld aan het ware geloof. 
Het ware besef van objecten wordt verkregen alleen als we weten hoe de dingen in werkelijkheid 
zijn. Het tegengestelde hiervan is valse kennis. 
 
Vraag 
Het is een feit dat door reciteren van een mantra een God in het aanbeden beeld verschijnt. 
Zonder reciteren van de mantra gebeurt dat niet. Hij komt meteen of zodra hij wordt geroepen en 
vertrekt weer als dit wordt gevraagd. 
 
Antwoordt 
Als u beweert dat de God het beeld inkomt als uitgenodigd waarom vertoont het beeld dan geen 
tekenen van bewustzijn en waarom vertrekt het beeld dan ook niet als de God wordt gevraagd te 
vertrekken? Van waar komt de God en waar gaat hij dan heen? Feitelijk is het zo dat de al-
doordringende geest noch komt in een beeld noch verlaat hij deze. Als uw mantra's zo krachtig 
zijn, hoe komt het dan dat u niet leven in uw dode zoon kan blazen met de kracht van dezelfde 
mantra's. Waarom kunt u niet uw vijand doden door zijn ziel te bevelen het lichaam te verlaten. 
De waarheid is dat de priesters/bedriegers handelen naar de wensen van mensen die niet 
ontwikkeld zijn zoals u bent. Er is geen enkele bewijs te vinden in de Veda's dat beeldenverering 
ondersteunt en het geloof dat je God kan bevelen te komen te gaan (bij wens van de aanbidder). 
 
Vraag 
Hier zijn enkele Vedische mantra's die beeldenverering ondersteunen, waarom beweert u het 
tegengestelde? Moge de vitale luchten het binnengaan (het beeld) en daarin lange tijd verblijven. 
Moge de zintuigen het binnengaan en daar lange tijd verblijven. Moge de hoge geest het 
binnengaan en daar lang blijven. 
 
Antwoordt 
Met deze verzen laat u overduidelijk uw onwetendheid blijken. Waarom gebruikt u niet uw 
verstand een beetje? Deze teksten zijn niet te vinden in de Veda's. Ze zijn te vinden in de 
twijfelachtige Tantra boeken van de Vama Margis. 
 
Vraag 
Is de Tantra dan mythisch? 
 
Antwoordt 
Zonder twijfel zijn ze dat. Net als dat er geen enkel vers is te vinden in de Veda's dat gaat over 
aanbidden van beelden of het tot leven wekken, ook zo is er niks dat zegt dat het juist is om 
beelden te installeren, deze aan te roepen, ze te baden in tempels en ze te versieren met pasta, 
door ze tekens en strepen aan te brengen. 
Vraag 
Nu de Veda's beeldenverering niet expliciet verwerpt, dan verwerpt het ook niet de praktijk 
ervan. Nu de Veda's beeldenverering niet expliciet verwerpt dan moet het ook al hebben bestaan 
als praktijk in het verleden, omdat de gezegde gaat "alleen dat wat bestaat kan verworpen 
worden". 
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Antwoordt 
Natuurlijk sanctioneert de Veda's en de Shastra's dit praktijk niet expliciet, maar het wordt op een 
positieve manier verworpen: 
 

1. Yayur Veda, XI, 9 
Zij verkeren in duisternis, m.a.w. zijn uitermate onwetend en verkeren in grote ellende, zij 
die aanbidden het eeuwige, altijd bestaande, niet gecreëerde Prakriti - de materiële 
oorzaak van het universum - in plaats van de al-doordringende God. Maar zij die 
aanbidden zichtbare zaken die voortkomen uit Prakiti, zoals aarde, bomen (mensen etc,) 
in plaats van God zijn er nog erger aan toe en verkeren in grote duisternis, zij zijn 
uitermate dom, zullen vervallen in pijn en verdriet en zullen voor lange tijd lijden.  

 
(2) Yayur Veda XXXII, 3 
De vormloze Opperwezen die het universum doordringt heeft geen materiële weergave, 
gelijkenis of beeld. 

 
(3) Kenopanishad 
U zou alleen moeten aanbidden dezelfde Brahma (de al-doordringende God) die de kracht 
van spraak mogelijk maakt en daar ook de bron van is door zijn eigenschap van 
alomtegenwoordigheid, en is de ondersteuner van het universum. Geen enkel ander 
wezen is het waard om aanbeden te worden. 

 
(4) Kenopanishad 
Gij dient dezelfde Brahma te aanbidden die niet te bevatten is door de menselijk geest, 
maar toch bekend is met de innerlijke werking ervan. Aanbid nooit de ziel en intellect in 
de plaats van God. 

 
(5) Kenopanishad 
U dient te aanbidden het wezen dat niet gezien kan worden met onze ogen, en doch, het 
is van hem dat wij de macht hebben om te zien. Aanbid nooit de zon, het vuur en bliksem 
en andere materiële objecten die uit hem voortkomen en uit hem zijn ontstaan. 

 
(6) Kenopanishad 
Aanbid Brahma die niet het onderwerp van waarneming is van de toehoorders en toch is 
hij het die ons de kracht van het horen geeft. Aanbid dus nooit het geluid (raak niet 
verstrikt in macht van zoete en verleidelijke spraak) in plaats van God. 

 
(7) Kenopanishad 
Aanbid Brahma, hij die niet wordt beïnvloedt door krachten van de adem en toch de 
maker ervan is. Aanbid nooit de atmosfeer in plaats van de heer (dat onttrokken is aan 
hem). 

 
Uit deze verzen blijkt duidelijk dat beeldenverering wordt verworpen ( in de Veda's en 
Shastra's). 

 
Het verbieden van iets geldt voor handelingen die al hebben plaatsgevonden en voor 
handelingen die nog niet hebben plaatsgevonden. Een voorbeeld van het eerste is als je 
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aan iemand vraagt de plek te verlaten waar hij zich op dat moment bevindt. Een 
voorbeeld van de tweede is bijvoorbeeld als een vader tegen zegt; "O mijn zoon, je moet 
nooit stelen, spring ook nooit in een put, zoek niet de gezelschap van slechte karakters, 
blijf jezelf onderwijzen. God heeft dus praktijken verboden in de reikwijdte van zijn 
kennis, en niet in de reikwijdte van de kennis van de mens. Dus het aanbidden van 
stengels, stenen etc zijn absoluut verboden. 

 
Vraag 
Maar als de beeldverering niks oplevert dan is het toch niet echt een zonde? 

 
Antwoordt 
Het menselijk gedrag is van slechts twee soorten, geboden, dat zijn dus handelingen zoals 
waarheidlievendheid die door de Veda's als positief wordt gezien, en verboden, dat zijn 
dus handelingen zoals leugenachtigheid die door de Veda's wordt verboden. Het is dus 
een goede daad om te doen wat de Veda voorschrijft en een zonde als je dat niet doet, zo 
ook is het een zonde om te doen wat het verbiedt en rechtvaardig om het niet te doen. 
Als je dus beelden gaat aanbidden, dat wat verboden wordt door de Veda's, hoezo ben je 
dan geen zondaar? 

 
Vraag 
De Veda's zijn eeuwig. Praktijk van beeldenverering kan niet hebben bestaan in de oude 
tijden. In die tijd waren de Goden gewoon zichtbaar. Deze praktijk is ontstaan met de 
schrijvers van de Tantra's en Puranas. Op het moment dat de kennis en geestelijke 
capaciteit van de mens afnam werd het moeilijk voor ze om de Goden te begrijpen. Deze 
mensen kunnen daarom hun gedachten richten op beelden, net als dat een persoon de 
top van een woning kan bereiken als hij de treden in het huis gebruikt. Zou hij proberen 
de top te bereiken zonder de treden te gebruiken dan zal hem dat niet lukken. 
Beeldenverering is daarom de eerste stap. Als de persoon dan voor een bepaalde periode 
beelden heeft gebruikt om hogere kennis te verkrijgen en puurheid van hart, daarna pas 
zal hij klaar zijn voor hogere meditatie. Net als dat een scherpschutter eerst oefent op 
grotere doelen voordat hij kleinere doelen kan raken, precies zo, zal hij die de zichtbare 
vorm van God aanbidt, met de tijd in staat zijn om de abstracte vorm van God te 
realiseren. Jonge meisjes spelen slechts zolang met poppetjes totdat ze zijn gehuwd. 
Daarom is beeldenverering niet slecht. 

 
Antwoordt 
Nu we hebben vastgesteld dat alleen die handelingen juist zijn die door de Veda's worden 
voorgeschreven, en de handelingen die worden verboden een zonde zijn, is 
beeldenverering ook vanuit dit standpunt dus dan zondig. Hij die de autoriteit accepteert 
van boeken die de Veda's tegenspreken kunnen we gerust als nihilist, een onbeduidende 
persoon zien. 

 
Manu II, 11 
Manu zegt, hij die tegen is, verwerpt, oneert of in strijd handelt met de onderwijzing van 
de Veda's is een onbeduidend persoon. Boeken die zijn geschreven door lage, 
verwerpelijke mensen die tegengesteld zijn aan de Veda's brengt de wereld niks anders 
van ellende en zijn daardoor nutteloos en vals. 
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Manu XII, 95, 96 
Het zijn deze mensen die de wereld in duistere onwetendheid storten en oorzaak zijn van 
grote ellende in de wereld en de volgende werelden. Alle boeken die geschreven en 
gepubliceerd worden die tegen de onderwijzing van de Veda's zijn en zelfs als ze 
kortstondig bestaan en niet de eeuwige principes bevatten zijn nutteloos. Het is nutteloos 
en fout om in ze te geloven. Alle zieners van Brahma tot Jaimini zeggen dat juist gedrag 
bestaat uit het verwerpen van alles dat tegen de Veda's is en dat het juist is om te 
praktiseren dat wat de Veda's voorschrijft. De reden hiervan is dat de Veda's de waarheid 
verkondigd, en niks anders dan de waarheid, terwijl andere boeken zoals de Tantra'’ en 
Puranas dat anti-Vedisch is onderwijs bevat die vals zijn en daardoor is het aanbidden van 
beelden zij voorschrijven een zonde. 

 
De mens groeit niet in kennis door het aanbidden van materiële objecten, integendeel het 
gebeurt zelfs dat men verkregen kennis weer kwijt raakt. Kennis verkrijg je door de 
geleerden te dienen en door met ze om te gaan. Niet door het aanbidden van beelden. 
Kan God ooit bereikt worden door contemplatie op stokken en stenen? Zeer zeker niet. 
Het aanbidden van beelden kan je niet vergelijken met een trappenhuis. Het is eerder te 
vergelijken met een diep gat, als je erin valt wordt je in stukken gehakt en kom je er niet 
meer levend uit.  

 
Ontegenzeggelijk is het verkrijgen van ware kennis en aanleren van gewoontes van 
waarheid en soortgelijke deugden door omgang met eervolle en geleerde mensen van de 
gewone niveau en ook met geleerde Yogi's van de hoogste orde stappen die je maakt in 
het realiseren van God, net als dat een ladder je naar boven brengt. Nog nooit is iemand 
een geleerde geworden door het aanbidden van een beeld, integendeel de meeste 
beelden-vereerders zijn onwetend gebleven en hebben hun kostbare leven verspild en 
zijn gestorven van ellende. Nog meer, allen die beelden vereren en in de toekomst nog 
zullen doen zullen sterven zonder te genieten van de vruchten van het menselijk leven die 
bestaat uit praktiseren van rechtvaardigheid, verkrijgen van rijkdommen, realisatie van 
legitieme wensen en het bereiken van verlossing. Beeldenverering kan niet vergeleken 
worden met het oefenen op doel schieten. Omgaan met eervolle en geleerde mensen en 
de studie van de wetten der natuur is het ware doel van het leven, door het praktiseren 
van deze deugden kan men stapsgewijs God bereiken. Noch is het aanbidden van beelden 
als het spelen met poppen. Het leren van de alfabet en andere andere goede gewoontes 
kan vergeleken worden als met het spelen met poppen en is daarom de eerste stap tot 
realisatie van God. Onthoud dat hij wie de juiste training en cultivering ondergaat zal in de 
tijd God bereiken, zijn ware meester. 

 
Vraag 
Je aandacht kan je richten op een materieel object, maar het is moeilijker om het te 
concentreren op een immateriële object, daarom is het aanbidden van beelden 
gerechtvaardigd. 

 
Antwoordt 
Neen, concentratie van de aandacht op een materiële object is juist onmogelijk, omdat de 
aandacht gaat dwalen nadat het alle details van het object heeft gezien. Maar in het geval 
van de immateriële, oneindige God, wat de geest (mind) ook doet het zal nooit slagen om 
het volledig te doorgronden. Omdat God ondeelbaar is kan de geest ( de mind) zijnde de 
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aandacht nooit dwalen, het beschouwt zijn natuur, attributen, karakteristieken, en omdat 
het prachtig is blijft het perfect geconcentreerd. Als het mogelijk was geweest om de 
aandacht volledig te vestigen op een materieel object, dan waren alle mensen in staat 
geweest om hun aandacht te concentreren, omdat het voortdurend in beslag wordt 
genomen door wereldlijke objecten net als anderen die hun aandacht concentreren op de 
echtgenoot, kinderen en vrienden en rijkdommen, maar niemand kan zijn aandacht 
volledig richten behalve als het gericht is op een abstract wezen, omdat hij ondeelbaar is. 
Daarom is beeldenverering een zonde (dit is het eerste argument tegen beeldenverering). 

 
(2) Er worden miljoenen uitgegeven om tempels te bouwen waarin beelden worden 
vereerd. Dit leidt tot armoede en domheid. 

 
(3) Het vrije mengen van seksen in de tempels leidt tot overspel, twisten en verspreiding 
van infectieuze ziektes. 

 
(4) De beelden vereerders zien deze wijze van aanbidding als de belangrijkste wijze om 
rechtvaardigheid te beoefenen, het verkrijgen van rijkdommen, het vervullen van 
legitieme doelen en bereiken van verlossing. Ze geven daarom dan alle actieve werken op 
en verspillen zo hun waardevolle leven. 

 
(5) Omdat de mensen beelden vereren met verschillende namen, vormen en karakter, 
hebben ze geen eenheid in geloof en hun onderlinge verschillen en praktijken 
veroorzaken strijd en dat leidt tot schade voor het land. 

 
(6) Beelden vereerders verkeren in de waan dat de beelden hun vijanden zullen verslaan 
en ze overwinning zal brengen, en komen daarom zelf niet in actie. Het gevolg ervan is dat 
ze worden verslagen, het landsbestuur, onafhankelijkheid en hun rijkdommen vallen in 
handen van de vijand. Hun onafhankelijkheid wordt ze ontnomen en ze verworden tot 
onderdanen, ze lijden op honderden manieren net als de paard van de winkelier of de 
ezel van de pottenbakker. 

 
(7) Als iemand tegen een ander zou zeggen, ik zet in jouw plaats of naam een steen, dan 
zou deze wel eens boos kunnen worden en hem waarschijnlijk uit schelden of slaan. Op 
dezelfde wijze kan een God zeker boos worden op de onwetende mensen die stenen 
aanbidden in plaats van God zelf. 

 
(8) Zich inzettend gedreven door verkeerde ideeën, gaan ze van tempel naar tempel, van 
het ene land naar de ander, lijden aan ellende, ontnemen zichzelf de kans op wereldlijke 
en spirituele welzijn, ze worden beroofd en mishandeld door gangsters. 

 
(9) Slechte priesters die een losbandig leven leiden krijgen geld die hun beestachtige 
hunkering naar vlees vervullen en ze bevorderen strijd en twist onder de volgelingen en 
mensen in het algemeen. Hij die het geld geeft verbeurt hiermee zijn geluk en krijgt 
onmetelijke ellende.  

 
(10) Deze mensen maken zich schuldig aan ondankbaarheid door geen respect te tonen 
voor hun ouders en andere personen die respect verdienen en gaan daarvoor in de plaats 
beelden vereren. 
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(11) Als de beelden worden gestolen of vernietigd door barbaren dan zetten ze een luid 
weeklacht op.  

 
(12) De priesteressen en priesters zijn corrupt en hebben onwettige gemeenschap met 
andere mannen en vrouwen en geven zo hun voorkeur aan onwettige handelingen. 

 
(13) De bediendes gehoorzamen hun meesters niet en keren zich tegen elkaar en zijn 
daardoor geruïneerd. 

 
(14) De ziel verliest haar kracht van redenering door constant gericht te zijn op dode en 
zichtbare materie, omdat de eigenschappen van de het object waar men zich op richt 
(zoals een steen) wordt overgebracht naar de ziel door de mens. 

 
(15) God heeft geurige substanties gecreëerd zoals bloemen om lucht en water te 
reinigen en ziektes te voorkomen. Als de priesters de bloemen niet zouden plukken, dan 
zou de reinigingstijd doorgaan voor een onnoembare lange periode, lucht en water zou 
worden gereinigd en de bloemen zouden doorgaan met verspreiden van hun geur tot de 
tijd van haar natuurlijke einde. Ze snijden de bloemen af tijdens hun beste periode. De 
bloemen worden gemengd met modder en gaan stinken in plaats van lekker te ruiken. 
Heeft God bloemen en andere geurige planten geschapen zodat ze geofferd kunnen 
worden aan beelden?  

 
(16) Geurige hout, gepelde granen en soortgelijke offerandes worden gemengd met water 
en modder, worden dan gegooid in een afvoerbak of een stortbak waar ze gaan rotten en 
gaan stinken als menselijke ontlasting. Duizenden kleine beestjes ontstaan eruit en 
sterven ook weer waardoor het nog meer gaat stinken. 

 
Dit zijn enkele slechtheden veroorzaakt door het aanbidden van beelden. Het zou daarom 
opgegeven moeten worden door de wijzen. Hij die beelden vereerd, heeft vereerd of het 
nog gaat doen, hij zal nu niet en ook niet in de toekomst kunnen ontsnappen aan deze 
slechtheden. 

 
Vraag 
Is geen enkele vorm van beeldenverering dan toegestaan? Wat wordt dan bedoeld met 
de uitdrukking "aanbidding van de vijf Goden dat gewoonte is sinds het begin der tijden. 
Betekent het de aanbidding van de vijf Goden, Shiva, Vishnu, Ambika, Ganesha en Surya? 

 
Antwoordt 
Geen enkele vorm van beeldenverering is toegestaan, maar de aanbidding van de vijf 
levende Goden is zeker onze plicht. De uitdrukking Pancha Yajna of aanbidding van de vijf 
Goden heeft een hele goede bedoeling en reden, maar de onwetende idioten hebben er 
een eigen draai aan gegeven en haar originele bedoeling vergooid. Het aanbidden van de 
God Shiva en soortgelijke Goden hebben we al eerder veroordeeld. We zullen nu 
uitleggen wat er bedoeld wordt met de aanbidding van de vijf Goden dat wordt 
voorgeschreven door de Veda's. Deze Goden zijn het werkelijk waard om te worden 
aanbeden. De eerst object van aanbidding is de moeder. Het is de plicht van haar zonen 
en dochters om deze Godin te dienen uit volle borst en inzet van hun zielekracht en haar 
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gelukkig te houden. Behandel haar altijd met respect. De tweede object van aanbidding is 
de vader. Deze God moet ook bediend worden net als de moeder. De derde object van 
aanbidding is de leraar die zijn leerling kennis bijbrengt. Deze God moet ook met grote 
devotie gediend worden. De vierde object van aanbidding is de onbaatzuchtige leraar van 
humaniteit die geleerd is, diep religieus, rechtvaardig, welzijns brenger voor allen en die 
gaat van plaats naar plaats om de waarheid te prediken om zo de mensen blijdschap te 
brengen. De vijfde object van aanbidding is de man voor de vrouw en de vrouw voor de 
man. Dit zijn de vijf levende Goden die een mens tot mens maakt en hem opvoeden, en 
het is door hen dat hij ware kennis geniet, gecultiveerd raakt en leert wat de ware 
principes van omgang zijn. Het is de aanbidding van deze dat tot God leidt. Hij die ze niet 
aanbidt en in plaats daarvan beelden vereert is een overtreder van de Vedische principes. 

 
Vraag 
Hoe schadelijk is het als de mensen de vijf Goden aanbidden en ook beelden aanbidden? 

 
Antwoordt 
Ware geluk is gelegen in het opgeven van beeldenverering en in het dienen van moeder 
en andere levende Goden. Het is een grote schande dat mensen het aanbidden van de 
levende Goden hebben opgegeven en zijn overgegaan tot het aanbidden van beelden. De 
priesters zijn dit praktijk begonnen, omdat bedachten dat als de mensen eetbare offers 
zouden bieden aan de ouders, dat de ouders deze zouden opeten, waardoor zij niets 
zouden krijgen en ook geen offerandes zouden ontvangen. Daarom maken ze beelden, 
plaatsen ze eten voor ze, blazen op trompetten en schelpen, slaan met de bekken, drum 
en maken zo een trilling en een hard geluid en prikken ze met hun duimen als willen ze 
zeggen "heb watertanden, terwijl wij genieten van de levensmiddelen. Het gaat zo; de 
ene persoon fopt de ander en irriteert hem door het plaatsen van voedsel voor hem en 
zegt tegen hem neem de bel aan en duwt zijn duim naar hem en verplaats het voedsel 
voor hem, en eet het zelf met veel smaak op. Dit soort van hocus-pocus voeren de pujaris 
op. 

 
De priesters versieren hun beelden zo mooi dat ze glinsteren. Net als schurken doen 
versieren ze hun beelden zo aantrekkelijk mogelijk en genieten ten koste van de 
onwetende, lichtgelovige en onopgeleide sukkels. Als wij een rechtvaardige regering 
zouden hebben dan zouden deze beelden-vereerders gedwongen worden hun kost te 
verdienen door te werken in steenmijnen en in de bouw. 

 
Vraag 
Als iemand naar een vrouw kijkt dan raakt hij vervuld van lust: precies zo als iemand kijkt 
naar een beeld die super vrede en reinheid symboliseert kan het niet anders dan dat hij in 
een staat van rust en vrede raakt en niet beïnvloed wordt door plezier of verdriet. 

 
Antwoordt 
Dat kan hij niet; omdat zijn denken afgestompt raakt omdat zijn ziel onder invloed staat 
van de natuur van dode materie waar het beeld uit bestaat. Het verliezen van 
oordeelskracht leidt tot verlies van de oordeelskracht om plezier en pijn te kunnen 
onderscheiden. Dit is een belemmering in het verkrijgen van Goddelijke kennis, zonder 
deze is het bereiken van gelukzaligheid niet mogelijk. De voordelen die een mens kan 
krijgen door om te gaan met geleerden, bestudering van hun biografie en bestudering van 
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hun boeken kan hij niet verkrijgen door het aanbidden van van hun beelden. Als je slechts 
kijkt naar het beeld van een persoon en verder niks weet van zijn goede kwaliteiten dan 
wordt je niet geïnspireerd met affectie voor hem. Het kennen van zijn goede kwaliteiten 
maakt dat je dat gevoel wel hebt. Het is de slechte praktijk van beeldenverering waardoor 
er miljoenen arrogante, lui, overspelplegers, bedelende priester bestaan in India, die 
voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het wijdverbreide onwetendheid, fraude en 
leugenachtigheid in het land. 

 
Vraag 
Lat Bhairava en ander Goden hebben vele wonderen verricht in Kashi (Benares) toen 
Aurangzeb met een groot gevolg van Mohammedanen de stad aanviel. Toen de indringers 
hun geweren en kanonnen vuurden werden ze aangevallen door miljoenen bijen. 

 
Antwoordt 
Dit was geen wonder van de beelden. Het is waarschijnlijker dat er een groot hoeveelheid 
bijen nesten waren in de tempel. Bijen zijn van nature woest. Als hun nesten worden 
verstoord gaan ze altijd achter de dader aan. Het wonder van de stroom van melk dat uit 
het beeld stroomde was slechts een trucje van de priesters. 

 
Vraag 
Hier is een ander voorbeeld. Mahadeva was er op gebrand dat hij niet gezien zou worden 
door een ongelovige en verstopte zichzelf in een waterput en de Veni Madhava God 
verstopte zich in een huis van een Brahman om dezelfde reden. Zijn dit geen wonderen? 

 

Antwoordt 
Het einig wonder in deze is dat de leger van geesten aangevoerd door Lat Bhairava en 
Kalbhairava en grote troepen van de engel des doods genoemd in de Garur Purana niet in 
staat waren om de Mohammedanen te bevechten terug te drijven. Over Mahadeva en 
Vishnu wordt in de Puranas gezegd dat zij machtige vijanden zoals Tripurasura hebben 
vernietigd, waarom hebben ze dan niet de Mohammedaanse indringers vernietigd? Dit 
laat zien dat de arme beelden de vijand niet konden bevechten en haar volgelingen niet 
konden helpen in de strijd. Nadat de Mohammedanen die beelden en tempels begonnen 
te vernietigen en de stad Benares dicht waren genaderd hebben de priesters het beeld 
van Mahadeva in een put gegooid en het beeld van Veni Madhava in een huis van een 
Brahman verstopt. Als het waar zou zijn dat de agenten van de engel des doods Kashi niet 
durven in te gaan omdat ze bang zijn voor Kala Bhairava, die niet zou toestaan dat Kashi 
wordt vernietigd zelfs niet ten tijde van einde der tijden, waarom zijn de ongelovige 
soldaten dan niet gevlucht uit angst? Dit zijn alle uitvindingen van de priesters. 

 
Vraag 
Als een persoon voedsel offert aan zijn voorouders bij Gaja, worden zijn zonden vergeven, 
en door de deugd van zijn Shrada gaan ze naar de hemel. De voorouders reiken hun 
handen uit naar de offerandes. Is dit dan ook vals? 

 
Antwoordt 
Het is absoluut vals. Priesters krijgen heel veel geld om te garanderen het geluk en 
voorspoed van de geesten van de voorouders; de priesters van Gaja verspillen dit geld 
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aan prostitutie en andere zondige daden. Als dit de bedoeling is van de offerandes gedaan 
bij Gaja, hoe komt het dan dat Gaja niet bevrijdt kan worden van zonden als prostitutie? 
Als je nu gaat kijken zie geen andere handen naar boven komen dan die van de priesters. 
Een of ander charlatan zal wel een gat hebben gegraven en een ander erin verstopt en het 
gat afgedekt met zacht gras. Hij zal een ander hebben gevraagd om dan zogenaamd de 
cake te offeren aan de geesten van zijn voorouders. De charlatan in de put steekt dan zijn 
hand uit en neemt de cake aan. Dit is wat er waarschijnlijk gebeurt, het is geen wonder. 
Net als het verhaal van Ravana die Baijnath heeft gebracht een valse is.  

 
Vraag 
Miljoenen geloven in Kali en Kamaksha en andere Goden van Calcutta. Dat is toch een 
wonder? 

 
Antwoordt 
Helemaal niet. Deze mensen zijn intellectueel blind, ze volgen elkaar als schapen vallen in 
een gat of put en kunnen zichzelf niet helpen. De een neemt de ander in de maling en 
vervallen in beeldenverering en verblijven daar voor altijd en lijden. 
 
Vraag 
Oke, laat deze wonder gaan, maar in Jaggan Nath zijn wonderen toch zeker zeer duidelijk 
zichtbaar. Elke keer dat Jaggan Nath van lichaam verwisselt spoelt er een stuk van 
sandelhout aan uit zee. Zeven pannen met rijst en water wordt op vuur gezet, de een op 
de ander; de rijst van de bovenste en de onderste pan wordt gaar gekookt, maar de rijst 
in de middelste pad wordt niet gaar. Hij die niet van de geschenken van Jaggan Nath eet 
wordt een melaatse. De kar van Jaggan Nath rolt op eigen kracht. Het beeld van Jaggan 
Nath laat zich niet zien aan een zondaar. De Goden hebben zijn tempel gebouwd terwijl 
Indradaman de heerser van het land was. Als de God van lichaam wisselt sterven er drie 
mannen, een koning, een timmerman en een priester. Hoe kan je beweren dat deze 
wonderen vals zijn? 

 
Antwoordt 
Een persoon de Jaggan Nath voor twaalf lange jaren had aanbeden, de wereld had 
verworpen en Sanyasi was geworden, kwam ons ontmoeten. Wij informeerden bij hem 
over deze wonderen, hij heeft verteld dat ze allen vals zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat als 
de tijd is gekomen dat de Godheid van lichaam moet wisselen dat er dan een blok van 
sandelhout naar zee wordt gevaren en in het water wordt gegooid. Deze spoelt dan aan 
kust. Uit dit hout wordt dan het beeld gehouwen. 

 
Over het wonder van de pannen, als het zover is dan zijn alleen de koks toegelaten tot de 
keuken en alleen zij mogen iets zien. Er worden zes vuurplekken in een cirkel aangelegd 
en een in het midden. Geklaarde boter, as en stof worden aan de onderkant van de zes 
pannen aangebracht die water en rijst bevatten. Als de rijst dan gaar is wordt de 
onderkant weer netjes schoon gemaakt. Nu dan zetten ze verse water en rijst in de 
zevende pan. De pannen worden dan op elkaar gestapeld en de zevende in het midden 
van geheel. Ze verbergen de andere gaspitten en pas dan wordt het opengesteld voor 
bezoekers. Zij die rijk zijn worden uitgenodigd om te kijken dat de rijst in de bovenste en 
onderste deel gaar is terwijl die in het midden niet. Ze worden dan gevraagd om wat te 
offeren aan de pannen. Zij die meer geld dan hersenen hebben geven dan goud en zilver; 
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anderen beloven zelfs om maandelijks iets te geven. Shudra's en andere lagere kasten 
brengen dan eetbare offerandes. Nadat ze zijn geofferd aan het Jaggan Nath beeld, eten 
deze mensen een beetje van de offerandes en laten de rest in de pannen en de rest wordt 
opgestuurd naar de huizen van de mensen die ervoor hebben betaald. Alle mensen, de 
armen, Sadhoes, de bedelmonniken, Shudra's en de onaanraakbaren zitten in een rij en 
eten samen. Als de ene groep klaar is met eten, neemt een andere groep hun plaats in en 
eten uit dezelfde bananenblad als de vorige, met andere woorden ze eten de resten. Het 
is een verderfelijke praktijk.  

 
Betreffende de derde wonder, velen die daar gaan keren terug zonder de resten van 
anderen te hebben gegeten. Zolang ze daar aanwezig zijn, nemen zij de voedsel dat ze 
met eigen handen hebben gemaakt. Ze krijgen nooit melaatsheid of andere ziektes. 
Trouwens, zelfs in de stad van Jaggan Nath kan je veel mensen met melaatsheid vinden, 
terwijl ze dagelijks de resten van anderen eten, ze kunnen de ziekte maar niet kwijt raken. 
De praktijk van het eten van elkaars resten is begonnen met de Vama Margis als 
onderdeel van hun Bhairvi cirkel of ring. Dit kunnen we bewijzen met het beeld van 
Subhadra die de zus is van zowel Krishna als van Baldeva, deze is geplaatst op de plek van 
de vrouw van de twee broers. Alleen de Bhairvi doen dit soort dingen anders zou het 
nooit voorkomen.  

 
Wat betreft de vierde ronde, aan de wielen van de kar moet er een soort van mechanisme 
zijn verbonden; indien op de juiste wijze in gang gebracht gaat de kar bewegen en als het 
in de menigte komt dan beweegt het mechanisme de andere kant op en komt de kar zo 
tot stilstaand. De priester gilt dan "geef aalmoezen en doe verdienstelijke daden 
waardoor de God Jaggan Nath tevreden gesteld wordt en de kar wordt in beweging 
gebracht om de geloof van de mensen vast te houden. Zolang de mensen geld geven 
blijven de priesters dit roepen, maar zodra dit ophoudt dan zal een zal een bekende van 
Braj die mooi gekleed is en gewikkeld in doeken voor de kar gaan staan en roepen en 
bidden "Oh God Jaggan NAth laat deze kar bewegen zodat wij ons geloof kunnen 
behouden". Dan gaat hij op zijn knieen, begroet de God en bestijgt de kar, juist op dat 
moment wordt het mechanisme de juiste kant op bewogen en de menigte roept dan 
"gegroet og God, gegroet. Duizenden mensen trekken aan het touw vastgemaakt aan de 
kar en de kar beweegt dan voort. 

 
Op dezelfde manier worden de mensen in de tempel van Jaggan Nath in de maling 
genomen. Honderdduizenden mensen gaan hun eer bewijzen aan het beeld, maar de 
plaats is groot en donker dat zelfs overdag lampen moeten worden aangestoken om iets 
te kunnen zien. Er is een gordijn geplaatst voor het beeld, de pandits staan achter het 
gordijn. Als het gordijn een kant op wordt getrokken dan is het beeld nog verborgen. De 
pandits roepen dan "laat uw offer zien, uw zonden zullen worden vergeven en u zult dan 
de God zien. Doe snel, doe snel. De arme simpele zielen worden op deze wijze in de 
maling genomen door de schurken van pandits. En als dan het gordijn naar de andere 
kant wordt getrokken dan zie je het beeld. En dan roepen de domme mensen weer heil, 
heil o God. Nadat ze flink in de maling zijn genomen en van hun geld afhandig zijn 
gemaakt keren ze weer huiswaarts.  

 
Het is dezelfde Indradaman wiens nakomelingen nog steeds gevonden kunnen worden in 
Calcutta. Hij was een goede koning. Hij was een volgeling van Devi (Godin). Hij had 
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miljoenen roepies geïnvesteerd om zijn tempel te bouwen en om ergerniswekkende 
restricties omtrent eten en drinken  te verwijderen voor de mensen van Aryavarta, maar 
deze domme mensen willen niet bevrijdt worden van hun last. En wat betreffende uw 
geloof dat Goden de tempel van Jaggan Nath hebben gebouwd, kan u ik melden dat er 
geen andere Goden waren dan de bouwvakkers die het hebben gebouwd. 

 
Er sterft geen koning, priester en timmerman als de Godheid van lichaam wisselt. Ze zijn 
allen van te voren daar aanwezig. Het is waarschijnlijk dat deze drie in het verleden 
problemen hebben veroorzaakt voor hun onderdanen, die om wraak te nemen deze 
hebben vergiftigd. De binnenkant van de Jaggan Nath beeld is hol waarin een ander beeld 
is geplaatst genaamd Shaligram in gouden bootje. Het beeld wordt elke dag gewassen en 
ze gebruiken het water om de zogenaamde heilige drank te maken. De daders hebben 
mogelijkerwijs het beeld met het gif ingesmeerd tijdens het avondgebed. De volgende 
ochtend is het heilige drankje gemaakt en aan deze drie personen gegeven, de koning, de 
priester en de timmerman die eraan stierven. De slaven van Mammon hebben toen 
gemeend dat de God, tijdens het wisselen van zijn lichaam zijn aanbidders met zich heeft 
meegenomen. Dit soort fraude wordt vaak door de zelfzuchtige gedaan om anderen van 
hun rijkdommen te ontdoen.  

 
Vraag 
In Rameshwaram neemt de lengte van de Linga toe als ze water van de Gangatri op laten 
vallen. Is dit dan ook onwaar? 

 
Antwoordt 
Ja, het is onwaar. Die tempel is zo donker dat zelfs overdag er lampen moeten branden. 
Als het water op het beeld valt, reflecteert het licht van de lampen als een lichtflits in het 
water. Er gebeurt niks anders dan dit. De steen neemt niet af noch neemt het toe in 
lengte, het blijft zoals het is. De pandits beroven op deze wijze de domme mensen. 

 
Vraag 
Rameshwaram is gebouwd door Rama Chandra. Als het aanbidden van beelden tegen de 
Vedische religie is waarom zou hij dan een tempel met beelden bouwen en waarom 
benoemd Valmiki dit in de Ramayana? 

 
Antwoordt 
Ten tijde van Rama Chandra waren er geen sporen van een tempel of van een linga. Maar 
het is waar dat de koning van Deccan genaamd Rama een tempel heeft gebouwd en er 
een lingam in heeft geplaatst en de tempel Rameshwaram heeft genoemd. Toen Rama 
Chandra terug vloog in een luchtschip van Ceylon naar Ayodhya met zijn echtgenoot Sita, 
en Hanuman en anderen, deze plek bereikte, sprak hij tot Sita. Oh Sita, tijdens de 
zoektocht naar jou hebben we in de vierde maand van het regenseizoen op deze plek 
doorgebracht. Hier gaven wij eer aan de almachtige God die alles doordringt, die boven 
alle Devas staat, heiligen en zieners, en de meest machtige materiële objecten en 
krachten, en die is het levengevende kracht aan allen. Door zijn genade verkregen wij alle 
materialen voor de oorlog. Kijk naar deze brug die wij gebouwd hebben tussen Ceylon en 
India. We zijn toen overgestoken naar Ceylon en hebben de slechte Ravan gedood en 
hebben jou terug gebracht. Valmiki heeft niks anders dan dit opgeschreven in de 
Ramayana. 
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Vraag 
Er is een beeld van Kalyakant in Deccan die tot de dag van vandaag rook uitblaast? Als 
beeldenverering een valse praktijk is dan moet dit wonder dus ook vals zijn? 
 
Antwoordt 
Ongetwijfeld is het vals. Het is een verwerpelijke praktijk van de priesters. Het is zeker dat de 
mond van het beeld hol is en er een gat aan de achterkant is waar een pijp aan is gehecht die 
uitkomt op de kamer achter het beeld. De pandit blaast zelf rook via de pijp uit de mond van het 
beeld. Er komt dan rook uit de mond en neusgaten en je hoort dan het borrelend geluid van een 
waterpijp op de achtergrond. In die tijd hebben de pandits vele domme mensen zo van hun 
centjes beroofd. 
 
Vraag 
Aanschouw deze. Het beeld van Dakor verliet Dwarka met een van zijn volgelingen. Het beeld dat 
duizenden kilo woog had het gewicht van twee graankorrels en en halve van goud. Is dit dan ook 
niet een wonder? 
 
Antwoordt 
Nee, ook dit is geen wonder. De volgeling zal het beeld wel hebben gestolen, en het idee dat het 
beeld niet meer woog dan het gewicht van twee graankorrels en een half korrel goud moet de 
wereld in zijn geholpen door iemand die onder invloed moet zijn geweest van cannabis. 
 
Vraag 
Somnath leefde in de lucht. Dit was een groot wonder. Is dit dan ook onwaar? 
 
Antwoordt 
Jazeker is het onwaar. Er waren magneten geplaatst aan de boven en onderkant van het beeld. 
Door de aantrekkingskracht van elkaar stond het beeld in de lucht. Toen Mahmud van Ghazni 
deze tempel aanviel hebben ze het snel naar beneden gehaald, de priesters en andere volgelingen 
werden vernederd en belanden in een miserabele toestand, en een leger van honderdduizenden 
mannen gingen op de vlucht voor een leger van tienduizend man. Zeker een wonder. De pandits 
offerden geschenken aan de God, aanbaden hem en prezen hem: Og God der Goden, vernietig 
deze barbaren en bescherm ons. Ze stelden hun prinsen gerust; wees gerust, Mahadeva zal zeer 
zeker Bhairava of Virabhadra sturen om te helpen deze barbaren te vernietigen of te verblinden. 
Of ze zeiden, onze God zal zeker laten zien. Hanuman (de apen God) en Bahirava (de Indiase 
Bachus) en Durga hebben ons in een droom verteld dat ze alles voor ons zullen doen. De arme 
Rajas geloofden deze leugenachtige pandits. Ze geloofden zo sterk in de pandits dat ze nalieten 
zelf actie te ondernemen tegen de indringers. Vele pandits, die zeiden astrologen te zijn vertelden 
dat het niet de juiste tijd was om te vechten, omdat de ene zei dat het de achtste maand was 
terwijl de andere zei dat de Yoginee ster zou verschijnen als ze zouden vechten en nog meer, ze 
werden misleid door de pandits en deden daarom niks om zich te verdedigen. 
 
Nadat ze omsingeld waren door de barbaren probeerden ze uit hun miserabele situatie te 
ontsnappen. Honderden van de pandits vielen in handen van de vijand. De pandits smeekten de 
Mohammedanen om de beelden en tempels te sparen en boden aan om Rs 30.000.000 te betalen 
maar deze antwoorden dat zij geen beelden vereerders maar beelden vernietigers waren. Bij het 
vernietigen van de tempels viel het dak en de grote stenen verschoven en nadat het beeld kapot 
viel en brak bleek het Rs 180.000.000 aan diamanten te bevatten. Nadat de pandits waren 
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verslagen begonnen ze te wenen en te kermen. Ze moesten vertellen waar de schatten waren 
verborgen? Uit angst hebben ze alles verteld. Ze werden te werk gesteld en moesten graan 
malen, gras snijden, urine en poep opruimen en ze kregen niks anders dan droge graan te eten. 
Hoe is het mogelijk dat deze mensen zich hebben vernietigd door het aanbidden van beelden. 
Waarom hebben ze de almachtige God niet aanbeden waardoor we de barbaren zeker hadden 
verslagen en overwonnen. Hadden ze helden en machtige mannen aanbeden, hoeveel 
bescherming hadden ze dan niet gekregen? De pandits hadden zo een sterk geloof in de beelden 
maar geen van de beelden heeft zich bewogen en heeft een van de aanvallers kunnen 
weerhouden. Hadden ze maar een dappere persoon zoveel aandacht en vertrouwen gegeven dan 
had deze zeker zijn uiterste best gedaan om hen te dienen.  
 
Vraag 
Ranchora heeft een Hundi= wissel cheque gestuurd naar Narsee Mehta en heeft hem toen 
geholpen om zijn schulden te betalen. Is dit dan ook vals? 
 
Antwoordt 
Een bankier zal hem wel hebben geholpen om zijn schulden te betalen en iemand anders zal dan 
wel hebben geroepen dat de heer Krishna hem een wissel cheque had opgestuurd. In 1858 
hebben de Engelsen de tempel vernietigd en de beeld, wat hebben de beelden toen gedaan? 
Waarom ondernamen ze niks om zichzelf te beschermen? Zonder twijfel hebben ze dapper 
gevochten en veel van de vijanden gedood, maar de beelden konden niet een de poot van een 
vlieg breken. Was er maar een zo moedig geweest als Krishna dan had hij de vijand op de vlucht 
doen slaan. Als de beschermer wordt verslagen zal het zijn beschermelingen niet beter afgaan. 
 
Vraag 
Jwaladevi is een echte Godin. Het beeld slokt alles op. Als het iets geofferd krijgt dan eet het de 
helft op en laat het de andere helft staan. De Mohammedanen hebben een rivier van water er op 
los gelaten om het te vernietigen en met heet ijzer getracht kapot te maken, maar dit heeft geen 
effect gehad. De Godin Hinglaj kan ook gezien worden op middernacht gezeten op een paard; het 
maakt een donderend geluid in de bergen.  
 
De Chandrakoop, een heilige put voor de maan, kan praten. Hij die de Yani Yantra passeert wordt 
nooit meer wedergeboren. Door het dragen van een Thumra wordt de mens machtig. Als je de 
Hinglaj niet hebt bezocht, hoe heilig je ook moge zijn, dan blijf je half zo machtig. Dit zijn toch hele 
waardevolle zaken? 
 
Antwoordt 
Nee, het vuur dat uit de bergen komt heet Jwala Mukhi. De pandits zijn grote bedriegers. Als je 
gesmolten ghee in een lepel in vuur zet vat het meteen vlam, maar als je de lepel er uit haalt of 
het vuur dooft dan zie je dat het slechts een klein beetje is verbrand, terwijl de rest nog in de lepel 
is. Hetzelfde doet zich voor in het geval van de Jwala Mukhi. Net als vuur van een openhaard alles 
verbrandt wat er in wordt gelegd of als er vuur ontstaat in een jungle of in een huis en het alles 
vernietigd, op dezelfde wijze consumeert het vuur van de Jwala Mukhi alles wat erin wordt 
geplaatst. Hier is geen sprake van een wonder.  
 
En verder is er ook geen Godin te paard te zien in Hinglaj, er is slechts een tempel, een smalle 
reservoir van water en een paar waterpijpen hier en daar te vinden. Er is niks meer dan de trucjes 
van de pandits. Ze hebben daar ook een poel van water waar uit de bodem bobbels omhoog 



256 
 

komen door gas. De idioten noemen dat Saphalyatra (letterlijk succesvolle pelgrimage). De Yoni 
Yantra is een mechanische uitvinding waarmee de priesters de pelgrims beroven. Het dragen van 
de Thumra's is ook een truc van de pandits. Als het dragen van Thumra'’ een mens machtig 
zouden maken, zou het dan de ezel die de mensen op hun rug dragen en vervoeren niet een 
Maha purush (machtig persoon) maken? Het is door het verrichten van goede daden en juist 
handelen waardoor een mens een Maha purush wordt en niet anders. 
 
Vraag 
De meer in Amritsar is zelfs van nectar. De ene helft van het fruit Sapindus Detergens is zoet 
terwijl de andere helft bitter is. Er is een muur (in Gurdaspur) die wanneer geschud buigt maar die 
niet omvalt. In Rewalsar drijven stenen op water. In Amarnath vormen Linga's zichzelf uit het ijs, 
verschillende paren van duiven zie je uit de Himalaya komen om eer te bewijzen (Darshan) en 
terug gaan. Zijn deze dingen ook niet waar? 
 
Antwoordt 
Nee, de meer zelf heet Amritsar (Amrit=nectar, sar=meer). Ten tijde dat de plek, waar nu de stad 
Amritsar is gevestigd, nog een jungle was moet het water goed en zoet zijn geweest, daarom 
wordt het Amritsar (meer) genoemd. Als het water echte nectar zou zijn geweest dat zou 
niemand zoals de volgelingen van de Puranas geloven daar ooit dood gaan. Dat de muur niet 
breekt komt door de wijze waarop het is gebouwd. 
Wat betreffende het fruit van Spindus Detergens dat zoet zou zijn, dit kan op twee manieren; of 
er is asclepias pulchella op geënt of het is gewoon een verzinsel. Wat de Rewalsar wonder betreft, 
er moet een mechanisme zijn geweest waardoor de stenen blijven drijven. In Amarnath vormen 
zich ook gletsjers van ijs, wat is dan een kleine linga van ijs? De duiven moeten tamme zijn 
geweest die uitvliegen wanneer aangespoord door mannen die zich in de bergen verborgen 
houden. Op deze wijze beroven deze schurken de onwetenden van hun geld. 
 
Vraag 
Haridwar is de poort naar de hemel. Als je een bad neemt op de stoepen van Hari, dan wordt je 
bevrijdt van al je zonden. Hij die verblijft in Tapavana in soberheid wordt vanzelf een asceet. 
Gomukh de mond van een koe is te zien in Gongotri, Gupta (verborgen) Kashi en Triyugi Narayan 
(God van de drie tijdsperiodes) in Uttar Kashi, Kidar en Badri Narayan worden door de mensen de 
eerste zes maanden aanbeden en door Goden de andere zes maanden van het jaar. 
 
De mond van Mahadeva noemen ze Pashupati in Nepal, zijn achterwerk in Kidar, zijn knieën in 
Jaggan Nath en zijn voeten in Amarnath. Door deze plekken te bezoeken en een bad te nemen 
bereikt men verlossing. Als iemand van Kidar en Badri de hemel wil bereiken dan kan hij dit 
makkelijk doen. Wat zeg je van deze wonderen? 
 
Antwoordt 
Haridwar is de startpunt van de weg die leidt tot de Himalaya gebergte in het noorden. Har ki 
pauri zijn de treden die leiden naar de vijver dichtbij en maakt het mogelijk dat mensen erin 
kunnen baden. In werkelijkheid is het Har ki pauri (treden van beenderen) omdat de beenderen 
van doden van alle delen van Aryavarta erin worden gegooid. Je bent nooit vrij van je zonden 
zolang je er niet voor hebt geboet. De Tapovana kan in het verleden misschien een grot van 
soberheid zijn geweest, maar nu is het slechts een grot van bedelaars. Je wordt geen asceet door 
te leven in een Tapovana, maar door het praktiseren van soberheid, omdat er in de Tapovana ook 
veel fraudeurs aanwezig zijn. Het water dat neerdaalt vanaf de top van de berg (Gangotri) vormt 
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de rivier de Ganges. Een of ander schurk moet het in de vorm van een mond heen gemaakt om de 
onwetenden te beroven. Je moet weten dat dezelfde berg de hemel is voor de pandits. 
 
Uttar Kashi en soortgelijke plaatsen zijn prima plekken voor mensen die in meditatie en 
contemplatie zijn verwikkeld, maar bedriegers zijn er ook van vele vormen. 
 
Dat Deva Prayaga het verblijfplaats zou zijn van de Goden is ook een uitvinding van de Purana. 
Het is pure onzin. Prayaga is plek waar de Alakhnanda en de Ganges bijeenkomen. Hadden de 
Puranas niet zulke leugens verzonnen dan waren mensen er ook niet heen gegaan om geld te 
geven aan de pandits. 
 
Kashi is niet verborgen, het is goed zichtbaar. Het vuur daar is wellicht brandend gehouden voor 
tien of twintig generaties (van deze pandits), maar het is zeker niet aan het branden geweest 
gedurende de laatste drie generaties. 
 
Het water in de Tapti Kunda (meer van het water) is heet, omdat het wordt verwarmd door de 
interne natuurlijke hitte van het gebergte waar het door stroomt. In een andere poel dichtbij is 
het water koud omdat het oppervlaktewater is of omdat het komt van een deel van de berg waar 
het niet heet is. Kidar is een fijne en gezonde plek, maar zelfs daar hebben de pandits en hun 
volgelingen een tempel op een rots. De hoofd pandit en andere pandits hebben vele mannen 
gestrikt die meer geld dan hersenen hebben en zich overgegeven hebben aan seksueel plezier. In 
Badri Narayan zijn er ook veel van deze schurken. De hoofd pandit daar is Ravaljee. Niet alleen is 
hij een bedrieger, maar hij heeft ook vele vrouwen. Ze noemen de tempel Pashupati en het beeld 
daar heet Panchmukhi (vijf mondig). Er bestaat geen wet om deze fraudeurs aan te pakken 
daarom zijn het er zoveel. 
 
Daarbij moet wel gezegd worden dat de originele bewoners van de heuvelgebieden hele nette 
mensen zijn, het zijn de mensen rondom de zogenaamde heilige plekken die de pelgrims van hun 
geld beroven. Dit deel van het land is prachtig en schoon. 
 
Vraag 

1. Op de berg Vindhyachal zijn de Godinnen Vindhyeshwari, Kali en Ashtabhuji zijn daar 
zichtbaar aanwezig. 

2. Vindhyshwari neemt in een dag drie verschillende vormen aan. In het hele tempel 
gebouw is er niet een vlieg te vinden. 

3. Prayaga (Allahbad) is de belangrijkste van alle pelgrims plekken. Als je daar je hoofd laat 
scheren dan verkrijg je perfectie. Door te baden op de plek waar de Ganga en Jamuna 
bijeenkomen worden al je wensen vervuld. 

4. Ook de stad Ayodhya is met al haar inwoners verschillende keren naar de hemel 
gevlogen. 

5. Mathura is de beste van alle heilige plekken. 
6. Vrindavana is de plek waar Krishna speelde met zijn melkmeisjes. 
7. Slechts de gelukkigen van deze wereld kunnen de pelgrimstocht maken naar Govardhan 

en Braj. 
8. Tijdens een zonsverduistering verzamelden honderden duizenden zich bij Kurukshetra (en 

dat is erg verdienstelijk). Zijn al deze zaken dan vals? 
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Antwoordt 
1. Dat wat zichtbaar is voor het oog is dat er drie beelden staan en ze zijn gemaakt van 

steen. 
2. Het idee dat Vindhyeshwari op drie verschillende momenten drie verschillende vormen 

aanneemt komt door de slimmigheid van de pandits waarmee ze de beelden aankleden 
en versieren. Wat betreffende de vliegen, er zijn tienduizenden. Dit hebben we met eigen 
ogen gezien. 

3. Er moet in het verleden een barbier zijn geweest die in Paryaga verzen heeft verzonnen 
(of de pandits hebben dit voor hem gedaan) dat het verheven daad zou zijn om je hoofd 
daar te laten scheren. Als het waar zou zijn dat door te baden bij Paryaga je naar de 
hemel zou gaan dan zou er niemand huiswaarts keren, maar feit is dat ze allen terugkeren 
naar huis, zelfs als iemand daar zou komen te verdrinken dan nog zal zijn ziel gedragen 
door lucht de ruimte opgaan en zal het weer geboren worden. De naam koning der 
pelgrims plekken is haar gegegeven door de liefhebbers van Mammon. De relatie van 
koning en onderdaan kan niet uitgedrukt worden door materiële objecten, het is daarom 
absurd om Paryaga de koning der heilige plekken te noemen. 

4. Het is onmogelijk dat de stad Ayodhya met alles wat er te vinden is, honden, ezels, 
straatvegers, huidbewerkers etc., drie keer naar hemel is gegaan. De stad is nooit naar de 
hemel geweest, integendeel, het is gebleven waar het is, slechts in verhalen verzonnen 
door de pandits heeft Ayodhya gevlogen naar de hemel. Dit verhaal heeft zich inderdaad 
van mond tot mond verspreidt. Ook het verhaal over Naimisharanya is een uitvinding van 
deze priesters. 

5. Het idee dat Mathura verschillend is van de drie werelden is vals; maar het is wel zo dat er 
drie wezens in Mathura zijn die voor veel problemen zorgen. Het is zelfs zo erg dat 
niemand rust kan krijgen op land, water of lucht. Een van de wezens zijn de pandits van 
Mathura. Als je een bad gaat nemen in de Jamuna dan komt hij meteen aangesneld om 
geld te vragen en jammert de hele tijd. Ze vragen een om een aalmoes om drinken, 
cannabis, peper en zoetigheid te kopen en dan kunnen ze je zegenen. Het tweede wezen 
is de schildpad, hij zal je bijten en hun aantallen zijn zo groot dat het onmogelijk is om te 
baden zonder gebeten te worden.  
Het derde wezen is de aap met het rood mondje die in de bomen en op de daken leeft. 
Het pakt alles af wat het kan, je tulband, pet, sieraden, schoenen, het bijt, duwt en kan 
zelfs een mens doden. Al deze drie worden door de pandits en hun volgelingen als goede 
objecten gezien om te worden aanbeden. Suiker wordt aan de schildpadden en appen 
geofferd en zoetigheid aan de pandits. Zo worden ze bediend door hun volgelingen en 
onwetende menigte.  
Vrindhavan kan een mooie plek zijn geweest in het verleden en oudheid, maar nu lijkt het 
meer een hol van prostitutie, waar jonge mannen en vrouwen verkeren en waar hun 
vrouwelijke slachtoffers immorele praktijken uitvoeren. 
De Pandits zijn ook heel erg gedreven en succesvol in het kaalplukken van de pelgrims 
tijdens de Dipmala feest in Govardhan en de religieuze bijeenkomsten bij Braj. Ook bij 
Kurkshetra plgene de pandits religieuze fraude om zo een makkelijk leven te kunnen 
leiden. De goeden onder hen, die het algemeen belang dienen blijven ver weg van deze 
bedrieglijke praktijken. 

 
Vraag 
Beeldenverering en pelgrimstochten bestaan al sinds het begin der tijden. Hoe kunnen ze 
vals zijn? 
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Antwoordt 
Wat bedoel je met sinds het begin der tijden. Als je bedoelt dat deze praktijken altijd 
hebben bestaan dan is dit niet waar, hoe komt het anders dan er niet over gesproken 
wordt in de Vedas, de Brahmanas en andere oude geschriften van heiligen en zieners. Het 
praktijk van aanbidding van beelden vinden haar oorsprong bij de Vama Margis ongeveer 
2000-2500 jaren geleden. Het bestond in de oude tijden niet in India, er bestonden toen 
ook geen heilige plekken (Tirathas). 

 
Vraag 
Is er dan geen enkel voordeel te behalen door het maken van een pelgrimstocht of door 
het aanroepen van de namen van Goden? Door een pelgrimstocht naar Kurukshetra te 
maken wordt gezegd dat je bevrijdt wordt van alle zonden begaan op een andere plek. 
Zijn deze zaken waar of niet? 

 
Antwoordt 
Ze zijn niet waar. Als zonden vernietigt zou kunnen worden dan zouden de armen rijk en 
welvarend worden, de blinden zouden weer kunnen zien, lepra zou genezen kunnen 
worden, maar dit gebeurt allemaal niet. Zonde en deugd kunnen daarom niet vernietigt 
worden. 

 
Vraag 
Als iemand de naam van de Ganges blijft herhalen en al ben je duizenden kilometers 
ervan verwijderd dan worden al je zonden vergeven en ga je naar de hemel (naar het rijk 
van Vishnu). Door Hari te zeggen- een woord bestaande uit twee letters worden al je 
zonden vernietigt. Het is ook van grote verdienste om de namen van Goden als Rama, 
Krishna, Shiva, Bhagvati en van andere Goden en Godinnen te noemen.  

 
Als je in de ochtend de lingam van Shiva aanschouwt dan worden al je zonden begaan de 
avond ervoor vergeven, als je het ziet in de middag de zonden van heel je leven, zie het in 
de avond dan worden de zonden van zeven levens vernietigd. Het is dus een groot 
verdienste om beelden van Shiva etv te zien. Is dat ook vals? 

 
Antwoordt 
Er is geen twijfel dat het vals is. Geen enkele zonde wordt vernietigd door het roepen van 
namen als Hari, Rama, Krishna, Naryan, Shiva, Bhagvati, anders zou niemand in de wereld 
pijn lijden of bang zijn om te zondigen. Dit is ook de reden dat deze dagen zonden 
toenemen bij de pandits en hun volgelingen. Deze idioten geloven dat ze van hun zonden 
bevrijdt kunnen worden oor het aanroepen van de naam van een God of door het 
bezoeken van een zogenaamde heilige plek. Door dit te geloven zondigen zij erop los en 
verliezen daardoor de kans op ware geluk in deze wereld en ook in de volgende. Maar 
God heeft geboden dat hij die een zonde begaat ervoor zal moeten boeten. 

 
Vraag 
Is er enige Tirath (pelgrimage) of enige vorm van aanroepen van de naam van de heer dan 
wel aanbevelingswaardig? 
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Antwoordt 
Ja die bestaat. Door het bestuderen van de Vedas en Shastra's, omgaan met 
rechtvaardige en geleerde mensen, promoten van maatschappelijke welzijn, rechtvaardig 
leven, praktiseren van Yoga, vrij zijn van bedrog en hypocrisie, waar zijn in woord, daad en 
gedachten, praktiseren van Brahmacharya, verzorgen van je ouders, leraren en andere 
geleerde gasten, aanbidden van God, mentale helderheid, controle van de zintuigen, 
galant zijn, actief, opdoen van kennis zowel materieel als spiritueel, en andere goede 
kwaliteiten, dit zijn allen Tirathas, omdat ze helpen om de oceaan van pijn en verdriet 
over te steken. Aarde, modder waar beelden van wordt gemaakt en water zoals rivieren 
en meren zijn geen Tirathas, omdat ze niet kunnen helpen om de rivier van pijn en 
verdriet over te zwemmen, dat is de ware Tiratha. 
Aarde en water hebben deze eigenschappen niet, integendeel, als het even tegenzit kan 
je zelfs in water verdrinken. Een boot of een schip kan je een Tiratha nomen omdat het de 
eigenschap heeft om je van de ene naar de andere kant te brengen. De Brahmacharis die 
studeren bij dezelfde leraar en uit hetzelfde boek van hun kan gesproken worden als 
dienende dezelfde Tiratha (Saman tiratha vasi). Zo zegt de heilige Panini. 

 
Yayur Veda XVI 
Wij moeten voedsel en kleding geven aan degenen die bezig zijn met de studie van de 
Veda en de Shastra's en die bezitten goede kwaliteiten als die van waarheidlievendheid 
en dat leidt tot een rechtvaardig leven, en als tegenpresatie moeten zij het volk kennis 
bijbrengen. Dit zegt de Yayur Veda. Alleen deze mensen verdienen het om Tirathas 
genoemd te worden. 

 
Yayur Veda XXXII, 3 
Over het aanroepen van de naam van God zegt de Yayur Veda "de naam van de machtige 
God aanroepen behelst het uitvoeren van werken van rechtvaardigheid". 

 
God kan worden aangeroepen door honderden verschillende namen (zoals Brahma, 
Parameshwara, Ishwara, Niyayakari, Dayalu, Sarvashaktiman, etc.) omdat hij bij deugd 
beschikt over een veelvoud van natuur, eigenschappen en karakter. Hij wordt Brahma 
genoemd omdat hij de beste is alle, Parammeshware (Grote God) omdat hij de heer is van 
de machtigen, Ishwara omdat hij almachtig is, Niyayakari (rechtdoener) omdat hij altijd 
rechtvaardig is en nooit onrechtvaardig, Dayalu (genadig) omdat hij voor allen genadig is, 
Sarvashaktiman (almachtig) omdat hij de maker en onderhouder is van het universum en 
deze weer desintegreert tot haar oervorm door zijn eigen kracht en hij heeft hiervoor 
geen hulp nodig van wie dan ook, Vishnu omdat hij alles doordringt en beschermt. Hij 
heet Mahadeva omdat hij de heer is van alle devas; dat zijn alle materiële en spirituele 
objecten die briljante eigenschappen bezitten of bruikbaar zijn zoals ook de heiligen, 
zieners en wijze mensen.  
Rudra omdat hij de oorzaak is van de einde of oplossing van de wereld. Het is de mensen 
gehouden om deze deugden van God zich eigen te maken, met andere woorden om te 
zijn als God in natuur en eigenschappen. Laat hem machtig zijn door machtige werken uit 
voeren. Laat hem machtig zijn bij de machtigen, laat hem groeien in macht, laat hem 
nooit een zonde begaan. Laat hem vriendelijk zijn voor allen. Laat hem zijn middelen van 
groei perfectioneren. Hij moet technieken ontwikkelen en met deze andere dingen 
maken. Laat hem anderen behandelen zoals hij zelf behandeld zou willen worden. Laat 
hem allen beschermen. Hij moet geleerd zijn tussend e geleerden. Hij moet 
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onvermoeibaar de slechten bestraffen en de goeden beschermen. Kortom, je karakter 
vormen naar de natuur en eigenschappen zoals die van God zijn is de enige manier van 
het aanroepen van de naam van God. 

 
Vraag 
De Guru is Brahma, de Guru is Vishnu, de Guru is de almachtige God, de Guru is zelfs 
Brahma (de grote heer), daarom buigen wij voor de Guru. Is deze vorm van Guru 
aanbidding juist? Is het juist om het water te drinken waarmee zijn voeten zijn gewassen, 
om hem in alles te gehoorzamen, naar hem op te kijken als Bavan ( een incarnatie van de 
heilige) als hij hebzuchtig is als Nara Singh (half man, half leeuw een incarnatie van God) 
als toornig is als Rama, als hij gehecht is aan wereldeze zaken als Krishna, als hij als 
seksueel is, nooit het vertrouwen in hem kwijt raken welke zonde hij ook begaat, te 
geloven dat elke keer dat je jou Guru of Sant (zogenaamde heilige) bezoekt een 
verdienstelijke daad is zoals een Ashwamedha Yajna? 

 
Antwoordt 
Nee, het is niet juist. Brahma, Vishnu, Maheshwara en Parabrahma zijn allen namen van 
God, de Guru kan hem nooit evenaren, gelijk aan God zijn. Het boek waaruit de 
bovenstaande zijn geciteerd heet de Gurugita ide onderwijst de heiligheid van Guru. Dit 
boek is het werk van de frauduleuze pandits en beschrijft de meest erge fraudepraktijken 
van de pandits. De ware en echte Guru's zijn je eigen moeder, vader, leraar en Atithis. 
Hen dienen en kennis van ze verkrijgen en cultuur is de plicht van kinderen en leerlingen, 
maar als een Guru hebzuchtig is, gehecht aan materiële zaken, sensueel of hij heeft een 
slecht humeur of karakter, dan moeten deze mensen ( de zogenaamde Guru of heilige 
mannen) genegeerd worden (maar het is de konings plicht) om deze mannen eerst door 
zachte overtuiging te corrigeren, als dat niet helpt dan lijfstraffen toepassen en zelfs de 
dood. Het is helemaal niet verkeerd om deze mensen te straffen, deze mannen worden 
geen Guru's door de deugd van kennis en andere goede kwaliteiten. Het zijn valse Guru's 
die hun volgelingen (Chelas) kralenkettingen omdoen, tekens op hun voorhoofd 
aanbrengen, de Tilakas en ze mantra's (mystieke woorden) aanleren die tegen de leer van 
de Veda's ingaan. Het zijn Guru's maar herders, want net als de herder geiten en schapen 
houden door hun melk, zo ook hebben zogenaamde Guru's mannelijke en vrouwelijke 
discipelen (Chelas en Chelies) om ze ontdoen van hun geld en om zo een makkelijk leven 
te leiden. 

 
Eens heeft iemand gezegd; de gierige Guru en de hebzuchtige discipel spelen een spel 
met elkaar. Ze verdrinken in een zee van ellende (te vergelijken met degeen die in een 
stenen boot de zee tracht over te steken). De Guru denkt dat hij zeker iets gaat krijgen 
van zijn mannelijke en vrouwelijke volgelingen,terwijl deze denken als de Guru nergens 
anders goed voor is dan kan hij tenminste helpen mij van mijn zonden af te laten komen. 
Ze zijn allebei zelfzuchtig en belichaming van hypocrisie. Vervloekt zijn zulke Guru's en 
volgelingen. Vermijd de omgang met dit soort mensen anders zink je ook in de grote 
dieptes van ellende. 

 
Het bedrog van deze herder Guru's is net als van de Puranic pandits. Het zijn extreem 
egoïstische mensen. Zij die het publieke belang dienen vanuit het hart zullen misschien 
zelf lijden, maar ze zullen nooit ophouden dat te doen wat rechtvaardig is voor de wereld. 
Zowel de Guru-mahatamya (de doctrine van de heiligheid en onschendbaarheid van de 
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Guru) als ook de Guru-gita zijn uitvindingen van deze immorele en kwaadwillende 
mensen. 
 
Vraag 

1. Vyasa is de schrijver van de 18 Puranas. Dat wat hij heeft verklaard moet toch 
autoriteit hebben? 

2. Mahabharat; de mens kan de Veda's begrijpen door bestudering van de Ithias 
(historische boeken zoals de Mahahbharata) en de 18 Puranas omdat zij in 
harmonie zijn met de leer van de Veda's. 

3. Manu; in Pitrikarma ( ceremonie waarin de offers worden gebracht in naam van 
de voorouders) moet men recitaties horen van de Purana en Harivash. 

4. Chandogya Upanishad VII, 1; om de Ashwamedha Yajna af te ronden moet men 
op de tiende dag de recitaties van de Purana horen. 

5. De Purana zijn de Veda omdat haar leer in overeenstemming is met de Veda. 
6. Sutragranth; Ithias (geschiedenis) en de Puranas worden de vijfde Veda genoemd. 

Deze quotes bewijzen uitdrukkelijk dat de Puranas van autoriteit zijn, en als dit is aangenomen, 
dan is beeldenverering en pelgrimage naar heilige plekken bewezen goed te zijn en wenselijk, 
omdat beide in de Puranas voorkomen. 
 
Antwoordt 
Als Vyasa de schrijver was geweest van de Puranas dan hadden deze niet zoveel verzonnen 
verhalen bevat, zoals blijkt uit de bestudering van andere werken van hem, zoals zijn 
commentaren op de Yoga Shastra, de Vedante Shastra, uit deze werken blijkt dat Vyasa een man 
waarheid was, een geleerde en grote Yogi. Hij kan nooit zulke rotzooi hebben geschreven zoals is 
te vinden in de Puranas. De sekteleiders, die erg vijandig naar elkaar waren, die deze zogenaamde 
Puranas (oude geschriften) zoals de Bhagavat hebben geschreven, die in feite niet eens echt zijn 
en van recente origine, bezaten niet eens een korrel van de kwaliteiten van de nobele Vyasa. 
Geleerden als Vyasa zijn niet degenen die zulke, valse en tegengestelde aan de Veda's en andere 
Shastra's, boeken schrijven. Dit is het werk van zelfzuchtige, onwetende en kwaadaardige 
mensen. 
 
Daarnaast, Purana is niet de naam van boeken als de Shiva Purana, omdat het zo is dat in de 
Brahmanas en Sutra boeken staat dat; Ithias, Purana, Kalpa, Gatha en Narashansi de vijf namen 
zijn die gegeven zijn aan de Brahman geschriften (de Aitreya, Shatapath, Sama en Gapatha). 
 

1. Wij noemen het Ithias (geschiedenis) omdat zij vastlegden gebeurtenissen als de discussie 
tussen koning Janak en de heilige Yajnavalka. Wij noemen het Puranas (oud) omdat ze 
gaan over onderwerpen als de cosmos, Kalpa en omdat zij discussiëren over de krachten 
van de Vedische woorden hen hun betekenis helder laten zien. Gatha omdat ze vertellen 
over verhalen door middel van illustraties van bepaalde waarheden, Navashani omdat ze 
vastleggen menselijke handelingen, prijzenswaardig of anderszins. 

2. Door de hulp van deze alleen kan men de ware betekenis van de Vedische mantra's 
begrijpen. 

3. Laat de mens naar hen luisteren die geleerden zijn, geschoold. 
4. Met deze quote wordt dezelfde Brahman boeken bedoeld aangeduid door het woorden 

Purana omdat de boeken geschreven door Vyasa mogelijkerwijs alleen na zijn geboorte 
gereciteerd zou kunnen worden en niet hiervoor. Maar het is een feit dat zelfs voor de 
geboorte van Vyasa de Vedas (Puranas) werd gelezen, onderwezen en gereciteerd. Het 
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woord Purana is dus slechts toepasselijk voor de meest oude Brahman boeken en niet tot 
de zogenaamde Puranas zoals de Shrimad Bhagvat of de Shiv Purana, die van vrij recente 
origine zijn en doordrenkt zijn van mythologie en smerige verhalen. Toen Vyasa de Vedas 
bestudeerde en onderwees aan anderen en daarmee haar kennis verspreidde, werd hij 
genoemd Veda Vyasa. Vyasa in sanskriet betekent de diameter van een cirkel, dat is een 
lijn dat precies door het midden van een cirkel loopt van de ene kant naar de andere. 
Vyasa wordt zo genoemd omdat hij kennis had van alle vier Veda's, van de Rig Veda tot de 
Atharva Veda, en onderwees hij zijn pupillen Shuka en Jaimini. Vyasa was slechts een titel 
van hem. Zijn echte naam was Krishna Dwipayana. 

 
Vraag 
Is alles wat in de Puranas staat fout en vals? Is er dan geen enkel waarheid in de vinden? 
 
Antwoordt 
Het merendeel is fout en vals, hier en daar kan je iets vinden dat waar kan zijn, maar dat is 
overgenomen uit de Vedas en Shastras, de foute en valse delen zijn bedacht door de bedriegers. 
In de Shiva Purana wordt Shiva beschreven als de heer van allen, van Vishnu, Brahma, Indra, 
Ganesha en Surya wordt gesproken als zijnde zijn bedienden, terwijl in de Vishnu Purana wordt 
weer Vishnu beschreven als de hoogste macht en zijn Shiva en de andere Goden weer zijn 
bedienden. In de Devi Purana is Devi weer de hoogste en zijn Shiva, Vishnu en soortgelijke weer 
bedienden. In de Ganesha Khand is Ganesha weerde hoogste, terwijl de andere Goden zijn 
bedienden zijn. Als dit een uitvinding is van sekte priesters wat kan het dan anders zijn? Zelfs een 
ordinaire en simpele ziel kan zich niet zo erg tegenspreken, laat staan een die geleerd is. Als we 
van alle hierboven genoemde beweringen aannemen dat de eerste waar is dan moet de tweede 
zeker onwaar zijn, als de tweede waar is dan moet de derde onwaar zijn, als de derde waar is dan 
moet al de rest onwaar zijn. 
 
Nogmaals de Shiva Purana beschrijft Shiva, de Vishnu Vishnu; de Devi Purana Devi; de Ganesh 
Khand, Ganesha; de Surya Purana, Surya; Vayu Puran, Vayu als de oorzaak en maker en 
vernietiger van het universum en dan beschouwen elk van ze dat hun hoogste God ook nog is 
gecreëerd. 
Als je de Pauranics zou vragen hoe de maker van de creatie, en instandhouder en vernietiger van 
het universum een wezen kan zijn die zelf is gemaakt en hoe deze dan de eerste oorzaak kan zijn 
ontstaan van het universum, dan kunnen ze deze vraag niet beantwoorden. Trouwens de 
lichamen van deze wezens moet zijn gemaakt van dezelfde materie waaruit het universum 
bestaat. Als ze zelf deel uitmaken van de gecreëerde wereld en lokaal zijn gesitueerd, hoe kan dan 
een van ze de maker zijn van het universum? Daarbij komt dat cosmogonie verschillend wordt 
beschreven in de verschillende Puranas en op een wijze die totaal onmogelijk is.  
 
In de Shiva Purana staat bijvoorbeeld dat "Shiva wenste, laat mij de wereld scheppen". Hij creerde 
daarop een zee van water genaamd Naryana uit wiens navel ontsprong een lotusplant, waaruit 
Brahma voortkwam die zag dat het allemaal water was. Hij nam een handvol water, keek ernaar 
en gooide het weer terug in het water die veroorzaakte een bubbel aan het oppervlak. Uit deze 
bubbel kwam een man die Brahma aanspraak met "O mijn zoon! Schep de wereld. Brahma 
antwoordde "Ik ben niet jou zoon, jij bent eerder mijn zoon. Hierop ontstond er tussen beide een 
gevecht op de oppervlakte van het water en het duurde een duizend jaren van de Goden. 
Mahadeva bedacht dat hij iets moest verzinnen om de ruzie te lossen. Hij schiep daarop een 
lichtgevende linga die onmiddellijk richting de hemel spiedde. De twee vechtenden waren verrast 



264 
 

en in de war van deze verschijning. Ze kwamen overeen dat haar begin en eind gevonden moest 
worden en dat degene die het eerst terug zou komen, na haar grenzen te hebben ontdekt de 
vader zou zijn en de ander de zoon. Vishnu nam daarop de vorm van een schildpad en ging de 
diepte in. Brahma veranderde zichzelf in zwaan en vloog omhoog de linga achterna. Beide reisden 
een duizend jaar van de Goden tijd net zo snel als het menselijk denken en toch konden ze het 
niet peilen. Brahma daarboven en Vishnu beneden bedachten allebei dat als de ander eerder 
terugkomt na ontdekken van haar eind dan moet hij de zoon worden. Terwijl Brahma zijn hoofd 
aan het breken was verscheen een koe en boom genaamd Strychnos Potatorum van boven. 
Brahma vroeg "waar komen jullie vandaan"? Ze antwoorden dat ze al duizend jaren met de linga 
meereisden. Toen zei Brahma; willen jullie met mij meegaan en de koe moet getuigen dat ze melk 
heeft gegoten over de linga en de boom moet zeggen dat het bloemen heeft laten regenen, als 
jullie dit doen dan neem ik jullie mee naar een rustplaats. Ze weigerden om deze valse getuigenis 
af te leggen. Brahma werd woest en dreigde "als jullie dit weigeren dan zal ik jullie veranderen in 
as". Allebei werden ze hier bang van en beloofden om de getuigenis af te leggen. Daarna reisden 
ze weer terug naar beneden naar de plek waar Brahma was begonnen. Vishnu was er al. Brahma 
vroeg aan hem of hij de grenzen van de linga had gevonden. Vishnu antwoordde, "het is me niet 
gelukt om het te peilen. Brahma zei, mij is het wel gelukt, Vishnu wilde vervolgens bewijs zien. 
Daarop gaven de koe en Strychnos Potatorum hun getuigenis dat ze beiden boven de linga zijn 
geweest. Vervolgens kwam er een stem uit de linga en vervloekte alledrie; "nu je hebt gelogen 
zullen jou bloemen nooit aan mij of welk ander God dan ook worden geofferd, en wie dat toch 
doet zal worden vernietigd. De stem vervloekte de koe; " nu jij een leugen hebt gesproken met 
uw mond zult u er uitwerpselen mee eten en nooit zal iemand het aanbidden. Maar daarvoor in 
de plaats zal uw staart worden aanbeden. De stem vervloekte ook Brahma; "daar u vals heb 
gespeeld zult u nooit ergens in de wereld worden aanbeden. Het zegende Vishnu door te zeggen; 
''u hebt de waarheid gesproken en zal daarom aanbeden worden over de hele wereld. Na dit 
prezen allebei Vishnu en Brahma de linga en gaven ze de linga glorie. De linga was hierdoor erg 
tevreden uit de linga kwam een man met knot van haren op zijn voorhoofd en zei; "ik heb jullie 
allebei gestuurd om de wereld te creëren, waarom zijn jullie ruzie aan het maken? Ze 
antwoorden; ''hoe kunnen we de wereld creëren zonder enige materie? Mahadeva pakte toen 
een bal van as uit zijn haar en gaf deze aan en riep, ''ga heen en creëer de wereld uit deze bal van 
as.  
 
Aan de schrijvers van de Puranas zou je moeten vragen waar de lichamen van Brahma, Vishnu en 
Mahadeva, de zee van water, de lotus, de linga, de koe en de boom en de bal van as vandaan zijn 
gekomen als zelfs de meest elementaire materie, atomen en de vijf elementen (Mahabhuts) nog 
niet bestonden? Zij zullen deze vraag nooit goed kunnen beantwoorden. 
 
Het creatie verhaal in de Bhagvat gaat als volgt; een lotus ontsprong uit de navel van Vishnu, en 
Brahma kwam uit de lotus en Swaymabhava kwam uit de grote teen van  Brahma's rechtervoet en 
de koningin Satympa uit de grote teen van de linkervoet. Uit zijn voorhoofd werd geboren tien 
zonen zoals Rudra en Marichi die kregen tien Prajapatis, wiens dertien dochters met Kashyapa 
trouwden. Van deze dertien vrouwen van Kashyapa heeft Diti voortgebracht duivels, Danu 
demonen, Aditi de zon, Vinata vogels, Kadru slangen, Sharma honden en jackals, etc en de 
anderen olifanten, paarden, ezels, buffels, gras, riet en bomen zoals acacia met doornen en al. Oh, 
hoe schandalig is dit wat jullie idioten van de Bhagvat Purana hebben geschreven. Wat een 
schaamteloze wezens zijn jullie. Voelden jullie geen schaamte om zulke valsheden te schrijven? 
Jullie zijn helemaal blind. Menselijke wezens zijn zonder twijfel het resultaat van de unie van een 
man's en vrouw's voortplantings elementen, maar hier komen nooit dieren, vogels, slangen enzo 
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uit voort. Omdat dit de wetten van de natuur zijn zoals verwittigt door God zijn dit onmogelijke 
zaken; daarbij komt, hoe kan er ruimte zijn voor olifanten, kamelen, leeuwen, honden, ezels en 
bomen in de baarmoeder van een vrouw? Bovendien, hoe komt het dat de leeuwen de 
soortgelijke dieren na de geboorte hun eigen ouders niet hebben opgegeten? Hoe is het mogelijk 
dat dieren, vogels en bomen geboren kunnen worden uit een menselijk lichaam? Het is een grote 
schande en spijt dat deze mensen met hun malversaties de wereld zelfs tot de dag van vandaag 
gevangen houden in onwetendheid en duisternis. Deze blinde bedriegers en hun volgelingen zijn 
bereid te luisteren en geloof te hechten aan deze onwaarheden. Je kan je afvragen of het mensen 
zijn? Waarom zijn de schrijvers van de Bhagvat en andere Puranas niet gestorven tijdens 
zwangerschap of direct na geboorte? Hadden we de mensen van India kunnen redden uit de 
handen van deze bedriegers dan hadden we veel mensen heel veel ellende kunnen besparen. 
 
Vraag 
Er kan geen tegenstelling zijn de verschillende versies van creatie omdat de oude spreuken 
zeggen: liederen ter gelegenheid van een huwelijk worden vaak gezongen ten gunste of naam van 
degene wiens huwelijk het is. Als de aanbidder Vishnu eer geeft, dan ziet hij Vishnu als de 
almachtige God, terwijl alle andere Goden worden gezien als zijn bedienden; als hij Shiva prijst 
dan ziet hij hem als de Superieure macht en alle anderen zijn dan zijn minderen of slaven. Alles is 
mogelijk met God, zelfs andere wezens dan mensen kunnen voortkomen uit de unie van man en 
vrouw als God dat wil. Hij heeft het hele universum gecreëerd uit niks anders dan zijn kracht van 
Maya. Niks is onmogelijk voor hem. Hij kan doen wat hij wil. 
 
Antwoordt 
Oh simpele zielen. Als iemand gaat trouwen dan natuurlijk zingen we liederen om hem te prijzen, 
maar we zeggen nooit dat hij de allergrootste is, noch kleineren of vergelijken anderen met hem, 
noch zien we hem als de vader van allen. Jullie pandits zijn zo goed in het vertellen van verhalen 
en vleien dat jullie het met gemak kunnen winnen van vleiers, kruipers en strooplikkers. Als jullie 
iemand volgen, dan is hij de beste. Als iemand jullie tegenstaat dan is hij de laagste van alles. Jullie 
pandits hebben niks te maken met de waarheid, recht en rechtvaardigheid. Het gaat jullie slechts 
om je eigen voordeel. Maya is alleen bij die persoon mogelijk die een oneerlijk en hypocriet leven 
leidt. De mensen die deze slechte eigenschappen bezitten noemen wij Mayavi, God, die vrij is van 
bedrog, hypocrisie en soortgelijke eigenschappen kan nooit Mayavi genoemd worden. Als het 
waar is dat dieren, vogels, slangen, bomen etc., zijn voortgekomen uit Kashyapa en zijn dertien 
vrouwen in het begin creatie, waarom gebeurt dan niet hetzelfde in onze tijd. De wijze van creatie 
die wij hebben beschreven in hoofdstuk 7 is de enige ware.  
 
Nirukta II, 2 
Het is mogelijk dat de bedriegers zijn misleid door de tekst van Shatpatha Brahma waardoor ze 
deze nonsens spreken; "daarom de wereld is gecreëerd door Kashyapa. God noemen we 
Kashyapa omdat hij is een Pashyaka, een ziener van alles, met andere woorden, hij is getuige van 
de gehele creatie, bezield en onbezield, de zielen en haar handelingen en ziet helder alle vormen 
van kennis. Er is een regel in de Mahabhasya die zegt dat de eerste en laatste letter van een 
woord met elkaar van plaats wisselen, P van Pashyaka (ziener) wisselt van plaats met een K en 
wordt Kashyapa. Onwetend van de ware betekenis van dit woord en de tekst en waarschijnlijk 
onder invloed van cannabis hebben de schrijvers van de Puranas hun leven weggegooid door te 
schrijven wat tegengesteld is aan de wetten van natuur. 
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In de Makandeya Purana, in de afdeling gewijd aan de Godin Durga staat dat uit het lichaam van 
de Godin kwam voort een licht die een een Godin vormde die demon doodde genaamd 
Mahishasura of Raktabija. Er viel een druppel bloed uit het lichaam van de demon en hieruit 
werden zoveel demonen geboren dat de hele wereld ermee werd gevuld (Raktabijas). Daarop 
vloeide er zoveel bloed uit zijn lichaam in zulke grote hoeveelheden dat het een stroom vormde. 
Het boek staat vol van dit soort onzinnigheden. De vraag is waar was de Godin Devi, haar leeuw 
en leger toen de wereld werd gevuld met Raktabija demonen. Als je beweerd dat de ze op een te 
grote afstand waren van de Godin dan kan het niet zo zijn dat de hele wereld ermee was gevuld. 
En als dit het geval was waar zou dan ruimte zijn voor dieren, vogels, mensen, water, land, 
krokodillen, schildpadden, vissen (grote en kleine) planten en bomen. Het kan dat al deze zich 
verscholen hadden in het huis van de schrijver van Durgapatha. Wat een wonderlijke verhalen 
heeft hij geschreven onder invloed van cannabis. 
 
Laten we nu naar de listen van de Shrimad Bhagvat kijken: Naryana (God) heeft de Bhagvata aan 
Brahma geleerd in vier verzen; "leer oh Brahma van mij de hoogste kennis en geheime kennis. Het 
is het ook de hoogste en verborgen. Het leidt tot het verkrijgen van rechtvaardigheid en 
rijkdommen, verkrijgen van legitieme wensen en uiteindelijk eeuwige zaligheid. 
 
Als de kennis Vijana (het hoogste) wordt genoemd waarom moet het dan nog worden 
gekwalificeerd als hoogste? Als het al als geheime kennis is bestempeld wat is dan het nut om het 
nog een keer verborgen te bestempelen? Als de vers die de basis van het boek vormt al 
betekenisloos is, waarom zou het boek dan ook niet betekenisloos zijn? In de 2e hoofdstuk zegent 
Narayna Brahma "jij zult nooit slachtoffer zijn van dwaasheid, noch gedurende de creatie noc bij 
einde ervan. Maar in hoofdstuk 10 staat dat Brahma door verdwazing vee had gestolen. Nu kan 
slechts een van de zichzelf tegensprekende stellingen waar zijn, terwijl de ander onwaar of beide 
onwaar moeten zijn. Als je stelt dat je in de hemel (Biakuntha) niet bestaat liefde, kwaad, woede, 
jaloezie of pijn hoe komt het dan dat Sanaka en anderen boos worden aan de poort van de hemel. 
Jaya en Vijaya waren de poortwachters en daarom vanuit hun functie verplicht om de opdrachten 
van hun meester op te volgen en nu zij Sanaka en de anderen hebben gestopt om binnen te gaan 
hebben ze dan toch niks fout gedaan? Nu zij onschuldig waren konden ze niet gestraft worden, 
maar ze werden wel vervloekt; "jij zal vallen naar de aarde". Uit het geheel van de tekst kan je 
achterhalen dat er in de hemel geen aarde (land) was, maar water, lucht (Akasha), vuur (Agni) 
waren er blijkbaar wel. Je kan je afvragen waarop ruste dan de hemel, de poort, water etc, dan 
op? Daarna prezen Jaya en Vijaya Sanakas en smeekten hem om te vertellen wanneer ze weer tot 
de hemel (Bakuntha) zouden worden toegelaten. Ze kregen te horen dat indien zij Naryana met 
liefde zouden aanbidden, dat zij in hun zevende wedergeboorte weer tot de hemel zouden 
worden toegelaten, maar als door kwaadwillendheid dan in hun derde wedergeboorte. We 
moeten ervan uitgaan dat Jaya en Vijaya in dienst waren van Narayana en dat het zijn plicht was 
om ze te beschermen en te helpen. Als een baas toestaat dat zijn dienstbaren worden onderdrukt 
door een ander en hij doet er niks tegen dan zijn de consequenties voor hem. Het was de taak van 
Naryana om Jaya en Vijaya te belonen omdat ze hun werk goed hadden gedaan en om Sanaka en 
de anderen te bestraffen omdat ze volhielden om Baikuntha (de hemel) met geweld te betreden. 
Het zou een rechtvaardige taak van Narayana zijn geweets om Sanaka en de anderen naar de 
Aarde te gooien in de plaats van Jaya en Vijaya. Nu er zoveel onrecht is in het rijk van Narayana, 
hoe meer zijn volgelingen - genaamd Vaishnavities - slecht worden behandeld, hoe beter dat voor 
ze zal zijn. 
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Verderop in de Bhagvat wordt verteld dat na Hiranyaksha Hiranykashyapa geboren waren, 
Hiranyaksha werd gedood door een beer die weer een reïncarnatie was van Vishnu. Het verhaal 
gaat als volgt. Hiranyaksha vouwde de aarde op als een matras en maakte er een hoofdkussen van 
die hij gebruikte om te slapen. Vishnu nam de vorm aan van een beer en pakte de aarde van hem 
af. Hiranyaksha werd wakker en ze begonnen te vechten. De beer doodde Hiranyaksha.  
 
Als je aan de aanhangers van Bhagavan Purana zou vragen of de aarde plat of rond is, kunnen ze 
deze vraag niet beantwoorden omdat zij vijanden zijn van de wetenschap van de geografie. Want 
toen Hiranyaksha de aarde oprolde als een kussen en onder zijn hoofd plaatste, waar sliep hij dan 
op en waarop liep de beer omdat hij de aarde in zijn mond vast hield. Waar stonden Hiranyaksha 
en de beer op tijdens het gevecht, daar er geen plek was om op te staan. Het lijkt erop dat ze 
vochten op de borst van de pandit die de Bhagvat Puaran heeft geschreven, maar dan komt de 
vraag waar stond de pandit dan op? Dit is wat er gebeurt als leugenaars en roddelaars 
bijeenkomen. Er komt dan geen eind aan nonsens, verzonnen verhalen en leugens. 
 
Prahlada, de zoon van Hiranyaksha was daarentegen een groot aanhanger van Naryana. Als zijn 
vader hem naar school stuurde dan vroeg hij aan zijn leraren om het woord Rama op zijn tablet te 
schrijven. Toen zijn vader ervan hoorde, vroeg hij aan Prahlada waarom hij de de vijand (van zijn 
vader) aanbad? De jongen gaf geen antwoordt, hij gehoorzaamde zijn vader gewoon niet, 
uiteindelijk liet die hem vastbinden en gooien van de top van een berg en ook in een put maar er 
gebeurde niks met de jongen. Vervolgens liet zijn vader een pilaar heet maken in vuur, hij zei als 
jouw God Rama de ware God is dan zal je niet gewond raken als je deze pilaar moet omarmen. 
Prahlada maakte een beweging om de pilaar te omarmen; een twijfel kwam bij hem op, zou hij 
verbranden of niet? Narayan liet mieren de pilaar opklimmen, dit gaf Prahlada moed en hij 
omarmde de pilaar die uiteen spatte en eruit kwam een man-leeuw die zijn vader greep en hem 
verwondde en begon daarna liefdevol Prahlada te likken en zei dat hij een wens mocht doen. De 
man-leeuw zegende hem en zei 'éénentwintig van je voorvaderen zijn gered". 
 
Dit is weer een verzinsel als de vorige. Als wij een persoon, die de Bhagvat reciteert of hoort 
gereciteerd worden, van een heuvel zouden gooien en als dit verhaal waar is zal hem dan dus niks 
gebeuren. Maar wij weten wel wat er met hem gaat gebeuren. Geen enkele Narayana zal hem te 
hulp schieten en de arme man zal simpelweg komen te sterven. Er was niks mee dat de vader van 
Prahlada hem naar school stuurde, maar de jongen was zo een groot idioot dat hij alle studie en 
de wereld wilde verzaken om Vairagi te worden. Laat hem die dit verhaal geloofd zelf een hete 
pilaar omarmen; als hij niet gewond raakt dan kunnen we misschien geloven dat Prahlada niet is 
verbrand. Daarbij komt, waarom is de man-leeuw niet verbrandt? 
 
Was Narayana vergeten dat Sanaka en anderen was beloofd dat zij de hemel zouden betreden bij 
hun derde wedergeboorte? Volgens de Bhagvat was Prahlada de vierde generatie na Brahma. 
Brahma was de eerste. Hij kreeg Kashayapa wiens zonen waren Hiranyaksha en Hiranyakashyapa. 
Prahlada was de zoon van Hiranyakashyapa. Om dan te beweren dat eenentwintig voorvaderen 
van Prahlad waren gered is dus idioot omdat er maar drie generaties daarvoor waren. Dezelfde 
Hiranyaksha en Hiranyakashyapa werden weer geboren als Ravana en Kunbhakaran en als 
Shishupala en Dantavakra. Wat is er terechtgekomen van de belofte die de man-leeuw aan 
Prahlada had gedaan? Alleen idioten luisteren naar dit soort nonsens en niet zij die enige kennis 
of kunde hebben.  
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Over Putana en Akrura hebben ze geschreven dat; Akrura door Kansa naar Mathura is gestuurd in 
een wagen getrokken door paarden die snel als de wind waren. Akrura vertrok bij zonsopgang en 
bereikte Mathura dat op vier mijl afstand is gelegen bij zonsondergang. Je zou denken dat zulke 
snelle paarden rondjes hebben gedraaid rond de schrijver van de Bhagvat, of dat ze de weg kwijt 
zijn geweest en samen met Kansa in slaap zijn gevallen in het huis van de schrijver van de Bhagvat 
Purana. Het lichaam van Putana zegt de Bhagvat was acht mijlen breed en vele mijlen lang. Shri 
Krishna heeft hem gedood en heeft zijn lichaam geplaatst tussen Mathura en Gokul. Als dit was 
was geweest dan zouden beide dorpen zijn verdwenen en ook die van de pandit en bedrieger 
onder het lichaam van Putana.  
 
Een ander meest absurde verhaal gaat over Ajamil. Ajamil had zijn zoon Narajana genoemd op 
advies van Narada. Op moment van sterven riep Ajamil om zijn zoon. Zie daar verscheen toen 
Naryana (God) in de plaats van zijn zoon. Begreep de God Narayana niet wat er omging in het 
hoofd van Ajamil, hij riep toch om zijn zoon? Als dit de Nama-Mahatamya is dat als je de naam 
van God aanroept dat hij dan ook verschijnt, hoe komt het dan dat Narayana tegenwoordig niet 
verschijnt aan degenen die zijn naam roepen? Waarom kunnen gevangenen niet hun vrijheid 
verkrijgen door zijn naam te herhalen. 
 
Ook de afmetingen van de Sumeru gebergte gegeven in de Bhagvat is heel verschillend als je het 
vergelijkt met de wetenschap van astronomie. Oceanen ontstaan door de sporen die zijn gemaakt 
door de kar van koning Priyabrata. De diameter van de aarde is 2450.000.000. Talloos veel van dit 
soort verhalen komen voor in de Bhagvat. 
 
De Bhagvat Purana is geschreven door Babadeva en zijn broer Jayadeva heeft de Gitagovind 
geschreven. Hij heeft in zijn boek Himadri  enkele verzen zo geschreven waardoor het lijkt dat hij 
de schrijver is van de Shrimad Bhagvat. Wij hadden 3 bladen van dat boek onder ons waarvan een 
is kwijt geraakt. Uit de overgebleven 2 bladen hebben we de samenstelling kunnen schrijven van 
het blad dat we zijn kwijt geraakt. Wie de originele verzen wilt lezen moet de Himadri 
bestuderen.  
 
De Minister President Himadri zei tegen pandit Babadeva "Ik heb geen tijd om uw boek de 
Shrimad Bhagvat te lezen of ernaar te luisteren. Kan je er een samenvatting van maken zodat ik 
de inhoud ervan kan begrijpen. Op het verloren bald stonden 10 verzen. De volgende verzen 
beginnen met nr. 11 zijn allen geschreven door Babadeva: 
 
Himadri 
(11) zeker het verhaal van de Bhagvat herhaald gaat als volgt; de vijf vragen van Shaunaka en 
Sutra's antwoorden gegeven in drie verzen. 
 
(12) vragen over het onderwerp incarnaties, Vyasa's afkeer van geschreven werk, Narada's 
overtuigende speech door argumentatie en uitleg van zijn eigen geboorte. 
 
(13) moord op de kinderen van Arjuna terwijl ze sliepen door Drona, bescherming van Parikshita 
terwijl hij nog in zijn moeders buik was door gewapende Pandavas, behouden van zijn positie 
door Bhishama en aankomst van Krishna in Dwarka. 
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(14) de geboorte van Parikshita die de Bhagvat had gehoord gereciteerd worden, Dhritrashtra's 
weg gaan, Krishna's getwijfel over zijn sterfelijkheid en het vertrek van de Pandavas naar de 
Himalaya's worden alle beschreven in de Bhagvat. 
 
(15) zo hebben we 18 hoofdstukken van de Bhagvat samengevat in 18 Padas in logiscge volgorde. 
De koning Yudhishtra deed afstand van zijn grote koninkrijk waar iedereen recht vond. Dit is de 
samenvatting van boek 1. 
 
En zo werd een samenvatting gemaakt van de 12 hoofdstukken van Bhagvat gemaakt door pandit 
Babadeva en gegeven aan Minister President Himadri. Wil je de gedetailleerde inhouden kennen 
raadpleeg dan de Himadri. 
 
Hetzelfde soort bedrog is gepleegd door de andere schrijvers van de Puranas. 
De levensbeschrijving van Krishna in de Mahabharat is heel erg goed. Zijn manieren, 
eigenschappen, karakter en levensgeschiedenis lijken op dat van een Apta. Niks erin beschreven 
wijzen erop dat hij een zondige daad heeft begaan gedurende zijn hele leven, maar de schrijver 
van de Bhagvat heeft hem net zoveel ondeugden en zonden toegeschreven als hij kon bedenken. 
Hij heeft hem valselijk beschuldigd voor het stelen van melk, gestremde melk en boter etc. 
overspel met de vrouwelijke bediende Kubja, flirten met de vrouwen van anderen in Ras mandal 
en menig andere ondeugden. Na het lezen over deze daden van Krishna spreken volgelingen van 
andere religies slecht over hem. Indien de Bhagvat niet was geschreven dan zouden eervolle 
mannen als Krishna niet verkeerd gewaardeerd worden in de wereld. 
 
In de Shiva Purana wordt van de linga gesproken als bezittende twaalf lichten. Als je de linga 
bekijkt zijn er geen lichten noch kan men de linga in de nacht zien zonder een lamp. Dit is niks 
anders dan bedrog van de pandits. 
 
Vraag 
Nadat de vaardigheid om de Vedas te bestuderen verloren ging zijn de Smriti's geschreven, en 
nadat het intellect zodanig was afgenomen om de Smriti's te begrijpen werden de Shastra's 
geschreven en toen het intellect de Shastra' niet konden bevatten zijn de Puranas geschreven. Ze 
zijn bedoeld voor vrouwen en Shudra's omdat zij de Vedas niet mogen leren of lezen. 
 
Antwoordt 
Dit is helemaal fout; mentale kracht kan alleen komen van studie en onderwijs. Daarnaast heeft 
de gehele mensheid het recht om de Vedas te lezen of ernaar te luisteren. De geschiedenis 
hiervan getuige. In de Chandogya Upanishad staat dat Gargee en andere vrouwen uit eerdere 
tijden de Vedas hadden gelezen en zelfs Janshruti, een Shudra van geboorte had de Vedas 
bestudeerd onder Raikyamuni. Bovendien staat geschreven in de 2e mantra van hoofdstuk 26 van 
de Yayur Veda dat een ieder ongeacht van welke kaste of sekte het recht heeft om de Vedas te 
lezen of ernaar te luisteren. Nu dit het geval is zijn dan niet zij die de valse boeken hebben 
geschreven en de mensen hebben weggehouden van de studie van de ware geschriften en ze zo 
gevangen in hun net van zelfzuchtigheid, niet de grootste zondaars? 
 
Wat een wonderlijke net van Astrologie hebben de pandits uitgezet. Hiermee zijn ze erin geslaagd 
om allen die geen kennis bezitten te strikken in hun macht. De pandits beweren dat verschillende 
hymnes zijn verbonden aan de verschillende planeten. 

1. Akrishnena Rajas, enz, aan de zon. 
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2. Iman Deva Asapatnam Su Wadhwam, enz, aan de maan. 
3. Agnimurdha divah kakutpath, enz, aan mars. 
4. Vrihaspate atiyadarya, enz, aan jupiter. 
5. Udbudhya sw agne, enz, aan mercurius. 
6. Shukramandhasah, enz, aan venus. 
7. Shamo devirabhistaya, enz, aan saturnus. 
8. Kaya Nashchitra, enz, aan rahu. 
9. Ketun Krinvanna Ketave, enz, aan ketu.  

 
Maar hun interpretaties van deze hymnes zijn helemaal fout; 
nr. 1 gaat over de aantrekkingskracht van de zon en de aarde. 
nr. 2 beschrijft de eigenschappen van een goede koning. 
nr. 3 beschrijft de eigenschappen van hitte. 
nr. 4 beschrijft de uitvoering van Yajna. 
nr. 5 spreekt over de kwaliteiten van geleerd persoon. 
nr. 6 beschrijft de relatie tussen voeding en de voortplanting elementen. 
nr. 7 beschrijft de natuur en eigenschappen van water, zenuw kracht en God. 
nr. 8 beschrijft de kwaliteiten van een goede vriend. 
nr. 9 gaat over het belang en noodzaak van het verkrijgen van kennis. 
 
Deze hymnes gaan helemaal niet over planeten en hun invloed op mensen en hun handelingen. 
Onwetend van de ware betekenis ervan zijn de mensen misleidt. 
 
Vraag 
Hebben planeten dan geen invloed op mensen? 
 
Antwoordt 
Niet het soort invloed dat de bedriegers van pandits ons vertellen. Het is waar dat de zon en de 
maan door haar hitte en kou en hun invloed op de seizoenen oorzaak van pijn of plezier kunnen 
zijn op mensen, als de hitte of kou niet strookt met de behoefte of wens van de persoon.  
Maar de bedriegers nemen ons in de maling als ze roepen. Oh grote bankier; zie hier de zon of de 
maan verkeren in de 8e teken van de zodiac en daardoor hebben ze een negatieve invloed op jou, 
je familie of op een ander. Dat saturnus lichtjes langs je voet is gegaan, daardoor zal je de 
komende 2,5 jaren moeten lijden. Het zal maken dat je huis en haard zal moeten verlaten, zal 
moeten dwalen in vreemde landen, maar als je ons aalmoezen geeft en de heilige hymnen laat 
reciteren, uit de heilige boeken verzen laat reciteren en de planeten eer bewijst en aanbidt en ze 
op zo gunstig kan stemmen, dan kan je misschien ontsnappen aan de ellende en verdriet die 
teweeg wordt gebracht. Aan de pandit zou je moeten vragen "zeg pandit wat is uw relatie met 
deze planeten? Wat is de natuur van deze planeten? Wij zijn er zeker van dat ze vragen nooit 
kunnen beantwoorden. 
 
Vraag 
Men zegt dat de hele wereld wordt bestuurd door de Goden, en de Goden zijn onder invloed van 
de mantra's, en de mantra's weer zijn onder controle van de Brahmans, daarom zijn de Brahmans 
God. Alleen wij de Brahmans zijn gerechtigd om een Godheid aan te roepen met behulp van de 
mantra's, ze gunstig te stemmen om onze hartewensen te vervullen. Als wij deze macht niet 
hadden gehad dan zouden atheïsten als jullie ons niet toestaan te leven in deze wereld. 
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Antwoordt 
Zijn de dieren, rovers en andere slechte mensen ook onder bevel van jullie Goden? Zijn het dan de 
Goden die ze sturen om slechte daden te verrichten? Als dat zo is dan is er geen verschil tussen 
jullie Goden en duivels. Als de mantra onder jullie controle is, en jullie met de hulp ervan kunnen 
doen wat jullie willen, waarom brengen jullie dan de Goden niet onder je controle en laat je ze de 
schatten van de koning stelen en naar jullie huizen brengen zodat jullie jezelf kunnen verrijken en 
leven in weelde? Waarom moeten jullie langs de deuren om te bedelen voor olie en andere 
goederen als aalmoes die door de onwetenden wordt gegeven om zo de planeet saturnus gunstig 
te stemmen. Waarom brengen jullie de God van rijkdommen die jullie Kuvera noemen niet onder 
controle en verkrijgen jullie net zoveel rijkdommen als jullie willen, in plaats van het beroven van 
de onwetende mensen. Jullie beweren dat de zon en andere planeten gunstig gestemd worden 
als jullie uit hun namen, goederen, giften etc, krijgen en dat ze ontstemd raken als ze deze niet 
krijgen. Zijn jullie in staat om een positief bewijs te leveren van plezier en pijn? Laat bijvoorbeeld 
twee willekeurige mensen blootvoet op de hete zand in de maand mei te lopen. Het lichaam en 
de voeten van de degene met wie de zon tevreden is zal niet verbranden, terwijl van degene op 
wie de zon boos is zal het lichaam en voeten verbranden. Of laat de twee personen, een waar de 
maan tevreden mee is en op de ander boos, in de koudste nacht van de maand december naakt 
buiten staan. Als een van ze kou voelt en de ander niet, dan zou men kunnen geloven dat de 
planeten inderdaad straffen en belonen. Zijn de planeten op welke wijze dan ook gerelateerd met 
u pandits? Hebben jullie via de post of telegram contact met de planeten? Als jullie al zoveel 
macht claimen te hebben door de mantra, waarom maken jullie jezelf dan niet koning of miljonair 
of bedwingen jullie je vijand? 
 
Een atheïst is hij die niet geloofd in God of de Veda's en de schrijver is van bedrieglijke praktijken 
tegengesteld aan de Veda's. Het is toch niet schadelijk dat iemand die onder slechte invloed is van 
de sterren zelf houdt wat gegeven is uit naam van de sterren en ervan geniet. Kan je stellen dat de 
sterren slechts dan tevreden gesteld kunnen worden als de gift (gegeven uit naam van de ster) 
alleen aan jou wordt gegeven en niet anders; wij vragen dan, heb jij de monopolie op de sterren? 
Als dat zo is stuur dan de zon en de planeten naar je huis en verbrand jezelf. Feit is zo dat de zon 
en de andere planeten zielloos zijn, zelf kunnen ze niks doen dat ons pijn of verdriet bezorgt, maar 
het zijn juist jullie pandits die leven van de giften gegeven uit de naam van de planeten, jullie zijn 
de echte "grahas", daar de betekenis van dit woord alleen op jullie van toepassing kan zijn. 
"Grahas" betekent zij die giften accepteren. Voordat jullie koningen, rijken en bankiers niet 
bezoeken komt het idee van de Navgrahas (negen planeten) niet bij deze mensen op, maar zodra 
jullie (de personificatie van de zon, de Saturn of andere planeten) iemand aanvallen, dan laten 
jullie niet meer los totdat de persoon een gift aan jullie heeft gegeven, maar als iemand tracht te 
ontsnappen aan jullie klauwen dan schelden jullie deze persoon uit en noemen hem een atheïst. 
 
Vraag 
Kijk naar de positieve (zichtbare) resultaten van de wetenschap van de sterren. De verduistering 
van de hemellichamen zoals de zon en maan zijn voorspeld. Op dezelfde wijze zijn de resultaten 
van de wetenschap van de invloed van de sterren positief op mensen. De een is miljonair, de 
ander een bedelaar, de een prins, de ander een boer, de een blij, de ander ellendig. Komt dit niet 
door de invloed van de sterren? 
 
Antwoordt 
Met de wetenschap van astronomie kunnen we eclipsen en soortgelijke gevallen voorspellen en 
niet met astrologie. Astronomie is een ware wetenschap, terwijl astrologie, behalve daar waar het 
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gaat over invloeden van planeten zoals hitte van de zon en koelheid van de maan, is vals. Door 
vaststellen van de positie van de aarde en de maan die in tegengestelde richting van elkaar 
draaien (de aarde draait van west naar oost terwijl de maan van oost naar west) met de 
wetenschap van astronomie kan je precies bepalen op welke tijd en plaats er een eclips zal zijn en 
of een deel van de zon of het geheel bedekt zal zijn of dat de maan bedekt zal zijn gedeeltelijk of 
deels? 
 
In de vierde vers uit hoofdstuk 4 van Grahlaghava is geschreven dat als de maan tussen de zon en 
aarde staat er een zoneclips is en als de aarde tussen de zon en de aarde komt een maaneclips 
optreedt. Met andere woorden is het eerste geval komt de aarde in een schaduw te staan en in 
het tweede geval is het tegengestelde. Omdat de zon een lichtgevend lichaam is kan het nooit in 
de schaduw staan. Net als in het geval van de zon of van een lamp als je er verschillende objecten 
voorhoudt wordt hun schaduw in de tegengestelde richting weerkaatst, zo gebeurt dat ook met 
een eclips. 
 
Mensen worden geboren als rijk of arm, prins of boer, als resultaat van hun daden in vorige 
levens, en niet door invloed van de planeten. Vele astrologen huwen hun kinderen op de meest 
gunstige momenten naar de regels van de astrologie en toch blijken sommige huwelijken een 
ongelukkige te zijn. Hoe is dit mogelijk en waarom zijn er weduwen en weduwnaars als de 
astrologie een ware wetenschap zou zijn. Hieruit blijkt dat alleen de daden (uit het verleden en 
heden) de enige factoren zijn in het veroorzaken van plezier of pijn en niet de invloed van de 
sterren en planeten. Het is vreemd dat als de sterren en de aarde zo ver uit elkaar liggen in de 
ruimte dat er geen enkele relatie tussen kan zijn en ook de daden van de mens in relatie tot deze 
planeten niet kan worden gedemonstreerd, hoe kunnen sterren dan het menselijke lot bepalen? 
Het is de menselijke ziel die handelt en de vruchten ervan ervaart, terwijl het God is die zorgt dat 
de ziel de vruchten van haar daden ervaart. Als zoals u geloofd de sterren het lot bepalen van een 
mens, vertel ons er worden op hetzelfde moment toch meerdere mensen geboren. Als je ontkent 
dan ben je fout, maar als je ja zegt, hoe komt het dan dat de ene persoon koning wordt en de 
andere niet? We kunnen dit allemaal accepteren en voor waar aannemen als u zou toegeven dat 
u dit alles hebt uitgevonden om ervan te kunnen leven en uzelf te onderhouden.  
 
Vraag 
Is de Garur Purana ook vals? 
 
Antwoordt 
Ja dat is het. 
Vraag 
Maar wat gebeurt er dan met de ziel na de dood? 
 
Antwoordt 
De ziel geniet of lijdt naar gelang haar daden waren. 
 
Vraag 
In de Garur Purana staat dat Yamraja (koning van de dood) en zijn minister Chitra Gupta en zijn 
groepje boodschappers, die erg angstaanjagend uitzien en wiens lichamen lijken op zwarte 
bergen zo groot, altijd aan het werk zijn. Deze boodschappers brengen de ziel na de dood naar de 
hemel of hel overeenkomstig haar daden. Aalmoezen worden gegeven om de doden te helpen, 
aan de geest van de doden offeren we eten en drinken, er worden ceremonies gehouden om de 
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geest van de dode tevreden te stellen en koeien worden aan de Brahman gegeven om de ziel te 
helpen de rivier Vaitranee over te steken. Hoe kan dit alles onwaar zijn? 
 
Antwoordt 
Dit zijn verzinsels van de huichelaars. Als de zielen na de dood, naar de regio van Yama (koning 
van de dood) gaan van andere planeten, met de hulp van Chitra Gupta, oordelend naar gelang 
hun daden, maar als de zielen die dan daar verblijven weer zouden zondigen dan moet er een 
andere Yamloka (regio van Yama) bestaan en een andere Yamraja om ze te kunnen veroordelen. 
Als de lichamen van de boodschappers van de dood zo groot als bergen zijn, hoe komt het dan dat 
ze niet zichtbaar zijn? Als ze zo groot zouden zijn als een berg dan kan zelfs een vinger van zo een 
Yamdut niet door de deur passen waar een overledene zou liggen. Hoe komt het dat ze geen 
belemmering ondervinden onderweg in een straat of op de wegen. Als de huichelaar zou beweren 
dat ze ook een meer fijnere vorm kunnen aannemen dan kan het niet anders dan dat de botten 
van deze Yamduts liggen in het huis van dezelfde huichelaars. Als een woud afbrandt  dan 
verliezen ontelbare insecten hun leven, dan moeten de ontelbare Yamduts die de zielen van de 
insecten komen ophalen ook ontelbaar zijn en hun grote en hoge lichamen zouden dan het 
horizon moeten verduisteren. Daarnaast, in de haast om de zielen mee te nemen moeten ze 
elkaar zeker omver lopen. En naast als grote rotsen naar beneden komen vallen van de bergen 
moeten ook delen van hun lichamen naar beneden vallen op de huizen van hen die de Garur 
Purana lezen of aanhoren. Ze zullen er zeker door begraven raken en sterven. De weg naar hun 
huis of poort moet geblokkeerd raken; het zal dan lastig worden om hun huizen uit te komen of 
de straat op te gaan. Offer voor de geest en aalmoezen gegeven in de naam van de dode bereiken 
de geest van de dode niet, maar ze bereiken wel de maag of de handen van hun 
vertegenwoordigers, de huichelaars.  
 
De koe die wordt gegeven om de dode de te helpen de rivier over te stelen komt nooit aan bij de 
rivier Viatarnee, maar het bereikt wel het huis van de huichelaar of de slachthuis. Wiens staart 
moet de ziel van de dode dan vasthouden om de rivier dan over te steken? Trouwens de handen 
van een dode wordt begraven of gecremeerd, hoe kan zijn ziel dan in staat zijn om de staart van 
de koe vast te houden? Er bestaat een geschikte verhaal om dit te illustreren. 
Er was een boer met een koe die per dag 4 liter melk gaf. De melk was uitzonderlijk lekker. Zo nu 
en dan kreeg de huichelaar (verbonden aan de familie van de boer, de vaste familie pandit) ook 
de melk te drinken. De huichelaar was als voortdurend plannen aan het maken hoe de koe te 
bemachtigen? De vader van de boer kwam te overlijden, bij het uitblazen van de laatste adem zei 
de huichelaar, "Oh Yajman uw vader moet nu een koe als geschenk en offer weggeven. De boer 
pakte tien roepies en plaatste deze in de handen van zijn vader en vroeg de priester om de 
Sankalpa te reciteren. De priester zegt; "hoe komisch, gaat uw vader meerdere keren sterven dat 
je de koe hebt vervangen met geld"? Op zo een moment hoor je een echte koe te brengen, eem 
die niet zo oud is en goed melk geeft en gezond is. De boer zegt; "Ik heb maar een koe en mijn 
familie ervan afhankelijk, ik kan de koe niet weggeven. Kom op ik geef je tien roepies meer. 
Reciteer de Sankalpa met dit geld kunt u een melkgevende koe kopen. De huichelaar zegt weer; 
''dus een koe is voor u dierbaarder dan het welzijn van uw vader". Wil jij dat je vader komt de 
verdrinken in de Viatarnee en gaat lijden? U bent inderdaad een plichtsgetrouwe zoon. De ander 
familieleden steunden de huichelaar, deze had hij al eerder ingepalmd. Ze dwongen de boer om 
de koe weg te geven aan de pandit. De boer hield zich op dat moment rustig, zijn vader stierf, de 
pandit bracht de koe, kalf en melkhouder naar zijn huis en kwam terug om de ceremonie verder 
af te maken. Hij ging verder met nog meer van zijn valse praktijken, hij liet de boer de rites 
uitvoeren zoals Dash gatra en Sapindi, de Mahabrahman ze beroofden de arme boer en de 
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bedelaars maakten hem nog wat lichter van zijn goederen. Tot de Kriya ceremonie die plaatsvindt 
op de 13e dag na overlijden niet plaatsvond slaagde de boer erin om melk te krijgen van zijn 
buren en familie, maar op de 14e dag ging hij naar de huichelaars huis. Hij zag dat de pandit net 
klaar was met melken van de koe. De pandit zag de boer en zei "kom Yajman en gaat u zitten, 
neem plaats. De boer zei nee ik heb liever dat u naar mij komt en neem de melk mee. De pandit 
ging zitten en de boer zei; "u bent een grote leugenaar. De pandit vraag "wat voor leugen heb ik 
dan verteld"? De boer zegt, vertel mij waarom u de koe van mij hebt genomen? De priester; om 
uw vader te helpen de Vaitarnee over te steken. De boer; waarom hebt u er dan niet voor gezorgd 
dat de koe naar de oever van de rivier is gekomen? Ik dacht dat de koe de hele tijd weg was maar 
zie nu dat de koe bij u thuis is. Ik vraag mij af hoe mijn vader geleden moet hebben bij oversteken 
van de rivier? De priester; nee, nee omdat u mij hier een koe hebt gegeven wordt daar een 
andere koe voor uw vader gecreëerd om over te steken. De boer; hoe ver is de rivier Vaitarnee 
van hier en op welke over is het? 
De priester; het is bijna 300.000.000 kosa's hiervandaan, de diameter van de aarde is 490.000.000 
kosa's en is in de richting zuid-westen. De boer; u moet dan een brief of een telegram hebben 
gestuurd als het zo ver ligt? U moet dan zeker een bericht terug hebben gekregen dat de door mij 
gegeven koe heeft geholpen mijn vader te helpen oversteken, ik wil dan graag het bericht zien. De 
priester; Ik heb geen brief of telegram. Ik heb alleen de autoriteit van de Garur Purana om je te 
verzekeren dat uw vader veilig de rivier Vaitarnee is overgestoken omdat u mij in gift een koe heb 
geschonken. De boer; dat boek is geschreven door uw voorvaderen om u te voorzien van een 
inkomen, omdat niks waardevoller voor een vader is dan hun zonen. Hoe kan ik geloven dat wat 
in de Garur Purana staat de waarheid is? 
Mocht ik een bericht van mijn vader krijgen dat hij de koe nodig heeft dan zal ik hem naar de 
rivier brengen om hem te helpen oversteken en neem hem dan mee terug. Mijn familie en ik 
zullen zolang haar melk drinken. Breng de koe en haar kalf hier. De priester vervloekt de boer en 
zegt als je terug neemt wat je als offer hebt gegeven dan zal je verdwijnen. De boer werd boos en 
nam de koe en kalf weer mee naar huis.  
 
Als er meer mensen zouden zijn met de karakter van deze boer dan waren er minder huichel 
praktijken geweest in de wereld. De pandits zeggen dat door het offeren van tien soorten 
zoetigheid er tien organen van het lichaam worden gecreëerd en door de ceremonie van Sapindi 
op de 13e dag na het overlijden wordt de ziel verenigt met deze tien organen. De tien cakejes 
hebben de grote van een duim. Na de Sapindi gaat de ziel naar Yama. Als dit waar zou zijn dan is 
het toch nutteloos dat de boodschappers van de dood komen als iemand komt te overlijden. Als 
het waar is dat het lichaam weer tot leven wordt gewekt door deze ceremonie, waarom komt dan 
de overlede niet terug om zijn echtgenoot en kinderen te zien? 
 
Vraag 
Er komt niks in de hemel dat niet tijdens de ceremonie als offer wordt gegeven, daarom moet er 
van alles als offer worden weggegeven. 
 
Antwoordt 
Het lijkt erop dat onze wereld stukken beter is dan jullie hemel, hier hebben we 
verzorgingshuizen, mensen geven giften aan de behoeftigen, feesten voor hun familie en relaties, 
hebben mooie kleding en plezier. Als ik naar jullie luister is niks te vinden in jullie hemel. Laat de 
pandit en huichelaar maar naar zo een harteloze, armoedige hemel gaan en in ellende leven. 
Geen weldenkend mens zou er iets mee te maken willen hebben.  
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Vraag 
Als u stel dat geen Yamam en Yamalaya bestaat, waar gaan de zielen dan na de dood heen en wie 
oordeelt er dan over hen? 
 
Antwoordt 
Dat wat in uw Garur Purana over Yama en Yamalaya staat is vals, maar dat wat in de Veda's over 
staat is juist. Uit passages uit de Veda's zoals "Yamena Vayuna" wordt duidelijk dat Yama een 
andere naam is voor lucht of atmosfeer. De zielen leven na de dood in de ruimte ondersteunt 
door lucht, en de ware, rechtvaardige, superieure geest, koning van de rechtvaardigheid 
beoordeelt ze. 
 
Vraag 
Uit wat u zegt blijkt dat je nooit aalmoezen moet geven en ook geen koeien als gift moet 
weggeven. 
 
Antwoordt 
Uw aanname is absurd, omdat goud, zilver, diamanten, parels, robijnen, eten en drinken, kleding 
en behuizing wel zeker als geschenken moeten worden gegeven aan hen die het verdienen, en 
aan hen die goed doen voor anderen, voor het algemeen welzijn, maar nooit aan de onwaardige 
huichelaars. 
 
Vraag 
Hoe kan de mens onderscheid maken tussen een waardige en onwaardige ontvanger? 
 
Antwoordt 
Hij die anderen misleidt, hypocriet is, zelfzuchtig, sensueel, lustig, haatdragend, hebzuchtig, is 
verblind, anderen beschadigt, gierig is, onwaar en kennis ontbeert, omgaat met slechte mensen, 
lui is, herhaaldelijk aalmoezen vraagt van dezelfde donor, iemand dwingt om aalmoezen te geven 
door bij zijn deur te zitten en hem lastig te vallen, nee als antwoord niet accepteert en blijft 
bedelen, nooit tevreden is, blijft uitschelden, hen vervloekt die ze niks heeft gegeven, vernedert 
en vijandig doet terwijl hij altijd heeft gekregen van dezelfde persoon, is een wolf in 
schaapskleren, anderen misleidt en besteelt, voordoet arm te zijn terwijl hij veel heeft, zichzelf 
verrijkt door anderen te benadelen, dag en nacht bedelt, als hij voor een etentje wordt 
uitgenodigd zijn honger opwekt door gebruik van cannabis en op kosten van anderen los gaat, en 
dan bedwelmt raakt en zijn plichten verwaarloosd, het pad van rechtvaardigheid verlaat en dat de 
onrechtvaardigheid gaat volgen om zijn zelfzuchtige doelen te bereiken, zijn volgelingen leert om 
alleen hem te volgen en te respecteren, nooit andere goede en geleerde mannen die respect 
waardig zijn, tegen het licht van kennis is, onenigheid doet ontstaan in de relaties van man en 
vrouw, vader, moeder, kinderen, vrienden, koningen en onderdanen door te onderwijzen dat al 
deze relaties onecht zijn en dat de wereld een illusie is, hij/dat is een onwaardige ontvanger. 
Terwijl hij die een kuis leven leidt zijn zinnen onder controle heeft, studeert en kennis van de 
Veda's verspreid, galant is, waarheidslievend, het algemeen welzijn verspreidt, een actief leven 
leidt, genereus is, bijdraagt in het verspreiden van kennis en rechtvaardigheid, deugdzaam is, de 
geest onder controle heeft, niet beïnvloed wordt door vleierij en censuur, is zonder angst, vol is 
van moed en hoop, is een yogi, is verlicht, handelt overeenkomstig de wetten der natuur, de leer 
van de Veda en natuurwetten, bezit de eigenschappen en karakter van God, de waarheid predikt, 
zonder angst van voortrekkerij, onderzoek doet naar de leraren van de Veda's en ware Shastra's, 
niemand vleit, vragen naar behoren beantwoordt, anderen lief heeft als zichzelf, vrij is van 
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onwetendheid, koppigheid, vooringenomenheid en bedrog, de afwijzing door de wereld als nectar 
ervaart en de prijzing door de wereld als gif, en als toch uit noodzaak aalmoezen moet vragen en 
deze niet krijgt onmiddellijk vertrekt van die plek, en is tevreden met alles wat hij krijgt door 
liefde, vriendelijk is tegen de gelukkigen, aardig tegen hen die in problemen verkeren, blij met de 
rechtvaardigen en onverschillig tegen de zondaars, met andere woorden hij is vrij van 
buitensporige liefde of boosheid, waar in woord, daad en gedachten, vrij van hypocrisie, jaloezie 
en geweld, een man is van hoge idealen, van hoge deugd en vrij is van slechte gewoontes, het 
algemeen welzijn predikt met volle hart overtuiging, zelfs zijn eigen leven geeft om anderen blij te 
maken, en zulke andere positieve kwaliteiten bezit is een waardige ontvanger. Maar in tijden van 
schaarste zijn alle levende wezens gerechtigd om voedsel, water, kleding, medicijnen en andere 
noodzakelijke zaken te krijgen. 
 

Vraag 
Hoeveel soorten donoren bestaat er? 
 
Antwoordt 
Drie soorten, de beste, middelste en de laagste. De beste donoren zijn zij die tijd en plaats en 
waardigheid van de ontvanger eerst in overweging nemen voordat hij geeft en het doet met de 
bedoeling om verlichting, rechtvaardigheid en algemeen welzijn te bevorderen. De donor van de 
middelste soort is hij die geeft om zelf beroemd te worden en uit zelfzuchtigheid. De donor van de 
laagste soort is hij die niks doet voor eigen of andermans welzijn, maar zijn geld verspilt aan 
prostitutie, vleiers en hielenlikkers, giften weggeeft op een beledigende manier, geen onderscheid 
maakt tussen een waardige of onwaardige ontvanger en aalmoezen aan iedereen geeft net als de 
winkelier die voor eigen gewin allerlei rotzooi aan het publiek verkoopt. Hij die eerst onderzoek 
doet naar de ontvanger of deze goede, geleerde en rechtvaardige mensen zijn is de beste donor. 
Hij die er niet om geeft of de ontvanger een waardige is en gewoon geeft voor publieke 
waardering is van het middel niveau. Van de laagste niveau is hij die blind geeft zonder onderzoek 
te doen naar de waardigheid van de ontvanger. 
 
Vraag 
Krijg je de vruchten van je donatie in deze wereld of in een andere? 
 
Antwoordt 
Je krijgt ze overal. 
 
Vraag 
Ontvang je de verdiensten van het geven zelf of is er een andere macht die dit voor je doet? 
 
Antwoordt 
Het is God die ons de vruchten van onze daden beloond. Net als de rover die niet de galg wil zien, 
maar daar naartoe wordt gestuurd door de koning die het welzijn van de rechtvaardigen bewaakt 
en ze beschermt van de daden van de slechteriken ze zo gelukkig houdt. Op dezelfde wijze geeft 
de superieure Geest ons de resultaten van onze daden, pijnlijk of plezierig. 
 
Vraag 
Onderstrepen de Garuva en ander Puranas de leer van de Veda en de Vedische filosofie of niet? 
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Antwoordt 
Nee, ze zijn tegengesteld aan de Veda en leren dat wat tegengesteld is aan de leer van de Veda. 
Hetzelfde geldt voor de Tantra. Een volgeling van de Tantra en Puranas is als hij die de vriend is 
van een persoon en de vijand van de rest van de wereld, omdat de leringen van deze boeken 
onenigheid creëren tussen de mensen; geen mens met de wens om te leren zou erin moeten 
geloven. Geloven in de Tantra en Puranas is een duidelijke teken dat men geen kennis bezit. 
Volgens de verschillende Puranas zijn dit de dagen om te vasten. De Shiva Purana zegt dat je moet 
vasten op de 13e dag van elke maand en elke week op de maandag, volgens de Aditya Purana 
moet je vasten op de zondag. Op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag volgens de 
Chandra Khand. De elfde dag van de maand waarin de maan zichtbaar is (lunar) volgens de Vishnu 
Purana, de 12e dag is heilig volgens de Vaman, de 14e volgens de Nrisinha en Ananta, de dag van 
volle maan tot de maan, de 10e tot de Dikpalas, de 9e tot de Godin Durga, de 8e tot Vasus, de 7e 
tot Munis, de 6e tot swami Kartik, de 5e tot Naga, de 4e tot Ganesha, de 3e tot Gauri, de 2e tot 
Ashvani kumar, de 1e tot Adya Devi; en Amavasya, de 15e dag van de helft van de zichtbare 
maan. Dit zijn alle dagen om te vasten volgens de Puranas en overal in deze boeken staat 
geschreven dat hij die deze vasten breekt naar de hel zal gaan. De huichelende priester zijn 
natuurlijk eraan gehouden om op deze dagen ook te vasten anders gaan ze ook naar de hel. De 
Niranya Sindhu, de Dharma Sindhu, de Vratarka en soortgelijke boeken zijn geschreven door 
gekken, ze hebben de mensen zodanig in de maling genomen dat de Shivites vasten op de 11e 
dan van elke lunar maan (volle maan) terwijl de anderen vasten op de 12e dag denkende dat het 
de 11e dag is. Deze huichelaars hebben zo een drama gecreëerd dat de mensen onderling zelfs 
strijden om te vasten. Het doel om het vasten vast te stellen op de 11e dag (dag voor volle maan) 
kan niet anders dan uit zelfzuchtigheid zijn ontstaan. Ze hebben totaal geen gevoel van 
medemenselijkheid. De pandits zeggen; “alle zonden komen voor in voedsel op de 11e dag (elke 
avond voor de volle maan). Je zou de priester moeten vragen wiens zonden voorkomen in het 
voedsel? Zijn eigen zonden of die van zijn vader? Als het waar zou zijn dat alle zonden op die 11e 
dag in voedsel voorkomt dan zou niemand op die dag enige vorm van pijn of verdriet moeten 
kennen, maar dat is helemaal niet het geval. Er is zelfs een heleboel ellende en pijn omdat het 
vasten honger en dorst veroorzaakt. De pandits hebben van het vasten zoiets verhevens gemaakt 
dat de simpele zielen zich laten inpalmen met verhalen als: 
“Er was een prostituee in de hemel (de regio van Brahma). Zij misdroeg zich en werd 
teruggestuurd naar de aarde als straf. Ze begon toen de God te prijzen en smeekte om te weten 
hoe ze weer in de hemel kon komen. Haar werd verteld dat ze hemel weer in zou komen als 
iemand de prijs van het vasten voor haar zou opgeven op Ekadashi (de 11e dag van de volle maan 
(lunar). Ze daalde in haar luchtvoertuig neer in een dorp op aarde. De koning van die stad 
informeerde naar wie ze was? Ze verteld haar verhaal en zei dat iemand op Ekadashi de prijs zou 
weigeren dat ze dan kon terugkeren naar de hemel. Vervolgens liet de koning de hele stad zoeken 
naar iemand die had gevast, maar kon niemand vinden. Op een dag maakten een man en vrouw 
van de Shudra klasse ruzie en uit boosheid had de vrouw de hele dag niet gegeten en toevallig 
was het die dag Ekadashi. De gezanten van de koning ondervroegen de vrouw en die gaf dat ze 
niet met opzet had maar dat het per ongeluk was gebeurd dat ze de hele dag niks had gegeten. 
De gezanten brachten de vrouw voor de koning en die droeg haar op om de luchtvaartuig van de 
prostituee aan te raken. Toen ze het vaartuig aanraakte vloog het meteen omhoog”. 
  
Als dit de prijs kan zijn als je op Ekadashi per ongeluk vast, hoe groot moet de beloning dan zijn als 
je met opzet zou vasten? Oh jullie blinde pandits! Als het waar is wat jullie zeggen dan willen wij 
graag een blad van de betel boom naar de hemel sturen. Het is in de hemel niet vinden. Laat 
iedereen die vast op Ekadashi de beloning in onze voordeel afwijzen. Als het ons lukt om een 
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betel-blad naar de hemel te sturen, dan sturen we daarna honderdduizenden van die bladen en 
we gaan dan ook vasten; maar als het niet lukt om een blad naar de hemel te sturen dan wij jullie 
redden van het vasten, de ellende en pijn ervan. De pandits hebben de 24 Ekadashis van het jaar 
verschillende namen gegeven. De ene noemen ze Dhanada “hij die rijkdommen geeft”, de andere 
noemen ze Kamda, hij die de wens vervult, een andere noemen ze Putada of de gever van zonen, 
een andere Nirjala of zonder water. Vele arme drommels met een kinderwens hebben gevast op 
Ekadashi en zijn oud geworden en zijn zelfs gestorven zonder dat hun wens in vervulling is gegaan. 
Ze zijn niet rijk geworden en ook hebben ze geen zoon gekregen.  
 
De huichelaars hebben de waterloze Ekadashi vastgesteld in dat deel van de maand mei 
(Jyeshtha) wanneer het zo heet is dat een mens kan flauwvallen als hij zelfs een uur zonder water 
zou blijven. Zij die zo vasten lijden erg van honger en dorst. De weduwen van Bengal zijn in het 
bijzonder grote slachtoffers hiervan. De harteloze slager die dit heeft bedacht had totaal geen 
medelijden, anders had hij het Sajala (met water) kunnen noemen in plaats van waterloos en hij 
had de Ekadashi ook in de maand december (Pausha) kunnen vaststellen. Dit was tenminste iets 
beter geweest. Maar deze huichelaars hebben toch niks te doen met de gevoelens van de armen 
en onwetenden. Hij handelde naar de motto “laat de mens leven of sterven zolang maar de 
huichelaar priester het goed heeft. Een zwangere vrouw, een kind of jeugdige zou nooit moeten 
vasten; maar als iemand toch besluit om te gaan vasten dan moet hij dat op zo een moment doen 
dat hij geen trek heeft en indigestie heeft. Op zulke momenten moet men nemen het sap van fruit 
gemengd met water. Hij die niet als hij honger heeft en wel eet op het moment dat hij geen 
honger heeft zal lijden aan allerlei ziektes. Laat daarom niemand geloven in de gekkigheid van 
deze dwazen en de uitvinders van deze soorten van vasten. 
 
Nu gaan we het hebben over de Gurus ( de zogenaamde leermeesters en hun Chelas=leerlingen), 
de verschillende sekte en hun leer. De beelden vereerders en anderen van de orthodoxe cultus 
beweren dat de Veda’s eindeloos zijn, de Rig Veda zou 21 Shakas (vertakkingen) moeten hebben, 
de Yayur Veda 101, de Sama Veda 1000 en de Athtarva Veda 9. Van al deze vertakkingen zijn 
slechts een Shakas overgebleven en de rest is volgens hen verloren gegaan. Juist in deze 
vertakkingen wordt gesproken over beeldenverering en pelgrimage naar heilige oorden. Als dit 
niet zo was geweest hadden deze onderwerpen nooit hun weg kunnen vinden in de Puranas. Nu 
de effecten van beeldenverering duidelijk blijkt kan er geen twijfel bestaan over de 
waarachtigheid en de echtheid van beeldenverering zoals voorgeschreven in de Puranas. 
 
Ons antwoordt op deze is dat de vertakkingen van een boom klein of groot, altijd zullen lijken op 
de stam van de boom en niet anders. In de overgebleven Shakas wordt nergens gesproken over 
beeldenverering, pelgrimage maar heilige plekken zoals rivieren en soortgelijke praktijken, 
daarom is het onmogelijk dat ze wel zouden voorkomen in de in de verloren gegane Shakas. 
Daarbij komt dat wij de vier Veda’s compleet kunnen vinden. De aftakkingen hadden nooit de 
Veda’s kunnen tegenspreken en dat wat tegengesteld is aan de Veda’s kan nooit bewezen worden 
haar aftakking te zijn. Daarom zijn de Puranas geen aftakkingen van de Veda’s, het zijn boeken die 
elkaar tegenspreken en ze zijn geschreven door sekteleiders. 
 
Als je de Veda’s het woord van God acht, waarom heb je dan respect voor boeken als 
Ashwalayana en zeg je dat deze ook van Goddelijke origine is? Net als de ficus, Baryani en 
mangoboom gekend kan worden door hun duidelijke vertakkingen en bladeren, zo kan je de ware 
betekenis van de Veda kennen door de studie van de Vedangas, de vier Brahmanas, de Angas, de 
Upangas en andere boeken geschreven door de heiligen en zieners, dat zijn de echte Shakhas. Dat 



279 
 

wat tegengesteld is aan de Veda heeft geen autoriteit, noch dat wat instemt met haar 
tegenstelling. Als je beweert dat beeldenverering en soortgelijke praktijken worden 
voorgeschreven in de verloren gegane Shakas, dan zou het ook kunnen dat in de verloren gegane 
Shakas het systeem van de klassen en orden omgekeerd of anders was vergeleken met wat je nu 
vindt in de wel bestaande Shakas. Met andere woorden een Shudra of onaanraakbare was dan 
een Brahmaan en vice versa, dat wat onwettelijk was is eigenlijke wettelijk, plicht is geen plicht, 
liegen tijdens het spreken een deugd, terwijl de waarheid een zonde. Hoe kan je verwerping 
anders bestrijden dan de wijze zoals wij die stellen? We moeten daarom we geloven dat de 
verloren gegane Shakas in overeenstemming zijn met de Veda en de bestaande Shakas de juiste 
leer verkondigen over het systeem van klasse en orde, dus een Brahmaan is een Brahmaan, terwijl 
een Shudra een Shudra, anders zou de hele systeem van klassen en orden en soortgelijke 
instituten een puinhoop zijn. Denk je niet dat alle Shakhas nog bestonden tot de tijd van Jaimini, 
Vyasa en Patanjali? Als je dit bevestigd, hoe komt het dan dat zij het niet hebben over 
beeldenverering? Maar als u nee zegt, wat is dan uw bewijs van het bestaan van de verloren 
gegane Shakas?  
 
Jaimini beschrijft de hele Karmakhand (plichten van de mens) in zijn Mimansa, Patanjali de 
Upasnakand; technieken van communie, eenwording en realisatie van God in zijn Yoga Shastra, en 
de heilige Vyasa de hele Jananakanda; Goddelijke kennis in zijn Jananankand ( Goddelijke kennis) 
in zijn Sharirika Shastras geheel in overeenstemming met de leer van de Veda’s. Er is geen enkele 
melding te vinden van beeldenverering, pelgrimage naar Prayaga en andere heilige plekken in hun 
boeken, maar hoe hadden ze dit soort zaken ook kunnen melden als nooit hebben bestaan in de 
Veda’s. Als deze zaken in de Veda’s voorkwamen dan hadden deze geleerden er zeker over 
geschreven. Het is duidelijk dat de zogenaamde verloren gegane Shakas niks hebben bevat over 
beeldenverering. De Pauranische boeken behoren ook niet tot de Veda’s; het woord van God, 
omdat ze bepaalde mantra’s pakken en deze gaan uitleggen en uitbreiden en ook omdat in de 
Puranas verhalen voorkomen van vele mannen en vrouwen. Dit zijn zaken die niet van toepassing 
zijn op de Veda’s die ons simpele principes van kennis geven om de mensheid te dienen. In de 
Veda wordt er nooit over een bepaalde persoon gesproken. Het praktijk van beeldenverering 
wordt daarom verworpen door alle boeken van enige autoriteit.  
 
Beeldenverering heeft ertoe geleid dat Shri Krishna, Rama Chandra, Shiva, Narayana en andere 
geleerden publiekelijk belachelijk worden gemaakt. Een ieder weet dat zij machtige heersers 
waren en dat hun echtgenoten, Rukmani, Sita, Lakshmi en Parvati etc, machtige koninginnen 
waren, maar de priesters plaatsen hun beelden in tempels en bedelen voor giften uit hun naam 
en hebben ze zo tot bedelaars gemaakt; ze zeggen oh grote bankier, kom meneer en zie hier het 
beeld, gaat u zitten en neemt Charanamrit (betekent letterlijk nectar van de voet), is het water 
waarmee het is gewassen en offert u iets aan de God. Oh heer! Sita en Rama, Radha en Krishna, 
Lakshmi en Narayana of Mahadeva en Parvati hebben geen voedsel of water gehad de laatste drie 
dagen en vandaag hebben ze niks gegeten. Kom oh koningin, komt u hoge dame! Neem een 
neusring gemaakt voor Sita. Stuurt u ons voedsel zodat wij dit kunnen offeren aan het beeld van 
Rama of Krishna. Hun kleding is stuk en kapot, de tempel staat er heel slecht bij en het lekt. De 
beelden zijn door dieven bestoken. De eigendommen zijn vernietigd door ratten, een keer hebben 
ze zelfs de oog van het beeld meegenomen. We konden het niet vervangen met zilveren en 
hebben toen maar een van schelp gezet. 
 
Deze mensen - de pandits en het publiek houden ook Raslila ( een dans dat symboliseert het 
amoureuse dansen van Krishna met de koe herderinnen) en Ramlila (een Puran toneelstuk waarin 
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de daden van Rama wordt nagespeeld). De pandits en hun bedienden schouwen de uitvoering 
van het toneel over Sita en Rama, Radha en Krishna. De beelden van Sita en Rama staan in de 
tempel terwijl hun priesters en volgelingen comfortabel zitten op zachte kussens lekker uit te 
rusten. Zelfs in het hete seizoen worden de beelden opgesloten, terwijl de pandits zelf genieten 
van een lekkere siësta op een lekker koele plek. Ook komt voor dat een priester het beeld van 
Narayana plaatst in een klein kistje en het wikkelt in een stuk kleding en deze dan zijn nek hangt 
als de vrouwen die hun baby dragen.  
 
Mocht er per ongeluk een beeld stuk vallen of zoiets dan jammeren de pandits, de duivel heeft 
het beeld gebroken van Sita, Rama, Krishna, Mahadeva of Parvati. Het beeld moet vervangen 
worden door een marmeren beeld gemaakt door een kundige beeldhouwer. Voedsel kan niet 
geofferd worden zonder geklaarde boter. Stuurt u aub een beetje hiervan. Dezelfde dingen 
roepen de pandits ook over Sita, Rama, enz. Als de Raslila of Ramlila is afgelopen sturen ze de 
acteurs die de rollen spelen van Rama en Sita, Radha en Krishna om te bedelen bij de 
toeschouwers. Als er ergens een festival is of een feest dan tooien ze een jongen met de tiara van 
Krishna om hem op Krishna te laten lijken en laten hem dan bedelen. U lezer, kunt zelf beslissen 
hoe schandalig dit alles is?  
 
Vertel ons oh Pauranische pandits waren Sita en Rama en anderen zulke armlastige bedelaars dat 
jullie ze zo uitbeelden? Verlaagd u hiermee niet de status van deze mensen en maakt u ze niet 
belachelijk? U brengt met dit gedrag schande over mensen die heel belangrijk zijn voor ons. Als 
een pandit de levende Sita, Rukmani, Lakshmi of Parvati op een openbare plek of in huis had 
gezet en had geroepen ‘’kom oh mensen en geef iets als offer, dan weet ik zeker dat Sita en de 
anderen deze belediging nooit hadden geaccepteerd. Als iemand ze publiekelijk belachelijk zou 
maken dan zouden ze zeker niet vrijuit gaan. Maar de pandits zijn nooit gestraft en ze verdienen 
veel geld aan de beeldenverering en zullen er zeker mee doorgaan. Er is weinig twijfel dat de 
teloorgang van Aryavarta en de onderwerping aan beelden het gevolg is van deze misdaden, 
omdat het gevolg van zonde, ellende en pijn is. Onthoudt dat het geloof in beelden van steen de 
hoofdoorzaak is van de teloorgang en als wij dit niet loslaten dan zullen we dieper en dieper 
zakken. Onder de beelden vereerders zijn de Vama Margis het ergste. Een nieuwe volgeling van 
hun moet de volgende mantra leren: “Dam Durgayai namah (wij buigen voor de Godin Durga, 
Bham Bhairavayai namah ( wij buigen voor Bhairava= Indiase Bachus), Ain hrim kalim 
chamundayai vichche. De mantra die hoofdzakelijk in Bengalen wordt onderwezen bestaat uit een 
van de woorden Harim, Shrim, Kalim. Als de volgeling rijk is dan wordt hem de complete mantra 
geleerd. De mantra van de tien soorten van hoger kennis gaat als volgt;- hram hrim hrum 
bagalamukhyai phat swaha of hrum phat swaha. 
 
Ze hebben ook mantra’s verzonnen die ingezet kunnen worden om andere mensen te doden, om 
vrouwen te verleiden, of ervoor te zorgen dat ze hun geliefden niet meer mogen of juist om liefde 
aan te trekken. Natuurlijk zijn mantra’s nutteloos om deze doelen te bereiken. Als het gaat om het 
doden van een persoon dan wordt er een vast prijs afgesproken. Ze maken dan een poppetje van 
de zogenaamde slachtoffer en steken met een mes in de borst, navel, en nek, steken spijkers in de 
ogen, handen en voeten, plaatsen een beeld erboven van Bhairava of Durga, met een drietand 
raken ze de borst en hart aan en maken dan een altaar waar ze dan vlees van dieren verbranden 
als offer, terwijl ze dan stiekem iemand erop uit sturen om het slachtoffer te vergiftigen of op een 
andere manier te doden. Als het lukt om het slachtoffer te doden terwijl de rituelen gaande zijn 
dan noemen ze zichzelf Sidhas (zij die mysterieuze krachten hebben) van de God Bhairava en 
reciteren mantra’s als “Bhairava Bhuta natasshcha etc. 
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Ook andere mantra’s als Maraya, Maraya Uchehataya etc, worden gereciteerd, de pandits eten 
naar hartelust vlees en drinken wijn en zetten met poeder strepen op het voorhoofd. Soms 
grijpen ze iemand en offeren deze aan de Godin Kali en verbranden het lichaam op het altaar en 
eten het vlees zelfs op. Als je de Bhairava cirkel intreedt en je weigert om vlees te eten en wijn te 
drinken dan wordt gedood en verbrandt op de altaar. Zij die zich tot de Aghorees rekenen eten 
het vlees van een dood mens, terwijl de Ajarees en Bajarees zelfs uitwerpselen eten en urine 
drinken. Er zijn twee sektes binnen de Varma Margis; de ene heet Choli Marga, de weg van de 
lichamen, de andere heet Bija Margis, de wege van Bija of zaad (sperma). 
 
Choli Margists, de vrouwen en mannen, jongens en meisjes, zusters en moeders, schoondochters, 
ontmoeten elkaar op een geheime plek, ze eten vlees en drinken samen wijn. Een van de vrouwen 
wordt ontkleedt, iedereen aanbidt dan haar geslachtsdelen en noemen haar Durga Devi (de Godin 
Durga). De vrouwen uitkleden een man en aanbidden zijn geslachtsdelen. Als ze goed dronken zijn 
dan verzamelen het ondergoed van de vrouwen en gooien dit door elkaar in een grote aarden 
pot. Elke man pakt uit de pot een ondergoed, en de eigenaar ervan, zijnde zijn moeder, zuster, 
dochter of schoondochter wordt dan voor die tijd zijn vrouw en dan hebben ze gemeenschap met 
elkaar. Als ze goed en ernstig dronken zijn dan vechten ze zelfs met elkaar en slaan elkaar de 
hersens in met schoenen. Vroeg in de ochtend als het dan nog donker is keren ze weer huiswaarts 
en behandelen dan hun moeders, dochters, zuster en schoondochters dan weer normaal. 
 
De Bija Margists mengen de sperma tijdens de sex met water en drinken deze dan op. Deze 
domme wichten denken dat deze actie leidt tot verlossing. Ze ontberen alle kennis, cultuur, 
begrip en andere goede kwaliteiten. 
 
Vraag 
Maar zijn de Shivites dan wel goed? 
 
Antwoordt 
Hoe zou dat kunnen? Bij deze geldt de motto “zoals de heer van de geest is zo is de heer van de 
spoken”. Net als de Vama Margis hun volgelingen met speciale mantra’s bedondert doen de 
Shivites dit met de mantra van vijf woorden; ‘’wij buigen voor de heer Shiva, ze dragen de 
Rudrarakhsa (bessen van de Eleocarpus boom) rozenkrans, smeren het lichaam in met as, 
aanbidden lingas gemaakt van modder en steen, roepen Har (heer) har (heer), Bam Bam en 
maken het geluid dat lijkt op dat van een blatende geit. De reden om te klappen met de handen 
en het roepen van Bam Bam is om Parvati gunstig te stemmen en Mahadeva ongunstig stemmen, 
omdat toen Mahdeva vluchte voor de demon Bhasma er bespottelijke geluiden werden gemaakt 
en Bam Bam geroepen. Terwijl het blaten als een geit Mahadeva gunstig moet stemmen en 
Parvati ongunstig omdat dit te maken heeft met het voorval dat het hoofd van de vader van 
Parvati werd afgehakt “Daksha Prajapati”. Zijn afgehakte hoofd werd in het vuur gegooid en 
vervangen met het hoofd van een geit, hij maakte toen het blatende geluid.  
 
De Shivites vasten ook op de dag van Shivaratri. Zij zien al deze zaken als middel om verlossing te 
bereiken. Ze zijn net zo misplaatst als de Vama Margis, de Fakiers met gepiercete oren, Nathas, 
Giris, Purees, Vanas, Arnyas, Parvatas en Sagaras en vele anderen zijn ook Shivitees. Sommigen 
eten van twee wallen dat wil zeggen het zijn Shivitees en Vama Margis tegelijkertijd, terwijl 
anderen ook nog Vaishnavites zijn. Een van de Tantra boeken zeggen “inwendig zijn ze Vama 
Margis, maar uiteindelijk zijn het Shivites, ze dragen de Rudraksha, smeren hun lichaam in met as 
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en tijdens de bijeenkomst zeggen ze Vishnu te aanbidden. Zo gaan de Vama Margis de wereld 
rond in verschillende uiterlijkheden. 
 
Vraag 
Maar dan zijn de Vaishnavites dan toch wel goed? 
 
Antwoordt 
Helemaal niet. Ze zijn net zo slecht als de Shivitees. Zie hier de huichelarij van de Vaishnavitees. Ze 
hebben verklaard dienaren van Vishnu te zijn. Onder hen roepen de Shrivaishnavites ook 
genaamd Chakrangkitas zichzelve uit tot de beste, dit is bij elkaar genomen absurd. 
 
Vraag 
Waarom zegt u dat, wij de Shrivaishnavites zijn inderdaad superieur onder alle anderen. Wij 
brengen tekens aan op ons voorhoofd zoals het heilige voedsel van Narayana en tekenen een gele 
lijn genaamd Shri, de vrouw van Narayana, in het midden. Daarom noemen wij onszelf Shri 
Vaishnavites, We geloven alleen in Narayana, kijken niet eens om naar de linga van Mahadeva, 
omdat Shri die aanwezig is op ons voorhoofd zich anders zou schamen. Wij reciteren strotas als 
A’ll en Mandara, aanbidden Narayana door die mantra’s te reciteren die heilig zijn voor hem. Wij 
eten geen vlees, noch drinken wij wijn. Hoe zo zijn wij dan niet goed? 
 
Antwoordt 
Het is absurd om te geloven dat de tekens op uw voorhoofd een impressie is van de voet van 
Narayana, en dat de gele lijn Shri voorstelt omdat jullie deze met eigen handen hebben 
aangebracht. Jouw hoofd lijkt op die van de olifanten die in een optocht lopen. Hoe weten jullie 
wat de vorm en uiting van de voet van Narayana op je voorhoofd eruit moet zien? Is iemand van 
jullie naar de (Vaikunth) de Vaishnavite hemel geweest om het beeld van Narayana’s voet mee te 
nemen op zijn voorhoofd? En dan nog is Shri bezield of onbezield? 
 
Vraag 
Onbezield? 
 
Antwoordt 
Dan kan de gele lijn die op je voorhoofd is getekend nooit Shri zijn omdat hij onbezield is. En 
wordt Shri tot leven gewekt of is het zelfbestaand? Als je zegt zelfbestaand dan kan de gele lijn 
nooit Shri zijn omdat jij het dagelijks zelf met je handen moet aanbrengen. Was het Shri- 
schoonheid- geweest op de voorhoofden van Vaishnavitees dan zouden niet zovelen van ze zo 
vreselijk lelijk uitzien. Als jullie Shri hebben- welvaart of rijkdom op je voorhoofd hoe komt het 
dan dat jullie de deuren langs gaan om te bedelen en leven jullie van giften van anderen? Het is 
schaamteloos en obstinaat om Shri op je voorhoofd te zetten en te doen als de armen doen. 
 
Onder de VAishnavitees was er een grote volgeling van de heer Vishnu genaamd, Pankal. Hij 
genoot ervan om anderen te beroven van hun rijkdommen of deze in handen te krijgen door 
fraude, hypocrisie en deze dan te geven aan de Vishnavitees. Op een dag kon hij niemand vinden 
om te beroven of van te stelen. Hij was erg teleurgesteld totdat Narayana bedacht dat zijn 
volgeling wel wat hulp zou kunnen gebruiken. Hij vermomde zich als een en deed dure sieraden 
om en stapte in een kar en kwam bij Pankal, deze riep meteen, ‘’doe alle sieraden uit en geef mij 
al jouw waardevolle spullen anders vermoord ik jou. Narayan was een beetje traag in het afdoen 
van de ringen, Pankal hakte de vinger af en pakte de ring. Narayana was erg tevreden met Pankal 
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en manifesteerde zich zelf en liet zich zien met zijn vier armen en zei: ‘’jij bent mijn zeer 
gewaardeerde volgeling zoals jij de Vaishnavites bediend door alles die jij door roof, diefstal of 
moord verkrijgt aan ze te geven. Daarom ben jij gezegend. Pankal ging naar de Vaishanvites en gaf 
ze alle juwelen. 
 
Een ander verhaal gaat over werk dat Pankal had aangenomen bij een handelaar op een schip. Op 
de terugreis sloeg de handelaar noten in. Pankal pakte een noot en sneed deze doormidden en 
vroeg aan de handelaar om op te schrijven dat de helft van de noot aan boord aan Pankal 
toebehoorde. De handelaar zei dat dit niet nodig was, hij kon wel duizend noten pakken als hij 
wilde. Daarop antwoordde Pankal dat hij een eerlijk persoon was en dat hij zich niet iets wilde toe 
eigenen dat niet van hem was en hij wenste slechts de helft van zijn eigen noot. De handelaar was 
een simpele niet achterdochtige persoon. Hij schreef op zoals Pankal had aangegeven. Nadat het 
schip aankwam in de haven eiste Pankal de helft van de hele voorraad op. De handelaar bood 
hem de helft van de noot aan, maar Pankal eiste de helft van de voorraad op. Het geval kwam 
voor het gerecht en Pankal produceerde het document waarin stond dat de helft van de noot aan 
Pankal behoorde. De handelaar protesteerde hevig, maar de rechtbank kon niet anders dan in 
voordeel van Pankal te oordelen. Pankal nam zijn deel en gaf het aan de Vaishnavites die erg blij 
met hem waren. Het beeld van deze dief en rover wordt tot de dag van vandaag in de tempel van 
de Vaishnavites bewaard. Dit verhaal is terug te vinden in de Bhagtamala. De wijzen moeten maar 
beslissen of deze Vaishnavites, hun volgelingen en Narayana niet een stelletje dieven zijn of niet? 
Het is waar dat een persoon in bepaalde aspecten een goed persoon kan zijn terwijl hij behoort 
tot een bepaalde sekte, maar hij kan niet in zijn geheel goed zijn terwijl hij behoort tot die sekte.  
 
De Vaishnavites verschillen heel erg onder elkaar over hoe de Tilak moet worden aangebracht en 
het dragen van de rozenkrans. De Rama Nandees brengen de Tilak met sandelhout aan de 
zijkanten van het hoofd met een rode stip in het midden. Nimavatas brengen twee dunne lijnen 
aan de zijkanten en een zwarte stip in het midden. Madhav brengen een zwarte lijn in het 
midden. Gaur Bengalen brengen een dolkachtige teken, Rama Prasadists maken een halve maan 
aan beide kanten met een witte ronde teken in het midden. De tekens hebben voor de 
verschillende sektes ook verschillende betekenissen. De Ramanandists beweren dat de rode lijnen 
Lakshmi voorstellen gezeten in het hart van Narayana, terwijl de Gosaeens beweren dat het 
Radha moet voorstellen gezeten in het hart van Sri Krishna. 
 
Een ander verhaal in de Bhagatmala gaat als volgt; een man lag te slapen onder een boom, hij 
sterft in zijn slaap, een kraai in de boom poepte op zijn voorhoofd en de poep vormde zich in een 
Tilak. De boodschappers van Yama en Vishnu verschenen tegelijk om de ziel en het lichaam op te 
eisen, er ontstond een woordenwisseling. Allebei zeiden ze dat ze de opdracht hadden om het 
lichaam en ziel mee te nemen. De assistenten van Vishnu wezen op het teken op het voorhoofd 
en zeiden ‘’hoe kan jij recht hebben op deze dode als duidelijk het teken van Vishnu op zijn 
voorhoofd staat? De boodschappers van Yama vertrokken vervolgens en de assistenten van 
Vishnu namen het lichaam mee naar Vaikuntha waar het door Narayana werd toegelaten. Als dit 
het resultaat kan zijn van een Tilak dat per ongeluk is aangebracht wat zal het resultaat of effect 
zijn van een Tilak dat met zorg is aangebracht. Je kan dan zelfs de hel ontlopen en naar Vaikuntha 
gaan. Wat wij willen zeggen is dat als een man naar de hemel kan gaan door een stipje op zijn 
voorhoofd, dan zal hij zeker naar nog betere plekken gaan door zijn hele gezicht in te smeren of 
door zijn lichaam in te smeren? Het is overduidelijk dat al deze zaken absurd zijn. De Kahki onder 
de Vaishnavites dragen een lendendoekje en zitten bij het vuur, ze laten hun haar lang groeien 
(rasta) en doen zich voor als heiligen die in diepe meditatie verkeren, maar intussen zijn onder 
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invloed van tabak en marihuana. Hun ogen zijn verwilderd en rood, ze bedelen om voedsel en 
verleiden kinderen om hun volgeling te worden. Khakis zijn afkomstig van de werkende klasse. Als 
ze iemand ontmoeten die zijn kennis tracht te verbreden dan weerhouden ze deze ‘’wat is het nut 
voor goddelijke personen (Santas) om te studeren omdat zij die studeren sterven en ook zij die 
niet studeren sterven ook. Waarom zou je dan zoveel moeite doen? Het is de Sadhus 
(zogenaamde heilige mannen) voorgeschreven om de wereld rond te gaan, de Santas 
(zogenaamde heiligen) te dienen en Ram te prijzen. 
Hij die geen kennis heeft gemaakt met de incarnatie van onwetendheid en idioterie, ga dan en 
maak kennis met een Khaki. Een Khaki spreekt een ieder aan met “kind” maakt niet uit of de 
persoon even oud is of zelfs zijn vader of moeder is. Zoals de Khaki is zo zijn de Rukhars, Sukhars, 
Godaryes, Jamatwala, en Suthreshaheers, Akalees, Jogees met gepiercete oren en Augars etc. Het 
volgende verhaal geeft de ware karakter van een Khaki weer. Een Chela (leerling) was zijn lessen 
uit het hoofd aan het leren, een onderdeel van de les was Shriganeshaya namah, hij dit deed 
terwijl hij water aan het halen was. Een sanskriet hoorde de Chela de woorden herhalen 
Shriganesha Janama en zei oh Shadu u leert het verkeerd, u moet zeggen Shriganesha namah in 
plaats van Shriganesha Janama. De Sadhu vulde zijn kruik en spoedde zich naar zijn Guru (leraar) 
om te vertellen van de correctie. Onmiddelijk ging de Khaki naar de sanskriet geleerde en zei “u 
misleidt mijn leerling. Vervloek zij u, wat hebt u gelezen? U kent slechts een deel van de tekst 
terwijl ik er drie van ken; Sriganesayannaman, Sriganesayannaman, Sriganesayannama. De pandit 
antwoordde ‘’oh Sadhu, het is niet makkelijk om kennis te verkrijgen. Je kan het niet verkrijgen 
zonder het te bestuderen. De Khaki antwoordde, ga heen pandit, ik heb alle sanskriet geleerden 
verslagen in kennis, ik heb ze allen fijn gemalen en gemixt met cannabis heb ik het opgedronken. 
De macht van de santas is groot. Wat weet een onnozele als u? De priester zei ‘’indien u een 
geleerde persoon was geweest dan had u mij niet uitgescholden. U had geweten u te gedragen. 
De Khaki schreeuwde ‘’ hoe ziet het, wilt u misschien mijn Guru worden? Ik wil geen preek van jou 
horen. De pandit antwoordde, ‘’hoe kan je naar goed advies luisteren als je verstand niet goed is? 
Je moet enige verstand hebben om nut te kunnen hebben aan goed advies. De Khaki antwoordde, 
‘’ hij die alle Veda’s en Shastra’s kent maar de Santas niet respecteert is inderdaad als degene die 
helemaal niks heeft geleerd. De pandit zei verder, ‘’ik respecteer de Santas zeker maar niet 
ongeordende mensen zoals jij, omdat de Santas mensen zijn die goed zijn, geleerd, rechtvaardig 
en promoten publiekelijke welzijn. De Khaki zei ‘’kijk wij Khakis lopen er dag en nacht naakt bij, bij 
alle weersomstandigheden blijven wij bij het vuur zitten, roken hennep en Charas, we drinken 
vele liters cannabis mengsels, koken de bladeren van de Indias hennep en Dhatura en eten deze 
als groente; zelfs arsenic en opium gebruiken wij, we zijn 24 uur onder invloed en kennen geen 
zorgen. Wij hebben maling aan de mening van de wereld, leven van aalmoezen, wij hoesten 
gedurende de nacht zo hard dat het onmogelijk is voor iemand om naast ons te slapen. Dit zijn 
onze krachten en heilige kwaliteiten. Waarom bent u tegen ons? Wees voorzichtig oude man, als 
je mij weer lastig valt dan maak ik je tot as. 
 
Priester; alles wat u beweert te zijn zijn kwaliteiten en karakteristieken van rovers en charlatans 
en niet van heilige mensen (Sadhus). Een Sadhu doet voortdurend goede daden, is altijd bezig het 
algemeen belang te bevorderen, is vrij van ondeugden, is geleerd, en beoordeeld iedereen door 
de waarheid te prediken. 
Khaki; wat weet u nou van de plichten en kwaliteiten van een Sadhu? Groot is de macht van de 
Santas. Tracht u niet te meten met een Santa, anders kan dat wel eens uw dood worden.  
Priester; oh Khaki, ga maar terug naar uw plaats en wees niet zo boos op mij. Weet je niet dat de 
regering dezen dagen een strenge is? Als je mij aanvalt dan kan daarvoor gestraft worden of je 
krijgt met gelijke munt betaald. Wat gaat u dan doen? Dit zijn niet de kwaliteiten van een Sadhu.  
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Khaki; kom mijn leerling, met wat voor een duivel heb je mij kennis laten maken?  
Priester; je bent nooit omgegaan met een grote ziel anders was je niet zo onwetend gebleven. 
Khaki; ik ben zelf een grote ziel en wil daarom met niemand wat te maken te hebben. 
Priester; heel onfortuinlijk zijn zij wiens begrip zo is vervuild en die zo vervuld zijn met trots. 
 
De Khaki keerde terug naar zijn plaats en pandit ging naar huis. Na het avondgebed kreeg hij 
bezoek van een groot aantal Khakis, zij respecteerden hem vanwege zijn leeftijd. Ze groetten hem 
en gingen zitten. De oude Khaki sprak ze aan en zei tot een van ze, wat hebben jij gelezen? O 
Ramdas- dienaar van Rama! 
Ramdas antwoordde ‘’hooggeachte heer, ik heb gelezen de Vishnusahasar nama. Daarna vroeg hij 
aan een ander ‘’wat heb jij gelezen O Gobindas, dienaar van Gobind? Deze antwoordde dat hij 
had gelezen de Ramasatvaraja samen met een andere Khaki. Daarop vroeg Ramdas aan de oude 
Khaki, ‘’wat hebt u gelezen O grote heer? De Khaki antwoordde, ‘’Ik heb de Gita gelezen. Ramdas 
vroeg van wie? De Khaki antwoordde vinnig; ga heen kind. Ik heb nooit een meester gehad. 
Luister, toen ik leefde in Prayagraja (Allahabad) kon ik geen woord lezen. Als ik dan een pandit 
met een lange dhoti ontmoette dan pakte ik mijn Gita en wees hem een letter aan en vroeg hem 
naar de naam van de letter met een kroon erop. Op deze wijze ben ik door alle 18 hoofdstukken 
van de Gita gegaan, maar noemde nooit iemand mijn meester. 
 
Is het niet zo, dat deze mensen voor altijd in onwetendheid gedompeld zullen blijven? Ze doen 
niks nuttigs dan drinken, onder invloed zijn, twisten met elkaar, eten, slapen, op drums slaan, 
bellen laten rinkelen, op de schelp blazen, bij het vuur zitten en nutteloos door het land zwerven. 
Het is makkelijker om stenen te smelten dan deze mensen verstand bij te brengen, omdat vele 
van deze mensen in principe het niveau hebben van bedienden, arbeiders, boeren of 
waterdragers die hun beroep hebben opgegeven en Vairagees zijn geworden of Khakis door hun 
lichamen met as in te smeren. Ze kunnen de grote voordelen niet begrijpen die het opdoen van 
kennis of omgang met rechtvaardige mensen geeft. Al deze sektes hebben een mantra die als een 
sleutelwoord dient. De Nathas zeggen; ‘’ik buig voor de heer Shiva”. De Khakees; ‘’Ik buig voor de 
leeuwman’’. De Ramavatars; ‘’ik buig voor de grote Kama Chandra of ik buig voor Sita en Rama’’. 
De volgelingen van Krishna zeggen; ‘’ik buig voor de grote Radha en Krishna of ik buig voor de 
grote Vasudeva’’ en de Bengalen zeggen; ‘’ik buig voor Gobind’’. Zij werven nieuwe volgelingen 
door simpel deze mantra’s in hun oren te fluisteren en door dingen te zeggen als; oh mijn zoon 
leer de mantra van de water-kalebas ‘’heilig is het water, heilig is de kalebas en heilig is de put. 
Shiva zegt hoor oh Parvati, heilig is de water-kalebas. Dit zijn toch geen Sadhus, geleerde mensen 
die geschikt zijn om publiekelijk werk te doen? 
 
De Khakis verbranden dag en nacht hout en struiken en consumeren hout voor vele rupees 
waard. Als ze gewoon een deken en kleding zouden kopen dan zouden ze in meer comfort leven 
en heel veel geld kunnen uitsparen, maar deze lieden hebben geen verstand. Ze noemen zichzelf 
Tapaswis, gedisciplineerde heiligen alleen omdat ze bij het vuur zitten. Als dit de reden zou zijn 
om mensen tot Tapaswis te maken dan zouden wilden ook Tapaswis zijn? Als het insmeren van 
het lichaam met as, het hebben van rasta haar en aanbrengen van Tilak een mens tot Tapaswis 
maakt, dan kan een ieder Tapaswis worden. Aan de buitenkant lijken ze de wereld te hebben 
verworpen, maar in hun hart zijn ze totaal gevangen. 
 
Vraag 
Maar de Kabirpathees zijn dan toch wel goed? 
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Antwoordt 
Nee 
 
Vraag 
Waarom zijn ze niet goed. Ze verwerpen beeldenverering. Kabir was geboren rondom bloemen en 
op het laatst werd hij ook een bloem. Kabir leefde zelfs voordat Brahma, Vishnu of Mahadeva 
geboren waren. Hij bezat grote en tovenaars achtige krachten. Dat wat de auteurs van de Veda en 
Puranas niet weten, dat wist hij wel. Het is Kabir alleen geweest, die de juiste pad heeft 
aangewezen. Zijn mantra is; Kabir is de ware naam etc.  
 
Antwoordt 
Laat staan beeldenverering, de volgelingen van Kabir aanbidden alles, zelfs bedden, kussens, 
houten sandalen en lampen. Het aanbidden van dit soort objecten is niks anders dan het 
aanbidden van beelden. Was Kabir een bloem insect dat hij geboren werd bloemen en een bloem 
werd na zijn dood?  
Het lijkt erop dat het gerucht over Kabir achteraf toch waar is. Die gaat als volgt; er leefde een 
wever in Kashi (Benares), hij was kinderloos. Op een dag net voor zonsondergang zag hij toen hij 
straat liep een pasgeboren kind liggen in een mandje bij de bloemen. Hij nam het kind mee naar 
zijn vrouw. Ze voedde het kind op en deze ging ook het beroep van wever uitvoeren. Het kind 
benaderde een pandit om sanskriet te leren, maar werd door de pandit beledigd, deze wilde geen 
wever onderwijzen. Vervolgens ging hij verschillende pandits langs, maar geen een van ze wilden 
hem onderwijzen. Hij begon toen zelf hymnes te componeren op een foute en idiote manier en 
begon deze te zingen, en voor te dragen aan andere wevers en mensen van de lage klasse, zijn 
hymnes begeleidde hij altijd met een tamboera. In het bijzonder was hij negatief over de Veda’s, 
de Shastra’s en de pandits. Enkele onwetenden raakten verstrikt in zijn net. Na zijn dood werd hij 
door zijn volgelingen gebombardeerd tot een groot heilige. Ze bleven zijn geschriften lezen. Het 
geluid dat je hoort als je je oren afsluit noemen zij Anhat Sabda. Dit is hun hoofdthema. De 
activiteiten van het denken noemen zij Surati. Het denken aanzetten om Anhat Sabda te horen is 
de hoogste vorm van contemplatie van God en de hoogste kwaliteiten van een Santa (heilige 
man). Het is buiten de tijd gelegen. De volgelingen van Kabir maken een Tilak in de vorm van een 
dolk en dragen kettingen gemaakt van sandelhout rond hun nek. Een kleine voorbeeld zal laten 
zien dat deze zaken niet bijdragen in het verbeteren van de ziel of het verkrijgen van kennis. Het is 
niet meer dan kinderspel.  
 
 
Vraag 
Nanak heeft een sekte gevormd in Punjab. Hij weigerde beeldenverering en heeft velen 
voorkomen de Islam aan te nemen. Hij is nooit een Sadhu geworden, maar is altijd een huisman 
gebleven. Hij onderwees de volgende mantra; hij wiens naam waarheid is, is de maker van het 
universum, het al doordringende wezen die Nirbhau (vrij van angst en vijandigheid) is, buiten de 
tijd staat, nooit is geboren en is het al glorieuze wezen. Aanbid hem, o volgelingen, moge uw 
beschermer u helpen dit te doen. De superieure geest leefde aan het begin van de creatie, leeft in 
het heden en zal ook in de toekomst leven. Als je naar deze mantra kijkt dan is het duidelijk dat 
het doel van Nanak in het vormen van de sekte een goede was. 
 
Antwoordt 
Het doel van Nanak was zonder twijfel goed, maar hij had totaal geen opleiding genoten en sprak 
slechts het dialect van de omgeving (Punjab) waar hij was geboren. Hij wist niks van de Veda, de 
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Shastra’s en Sanskriet, waarom zou hij anders Nirbhau hebben geschreven in plaats van Nirbhaya. 
Een ander bewijs van zijn onkunde van de sanskriet is zijn compositie genaamd sankrit hymnes 
(Satotras). Hij wilde hiermee laten zien dat hij verstand had van sanskriet. Maar hoe kan je 
sanskriet kennen zonder deze te bestuderen? Het is mogelijk dat de dorpelingen die zelf geen 
sanskriet kenden hem aanzagen voor een sanskriet geleerde. Als hij niet gedreven was geweest 
om naam en faam te maken had hij dit nooit gedaan. Hij moet gedreven zijn geweest door de 
zucht naar applaus anders had hij wel in zijn eigen taal gepredikt en had de mensen eerlijk verteld 
dat hij geen sanskriet beheerste. Hij was toch wat ijdel, hij heeft waarschijnlijk toch mensen 
overgehaald in hem te geloven om een reputatie en naam op te bouwen, in zijn boek de Grantha 
prijst hij de Veda’s en tegelijkertijd verwerpt hij het, had hij dit niet gedaan dan zou hij weleens in 
de problemen kunnen komen als hem de betekenis van een mantra zou worden gevraagd. Mocht 
hij de betekenis niet kunnen geven dan zou hij toch dalen in de ogen van de mensen. Dit 
probleem voorzien, heeft hij in het begin hier en daar de Veda’s verworpen, maar soms praat hij 
ook positief over de Veda’s, want had hij dit niet gedaan dan zouden de mensen van hem kunnen 
zeggen dat hij een Nastika was, een atheïst of tegenstander van de Veda. 
 
In de Grantha staat bijvoorbeeld; 
Sukhmani, VII, 8  
Zelfs Brahma die constant de Veda aan het lezen was is gestorven. Alle vier de Veda’s zijn meer 
fictie. De Veda’s kunnen nooit de macht van een Sadhu evenaren.  
 
Sukhmani VIII, 6 
Nanak zegt dat een man die onderwezen is in de heilige kennis God zelve is. 
 
Vraag 
Als de leraren van de Veda’s zoals Brahma dood zijn, is dan Nanak dan ook niet dood? Achten zij 
zich zelve dan onsterfelijk? De Veda’s behelzen allerlei kennis. Als iemand de Veda’s fictie noemt, 
is hij zelf verzonnen. Als de naam Sadhu een ander naam is voor idioot, hoe kunnen zij dan ooit de 
waarde van de Veda’s kennen? Had Nanak de Veda’s als superieure autoriteit gezien dan was hij 
nooit in staat geweest zijn sekte te vormen, noch zou hij ooit als Guru zijn gezien. Omdat hij geen 
sanskriet beheerst was het onmogelijk voor hem geweest om anderen te onderwijzen om ze zo 
tot zijn volgelingen te maken. Het is wel waar dat ten tijde van Nanak in de Punjab geen sanskriet 
werd onderwezen en dat het gebukt ging onder de tirannie van de Mohammedanen. Toen Nanak 
nog leefde had hij nog niet veel volgelingen noch floreerde zijn sekte. Maar het is een gewoonte 
van de onwetenden om na de dood van hun leraar van hem een heilige te maken en te geloven 
dat hij een incarnatie was van God. Nanak was niet rijk, noch was hij van de aristocratie en toch 
schrijven zijn volgelingen in Nanak Chandrodaya en Janamsakhi dat hij een grote heilige was die 
miraculeuze krachten bezat, en Brahma en andere heiligen had ontmoet, lange gesprekken met 
deze had gevoerd, dat ze allen hem eer hadden bewezen op de dag van zijn huwelijk, hij had een 
lange processie van paarden, karren en olifanten versierd met zilver, goud, parels en diamanten. 
Dit alles is terug te vinden in de hierboven genoemde boeken. Dit zijn toch niet meer dan 
verzinsels van zijn volgelingen? Zijn volgelingen zijn hiervoor verantwoordelijk en niet Nanak zelf. 
 
Na de dood van Nanak ontstonden de sektes van Udasees, opgericht door zijn zoon en Ramdas 
richtte de sekte van de Nirmalas op. Vele opvolgers van Nanak hebben hun teksten opgenomen in 
de Grantha. De tiende Guru van de Sikhs was Guru Gobind. Sinds de tijd van Gobind is er niks 
meer toegevoegd aan de Grantha, maar ze hebben de verschillende bestaande delen 
samengevoegd tot een volume en deze de naam Grantha gegeven. De opvolgers van Nanak 
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hebben verschillende verhandelingen geschreven; sommigen hebben verhalen verzonnen net als 
in de Puranas. Ze hebben stellingen bedacht als ‘’hij die onderwezen is in de heilige kennis is God 
zelve, en bedeelden zich zelf bepaalde privileges toe. Hun volgelingen verwierpen het praktiseren 
van goede werken en heilige contemplatie en gaven de eer die ze aan God moeten geven aan hun 
Guru. Dit was een grote fout. Het zou goed zijn geweest als deze mensen God zouden zijn blijven 
aanbidden zoals Nanak had gezegd. Nu claimen de Udassen superieur te zijn aan alle anderen de 
Nirmala doen hetzelfde voor zichzelf. De Akalees en Suthreshahees stellen dat zij boven allen 
staan. Gobind Singh was inderdaad een moedige man onder de volgelingen van Nanak. De 
Mohammedanen hadden de Sikhs heel lang onderdrukt. Hij was erg gedreven om zich te wreken 
op de Mohammedanen, maar hij had noch de mensen noch de materialen tot zijn beschikking 
terwijl de Mohammedanen op de hoogtepunt verkeerden van hun macht. Hij bedacht een 
strategie waarbij hij proclameerde dat de Godin hem een zwaard had gegeven met de zegening; 
“ga voort en vecht tegen de Mohammedanen en jij zal zeker zegevieren’’. Hiermee verwierf hij 
een grote aanhang. Hij stelde vijf Kakers vast, zijnde vijf regels allen beginnende met een K als 
teken zijn zijn geloof net als de vijf Makars van de Vama Margis en de vijf Sanskars van de 
Chakrankits. De vijf Kakers van de Sikhs waren van groot nut in een gevecht en ze luiden als volgt: 
 

1. Kesha, lang ongeschoren haar, dit was een bescherming van de Ha, het hoofd tegen 
slagen van een stok of zwaard. 

2. Kangari, een grote ijzeren ring gedragen de Akarees op hun tulband.  
Kora, een ijzeren armband gedragen aan de pols waarmee de pols en hoofd kan worden 
beschermd. 

3. Kacha, een soort van tok die je vaak ziet bij worstelaars en acrobaten. Het beschermt de 
meest vitale delen van het lichaam maar je toch vrij bewegen. 
4. Karda, een aan beiden kanten geslepen mes voor de hand tot hand gevecht. 
5. Kanga, een kam voor het haar. 
 
Gobind Singh is in al zijn wijsheid begonnen met de praktijk van deze vijf artikelen. Het waren zeer 
bruikbare zaken voor de tijd waarin hij leefde, maar ze zijn nu in deze tijd nutteloos. Het is 
opmerkelijk dat de middelen die men gebruikte om te kunnen vechten nu de kern vormt van de 
religie van de Sikhs. Het is waar dat ze geen beelden vereren, maar hun verering van de Grantha is 
zelfs heftiger dan het vereren van beelden. Dit is toch idioot? Buigen voor welk materieel object 
dan ook of het aanbidden ervan is beeldenverering. 
 
Ze doen hetzelfde dat alle andere beelden vereerders doen en ze verdienen er ook nog geld mee. 
Net als de pandits de beelden in de tempels laten zien voor geld, precies zo doen de volgelingen 
van Nanak. Ze aanbidden de Grantha en laten dit aan de volgelingen zien en ontvangen er offers 
voor. De volgelingen van de Grantha geven de Veda’s en de Grantha niet hetzelfde respect. Ze 
kunnen natuurlijk zich verweren door te zeggen dat ze de Veda’s nooit hebben gelezen, noch dat 
ze het hebben gehoord, ze kunnen dus niet schuldig zijn als ze er geen respect voor hebben. 
Mochten zij de Veda’s lezen of voorgedragen krijgen dan zouden zij onder hen die vrij zijn van 
vooroordeel en zwendel zeker de Vedische religie omarmen. Het is van grote waarde dat deze 
mensen zich hebben bevrijdt van de verschillende slechte en nutteloze restricties rondom eten en 
drinken. En het zou inderdaad iets goeds zijn als zij zich ook zouden bevrijden van sensualiteit, 
ijdelheid en valse trots om zo de Vedische religie te doen groeien. 
 
Vraag 
Is wat de Dadoopanthee onderwijzen dan wel waar? 
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Antwoordt 
De enige ware weg is die van de Veda’s. Volg deze als je kan anders zal je verzonken blijven in 
onwetendheid en ellende. Volgens zijn volgelingen was dadu geboren in Gujrat. Later leefde hij in 
Amera dichtbij Jaipur waar hij ondernemer was in Taili (bewerken van olie). Wonderlijk zijn de 
wegen van God dat zelfs deze dadu wordt aanbeden. De Dadupanthees hebben de leer van de 
Veda’s en Shastra’s verworpen en mompelen nu Dadu Ram Ram, alleen zo kan men verlossing 
bereiken. Deze malversaties kunnen alleen voortbestaan door de afwezigheid van ware leraren. 
Het is slechts kort geleden dat de sekte van Ram Snehi (Ram’s geliefde) is ontstaan. Ze hebben de 
plichten die door de Veda’s wordt opgedragen opgegeven en zijn tot de conclusie gekomen dat 
herhalen van het woord Rama een goed idee is, hierdoor alleen kan men ware kennis verwerven, 
concentratie van de geest om heilige contemplatie te krijgen, verlossing te bereiken, maar het is 
jammer dat het ze niet lukt om hun honger te stillen door herhalen van deze woorden, maar in 
tegendeel voor eten en drinken zijn ze afhankelijk van anderen. Ook zij verwerpen 
beeldenverering maar zijn zelf objecten van verering geworden. Ze leven voortdurend in de 
gezelschap van vrouwen, omdat Rama nooit zonder een Ramki kan zijn. 
 
Er was een Sadhu genaamd Rama Charan. Hij vormde een sekte bij Shahpura (Udeypur). Zijn 
volgelingen geloven dat herhaling van het woord Rama de hoogste mantra is en meest heilige 
doctrine. Het volgende staat geschreven in een van hun boeken die is geschreven door Sant Das 
en anderen; 
 
“Als je de naam van God herhaald, dan verdwijnen al je twijfels, ziektes hebben geen invloed 
meer op je en de grote rechter Yama zal zijn register verscheuren en al zijn zonden zullen worden 
vergeven”. 
 
Hoe is het mogelijk dat door simpelweg herhalen van het woord Rama, twijfels dat een andere 
woord voor onwetendheid is kunnen verdwijnen, het recht gesproken of gegeven door de grote 
rechter in overeenstemming met de daden, goed of slecht, gewoon verdwijnt of zonden 
vergeven. Dit soort wijsheden verleiden mensen om te leven in zonde en hun levens te verspillen.  
 
De leer van de grondlegger van de sekte Rama Charan gaat als volgt. Luister oh vriend hoe groot 
de macht is van de naam van de heer. Door de naam van Rama te herhalen wordt je bevrijdt van 
al je zonden. Hij die zijn naam heeft aangeroepen is de oceaan van ellende overgestoken, maar hij 
die hem is vergeten zal vervallen in ellende. Er wordt gezegd dat alles vals is behalve Rama. Door 
het aanbidden van Rama stopt men met het plegen van slechte daden. De zon en de maan zullen 
dansen naar zijn wil. Volgens Rama heeft hij niks te vrezen, alle drie de werelden zullen zijn lof 
zingen. Yama heeft geen macht over hem die de naam van Rama herhaald. Door steeds de naam 
van Rama op te schrijven op papier drijft zelfs steen op water. De heer is geïncarneerd ten goede 
van zijn volgelingen. Hij die een verschil maakt op basis van kaste, hoog of laag verspilt zijn leven. 
De Santas zien geen ongelijkheden onder de mensen op basis van kaste.  
Herhaal steeds de naam van Rama, omdat Rama iedereen doordringt. Hij die Rama aanroept is 
machtig, zijn macht kent geen grenzen. Volgens Rama kent de macht van de Santas geen grenzen. 
Laat de mens zijn lof zingen dat overeenkomt met zijn verstand. 
 
Uit de bestudering van de boeken van Rama Chandra en soortgelijke blijkt dat hij een simpele 
boer was die ongeschoold was, hoe had hij anders zulke onzin kunnen verzinnen? Allen vergissen 
zich die denken dat slechts door het herhalen van de naam van Rama zonden worden vergeven. 
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Mensen verspillen hun eigen en het leven van anderen door deze valsheden te verspreiden. Je 
raakt niet vrij van de angst voor de politie, dieven, rovers, wolven, slangen, schorpioenen en 
muskieten, laat staan de angst voor Yama, zelfs al zou je de naam van Rama dag en nacht 
herhalen. Net als door slechts het woord suiker te herhalen men de zoetheid ervan niet kan 
proeven, zo ook kan het herhalen van het woord Rama niks opleveren. Het is het praktiseren van 
juiste daden zoals waarheid sprekendheid dat de mens kan bevrijden van de angst voor de dood. 
Als Rama zijn volgelingen niet hoort bij de eerste keer dat ze zijn naam roepen is het aannemelijk 
dat hij het ook niet zal horen als ze het leven lang blijven herhalen. Maar stel dat hij ze al bij de 
eerste keer zou horen dan is het nutteloos om het te blijven herhalen. De mensen zijn met deze 
fraude begonnen om anderen te kunnen bestelen en zo hun leven te verspillen. Het is vreemd dat 
deze mensen zich als liefhebbers van Rama voordoen, terwijl ze altijd omgaan met weduwen. Ze 
zijn altijd in gezelschap van weduwen. Als dit soort fraude niet zo massaal was voorgekomen in 
India dan zou het land niet in zo een slechte staat zijn geweest. Deze mensen geven de 
overblijfselen van hun voedsel aan hun volgelingen zelfs vrouwen eren ze door zich te aarde te 
werpen. Hun Sadhus en vrouwen rusten vaak samen. 
 
De tweede tak van deze sekte ontstond in Kherapa in Merwar. Haar geschiedenis gaat als volgt; er 
was een man genaamd Ram Das die behoorde tot de Dhera. Hij was een slimme man en had twee 
vrouwen. Hij leidde eerst het leven van een Aghori en at met de honden. Later werd hij een Vama 
Margis van de ‘’Kunda Panth” (letterlijk het pad van Kunda of van een aarden pot) type en later 
van “Kamari”. Ram Das reisde het land door tot hij Rama Deva ontmoette, de Guru van Dheras in 
Seethal die hem de doctrine van Rama Deva bijbracht en hem zijn volgeling maakte. Ram Das 
vestigde zich in Khaerapa. Zijn sekte floreerde daar, terwijl die van Rama Charan in Shahpura 
wiens geschiedenis als volgt gaat; hij was een Bania (winkelier) van Jaipore, hij werd geïnitieerd in 
de vierde orde van de Sanyas door een sadhu die later zijn Guru werd, ging naar Shahpura en 
installeerde zich aldaar. Bedrog neemt snel vorm bij onwetenden en dat gebeurde dus ook hier. 
Omdat de leer van Rama Charan geen onderscheid maakt in kasten ontvingen ze kasten van de 
Brahmaan tot de onaanraakbaren. Tot de dag van vandaag zijn ze net als de Kundapathees omdat 
ze eten uit aarden potten. De luie mensen van deze sekte eten de overblijfselen van hun Sadhus 
die ze weghouden van de kennis van de Veda’s. De Sadhus zorgen ervoor dat de volgelingen hun 
familie afstoten en hun werk verlaten. Ze maken van deze mensen hun Chelas en houden ze voor 
dat de naam van Rama de hoogste is die ze ook de subtiele mantra noemen. Ze geloven ook dat 
door het voortdurend herhalen van de naam van Rama ze bevrijdt worden van de zonden van hun 
ontelbare vorige levens. Zonder de naam van Rama aan te roepen kan niemand verlossing 
bereiken. Hij die anderen onderwijst dat de naam van Rama herhaald moet worden bij elke adem 
wordt gezien als de ware Guru die zelfs hoger dan God wordt geacht. Zijn beeld wordt aanbeden. 
De luie domme mensen wassen de voeten van hun Sadhus en drinken het water. Als een Chela de 
Guru verlaat dan krijgt hij mee een stukje nagel en haren van de baard van de Guru die hij 
dagelijks moet wassen en het water opdrinken. De boeken van Ram Das en Har Ram Das geven ze 
meer respect dan de Veda’s, ze lopen rondom de boeken en eren het. Mannen en vrouwen leren 
ze dezelfde mantra. De volgelingen van deze sekte geloven dat hun geluk gelegen is in het 
herhalen van de naam van Rama en zien lezen als een zonde.  
 
In een van hun boeken staat geschreven, ‘’leren is nutteloos, het is een zonde om te lezen. Alle 
werken zijn nutteloos als je niet de naam van Rama herhaald. Zelfs de studie van de Veda’s, de 
Puranas en de Gita is van geen waarde indien niet samen gaat door het herhalen van de naam van 
Rama. 
 



291 
 

Ze onderwijzen dat het voor een vrouw een zonde is om haar echtgenoot te dienen, maar een 
waardevolle daad om de Sadhus te dienen. Ze hechten geen geloof aan de plichten van de klassen 
en orden. Een Brahman die niet tot hun kaste behoort achten ze laag, maar een verworpene die 
zich tot hun sekte behoort wordt hoog geacht. De verworpene wordt zelfs hoger dan de Brahman 
gesteld. Enerzijds beweren ze dat ze niet geloven in de incarnatie van Goden, maar de uitspraak 
van Rama Chandra zegt wel, ‘’de heer is geïncarneerd ten goede van hun volgelingen. Al deze 
fraude en bedrog die zij praktiseren is van grote nadeel voor de Indiase bevolking. 
 
We hebben slechts een korte beschrijving gegeven van hun wandaden erop vertrouwende dat 
voor de wijzen enkele woorden voldoende zou zijn. 
 
Vraag 
Maar de sekte van de Gosaeens is dan zeker wel goed? Zie hoe zij baden in weelde en luxe. Is het 
ooit mogelijk om van zulke luxe te genieten als ze geen Goddelijke krachten zouden hebben? 
 
Antwoordt 
De luxe waar de Gosaeens van genieten is niet het resultaat van hun eigen inzet of inspanning. Dit 
komt door de huishoudens van hun leden dat ze zo in luxe kunnen leven. 
 
Vraag 
Onzin, dit komt door de goddelijke krachten van de Gosaeens, waarom zouden aneren niet 
hetzelfde plezier hebben? 
 
Antwoordt 
Wilt u dat zij zich bedienen van dezelfde soort fraude en hypocrisie als dat de Gosaeens doen, dan 
zouden ze zeker dezelfde weelde kennen. En als anderen nog groter kwaad zouden doen dan 
hadden ze nog meer voorspoed en rijkdommen. 
 
Vraag 
Wat voor kwaad is dat? het is de lila (werk) van Gokola. 
 
Antwoordt 
Het is niet het werk van Gokola maar van de Gosaeens; als dat niet zo zou zijn dan is Go met als 
onze wereld. Deze sekte is gestart in Telung. De oprichter was een Telung Brahman met de naam 
Lakshmanbhatt, die na zijn huwelijk zijn echtgenote en ouders had verlaten, de reden hiervan is 
onbekend, hij ging naar Khasi en werd Sanyasi. Tijdens zijn inwijding heeft hij gelogen over zijn 
huwelijk. Nadat zijn ouders en echtgenote hoorden van zijn inwijding in Kashi, bezochten zij zijn 
Guru en vroegen waarom hij hem had ingewijd nu hij een jonge echtgenote had. De vrouw van 
Lakshmanbhatt vroeg de Guru ook haar in te wijden nu haar echtgenoot niet met haar mee kon 
gaan. De Guru liet Lakshmanbhatt zijn Sanyasi af te zweren en te gaan leven met zijn echtgenoot. 
Het is goed om te onthouden dat deze sekte was gebaseerd op valsheid en hypocrisie.  
 
Nadat ze waren teruggekeerd naar Telung wilden hun mensen ze niet opnemen. Vervolgens 
gingen ze zwerven. Zijn vrouw en hij passeerden een jungle Champaranya dichtbij Charna Garha 
een plaats niet ver van Benares, daar vonden ze een verlaten kind, iemand had deze 
achtergelaten in een ring van vuur. De ring van vuur was waarschijnlijk bedoeld om het kind te 
beschermen tegen wilde dieren. Lakshmanbhatt en zijn vrouw namen het kind als zijnde hun 
eigen kind. Ze leefden in Kashi, nadat de jongen de volwassen leeftijd had bereikt overleden de 
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ouders. De jongen had een beetje gelezen. Hij ging naar de tempel van Vishnu Swami en werd zijn 
Chela (leerling). Hij raakte daar in problemen en keerde terug naar Kashi en werd Sanyasi. Later 
kwam hij in contact met een Brahman die net als hij was een verworpene was. Deze vroeg aan de 
jongen om zijn Sanyasi op te geven en te huwen met zijn dochter. De jongen deed hetzelfde wat 
zijn vader had gedaan. Na zijn huwelijk keerde hij terug naar de (Sanyasi) tempel van Vishnu waar 
hij Sanyasi was geworden. Hier werd hij vanwege zijn huwelijk weer weggestuurd. Daarna ging jij 
naar Brajdesha waar onwetendheid hoogtij viert en begon zijn net van bedrog en hypocrisie te 
spreiden door te verkondigen dat hij shri Krishna had ontmoet en dat deze hem had gevraagd om 
alle gouden zielen terug te sturen naar Gokola, de zielen die vanuit Goloka waren neergedaald 
naar de sterfelijke wereld nadat hij deze had gezuiverd door de Brahma Sambhanda (samen doen 
gaan met Brahma of God). Door de mensen aanlokkelijke verhalen te vertellen kreeg hij een 
kleine aanhang van 84 bekeerlingen. 
 
Hij formuleerde de volgende mantra; 
De machtige Krishna mijn beschermer, eer aan de geliefde Krishna de koeherder. Dit zijn twee 
mantra’s voor dagelijks gebruik. En deze is voor Brahma Sambhanda dat is om vereniging met 
Brahma te krijgen en ook voor Samarpana (offeren). De machtige Krishna is mijn beschermer. Ik 
die overloop van Ananta, eeuwige Tapa en Klesha (pijn) veroorzaakt door scheiding van Krishna 
voor een duizend jaar offer mijn lichaam, zoon en rijkdommen aan mijn meester Krishna. Ik ben 
de dienaar oh Krishna. Deze mantra kan door de man en vrouw worden gebruikt. 
 
De volgende mantra begint met het woord “Kleem” die alleen te vinden is in de Tamtra boeken, 
de boeken van de Vama Margis. Hieruit kunnen afleiden dat deze Ballabha sekte een vertakking is 
van de Vama Margis. Dit is ook een van de redenen dat veel van de Gosaeens veel tijd 
doorbrengen met vrouwen. Was Krishna steeds met zijn aandacht bij de herderinnen of had hij 
ook oog voor anderen? Hij alleen is zo gek op vrouwen die verzwolgen is in sensualisme. Was 
Krishna dan zo een mens geweest? Het is nutteloos om de woorden duizend en Ballabha te 
gebruiken zijn volgelingen zijn niet alwetend dat ze tijd kunnen weten vanaf de tijd dat Krishna 
heeft geleefd. De wereld was duizenden jaren aan het lijden sinds dat Krishna het heeft verlaten 
en lang voor het ontstaan van de sekte van Ballabha. Maar nooit was er eerder iemand gestuurd 
om de zielen te redden die waren neergedaald op aarde vanaf Gokola. Tapa (pijn) en Klesha (pijn) 
zijn synoniemen, het was voldoende geweest slechts een van ze te gebruiken. Het is ook 
nutteloos om het woord Ananta (eeuwig) te gebruiken omdat het duizend al was toegepast. Een 
van de woorden gebruiken was al voldoende geweest. Of het woord eeuwig of duizend zou 
moeten worden gebruikt. Het is absurd om beiden te gebruiken. Daarnaast kan de geboorte van 
Ballabha degene die eeuwig overmand is door verdriet niet helpen, want dat wat eeuwig is kent 
geen einde. De vraag is ook wat het nu ervan is om het lichaam, de zintuigen, de interne organen 
en haar functies, echtgenote, huis, zoon en rijkdommen aan Krishna te moeten offeren? Hij is 
toch, Puranakama, hij wiens wensen geheel vervuld zijn, hij gaat dan toch niet hunkeren naar het 
lichaam van een ander? En daarbij komt dat het lichaam niet in zijn geheel kan offeren omdat je 
dan ook nagels en haar moet offeren. Als het lichaam offert dan offer je ook de mindere delen 
ervan zoals urine en ontlasting. Hoe zou dat dan in zijn werking moeten gaan? En dan zal Krishna 
ook de vruchten moeten plukken van de daden van dat lichaam. Het is opmerkelijk dat de 
Gosaeens de mensen vragen al deze zaken aan Krishna te offeren terwijl ze de materialen voor 
zichzelf houden. Waarom nemen de Gosaeens ook niet de urine en ontlasting van het lichaam nu 
deze ook zijn geofferd? Of is de gezegde van toepassing “slik alles door wat lekker is en spuug uit 
dat wat bitter is”. In hun boeken staat ook dat het offer alleen aan de Gosaeens moet worden 
gedaan en niet andere sektes. Hoe zelfzuchtig is dit? Ze hebben deze frauduleuze praktijken 
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slechts bedacht om de mensen te beroven van hun geld en om religie van de Veda’s te 
ontwortelen. 
 
Door het lezen van  de verzen uit de Siddhant Rahasya, boek van de Gosaeens waarop de sekte is 
gebaseerd, kunt u opmaken wat voor trucjes Ballabha heeft toegepast om de mensen te strikken. 
 

1. Op de 11e van Shravan midden in de nacht werd ik aldus aangesproken door de machtige 
Krishna zelf; 

 
Kritisch - aan deze mensen zou gevraagd moeten worden hoe het kan dat Krishna Ballabha heeft 
ontmoet nadat hij al 5000 jaar eerder als was gestorven? 
 
2. Hij die een chela (volgeling) wordt van de Gosaeens en al zijn bezittingen aan hem offert en 
daardoor in contact komt met Brahma wordt bevrijdt van alle zonden, fysieke en mentale, die van 
vijf soorten zijn.  
 
Kritisch - ook weer zo een leugen verzonnen door Ballabha. Waarom moeten de volgelingen van 
de Gosaeens leven in armoede en ziekte, als het waar wa dat ze bevrijdt zouden zijn van alle 
zonden? 
 
3.  
(i) Zonden die natuurlijk zijn, zoals die veroorzaakt worden door dierlijke passie en woede. 
(ii) Zonden gerelateerd aan tijd en plaats. 
(iii) Zonden die door het publiek zijn verklaard tot zonde (zoals het gebruik van verboden voedsel) 
en door de Veda’s, zoals liegen. 
(iv) Zonden die het resultaat zijn van de omgang met slechte mensen, zoals diefstal, onwettige 
sex, sex met de eigen moeder, zuster, schoondochter, vrouw van de huisonderwijzer etc. 
(v) Zonden veroorzaakt door het aanraken van hen die niet aangeraakt moeten worden zoals de 
verworpenen. 
 
Een volgeling van de Gosaeen mag niet geloven in deze zonden, hij mag doen wat hij wil. 
 
4. Er bestaat geen andere weg dan die van de Gosaeen om bevrijdt te raken van zonden, daarom 
moeten volgelingen van deze geloof nooit genieten van zaken, bezield of onbezield, dat niet van 
tevoren is geofferd aan de Gosaeen. 
 
Kritisch - Dit is het reden dat volgelingen van de Gosaeens zelfs hun echtgenoten, dochters, 
schoondochters en alle rijkdommen offeren aan de Gosaeen. Het is regel dat de echtgenoot van 
een volgeling eerst met de Gosaeen gemeenschap moet hebben alvorens met haar echtgenoot te 
kunnen zijn.  
 
5. Laat daarom de volgeling van deze geloof eerst alles offeren aan de Gosaeen omdat niks 
geofferd kan worden als het eerst door de eigenaar is gebruikt. 
 
6. Daarom moeten de Gosaeen volgelingen alles wat ze doen eerst aan hem offeren. Laat ze eerst 
hun vrouw aan de Gosaeen offeren voordat ze seks met ze hebben. 
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7. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke Gosaeens moeten nooit naar  het onderricht van 
andere geloven luisteren. 
 
8. Een volgeling van dit geloof moet alles aan de Gosaeen offeren en geloven dat Brahma in alles 
bestaat, en net als al het water dat de Ganges rivier in stroomt al haar individualiteit verliest 
precies zo verliezen allen die zich aansluiten bij de Gosaeens hun slechte eigenschappen en 
omarmen zij goede kwaliteiten. Ze moeten altijd verkondigen dat hun geloof van superieure 
waarde is en zonder fouten. 
 
Het moet de lezer duidelijk zijn geworden dan het geloof van de Gosaeen er een is van 
zelfzuchtigheid. 
 
Nu dan heren Gosaeens, jullie bezitten geen enkele eigenschap van Brahma, hoe kunt u dan uw 
volgeling met Brahma doen opgaan en in unie brengen met Brahma? Als u zou beweren dat u zelf 
Brahma bent en door het contact met u komen de volgelingen in contact met Brahma, geloven wij 
dit niet omdat u geen enkele eigenschap, karaktertrek of kracht bezit van Brahma. Bent u Brahma 
geworden om te leven in weelde en luxe en te genieten van sex? U reinigt uw volgelingen, man en 
vrouw, door ze te laten offeren aan u, maar u zelf, uw vrouw, dochter, schoondochter en andere 
relaties zijn zeker onrein, omdat u zelf en zij nooit geofferd worden. Is het in u opgekomen om uw 
vrouw, dochter, schoondochter te offeren aan mensen van andere geloven om ze zo reinigen?  
 
Als u dit niet wilt waarom geeft u dan het praktijk niet op dat anderen hun vrouwen en 
rijkdommen aan u moeten offeren? Laat al dat gebeurt is voorbij gaan. U zou al uw valse en 
slechte praktijken moeten opgeven en het pad betreden van de prachtige en heilige religie van de 
Veda’s, realiseer het doel van de mens op aarde en geniet u van viervoudige vrucht van het 
menselijk bestaan op aarde dat is, praktiseren van rechtvaardigheid, verwerven van rijkdommen, 
vervullen van legitieme wensen en het bereiken van verlossing om zo van geluk te genieten.  
 
Zie hier, deze Gosaeens noemen de volgelingen van hun geloof de volgeling van het pad van 
verzorging en voeding. Met andere woorden, eten, drinken, gek doen en seks hebben met 
vrouwen van alle soorten noemen de Gosaeens het pad van verzorging. Zij alleen weten hoe 
vreselijk het lijden moet zijn vanwege het oplopen van allerlei ziektes. De waarheid is dat het niet 
het pad is van pushti (verzorging) maar van Kushti (lepra). Net als zij die aan lepra lijden waarbij 
het lichaam uiteenvalt en men helse pijnen moet ondergaan zo lijden ook de volgelingen van de 
Gosaeens voordat ze sterven. Het pad van hel is beter van toepassing op de sekte van de 
Gosaeens, omdat de hel een ander woord is voor pijn lijden, terwijl hemel een ander woord is 
voor blijdschap. 
 
En zo hebben de Gosaeens hun net van hypocrisie en fraude gespreid en de mensen misleidt. Ze 
verklaren dat ze de reïncarnatie zijn van Shri Krishna en zijn op zo meester van allen. Ze zeggen 
dat de besten onder de mensen zijn geboren om alle ‘’daivi” (engelen) zielen te redden die zijn 
neergedaald op aarde vanaf Goloka. Je kan pas Goloka bereiken door eerst hun volgeling te 
worden, waar er slechts een man aanwezig is en dat is Krishna, alle andere mensen zijn vrouwen. 
Prachtig toch zo een religie! Alle volgelingen van de Gosaeens veranderen in Gopees ( 
koeherderinnen) minnaressen van Krishna. Je kan je de ellende voorstellen van de man die twee 
vrouwen heeft, maar wat ellende moet de persoon kennen die miljoenen heeft? Zijn ellende is 
onbegrensd, wat zegt u hiervan meneer Gosaeen? Als u beweert dat Krishna machtige krachten 
bezit, daarom kan hij al die vrouwen tevreden stellen, dan moet zijn vrouw genaamd Swamini 
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(maitresse) dezelfde krachten bezitten omdat zij zijn andere helft is. Dierlijke neigingen zijn even 
sterk in de man als in de vrouw of zelfs een beetje sterker bij de vrouw dan de man, waarom zou 
dit ook niet van toepassing in Goloka? En als dat van toepassing zal zijn dan zullen de vrouwen van 
Krishna onderling hevig strijden en jaloers zijn, omdat het de regel is dat vrouwen van een en 
dezelfde man erg jaloers zijn op elkaar en uiteindelijk zal de hemel-achtige Goloka niet meer dan 
de hel worden en zal de seksueel overdraagbare ziektes veel ellende veroorzaken. Zelfs deze 
armlastige sterfelijke wereld is beter dan Goloka. De Gosaeens die zich tot de reïncarnatie van 
Krishna verklaard leiden een sensueel leven en zijn geïnfecteerd met allerlei overdraagbare 
ziektes. Waarom zou Krishna dan niet te lijden hebben van dezelfde soort ziektes als zijn 
vertegenwoordigers hier? Als u zegt dat hij dat niet heeft, hoe is het dan mogelijk dat zijn 
reïncarnaties hier zoveel ellende ondergaan. 
 
Vraag 
Ziektes kunnen voorkomen bij de incarnaties van Krishna in deze vergankelijke wereld maar niet 
in Goloka. Ziektes kunnen Krishna daar niet bereiken. 
 
Antwoordt 
Dat kan niet waar zijn omdat ziektes automatisch een gevolg zijn van sexuele uitspattingen. Zijn er 
kinderen geboren uit de miljoenen kinderen van Krishna? Als u zegt ja, dan vragen wij u zijn deze 
kinderen dan van de mannelijke of vrouwelijke geslacht? Als u beweert dat het alleen vrouwen 
zijn, dan vragen wij, met wie zijn ze dan getrouwd daar er geen andere mannen op Goloka zijn? 
Als u nu zegt dat er wel andere mannen zijn dan spreekt u zichzelf tegen. Als u beweerd dat alle 
kinderen jongens zijn dan zal hetzelfde gelden, met wie zijn ze getrouwd? Of moeten we ervan 
uitgaan dat het ze is gelukt om het te regelen met de vele vrouwelijk inwoners van Goloka? En als 
u zegt dat er andere vrouwen zijn dan de Gopees- de vrouwen van Krishna- dan spreekt u zichzelf 
tegen in wat u hiervoor hebt beweerd: ‘’er was geen ander man dan Krishna en geen andere 
vrouwen dan zijn vrouwen in Goloka. Als u zegt dat er geen kinderen geboren worden dan moet 
Krishna impotent zijn en de vrouwen steriel. Deze Goloka lijkt meer op de harem van de heerser 
van Delhi met zijn leger aan vrouwen. 
 
Nogmaals, de Gosaeens verplichten hun volgelingen, man en vrouw, om hun lichamen, harten en 
rijkdommen aan hun te offeren. Hoe kan dit rechtmatig zijn omdat tijdens het huwelijk wordt het 
lichaam van de man aan de vrouw geofferd en van de vrouw aan de man. Ze behoren van lichaam 
al aan elkaar, hoe is het dan mogelijk om hun harten aan iemand anders te offeren omdat het 
lichaam niet eerst aan een ander kan behoren en het hart aan weer iemand anders. Als het hart al 
eens is geofferd aan de man of vrouw is het niks anders dan overspel om het lichaam aan een 
ander te geven. Hetzelfde geldt voor de rijkdommen; met andere woorden, je kan niks offeren 
aan een ander als het hart al is geofferd aan een ander. De echte reden van de Goaseens om deze 
misleidingen uit te vinden is dat zij willen dat hun volgelingen werken en dat zij genieten van de 
vruchten. De Gosaeens van de Ballabha sekte zijn afgestoten uit de kaste van de Telung 
Brahmans, en als iemand per ongeluk zijn dochter laat huwen met een Gosaeen wordt hij uit de 
kaste gegooid en beschouwd als zijnde vervuild, omdat de Gosaeens verbannen zijn. Ze hebben 
geen kennis en leven een nutteloos leven.  
 
Zie hier hoe een Gosaeen zich gedraagt als hij uitgenodigd wordt door een van zijn voleglingen. 
Als hij aankomt dan gaat hij zitten en zegt dan geen woord als zijnde een houten pop. De arme 
Gosaeen zou zeker spreken als hij niet een idioot zou zijn omdat er is gezegd, “de kracht van de 
onwetende ligt in zijn stilzwijgen’’. Als hij zou spreken dan zou hij zijn onwetendheid zeker prijs 



296 
 

geven. De Gosaeen blijft de vrouwen doordringen aankijken en degeen die hem wel bevalt acht 
zichzelf dan geprezen en haar echtgenoot, broer, vader, moeder en andere relaties zijn dan erg 
gelukkig. Alle vrouwen raken zijn voeten aan en van de uitverkorene drukt hij met zijn grote teen 
wat harder op haar vingers. De vrouw en haar echtgenoot en andere relaties prijzen zich dan erg 
gelukkig. Haar echtgenoot zegt dan. ‘’ga en dien de voeten van de Gosaeen”. Maar als de 
echtgenoot en de andere familie niet blij zijn met de acties van de Gosaeen dan probeert hij zijn 
doelen op een andere manier te bereiken. De waarheid is dat er vele van dit soorten mensen met 
deze karakter te vinden zijn rondom de tempels van de Gosaeen. Geld aftroggelen van hun 
volgelingen doen ze zo: ‘’breng een offer voor de Gosaeens vrouw, zoon, dochter, de 
hoofdbediende, de lakei, de muzikant en de God (beeld van Krishna). Ze roven hun volgelingen 
van hun geld in de naam van zeven personen. Als een volgeling van de Gosaeen stervende is, dan 
zet de Gosaeen zijn voet op de borst en accepteert gretig de giften. Lijkt dit niet heel erg op het 
werk van Maha Brahmans? Het komt ook voor dat als een volgeling van de Gosaeen gaat trouwen 
hij de Gosaeen laat komen en laat de vrouw dan eerst met de Gosaeen trouwen. 
 
Tijdens de saffraan bad smeren de vrouw en de man de Gosaeen in met een pasta met saffraan, 
plaatsen hem op een houten zitje in een tobbe en wassen hem. Hij kleedt zich dan aan met een 
pitamber, is een lage kledingstuk en zijn houten sandalen, en stapt dan uit het bad. Zijn dhoti die 
is gebruikt om zijn geslachtsdelen te bedekken tijdens het wassen gooien ze in de tobbe. De 
volgelingen achten het water van de tobbe als een heilige drank en geven de Gosaeen kruiden 
zoals betelblad en sirih om te kauwen, hij slikt een beetje van het sap van de kruiden en spuugt de 
rest uit in een zilveren kop. Dit wordt dan uitgedeeld en gedronken door de volgelingen als zijnde 
een speciale gift. Je vraagt je af wat voor mensen dit zijn? Kan stommiteit en a-religiositeit verder 
gaan dan dit? Een groot deel van de Gosaeens die giften accepteren van hun volgelingen eten 
alleen uit handen van de Vaishnavites, anderen gaan zover dat ze zelfs hun houtvuur wassen. 
Maar worden ze onrein als ze de bloem, suiker, geklaarde boter etc, ongewassen gebruiken die ze 
krijgen van hun volgelingen? Maar in deze staan ze natuurlijk machteloos, want zouden ze deze 
wassen dan zou het verloren gaan. Ze beweren ook dat ze heel veel geld uitgeven aan de sensuele 
sport en spel van Shri Krishna, maar het geld wordt uitgegeven aan de eigen sensuele zucht. De 
Gosaeens doen allerlei en vele verwerpelijke dingen, zo vullen de tijdens holi de spuit met 
gekleurde water en spuiten dit op de geslachtsdelen van de vrouwen. Ze verkopen ook voedsel 
dat niet toegestaan is voor de Brahman. 
 
Vraag 
De Gosaeens zelf verkopen geen voedsel als brood, daal, curry, groente en zoetigheid. Zij verdelen 
dit onder de bedienden die het dan weer door verkopen, maar de Gosaeen doen dat niet zelf. 
 
Antwoordt 
Waarom zouden de bedienden de goederen accepteren van de Gosaeens als zij maandelijks hun 
loon zouden krijgen? De Gosaeens verkopen eetbare zaken aan hun bedienden in plaats van ze 
loon te betalen. De bedienden verkopen de goederen dan door aan winkeliers. Hadden de 
Gosaeens in ieder geval zelf de goederen aan de winkels verkocht dan hadden ze hun bedienen, 
die vaak Barhmans zijn, gered van een handeling die wordt verboden door de Shastra. In dat geval 
zou alleen de Gosaeen de zonde heben begaan van het verkopen van voedsel. De Gosaeen 
begaan dus een zonde en vervolgens sleuren ze anderen erin mee. In sommige plaatsen zoals de 
in Nathdwara verkopen de Gosaeens zelf deze dingen. Het verkopen van voedsel is het werk van 
de lage klasse en niet dat van de hoge klasse. Het zijn deze mensen die Aryavarta naar de 
vernieling hebben geholpen. 
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Vraag 
Wat denkt u van de sekte van Swami Nayayna?  
 
Antwoordt 
Hier is de gezegd van toepassing, ‘’net als de godin Shitla, zo ook haar beest die de ezel berijdt’’. 
De volgelingen van Swami Naryana gebruiken dezelfde soort van misleiding als de Gosaeens 
gebruiken om de mensen te misbruiken. De geschiedenis van deze sekte gaat als volgt; 
Er was eens een man genaamd Sahjanand. Hij was een inwoner van een dorp dichtbij Ayodhia. 
Terwijl hij aan het zwerven was als Brhamachari door Gujarat, Kathiawar, Kutch en andere 
soortgelijke plaatsen bemerkte hij dat de inwoners van deze plaatsen nogal onwetend waren en 
argeloos. Je kon ze makkelijk doen geloven in allerlei zaken. Hij begon met zijn net van misleiding 
en hypocrisie te verspreiden en maakte drie tot vier van de bewoners tot zijn volgeling. Deze 
hielden een bijeenkomst onder elkaar en besloten te verklaren dat Sahjanand een incarnatie was 
van Narayana en dat hij machtige krachten bezat. Hij kon de vierarmige lichaam van Narayana 
aannemen om zijn volgelingen te plezieren. Een van de volgelingen vroeg aan Dada Khachar, een 
grote landeigenaar in Kathiawar of deze het vierarmige lichaam van Narayan wilde zien? 
 
Dada Khachar was een groot idioot. In een donker kamer deed Sahjanand een diadeem op zijn 
hoofd, een schelp in een hand en een discus in de andere, beide armen hield hij omhoog. Een 
andere man stond achter hem met een scepter in de ene hand en een lotus in de andere en 
duwde zijn armen naar voren onder zijn oksels en zie daar was de vierarmige Naryana. De 
volgelingen hadden Dada Khahar op het hart gedrukt niet te lang te kijken naar Naryana, hij 
moest slechts een piepje nemen, want anders kon de God Narayana wel eens kwaad op hem 
worden. Natuurlijk waren ze bang dat hun misleiding anders ontdekt zou worden. Ze brachten 
hem naar de kamer waar Sahjanand roerloos stond, net een beeld, met glinsterende zijden 
gewaden gekleed. Ze schenen licht bij met een lantaarn. Op het moment dat Dada Khachar de 
vierarmige Narayana zag werd het licht snel uitgedaan. Ze storten zich met zijn allen op de grond 
en eerden Naryana en verlieten daarna de kamer. Daarna zeiden ze tegen Dada Khachar dat hij 
een erg gelukkig mens was en dat hij een volgeling van zijne heiligheid moest worden. Hij stemde 
in met het voorstel. Toen ze de andere kamer ingingen had Sahjanand zich al omgekleed en zat hij 
daar op een van de kussens. Dada Khachar was in hun val getrapt en vanaf dat moment nam de 
sekte van Swami Narayana een grote vlucht omdat Dada Khachar een groot landeigenaar was. 
Sahjanand vestigde daar zijn hoofdkwartier. Hij zwierf van plaats tot plaats om te preken. Hij 
initieerde vele van zijn volgelingen tot Sadhus, bedelmonniken. Soms drukte hij op een zenuw in 
de nek van een volgeling en deze raakte dan onbewust en dan vertelde hij dat de volgeling de 
helderziende staat had bereikt. De simpele, argeloze mensen van Kathiawar werden door hem op 
deze wijze misleid. De volgelingen zijn na zijn dood doorgegaan met hun praktijk van misleiding en 
hypocrisie. Ze deden dat op de volgende wijze: 
 
Een man was opgepakt voor inbraak. De rechter oordeelde dat zijn neus en oren afgesneden zou 
worden als straf. Op het moment dat zijn neus werd afgesneden, begon de schurk te zingen, te 
dansen en te lachen. De mensen vroegen hem waarom hij dat deed. Hij antwoordde, dat hiet niet 
iets was dat kon worden verteld. De mensen informeerden weer wat het kon zijn dat niet verteld 
mocht worden. Hij antwoordde dat het iets was dat hij nog nooit eerder van had gehoord. De 
mensen drongen aan; kom op vertel ons wat het is? Vreugdevol antwoordde hij dat hij in staat 
was om de vierarmige Narayan te zien en dat de reden was dat hij zong en danst en dankte hij de 
sterren dat ze hem in staat hadden gesteld Narayana te zien. De mensen vroegen aan hem 
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waarom zij dan niet in staat waren om Narayan te zien. Hij zei dat hun neuzen in de weg stond en 
ze Narayana alleen zouden kunnen zien als de neuzen waren afgesneden. Een idioot wilde 
Narayana zo graag zien dat hij bereid was om zijn neus op te offeren. Hij wilde zijn neus laten 
afsnijden om zo Naryana te kunnen zien. De schurk sneed de neus van de man af en zei “je moet 
doen zoals ik doe anders worden we uitgelachen”. De man begon vervolgens ook rond te 
springen, te zingen en te dansen en riep dat ook hij Narayan kon zien. Langzamerhand waren er 
1000 mensen die hun neus lieten afsnijden om Narayana te kunnen zien. Tijdens een grote 
bijeenkomst werd de sekte gedoopt tot de sekte van de Narayana-heiligen.  
 
Een onwetende koning hoorde van de sekte en liet ze komen. Nadat ze waren aangekomen 
begonnen ze te zingen en te dansen. De koning vroeg waarom zij zich zo gedroegen? Ze 
antwoorden dat ze Naryana konden zien. De koning vroeg hoe het kwam dat hij Narayana niet 
kon zien? De Narayan-heiligen legden uit dat het kwam door zijn neus die in de weg stond. Zodra 
hij zijn neus zou afsnijden dan zou hij Narayana kunnen zien. De koning bedacht dat het een goed 
advies was. Daarop vroeg hij aan zijn astroloog wat de beste moment en tijd kon zijn om zijn neus 
af te snijden? Deze antwoordde “oh majesteit, o voorziener van voedsel, 8 uur in de ochtend van 
de 10e van deze maand is de beste tijd om de neus af te snijden om Naryana te kunnen zien. Hoe 
prachtig is deze huichelarij van de astroloog, in zijn almanak staat dus ook geschreven de juiste 
tijden en moment om de neus te snijden. Nadat de koning had besloten om ook zijn neus af te 
snijden gaf hij opdracht om de duizend mensen op kosten van de staat te voeden. De groep 
raakte hiervan in extase en begonnen te dansen te springen. De ministers en enkele andere 
wijzen uit de regering vonden het allemaal niet zo een goed idee. Er was een oudere man onder 
ze van 90 jaar die al enkele generaties al de premier was. Hij hoorde van zijn kleinkind van het 
gebeuren. De oude man zei “die man is een oplichter, breng mij naar de koning. Nadat de oude 
man bij de koning was aangekomen vertelde deze in blijdschap alles over de Narayana heiligen. 
De oude Diwan=premier antwoordde, oh koning wees niet zo gehaast. Vaak hebben we spijt van 
handelingen die gepleegd zijn zonder eerst grondig te onderzoeken.  
Koning; liegen al deze duizend mensen dan? 
Diwan; ze vertellen de waarheid of een leugen. Dat kan je alleen weten na een grondig 
onderzoek. 
Koning; hoe kunnen wij het onderzoeken? 
Diwan; door ons te houden aan de wetten van de natuur en de acht vormen van bewijs, zoals 
directe waarneming. 
Koning; hoe kan een analfabeet een zaak onderzoeken? 
Diwan; door zijn kennis te vermeerderen door om te gaan met geleerden. 
Koning; wat moet je doen als geen geleerde persoon kan vinden? 
Diwan; als is mogelijk als je je inzet. 
Koning; wat moeten we dan in dit geval doen? 
Diwan; ik ben al een oude man, die binnen leeft, en heb nog maar kort te leven, laat mij eerst de 
waarheid toetsen van wat deze man zegt. U kunt daarna doen wat u juist lijkt. 
Koning; dat is een goede suggestie. Astrologer vind uit wat het juiste moment is om onze geliefde 
Diwan de neus af te snijden. 
Astrologer; 10 uur in de ochtend van de 5e van deze maan is de beste tijd en moment. Op de 
bewuste dag vroeg de oude Diwan de koning een paar duizend soldaten mee te nemen naar de 
plaats van handeling. 
Koning; waarom nemen wij zoveel soldaten mee? 
Diwan; majesteit u bent zelf niet zo belezen en geleerd in staatszaken, ik vraag u om mijn advies 
op te volgen? 
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Koning; generaal neem de soldaten mee. De koning met zijn gevolg vertrokken om 9:30 uur. 
 
Toen de Narayan-heiligen de koning aan zagen komen begonnen ze te zingen en te dansen. De 
koning liet de leider van de groep, de eerste persoon met een afgesneden neus, bij zich komen en 
zei tegen hem “laat Naryana vandaag aan de Diwan zien”. De leider stemde in en precies om 
10:00 uur werd de neus van de Diwan afgesneden. Een stroom van bloed kwam uit de neus van 
de Diwan en hij werd lijkbleek. De schurk zei tegen de Diwan “jij moet ook ronddansen en de 
mensen vertellen dat je Narayana ziet. Onthoudt dat een afgesneden neus niet terug gezet kan 
worden en iedereen gaat jou uitlachen”. Na dit te hebben gezegd stapte hij achteruit. De Diwan 
pakte zijn zakdoek en drukte het tegen zijn neus. De koning vroeg aan de Diwan; en Diwan kan je 
Naraynan zien? De Diwan fluisterde in de oren van de koning; ik zie helemaal niks! Deze schurk 
heeft zonder enige reden deze mensen misleidt en verminkt. De koning vroeg aan de Diwan wat 
hij hem adviseerde? “Arresteer ze allemaal, bestraf ze en zet ze levenslang gevangen en de schurk 
hoofdman zetten we op ezel en en na zijn schande toch laten we hem ter dood brengen. De 
Narayan-heiligen zagen dat de Diwan en de koning met elkaar aan het fluisteren waren en wilden 
daarom vluchten, maar intussen waren ze omsingeld door de soldaten. De koning beval hun 
gevangenschap. Zet de leider op een ezel, maak zijn gezicht zwart met een ketting van doornen en 
versleten schoenen en laat hem door de straat gaan. Laat de kinderen hem bekogelen met as en 
zand. Laat hem geslagen worden met de schoenen en dan ter dood gebracht worden door uiteen 
gereten te worden door de honden. Als wij toestaan dat deze schurk onbestraft blijft dan zal het 
anderen niet weerhouden hetzelfde te doen. En zo kwam de Narayan sekte tot haar schandelijke 
einde.  
 
Net als deze sekte zijn er vele mensen die handelen tegen de leer van de Veda’s om anderen te 
kunnen bestelen. Er zijn vele soorteglijke duivelse sektes. De volgelingen van de Narayana-
heiligen maakten gebruik van misleiding, fraude en bedrog om anderen in hun net te strikken. 
Velen van ze, doen van alles om de mensen te misleiden, zo verklaren ze op hun sterfbed dat 
Sahjanand gezeten op een witte paard ze komt vergezellen op hun weg naar de hemel en dat hij 
altijd naar die ene tempel eens per dag komt. De preisters misleiden dan de mensen om ze 
kokosnoten te laten offeren. De kokosnoot wordt geofferd door ze te gooien in een gat in de 
grond. Dat gat komt uit in een winkel onder de tempel. Dezelfde geofferde kokosnoot wordt dan 
weer aan de mensen verkocht die het dan weer offeren door het in het gat te gooien. En zo wordt 
de een en dezelfde kokosnoot vele duizenden keren per dag verkocht. Ook andere artikelen 
worden op dezelfde wijze verkocht. 
 
Er is iets anders merkwaardigs aan deze sekte. Een Sadhu moet het werk doen van de kaste 
waartoe hij behoort, zoals, een kapper Sadhu doet haren, een pottenbakker bakt potten, een 
Sadhu behorende tot de kaste van artiesten doet de kunst-arbeid. Een Sadhu doe behoort tot de 
‘’Bania” kaste, dat van winkeliers, draait een winkel. Een Sudhra Sadhu doet het werk van een 
Sudhra. De priesters hebben hun volgelingen een vorm van belastingen opgelegd en verwerven 
door hun kwakzalverij dagelijks miljoenen. Als het je lukt om de top van Sahjanand sekte te 
bereiken dan mag je trouwen, een huishouding hebben en sieraden dragen. Als hij dan het huis 
van een van zijn volgelingen bezoekt zoals de Gosaeens doen dan neemt hij offers aan in eigen 
naam en ook in naam van zijn vrouw en kinderen etc. De volgelingen van deze sekte noemen 
zichzelf goede gezelschap terwijl ze andere slechte gezelschap noemen. Ze dienen niemand en 
geven ook nooit respect hoe geleerd en goed deze persoon ook moge zijn, als de onderdaan 
behoort tot een ander geloof of richting dan zien zij dat als een zonde. In het openbaar kijken de 
Sadhus niet eens naar het gezicht van een vrouw maar wie weet wat voor narigheid ze uithalen in 
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het geheim. Er is er weinig van bekend. Hier en daar zijn er wel gevallen van sodomie naar buiten 
gekomen. Als een van met een hoge positie komt te sterven dan gooien de volgelingen het 
lichaam in een geheime put en vertellen dan dat hij met lichaam en al naar de hemel is gegaan. 
Sahjanand zelve is gekomen om hem op te halen. Hij is meegenomen zelfs nadat ze hadden 
gezegd dat hij van grote nut was hier op aarde, maar Sahjanand zei dat hij nodig was in de hemel. 
Ze zeggen dat ze Sahjanand en het schp met eigen ogen hadden gezien. Hij zette de heilige man in 
het schip en vertrok met hem terwijl er bloemen op hem neerdaalden. 
 
Zodra een Sadhu ziek wordt en het erop gaat lijken dat hij niet meer beter zal worden, dan 
verklaart hij morgen naar de hemel te gaan. De geruchten gaan dat als hij toch niet komt te 
overlijden dat hij dan levend in de put wordt gegooid om te voorkomen dat zijn voorspelling vals 
zou blijken te zijn. Ook als een Gokalaya Gosaeen komt te overlijden, dan zeggen zijn volgelingen 
dat de Gosaeen zijn “lila” (werk) heeft laten zien. 
 
De Gosaeen en Swami Narayana gebruiken dezelfde mantra; “Shri Krishna is mijn hoeder”. die 
behalve de eerste betekenis ook inhoudt “laat Shri Krishna mijn bescherming zoeken”. 
 
Al deze sektes componeren absurde mantra’s die de grammatica niet volgen. Omdat hun leiders 
meestal niet belezen zijn kennen ze de regels van grammatica en logica niet.  
 
Vraag 
Is de Madhwa geloof dan wel goed? 
 
Antwoordt 
De Madhwists zijn net als andere sektes. Het zijn ook Chakrankits met het verschil dat de 
Chakrankits de volgelingen van Ramajuna zichzelf brandmerken met een heet ijzer slechts een 
keer in hun leven. De Madhwists daarentegen brandmerken zichzelf een keer per jaar, de 
Chakrankits schilderen een gele lijn op hun voorhoofd, terwijl de Madhwists een zwarte lijn 
schilderen. Een zekere Mahatma (grote ziel) had de volgende discussie met een Madhwa pandit. 
 
Mahatma; waarom hebt u dat zwarte lijn en een halve maan op uw voorhoofd getekend? 
 
Pandit; het zal mij leiden naar de hemel (Baikuntha). Daarnaast was de grote Krishna ook van 
donkere huidskleur en dat is een andere reden voor ons om een zwarte lijn te tekenen. 
 
Mahtama; als je slechts door het tekenen van een zwarte lijn en een maan naar de hemel kan 
gaan, waar kan je dan terecht komen als je je hele gezicht zwart zou maken? Als je op Krishna wilt 
lijken dan zou je je hele lichaam zwart moeten maken omdat zijn hele lichaam zwart was.  
 
Het is duidelijk dat de Madhwists niet beter zijn dan welke andere sekte dan ook. 
 
Vraag 
Wat vindt u dan van de Lingankit geloof? 
 
Antwoordt 
Het lijkt op de sekte van Chakrankit. Net als de Chakrankits gebrandmerkt worden met een ijzeren 
ring en alleen geloven in Narayana, op dezelfde wijze worden de Lingankits gebrandmerkt met 
een rood hete linga (falloes) en geloven alleen in Mahadeva, met alleen dit verschil dat een 
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Lingankit een linga van steen draagt om zijn nek bedekt met zilver of goud. Zelfs als hij water 
drinkt laat hij het eerst zien aan de linga. De mantra van de Lingankit is als die van de Shivities. 
 
Vraag 
Zijn de Brahmo samaj en de Prathna samaj op het juiste pad?  
 
Antwoordt 
Hun systeem heeft enkele punten en velen zijn verwerpelijk. 
 
Vraag 
De Brahmo samaj en de Prarthna samaj zijn de beste van ze allen, omdat hun principes heel goed 
zijn. 
 
Antwoordt 
Niet al hun principes zijn goed omdat het onmogelijk is dat mensen die onwetend zijn van de 
Veda’s ooit helemaal goed zijn. 
 
Hun goede punten zijn: 

1. Ze hebben voorkomen dat een kleine groep mensen in de klauwen van het Christendom 
zijn gevallen. 

2. Ze hebben bijgedragen aan de verwerping van beeldenverering. 
3. Ze hebben wat mensen gered van de valse geschriften. 

 
Hun verwerpelijke punten zijn: 
(i) De mensen van deze samajs ontberen vaderlandsliefde, ze hebben de Christenen gekopieerd in 
vele zaken, ze hebben ook de regels over het huwen met anderen aangepast en gewijzigd. 
(ii) Laat staan dat ze trots zijn op hun land en hun voorouders eren, ze breken dit naar hartelust af 
geven de Christenen en Europeanen grote eer in hun preken. In hun toespraken benoemen ze 
nooit zieners als Brahma en anderen, maar beweren zelfs dat ze nog nooit sinds de creatie zo 
hoog geleerd zijn geweest sinds de komst van de Europeanen. De mensen van Aryavarta (India) 
zijn altijd onwetend geweets en hebben nooit enige progressie gekend zeggen ze.  
 
(iii) Laat staan dat ze de Veda’s en de Shastras prijzen, ze spreken er zelfs negatief over. In de 
heilige geschriften van de Brahmo samaj komen de namen voor van Christus, Mozes, Mohammed 
, Nanak en Chaitanya als zijnde heilige mensen, maar er staat geen enkele naam van de zieners en 
de heiligen uit ons verleden. Je kan dus concluderen dat de deze mensen geloven in de lessen van 
de personen die voorkomen in hun heilige boeken. Hoewel deze mensen geboren zijn in 
Aryavarta en leven van de producten van datzelfde land, maar verwerpen toch de religie van hun 
voorouders. Ze zijn daarvoor in de plaats genegen te geloven in vreemde religies, noemen zichzelf 
geleerden, maar weten niks en hebben geen kennis van sanskriet en zijn arrogant over hun kennis 
van het Engels, en zijn zo gedreven om een nieuwe religie te maken. Deze zaken leiden nooit tot 
blijvend geluk en vooruitgang van de mensheid. 
 
(iv) Ze eten en drinken zonder onderscheid te maken, ze eten en drinken zelfs met Europeanen en 
Mohemadannen en de met de onaanrraakbaren. Ze moeten hebben bedacht dat door gemengd 
eten en doorbreken van de klasse dit zal leiden tot reformatie voor zichzleve en ook dat van het 
land, maar deze dingen brengen geen reformatie maar brengen alleen maar ellende. 
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Vraag 
Is de verdeling in klassen een gegeven van God of is het een uitvinding van God? 
 
Antwoordt 
Het is zowel van God afkomstig en van de mens. 
 
Vraag 
Welk onderscheid is door de mens gemaakt en welk door de mens? 
 
Antwoordt 
De verdeling van levende wezens in mens, dier, vogels, waterwezens is gemaakt door God. De 
verdeling van dieren in klassen als de koe, paard, olifant en van bomen in de ficus, banyan en 
mango en verdeling van vogels in zwaan, kaari, reiger enzovoorts, en de verdeling van 
waterwezens in vis, krokodil zijn gemaakt door God. Op dezelfde wijze heeft God de verdeling 
gemaakt onder mensen als zijnde Brahman, Kshtriyas, Vaishyas en Shudras. Maar dat betekent 
niet dat de mens geboren wordt als Brahman, Kshtriyas enzo, het betekent alleen dat in elke 
gemeenschap de mens van nature onderverdeeld wordt in vier klassen, Brahmans, Kshtriyas, 
Vaishyas en Shudras. Het systeem van de klassen en orden moet worden ingesteld in 
overeenstemming met wat eerder is beschreven; dus wordt de mens verdeeld in de verschillende 
klassen overeenkomstig hun temperament, eigenschappen, kwaliteiten en prestatie. Dit onerdeel 
is het werk van de mensen zelf en daarom zeggen we dat deze verdeling het werk van de mens is. 
Het is de taak van de koning en andere bekwame en geleerde mannen om onderzoek te doen 
naar de mensen en deze dan te plaatsen in een van de klassen overeenkomstig zijn kwaliteit en 
daden. 
 
Zelfs het onderscheid in voedsel is God gemaakt en mens gemaakt. Bijvoorbeeld de leeuw is een 
carnivoor en de neushoorn een omnivoor. Het verschil van hun voeding is door God bepaald. 
Maar het verschil in voeding van de mensen verschilt door gebruik en gewoonte van de 
verschillende landen en tijden. Dit onderscheid is door mensen gemaakt. 
 
Vraag 
Kijk naar de Europeanen. Zij dragen laarzen, jassen en broeken, leven in hotels en eten uit handen 
van allen. Dit zijn reden van hun vooruitgang. 
 
Antwoordt 
Dit is een misvatting, omdat Mohammedanen en de mensen van de lage kaste ook uit handen van 
allen eten, maar toch zijn de achtergesteld. De reden dat de Europeaan voortgang kent zijn: 

1. Ze kennen niet de gewoonte van kindhuwelijken. 
2. Hun jongens en meisjes krijgen goede training en onderwijs. 
3. Zij kiezen hun eigen levenspartner. Dit soort huwelijken heten Swyamvara, omdat een 

meisje haar eigen keuze maakt. 
4. Ze staan niet toe dat hun kinderen omgaan met slechte mensen. Omdat ze een opleiding 

hebben genoten vallen ze niet al te snel in de val van principeloze lieden. 
5. Alle acties die ze ondernemen doen ze nadat het goed is doorgesproken onderling en het 

voorgelegd is aan een representatieve assemblee. 
6. Ze offeren alles op, hun rijkdommen, hun harten, zelfs hun leven voor de eigen natie. 
7. Ze zijn niet traag, integendeel, ze leven een actief leven. 
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8. Ze staan toe dat laarzen en schoenen gemaakt in hun land (of gemaakt naar model van 
hun patronen) gedragen geworden in onze rechtbanken en kantoren, maar nooit de 
Indiase schoenen. Dit bewijst dat zij hun laarzen van hoge waarde achten dan dat van 
andere landen. 

9. Ze zijn nu al meer dan honderd jaren in dit land maar blijven zich kleden zoals ze in het 
eigen land altijd hebben gedaan. Zij hebben hun klederdracht niet veranderd, maar velen 
van jullie hebben wel hun klederdracht overgenomen. Dit bewijst jullie domheid en hun 
wijsheid. Een wijs mens zal nooit een ander blindelings kopiëren. 

10. Een ieder van ze doet zijn plicht. 
11. Ze volgen altijd de bevelen op van hun superieuren.  
12. Ze helpen elkaar in de handel etc. 

 
Het is vanwege deze goede kwaliteiten en door het doen van deze daden dat heeft bijgedragen 
aan de vooruitgang van de Europeanen. Ze zijn niet groot geworden door het dragen van laarzen, 
schoenen en eten in hotels en andere gewone ordinaire dingen of door slechte daden. En het 
verschil in klassen kan je ook onder de Europeaan vinden. Als een Europeaan hoe hoog zijn rang 
of positie in het leven ook moge zijn trouwt met een niet-Europese vrouw of van een andere 
religie dan de zijnde of als een Europese vrouw trouwt met een niet-Europeaan dan stoppen ze 
alle omgang met hem of haar. Hij of zij wordt verstoten. Ze nodigen hem of haar niet meer uit bij 
sociale gelegenheden, ook eten ze niet meer met hem of haar aan dezelfde tafel, ze huwen hun 
kinderen ook niet meer met hem of haar. Zij misleiden jullie simpele zielen door te zeggen dat zij 
geen klasse onderscheid kennen en jullie simpele lieden geloven dat ook nog. 
 
Daarom moet je goed nadenken voordat je een actie onderneemt zodat je achteraf geen spijt 
hoeft te hebben. 
 
Het is een ziek persoon dat een dokter en zijn medicijnen nodig heeft, niet een die gezond is. Een 
verlicht persoon is als een gezonde mens, terwijl een onwetend persoon is als een met een ziekte. 
Zijn ziekte is onwetendheid. Om hem te genezen van zijn ziekte is het onderwijzen en preken over 
de waarheid en het vertellen over de ware kennis de juiste medicijn. Vanwege hun onwetendheid 
denken de orthodoxen dat religie gaat over het regelen van eten en drinken alleen. Zodra ze in 
contact komen met iemand die op onjuiste wijze omgaat met eten en drinken dan gaan ze 
meteen zich ermee bemoeien en zeggen dat hij onrein is en hebben ze geen aandacht meer voor 
deze persoon en luisteren niet meer naar wat hij te zeggen heeft en willen niet meer met hem 
omgaan. Wij willen heel graag weten of uw kennis bedoeld is voor uw eigen gewin of is het 
bedoeld om anderen te helpen? Natuurlijk moet het zijn voor de goedheid van anderen, als de 
onwetende mensen er profijt van mochten hebben. 
 
Vraag 
Wij geloven dat er enige boek is geopenbaard door God of dat er een boek bestaat met alleen 
waarheid, daar geen mens onfeilbaar is, moeten alle boeken gemaakt door de mens feilbaar zijn. 
Daarom accepteren wij ook de waarheid uit andere boeken en verwerpen onwaarheid. Waarheid, 
of het nu uit de Veda’s, Bijbel of Koran komt is voor ons acceptabel, maar niet de onwaarheid die 
erin voorkomt. 
 
Antwoordt 
Dat wat u helpt om de waarheid te ontdekken zal er ook toe leiden dat u onwaarheid moet 
accepteren. Als elk mens feilbaar is, moet u ook zijnde een mens feilbaar zijn. Gevolg hiervan is 
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dat hetgeen u zegt of schrijft niet in zijn geheel waar kan zijn, derhalve kunnen we niet helemaal 
op u vertrouwen. Nu dit de waarheid is, moeten wij uw geloof verwerpen net als het voedsel dat 
gemengd is met gif. Niemand kan dus uw heilige boeken als een autoriteit accepteren. U bent dus 
niet meer alwetend dan anderen zijn, het kan zich dus in bepaalde gevallen voordoen dat u door 
verkeerde beoordeling een waarheid verwerpt en onwaarheid accepteert. Het is daarom aan ons 
allen (wiens natuur en kennis eindig is) gelegen om te vertrouwen op het woord van de 
oneindige, alwetende, almachtige, Superieure bewustzijn zoals wij hebben beschreven in 
hoofdstuk 7 van dit boek dat gaat over de Veda’s als openbaring. U zou hetzelfde moeten geloven 
anders is de gezegde van u van toepassing “van de regen in de drup”. Nu in de Veda’s niks anders 
dan de waarheid is te vinden, doet u uzelf en anderen kwaad in het twijfelen om deze te 
aanvaarden ( als de hoogste autoriteit in het verkondigen van de waarheid). Daarom zien de 
mensen van dit land (Aryavarta) u niet als hun eigen vlees en bloed. U hebt niks bijgedragen aan 
de vooruitgang van dit land terwijl u bedelend van deur tot deur gaat, u hebt een paar waarheden 
geleend van de Mohammedanen en een paar anderen van de Christenen en anderen. U denkt dat 
dit handelen voor u en anderen gunstig gaat uitpakken, maar dat zal nooit gebeuren. Het is 
hetzelfde als de ouders van een kind het op zich nemen om alle kinderen van de wereld te 
voeden, dit gaat ze nooit lukken, ze zullen zelfs hun eigen kind kwijt raken die zal sterven van 
verwaarlozing, hetzelfde geldt voor u. Hoe kunt u nu de waarheid testen of de fouten van uw 
geloof of uw land vooruit helpen zonder de acceptatie van de Veda’s en de Shastra’s als de 
hoogste autoriteit. U hebt geen geneesmiddel voor de ziekte waarmee dit land is geïnfecteerd. De 
Europeaan geeft niet om u en de bewoners van dit land zien u als volgeling van een vreemde 
religie. Het is nog niet te laat om uw land vooruit te helpen met behulp van de Veda’s en de 
Shastra’s. Als u aanneemt dat alle waarheid afkomstig is van God waarom aanvaardt u dan niet de 
waarheid van de Veda’s die geopenbaard is aan de zieners door God? Omdat u de Veda’s nooit 
hebt gelezen en ook niet de wens hebt om het te lezen, hoe kunt u dan ooit uw voordeel halen uit 
de kennis die erin voorkomt? 
 
U geloofd in de schepping van het universum zonder een materiële oorzaak en ook dat de ziel is 
geschapen net als de Christenen en Mohammedanen doen. We hebben deze onderwerpen in 
hoofdstuk 7 en 8 behandeld en laten zien dat deze positie onhoudbaar is. Het is onmogelijk dat 
een effect kan ontstaan zonder een oorzaak en het is onmogelijk dat een geschapen object 
ophoudt te bestaan. 
 
Een ander verweer tegen uw geloof is dat u geloofd in vergiffenis van zonden door gebed en 
boetedoening. En juist deze doctrine is de oorzaak dat zonde in de wereld toeneemt. Volgens de 
Pauranies is het mogelijk om van je zonden af te komen door pelgrimage naar heilige plekken. 
Volgens de Jains door het herhalen van mantra’s zoals Navakar en door pelgrimage naar heilige 
plekken. Volgens de Christen kan je van je zonden afkomen door te geloven in Christus en volgens 
de Moslims door te zeggen “ik heb berouw”. Er is niks in deze geloven die de mensen afschrikken 
voor het plegen van zonden, de tendens naar een zondig leven neemt juist toe. U bent net als de 
Pauranies. Had je de Veda’s gelezen of haar voordracht gehoord dan had u geweten dat geen 
zonde kan worden vergeven zonder dat men heeft geleden. Dit had u afgeschrikt om te zondigen 
en u het rechtvaardige pad opgestuurd. Als men vrij kon komen van zijn zonden zonder ervoor te 
moeten boeten, dan zou God schuldig zijn aan onjuist handelen. 
 
U geloofd in de eeuwige progressie van de ziel, dit geloof is onhoudbaar omdat de eindige natuur, 
eigenschappen en acties van de ziel slechts eindige resultaten kan voortbrengen. 
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Vraag 
God is genadig hij kan eeuwige prijs geven voor niet-eeuwige daden. 
 
Antwoordt 
Als hij dit zou doen dan zal zijn rechtvaardigheid vernietigt worden. Daarnaast zal niemand 
vooruitgang boeken in het praktiseren van deugd, omdat slechts een paar goed werken 
voldoende zouden zijn voor eeuwig durende resultaten. Doctrines als vergeving van zonden, hoe 
talloos ook, door berouw en gebed leiden tot toename van zonde en verval van deugd. 
 
Vraag 
Wij geloven dat instinctieve kennis hoger staat dan de Veda’s. Hadden we deze instinctieve kennis 
niet van God gekregen hoe zouden we dan weten van de Veda’s en het aan anderen leren? Ons 
geloof is daarom erg goed. 
 
Antwoordt 
Dit is totale onzin. De kennis gegeven door een ander kan niet instinctief zijn. Ons instinct is 
natuurlijk, het kan niet af of toenemen noch kan het een ander helpen om vooruitgang te boeken, 
omdat de barbaren ook instinctieve kennis bezitten maar toch hebben ze nog geen enkele 
vooruitgang geboekt. Zie hier, geen van ons bezit in onze kinderjaren de precieze kennis van goed 
en fout, deugd en zonde, maar na geleerd te hebben van onze geleerde leraren waren we in staat 
om onderscheid te maken tussen goed en fout, deugd en zonde. Het is onjuist om te stellen dat 
instinctieve kennis voldoende moet zijn. 
 
U moet de Christenen en Mohammedanen hebben gekopieerd in hun ongeloof van het bestaan 
van de ziel voor de schepping en haar wedergeboorte (reïncarnatie). Voor de volledige uitleg over 
dit onderwerp kunt u hoofdstuk 7 raadplegen. In dit hoofdstuk behandelen we verschillende 
motieven tegen deze doctrine van metempsychosis. U moet begrijpen dat de ziel eeuwig is, het is 
zonder begin noch einde, haar acties moeten daarom dus ook eeuwig zijn net als de stroom van 
een rivier. De pleger en daad zijn eeuwig met elkaar verbonden, met andere woorden de relatie 
tussen de pleger en de daad is niet te verbreken. Was de ziel nutteloos stil dan voor zijn geboorte 
of zal het nutteloos til blijven na de dood? Als wij uw geloof logisch doorredeneren dan zal blijken 
dat zelfs uw God nutteloos zal blijken na de huidige creatie. Het niet willen geloven in het bestaan 
van de ziel voor de creatie en haar wedergeboorte na de dood maakt dat God onrechtvaardig 
handelt door het belonen of door het toevoegen van pijn zonder dat daar daden voor zijn gedaan 
en door het onthouden van de ziel van haar vruchten, goed of slecht. Als er geen wedergeboorte 
zou bestaan van de ziel na de dood, dan leveren de daden gedaan in dit leven geen vruchten op ( 
ze gaan dan verloren) omdat de vruchten van een deugdzaam of zondig leven niet geplukt kan 
worden zonder dat de ziel weer een lichaam aanneemt. En hoe consistent is een God die iemand 
in dit leven geluk of verdriet toebedeeld zonder dat hij daarvoor in eerder leven daden heeft 
gedaan? En God die naar believen iemand in dit leven een leven vol geluk gunt een ander een 
leven vol verdriet zonder dat daarvoor daden zijn gedaan is een onrechtvaardig God. En het 
betekent ook dat de daden gedaan in dit leven dan ook onbeloond zullen blijven omdat de ziel 
niet weer een lichaam zal aannemen. Daarom is het onjuist om te geloven in de doctrine van 
metempsychosis. 
 
Het is ook een fout van u om niet te geloven in andere Devas, zoals de objecten die bezitten 
bruikbare en briljante eigenschappen of geleerde mensen, naast God, omdat God Mahadeva is, 
de heer van alle Devas. Hoe zou hij Mahadeva zijn als er geen andere Devas zouden bestaan. 
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Het is ook niet goed van u om uitvoering van Homa de waarde te geven dat het verdiend omdat 
het publieke welzijn bevordert, omdat plichten iedereen verplicht. 
Het is ook onjuist van uw zijden om niet dankbaar te zijn aan de zieners en heiligen van u die 
zoveel voordelen hebben gebracht voor de mensheid, maar uw aandacht geheel te willen richten 
op Christus. 
 
Uw geloof dat de vele soorten van kennis, wetenschap en filosofie , het effect, is ontstaan zonder 
de hulp van de Veda's die is de bron van alle licht en kennis, de oorzaak, is geheel onhoudbaar. 
 
Het is ook geheel absurd om weg te willen doen de Yajnopavya (heilige koord) en de Sikha (het 
symbolische bosje haar op het hoofd), die zijn de tekens dat het onderscheidt aangeeft van de 
klasse van de tweemaal geborene van de ongeschoolde Shudra’s. U wilt u gedragen als de 
Mohammedanen en de Christenen als u zich in Engels kledij hult om respect te krijgen en 
onderwezen over te komen en zoekt naar eer. Zijn de Yajnopavita en de Sikha voor u zo hinderlijk 
geworden? 
 
Er zijn vele goed en geleerde mensen geweest sinds de geboorte van Brahma. Nooit geeft u deze 
mensen ooit de eer, maar u raakt er niet van vermoeid om de Europeanen te prijzen. Is dit niets 
anders dan vleierij en vooringenomenheid? 
 
U spreekt uzelf tegen als u geloofd dat de ziel ontstaat als het onbezielde en bezielde 
samenkomen, net als een spruit ontstaat als de zaad in de aarde wordt gestopt en ermee 
vermengd raakt, en het bestaan van de ziel te ontkennen voordat het is gecreëerd, maar ook te 
geloven dat het dan nooit meer zal vergaan. Als er niks was, bezield of onbezield, behalve God, 
voor de creatie, waar komt dan de ziel vandaan? Wat is er dan samen gegaan dat heeft 
geresulteerd in het ontstaan van de ziel? Het is natuurlijk prima als zegt dat de ziel en materie 
eeuwigdurend zijn, dus zonder een begin. Maar dit zal ingaan tegen uw geloof, dat voor de creatie 
van het universum alleen God bestond.  
 
Als u begaan met de lot en vooruitgang van uw land dan zou het u sieren om aan te sluiten bij de 
Arya Samaj en de doelen en ideeën ervan te volgen. Anders zult u simpelweg uw leven verspillen 
en niks bereiken. Wij zijn er allen aan gehouden om met volle hart overtuiging, met al onze 
rijkdommen, en ja zelfs met ons leven, om goed te doen voor ons land, land van ons geboorte, het 
land van wiens producten wij leven, het land dat ons nog steeds voedt en onderhoudt en dat ook 
in de toekomst zal doen. Geen andere Samaj of genootschap kan de Arya Samaj evenaren om 
Aryavarta vooruit te brengen. Het zou goed zijn als u met zijn allen de Samaj zouden helpen 
omdat de Samaj niet afhankelijk kan zijn van een individu, maar van alle leden die het 
ondersteunen. 
 
Vraag 
U bent al lange tijd iedereen aan het bekritiseren. Alle religies zijn goed het is daarom niet juist 
om anderen te bekritiseren. Waarom beweert u dat dit beter is dan anderen ons leren? Is er dan 
niemand die gelijk of beter is dan u? Het misstaat u om zo ijdel te zijn. In dit door God gecreëerde 
universum zijn er mannen van allerlei gradaties, laat daarom niemand verwaand zijn. 
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Antwoordt 
Is dezelfde Dharma (religie) goed voor allen? Als u nee zegt, vragen wij, zijn de verschillende 
religies dan elkaars tegenstelling of is het anders? Als u zegt dat de religeis van elkaar verschillen 
dan kan slechts een ervan waar blijken te zijn, maar als u beweert dat ze allen gelijk en in 
overeenstemming met elkaar zijn dan is het nutteloos dat zij verschillende namen dragen. Hieruit 
volgt dus dat dezelfde Dharma (religie) en Adharma (anti-religie) goed is voor iedereen. Dit is nou 
juist wat wij anders onderwijzen dan anderen doen. Als een koning bijvoorbeeld een lijst zou 
maken van de verschillende Godsdiensten die bestaan in de wereld, dan zou op niet minder dan 
een duizend uitkomen, maar van de hoofdreligies zijn maar vier; de Pauranische, het 
Christendom, de Jain of Boeddhisten en de Islam. Alle bestaande sektes vallen onder een van deze 
vier. Als de koning op onderzoek uit zou gaan en aan een Vama Margis zou vragen; “hooggeachte 
heer, ik heb nooit eerder een leermeester gehad en ook geen religie omarmd. Kunt u mij 
alstublieft uitleggen wat de beste religie in de wereld is zodat ik deze kan omarmen? 
 
Vama Margis; onze religie is de beste. 
Onderzoeker; wat vindt u van de ander 999 religies? 
Vama Margis; die zijn allen vals en fout en leiden hun volgelingen naar de hel. Er staat ook al 
geschreven, ‘’er is geen hogere religie dan die van de Vama Margis”. 
Onderzoeker; en wat houdt uw religie dan in? 
Vama Margis; het betekent dat u geloof moet hechten in de Godin Baghvati, u moet gebruik 
maken van de vijf zaken die beginnen met de letter M, zoals Mans (vlees), Madira (wijn), etc., en u 
moet de 64 Tantras, zoals de Rudraymal erkennen als zijnde heilige boeken. Als u gered wilt 
worden omarm dan ons geloof en wordt onze volgeling. 
Onderzoeker; prima, ik ga ook de andere heiligen spreken en hun geloof onderzoeken. Ik zal 
daarna het geloof omarmen die mij het meest aanspreekt en waar ik het meest voor voel. 
Vama Margis; oh maar mijn goede man, waarom zoveel twijfel? Die mensen gaan u misleiden en 
vangen in hun net. Omarm gewoon onze religie en ga niet naar de anderen. Ons geloof biedt u de 
kans van vervulling van je sensuele plezier en ook de hoop op verlossing. 
Onderzoeker; oké, ik zal toch deze vragen ook bij anderen neerleggen. Hij stelde de vragen ook 
aan een Shivite die hem dezelfde soort van antwoorden gaf als de Vama Margis met het verschil 
dat zonder geloof in Shiva en het niet dragen van de Rudraraksha en insmeren van het lichaam 
met as en aanbidden van de fallus niemand gered kan worden. Daarna vroeg hij aan de neo-
Vedantie wat zijn geloof was? 
 
De neo-Vedantie zei wij zijn niet religieus of anti-religieus. Wij geloven dat we God zelf zijn, wij 
worden daarom niet beïnvloed door religie of anti-religie. De hele wereld is een illusie. Wilt u 
ware wijsheid verkrijgen en pure bewustzijn stop dan te geloven dat u een ziel bent, geloof dat u 
Brahma bent (God zelve) en u zult gered worden. 
Onderzoeker; als u Brahma (God) bent, die eeuwig vrij is, waarom bezit u dan niet de natuur, 
eigenschappen en karakteristieken van Brahma en waarom bent u dan gevangen in dit menselijke 
lichaam? 
Neo-Vedantie; u ziet het lichaam, wij niet. Dit is het gevolg van uw onwetendheid, Wij zien alleen 
Brahma. 
Onderzoeker; Wie bent u dan dat ziet, en wie ziet u dan? 
Neo-Vedantie; het is Brahma dat ziet en Brahma ziet Brahma. 
Onderzoeker; zijn er dan twee Brahma’s? 
Neo-Vedantie; nee, Brahma ziet zichzelf. 
Onderzoeker; kan iemand dan op zijn eigen schouders staan. U praat onzin net een gek.  
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Ook aan de Jain stelde de koning de vraag wat volgens hun de ware religie was? De Jain 
antwoordde op dezelfde wijze als de ander drie religies met de aanvulling dat alle ander geloven 
fout zijn behalve die van de Jain. Volgens de Jain bestaat er geen eeuwige God, de maker van het 
universum. De wereld bestaat al eeuwig en zal ook altijd bestaan. Kom en wordt onze volgeling 
omdat wij op alle terreinen goed zijn en al ons onderricht is waar. Alle andere geloven behalve die 
van de Jain zijn vals.  
 
Aan de Christenen stelde de koning onderzoeker dezelfde vragen. Hij kreeg dezelfde antwoorden 
als die van de Vama Margis met de aanvulling ‘’alle mensen zijn zondig en zijn niet in staat om zich 
op eigen kracht van deze zonde te ontdoen. Niemand kan worden gered zolang hij niet is 
gereinigd door zijn geloof in Christus, die zijn eeuwigdurende genade heeft geopenbaard door 
opoffering van zijn lichaam om de mensen hun zonden weg te wassen. Kom en bekeer u tot ons 
geloof.  
 
Daarna ging hij naar een Maulvi (de Mohammedaanse priester) en stelde dezelfde vragen. Ook de 
Maulvi gaf bijna dezelfde antwoorden met een aanvulling op; “niemand kan ooit verlossing 
bereiken zonder geloof in een God, zijn profeet en de heilige Koran. Hij die niet in de Islam 
geloofd zal in de hel belanden. Hij is een ongelovige en moet ter dood worden gebracht”.  
 
Vervolgens ging de koning naar de Vaishnavite en had eenzelfde soort gesprek die aanvulden dat 
zelfs Yamraj (de God van de dood) van angst beeft als hij hun Tilak en brandmerk ziet. De 
onderzoeker dacht bij zichzelf, als de Tilak en brandmerk niet eens de muskieten, de politie, wilde 
dieren en rovers en vijanden angst kan inboezemen hoe kan het de boodschapper van de dood 
dan angst ervoor hebben? 
 
Hij onderzocht verder en kwam erachter dat elk van de religie zei dat die van hun de beste was. 
De ene zei dat hun Guru Kabir de beste was. De ander zei dat hun Guru Nanak de ware was. Weer 
een andere beweerde dat Ballabha de beste was, hij was de incarnatie van God en anderen 
beweren weer dat Sahjanand en Mahadeva de beste waren etc. Na onderzoek van alle duizend 
religies kwam hij tot de conclusie dat ze allen tegengesteld aan elkaar waren en hij kon er geen 
een aanvaarden omdat er 999 getuigenis  tegen elk van de religies was te vinden. Ze waren geen 
haar beter dan de verkopers, prostituees en opscheppers die opscheppen over hun eigen product 
en die van de concurrent neerhaalde. 
 
Mundaka Upanishad, I, ii, 12, 13 
Hij dacht toen aan de vers uit de Upanishad die zegt; “laat hij die naar de waarheid zoekt zich 
wenden tot een kenner van de Veda’s, een die God heeft gerealiseerd, en standvastig is en die 
hypocrisie vermijdt. Hij moet een onderzoeker aanstellen die zelfcontrole heeft, tevredenheid 
kent, een scherpe geest heeft en kennis draagt van de hogere wijsheid, de wijsheid die gaat over 
handelingen van de natuur, eigenschappen en karakter van God en die zijn uiterste best doet om 
hem te leren over de ware natuur van rechtvaardigheid, rijkdommen, legitieme wensen, 
verlossing en God.  
Nadat hij zo een persoon had ontmoet zei hij tot hem, oh heer mijn geest is erg in de war van de 
geruzie van de vele sektes. Als ik de volgeling wordt van een van ze, dan worden de andere 999 
mijn vijand. Kunt u mij leren welke in moet aannemen? 
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De ware leraar; al deze geloven zijn het product van onwetendheid. Zij zijn de vijanden van 
kennis, misleiden de onwetenden, de dommen en niet-verlichten en strikken ze in hun net om zo 
hun eigen zelfzuchtige doelen te bereiken. Als zij in iets met elkaar eens zijn weet dan dat de 
Vedische religie waardig is om te accepteren, maar daar waarin zij met elkaar van mening 
verschillen, weet dan dat dat fout is, vals, zondig en onacceptabel.  
 
Onderzoeker; hoe kan ik testen wat u zegt? 
De ware leraar; ga en stel ze de volgende vragen. 
 
De onderzoeker riep alle duizend geloven bijeen en stelde de volgende vraag; is het Dharma (dus 
goed) om altijd de waarheid te spreken? Allen antwoorden; het is Dharma (dus goed) om de 
waarheid te spreken en het is Adharma (zondig) om een leugen te spreken. En verder waren ze 
het met elkaar eens dat Dharma (ware religie) inhield dat men kennis moet vergaren, de zinnen 
onder controle moeten houden, sensuele passie onder controle moeten krijgen, te huwen pas bij 
een volwassen leeftijd, om te gaan met mensen met juist gedrag, het cultiveren van actie 
eigenschappen, eerlijk te zijn in handelingen met anderen, en dat het Adharma (anti-religieus) 
was om onwetend te blijven, slaaf te zijn van de zintuigen, overspel te plegen, om te gaan met de 
kwaadaardige, oneerlijk te zijn in handelen, te frauderen en hypocriet te zijn, kwaadwillende zijn 
en anderen te benadelen.  
 
Na dit te hebben gehoord vroeg hij aan ze; “waarom kunnen jullie niet eens zijn met elkaar zoals 
hierboven beschreven en bevorderen jullie de ware religie en vernietigen jullie de valse geloven”? 
Ze antwoorden; maar als we dat zouden doen, wie zou dan nog om ons geven? Al onze 
volgelingen zullen ons verlaten, gehoorzamen ons dan niet meer en wij verliezen dan ons bestaan. 
Wij raken alles waar wij nu van genieten dan kwijt. Wij weten heus wel wat de ware religie is, 
maar wij gaan door met onderwijzen van de valse sektarische geloof en weigeren wij deze te 
verlaten en handelen naar de gezegd “beroof de wereld met je listen en geniet ervan. U moet 
toch weten dat niemand in deze wereld geeft aan iemand die eerlijk en waar is , noch heeft 
iemand aandacht voor hem. Maar hij die hypocriet is, liegt en bedriegt leeft in weelde. 
 
Onderzoeker; waarom straft de koning jullie niet voor het bedriegen en frauderen? 
R; de koning is ook onze volgeling. Onze organisatie is sluiten, niemand kan ontsnappen. 
Onderzoeker; je berooft anderen door fraude en bezorgt ze ook nog schade, hoe gaat u zich bij 
God verantwoorden? U zult ongetwijfeld in de hel belanden? U begaat grote zonden om te 
kunnen genieten gedurende dit korte mensen leven. Waarom zou u deze fraude niet opgeven? 
R; laten zullen we wel zien wat de straf van God zal zijn, voor nu hebben we plezier. En waarom 
zou de koning ons moeten bestraffen, we nemen niks met geweld de mensen geven ons hun 
rijkdommen uit vrije wil. 
Onderzoeker; u bent net zo schuldig als de persoon die door vleierij een kind besteelt, omdat is 
gezegd; de onwetende is als een kind. Hij die is wijs is een vader of een moeder. Hij die geleerd  
en wijs is zal niet snel in uw val trappen, maar hij die lijkt op een kind is een makkelijke prooi voor 
trucjes en fraude. Jullie moeten bij de wet gestraft worden. 
R; wie gaat ons bestraffen als zowel de heerser als zijn onderdanen onze volgelingen zijn? Als ons 
werk door de wet strafbaar wordt gesteld dan veranderen wij ons programma en maken een 
andere. 
Onderzoeker; u bent nu nutteloos bezig en bedriegt anderen, zou het niet goed zijn voor u en ook 
voor anderen als u uw tijd en energie zou inzetten om kennis te vergaren en kinder onderwijs te 
geven? 
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R; waarom zouden wij levenslange plezier opgeven, onze kindertijd en jeugd doorbrengen met 
studie en de rest van ons leven met onderwijs geven en preken? Wat winnen wij ermee? Wij 
leven nu in luxe, hebben een comfortabel leven en plezier, waarom zouden wij dit makkelijke 
leven opgeven? 
Onderzoeker; maar het heeft verschrikkelijke gevolgen. U raakt besmet met verschrikkelijke 
ziektes, sterft jong, de wijzen kijken op u neer en toch begrijpt u het nog niet? 
R; vriend, u bent kinderlijk en begrijpt de wereld niet, zonder geld gebeurt er niks, geen religie kan 
bestaan zonder geld, goede daden kan je niet doen zonder geld en ook verlossing kan je niet 
bereiken zonder geld. Hij die geen geld heeft praat altijd over geld, hij kijkt naar de mooie dingen 
der wereld met begeert en zucht; helaas, had ik maar geld. Hij wenst dat hij het geld had om te 
kunnen genieten van de mooie dingen. Wij horen altijd over onzichtbare en almachtige wezens 
die macht hebben, maar nooit heeft iemand er een van gezien. Daarentegen de roepies van deze 
wereld zijn echt en een zichtbare God en daarom is iedereen bezeten en bezig met het maken van 
geld, omdat de wereldlijke zaken alleen met geld verkregen kan worden. 
Onderzoeker; eindelijk komt de aap uit de mouw en zien wij uw ware natuur. Uw fraude en 
hypocrisie hebt u opgezet voor uw eigen gewin, maar het vernietigt de wereld. Net als het 
prediken van de waarheid de wereld voordeel brengt ook zo brengt prediken of spreken van 
onwaarheid schade aan de wereld. Als u toch alleen maar in rijkdommen bent geïnteresseerd 
waarom gaat u dan niet gewoon handel drijven en rijk worden? 
R; in dat geval moeten we hard werken en zelfs het risico van verlies moeten lopen, terwijl wat wij 
nu doen alleen maar winst oplevert. Kijk wij maken een zoete drank (nectar) door de basil plant te 
mengen met water en geven hiervan een paar druppels aan de mensen, daarna binden wij een 
kralenketting om hun nek en hij is onze volgeling geworden en kunnen we met de persoon doen 
wat wij willen. 
Onderzoeker; waarom geven al deze mensen hun geld aan u? 
R; om deugden (Dharma) te verkrijgen de hemel en verlossing te bereiken. 
Onderzoeker; als u zelf niet gered bent, noch weet u hoe verlossing bereikt kan worden, hoe 
bezorgt u uw volgelingen dan verlossing? 
R; de beloning krijgen ze toch niet in deze wereld? Nee, ze worden gecompenseerd in de volgende 
wereld. Hun beloning zal gelijk zijn aan de diensten die zij hier aan ons hebben gegeven.  
Onderzoeker; of zij nou iets terug zullen krijgen voor de diensten die ze hebben bewezen is 
twijfelachtig, waar ik benieuwd naar ben is wat u zult krijgen, de hel of iets anders? 
R; wij houden ons bezig met gebed, wij zullen daardoor wel geluk verwerven. 
Onderzoeker; al uw gebeden zijn voor goud die u hier zult laten na uw dood, zen zelfs het hoopje 
vlees die je nu zo verzorgd zal worden gecremeerd tot en hier blijven. Had u God aanbeden in 
plaats van goud dan was uw hart gebleven. 
R; zijn wij dan onrein? 
Onderzoeker; uw harten zijn erg onrein, ja. 
R; hoe weet u dat? 
Onderzoeker; door te kijken naar uw gedrag en handelingen met anderen. 
R; het gedrag van machtige mannen is als de tanden van een olifant. Hij heeft een set tanden om 
meer eten en anderen om mee te kunnen showen (slagtanden). Op dezelfde manier zijn wij puur 
van hart, maar handelen zo in de wereld om onderscheid te maken. 
Onderzoeker; als je puur van hart was geweest dan was je ook eerlijk geweest in de omgang met 
anderen. Maar dat doe je niet, je bent bedorven van binnen. 
R; wij kunnen misschien van alles zijn, maar onze volgelingen zijn ieder geval wel goed van hart. 
Onderzoeker; zo meester, zo volgeling is de gezegde. 
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R; het is onmogelijk dat er een religie bestaat waar alle mensen zich in kunnen vinden, omdat de 
mens verschillend is van natuur, temperament en karakter. 
Onderzoeker; als allen van kinds af Dharma zouden praktiseren zoals het spreken van de waarheid 
en onwaarheid zoals liegen zouden verwerpen dan is het zeker mogelijk dat een religie voor alle 
mensen kan gelden. Het is waar dat er altijd twee soorten mensen zullen zijn, de goeden en de 
slechten. Maar dat is geen probleem. Zolang er meer goede zijn dan slechte zal er geluk zijn in de 
wereld, maar als de slechten de overhand krijgen zal lijden en ellende toenemen. Als alle mensen 
hetzelfde zouden leren dan kan er in korte tijd een religie ontstaan. 
R; het is nu Kaliyuga (de ijzeren tijd). U moet geen dingen verwachten van de Satyayuga (gouden 
tijd) in deze tijd.  
Onderzoeker; Kaliyuga is de naam van de periode in tijd. Tijd zelf kent geen actie. Het speelt geen 
rol in het veroorzaken van recht of onrecht. U bent zelf de incarnatie van Kaliyuga. Deugd en 
ondeugd zijn niet natuurlijk maar het resultaat van de invloed van de omgang, opleiding en 
omgeving. 
 
Na dit te hebben gezegd ging de koning onderzoeker naar de Apta, de ware leraar en zei; o 
geleerde heer, u hebt mij gered uit de netten van deze sektes die mij zouden vernietigen. Ik zal de 
hypocrisie van deze fraudeurs exposeren en de ware religie van de Veda’s verspreiden. 
 
De ware leraar; dat is inderdaad de plicht van alle mensen, in het bijzonder van de geleerden en 
Sanyasis om de mensen te leren de waarheid te prediken om publieke en algemene welzijn te 
bevorderen. 
 
Vraag 
Zijn de Brahmacharis en de Sanyasis van heden ten dage dan wel goed? 
 
Antwoordt 
Deze twee orden zijn in principe prima ingericht, maar er heerst tegenwoordig een grote mate 
van hypocrisie onder hen. Velen van hen beweren Brahmachari te zijn, laten hun haren groeien, 
doen alsof zij toverkracht bezitten, maar zijn verzonken in het repeteren van namen van 
zogenaamde Goden en rituelen. Zelfs de naam van studeren nemen ze niet in de mond. Ze zijn 
niet bezig met de studie van datzelfde Brahma-Veda waar ze de naam Brahmachari van hebben 
gekregen. Al deze Brahmachari zijn nutteloos. Er zijn vele Sanyasis die verstoken zijn van kennis, 
en gaan rond met hun water-pompoenen, het symbool van hun orde, maar doen verder niets om 
de Vedische religie vooruit te brengen. Zulke mensen worden vaak op jonge leeftijd Sanyasin en 
verlaten hun studie en zwerven rond en bedelen. Zij verspillen hun tijd door het bezoeken van 
heilige plekken, zoals rivieren, heuvels en tempels, stenen beelden en vereren deze. Zelfs als 
geleerden onder hen zijn dan preken ze niet, terwijl er hypocrisie en valse praktijken plaatsvinden 
in het land. Ze leven in weelde, eten en drinken naar hartelust en geven niks om het land. Ze zijn 
verwikkeld in kinderachtige jaloezieën en onenigheden met elkaar, ze rivaliseren met elkaar en 
gedragen zich slecht. Op deze wijze verspillen zij hun tijd. 
 
Ze lijken te geloven dat ze hun plicht gedaan hebben door het dragen van okerkleurige gewaden 
en slenteren rond met hun staf en water-houders, geloven boven allen te staan en doen nooit 
goede werken. Zulke Sanyasis leiden een nutteloos leven. Natuurlijk zijn degenen onder hen die 
zich bezighouden met onbaatzuchtig werk wel goed.  
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Vraag 
Zijn de Giris, de Puris en de Bhartis en andere Gosaeens wel goed? Ze gaan altijd rond in 
groepsverband en helpen duizenden Sadhus om zich te vermaken, ze preken Vedanta en lezen en 
onderwijzen een beetje, daarom moeten deze toch goede mensen zijn? 
 
Antwoordt 
Al deze tien namen zoals Giri, Puri etc, zijn geen historische namen, maar van recente origine. Ze 
gaan rond in groepen om zo voedsel te kunnen krijgen. Andere Sadhus sluiten zich aan bij deze 
groepen om voedsel te kunnen krijgen. Zij praktiseren ook een hoop hypocrisie. Ze bombarderen 
een van hen tot de leider en hun spirituele gids. Hij wordt dan elke avond aanbeden en alle 
Sadhus en Brahmans strooien dan bloemen over hem heen, terwijl ze verzen reciteren als; deze is 
voor Narayana, Padambha, Vashistha Shakti, zijn zoon Parashar, Vyasa, Shuka en de machtige 
Gaurapada en roepen dan Hara Hare ( God, God) ze vallen voor zijn voeten en eren hem. Deze 
hypocriete praktijken doen ze puur voor de show zodat ze door kunnen gaan als heiligen en het 
publiek ze zoveel mogelijk geld en lekkernijen schenken. Het is lastig om met deze mensen te 
leven als je niet aanpast aan hun manier van doen. Er zijn vele van dit soort Sadhus, die getrouwd 
zijn, maar zich toch voordoen als Sanyasi. Ze doen niks waardevols. Ze houden zich niet aan de 
plichten van de Sanyasis zoals beschreven in hoofdstuk V en verspillen simpelweg hun tijd. Ze zijn 
zelfs tegen degenen die ze goed advies geven. Meestal smeren deze mensen zich in met as en 
dragen de Rudraraksh. Sommigen ervan zijn er zelfs trots op dat ze behoren tot de Shaiv sekte. In 
religieuze discussies verdedigen zij Shaivisme zoals onderwezen door Shankracharya en 
verwerpen ze Chakrankitism. Ze komen nooit op voor de Vedische religie noch verwerpen ze valse 
geloven. 
Deze Sanyasis geloven niks te maken te hebben met verdediging van de waarheid of verwerpen 
van onwaarheid, omdat zij groet zielen zijn. Zulke mensen zijn slechts een last voor de 
samenleving. Het is daarom geen wonder dat sektes tegen de Veda’s zijn zoals de Vama Margis, 
het Christendom en Islam zich aan het verspreiden zijn en steeds toeneemt (in tegenstelling tot 
de Vedische religie) die afneemt en toch gaan hun ogen niet open. En hoe zou dat ook kunnen 
omdat er geen vuur brandt in hun hart om het algemeen welzijn te promoten en goede daden te 
verrichten. Deze mensen achtten grote waarde aan het verkrijgen van hun dagelijkse voeding en 
zijn erg angstig voor kritiek van de wereld. Sanyasis zijn gebrand op waardering door het publiek, 
ze hebben liefde voor rijkdommen en sensueel gent en liefde voor familie, vrienden en hun 
volgelingen. Hoe kunnen ze zichzelf Sanyasis noemen als ze deze passies niet zijn kwijt geraakt?  
 
Het is de hoogste plicht van de Sanyasin om zich dag en nacht in te zetten voor het algemene 
welzijn, geluk en voorspoed van de wereld te bevorderen door onpartijdig de Vedische religie te 
verspreiden. Het is nutteloos voor ze om zich Sanyasis te noemen zolang zij zich niet houden aan 
de plichten van de hun klasse. Pas als de Sanyasis hun uiterste best gaan doen om het algemeen 
belang te dienen en ze de huisvaders zouden verslaan in vlijt om iets te bereiken dan gaan alle 
klassen vooruitgang boeken. Zie toch, de valse geloven nemen toe onder je eigen ogen, de 
mensen bekeren zich tot Christen of Moslim en je doet geen enkele inspanning om anderen te 
bekeren tot de Vedische religie. Zolang jullie Sanyasis jezelf niet verbeteren gaan de inwoners van 
Aryavarta en van andere landen geen vooruitgang boeken. Een land kan alleen vooruitgang 
boeken als de oorzaken van vooruitgang zoals de studie van de Veda’s en Shastras plaatsvinden, 
het volk zich aan de plichten van de klassen houdt zoals Brahmacharya en de waarheid wordt 
gepredikt. Jullie Sanyasis weten heel goed dat er vele valse en hypocriete praktijken zich 
voordoen en die jullie ook heel goed kennen. Er zijn Sadhus die geld willen maken en die 
verklaren zichzelf als heilig. Hij beweert dan dat hij de macht heeft om vrouwen zwanger te laten 
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worden. De vrouwen die van zo een Sadhu horen gaan dan biddend naar hem toe. Hij zegt dan; 
“jullie zullen allen zonen baren”. Als dan iemand per ongeluk een zoon baart dan wijtten ze dit 
aan de macht van de Sadhu. Arme vrouw! Wat zou haar antwoordt zijn als gevraagd zou worden 
door wiens zegen varkens, ezels, honden en kippen hun kleintjes krijgen. En er zijn weer anderen 
die beweren dat ze doden tot leven kunnen wekken. En de onwetenden geloven dit. Niemand 
vraagt zich af hoe het komt dat de Sadhu zelf komt te sterven als hij de macht heeft de doden tot 
leven te wekken? Er zijn weer andere schurken die allerlei apparaten ontwikkelen om zelfs de 
slimsten in de maling te nemen. 
 
De schurken van Dhanasari gaan in groepjes van vijf of zeven naar verre landen. De meest 
robuuste van ze wordt tot leider benoemd, hij is dan de Sadhu (de heilige). De truc die ze uithalen 
gaat als volgt; ze zetten de leider op een plaats net buiten de stad en gaan dan de stad in en 
vragen rond of mensen zo een zo heilige hebben gezien? De mensen van de stad raken dan 
nieuwsgierig en gaan dan zelf rondvragen. Ze antwoorden dan; hij is een grote heilige. Hij kan je 
gedachten lezen. Alles wat hij zegt gebeurt ook echt. Wij hebben huis en haard voor hem 
verlaten. We hebben vernomen dat hij deze kant op was gekomen. De mensen worden blij en 
roepen; “als u deze heilige zou ontmoeten vergeet dan niet ook over mij te vertellen. Ik wil hem 
ook graag ontmoeten en vragen stellen over mijn wensen. Ze gaan zo de hele dag door het dorp 
met hetzelfde verhaal. In de nacht ontmoeten ze elkaar weer bij de bewuste plek, ze eten en 
slapen daar. De volgende ochtend gaat de groep weer de stad in met hetzelfde verhaal. Dit doen 
zij twee a drie dagen. En als ze een rijke persoon hebben gevonden dan trachten ze hem over te 
halen de heilige te ontmoeten. Als de persoon aanstalten maakt om mee te gaan dan vragen ze 
hem wat zijn vraag zou kunnen zijn aan de heilige? De wensen zijn vaak, ik wil een zoon, 
rijkdommen of genezen worden van een bepaalde ziekte of een vijand verslaan. Als ze rijke 
persoon meenemen dan zetten ze hem op een vooraf afgesproken wijze neer. Als de bezoeker 
bijvoorbeeld rijkdom wilt dan zetten ze hem aan de rechterkant van de heilige neer, als hij een 
zoon wilt dan voor hem, bij genezing aan de linkerkant, als hij een vijand moet verslaan dan laten 
ze hem van achteren komen en zetten hem voor hem bij de anderen. Zodra de bezoeker de 
heilige begroet toont deze zijn zogenaamde macht door te vragen heb ik hier een winkel dat 
zonen weggeeft of heb ik hier een zak met goud dat je om rijkdommen bent gekomen. Bedelaars 
hebben geen rijkdommen of ben ik een dokter dat je hier bent gekomen om te genezen. Ik ben 
geen dokter.  
 
De schurken hebben ook tekens waarmee ze elkaar seinen over de relatie die de bezoeker heeft 
met de zieke; als hij de vader is dan gaat een duim omhoog, zijn moeder dan de wijsvinger, zijn 
broer, de middenvinger, zijn vrouw dan de ringvinger, zijn dochter dan de pink en zo weet de 
heilige meteen wie er ziek is. De bezoeker is dan onder indruk van deze acties. En zo gaat het 
bedrog verder. Ze vragen dan; ‘’is hij niet precies zoals wij hebben gezegd”? De bezoeker 
antwoordt dan; ‘’inderdaad jij is precies zoals jullie hadden gezegd, jullie mij een grote dienst 
bewezen. Ik ben erg gelukkig dat ik hem heb mogen zien”. Dan zeggen ze tegen de bezoeker; “kijk 
hier broeder, de heilige is zijn eigen meester, hij zal hier waarschijnlijk niet lang blijven. Als je zijn 
zegen wilt ontvangen moet je snel zijn en met hart en ziel geven, want het is gezegd; ‘’het is 
dienen dat vruchten geeft’’. Als hij onder de indruk raakt van iemand, wie weet wat voor zegening 
deze dan kan krijgen, want de oude gezegde gaat; de wegen van de heiligen zijn ondoorgrondelijk. 
Na het horen van deze zoete woorden raakt de bezoeker in extase en gaat dan richting huis en 
prijst de heilige de hemel in. De zwendelaars gaan dan met de bezoeker mee om te voorkomen 
dat hun leugen wordt ontdekt. De bezoeker prijst de heilige aan bij vrienden en anderen die hij 
ontmoet. En zo verspreidt het nieuws zich over de hele dorp en dan is er een groot bijeenkomst. 
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Iedereen gaat dan roepen er is een groot heilige gearriveerd laten we hem gaan ontmoeten. Als 
dan de mensen in grote getallen bij de heilige aankomen en door elkaar hun wensen beginnen te 
roepen. Dan zegt de heilige; ‘’jullie moeten ophouden mij te plagen”. Dan zeggen zijn kornuiten; 
‘’als jullie doorgaan met door elkaar dingen te roepen dan gaat hij weg”. Het komt weleens voor 
dat een rijke figuur uit de groep een van de metgezellen apart neemt en zegt; “als de heilige kan 
zeggen wat ik mijn gedachten heb dan geloof ik dat hij de ware is”. De zwendelaar informeert dan 
naar wat het is en de rijke man zo dom als ze zijn zegt dan wat hem op het hart ligt. Vervolgens 
neemt de zwendelaar hem mee naar de heilige en zet hem neer zoals afgesproken. De heilige 
vertelt dan meteen wat er bij hem speelt. De hele groep hoort dan het antwoord en zo geloofd 
iedereen dat jij een geweldige heilige is. Dan beginnen de mensen offers mee te nemen voor de 
heilige zoals zoetigheid, koper, zilver, goud, kleding en bloem. De zwendelaars blijven net zo lang 
doorgaan in een dorp totdat deze geen goederen meer oplevert.  
Soms ontmoet de heilige samen met zijn metgezellen ook mensen die meer geld dan hersenen 
hebben en deze betalen dan duizenden roepies voor een beetje as en zegeningen met de 
woorden; ‘’als jouw geloof waar is dan zal je een zoon krijgen’. Er zijn vele van dit soort schurken 
die alleen gestopt kunnen worden door mensen die intelligent en verlicht zijn. De studie van de 
Veda’s en omgang met rechtschapen en geleerde mensen kunnen alleen helpen om uit de 
klauwen van zulke zwendelaars te geraken omdat de ware visuele orgaan van de mens kennis is. 
Zonder opleiding en cultuur kan er heen verlichting zijn. Zij alleen kunnen mens en leraren 
genoemd worden die op jonge leeftijd het juiste onderwijs en training hebben gekregen, terwijl zij 
die verkeren in slechte gezelschap, zondig en slecht worden, ze blijven onwetend en lijden 
daardoor heel veel. Daarom is gezegd en verklaard dat onderwijs het hoogste goed is in de 
wereld. Hij die dit weet is de ware gelovige. 
 
Het is gezegd dat “hij die de voordelen of eigenschappen van een object niet kent zal het altijd 
afkraken, net als dat een “Bhil’’ het prachtig ruikende Gunja bloem verwerpt en daarvoor in de 
plaats een ketting van Gajamuktas gaat dragen. Precies zo, is hij die geleerd is, heeft gestudeerd, 
wijs is, deugdzaam is en omgaat met de goede, hij is een Yogi, hij die is actief en energie heeft, 
zelfcontrole bezit en is zachtaardig. Hij zal dan ook de de viervoudige vruchten van het menselijke 
bestaan plukken zoals het praktiseren van rechtvaardigheid, hij verkrijgt rijkdommen, vervulling 
van zijn legitieme wensen en zal verlossing bereiken en kent daardoor in dit leven en in zijn 
volgend leven een gelukkig bestaan.  
 
We hebben nu in het kort de verschillende geloofsrichtingen besproken die er zijn in Aryavarta. 
Nu volgt een overzicht van de geschiedenis van de Arya koningen van koning Yudhistir tot koning 
Yashapad. De geschiedenis van de Arya koningen van India van Swaymbhava tot Yudishthir is 
gegeven in de boeken zoals Mahabharata. De lezer krijgt een idee van de Arya heersers vanaf 
Yudhistir. Dit is een vertaling dat voorkomt in de Hari Chandrika en Mohan Chandrika uitgegeven 
vanaf Shrinatdwara in Chhittore, de hoofdstad van Udeypur in Rajputana. Het zal de mensen van 
Aryavarta veel goeds brengen als ze verder op zoek gaan naar meer historische boeken over India 
en op andere onderdelen van kennis en deze publiceren. De samensteller heeft een manuscript 
ontvangen geschreven in 1782 Vikrama (1725 AD) van een vriend van hem en heeft een kleine 
samenvatting gemaakt van de Arya heersers in twee van zijn publicaties nummer 19 en 20 in het 
jaar 1939 Vikrama (of 1882 AD) hieronder gegeven; 
 
STAMBOOM VAN DE ARYA HEERSERS VAN ARYAVARTA. 
De Ayas hebben geheerst in Indraprashta (moderne Delhi) vanaf de tijd van koning Yudishthir tot 
aan koning Yashpal. De totaal aantal heersers zijn ongeveer 124, zij hebben ongeveer 4157 jaren, 



315 
 

9 maanden en 14 dagen geheerst. Haar details zijn als volgt: ongeveer 30 koningen behorende tot 
huize Yudhisthir hebben Indraprastha geheerst voor 1770 jaren, 11 maanden en 10 dagen. 
 
 
 

no naam van de Ayra koning jaren maanden dagen 

1 Yudhisthir 36 8 25 

2 Parikshita 60 0 0 

3 Janamejaya 84 7 23 

4 Ashwamedha 82 8 22 

5 Rama II 88 2 8 

6 Chhatra Mala 81 11 27 

7 Chitraratha 75 3 18 

8 Dushtashailya 75 10 24 

9 Ugrasena 78 7 21 

10 Shurasena 78 7 21 

11 Bhuvanapati 69 5 5 

12 Ranajita 65 10 4 

13 Rikshaka 64 7 4 

14 Sukhdeva 62 0 24 

15 Naraharideva 51 10 2 

16 Suchiratha 42 11 2 

17 Shurasena II 58 10 8 

18 Parvatasena 55 8 10 

19 Medhavi 52 10 10 

20 Sonachira 50 8 21 

21 Bhimadeva 47 9 20 

22 Nriharideva 45 11 23 

23 Purnamala 44 8 7 

24 Karadavi 44 10 8 

25 Alammika 50 11 8 

26 Udayapala 38 9 0 

27 Duvanamala 40 10 26 
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28 Damata 32 0 0 

29 Shimapala 58 5 8 

30 Kshemaka 48 11 21 

 
Minister Vishrava vermoordde zijn koning Kshemaka en regeerde in zijn plaats. Veertien kingen 
behoorden tot zijn huis en gezamenlijke hebben ze 500 jaren, 3 maanden en 17 dagen in 
Indraprastha geregeerd. 
 
 

no naam van Arya koning jaren dagen maanden 

1 Vishrava 17 3 29 

2 Puraseni 42 8 21 

3 Viraseni 52 10 7 

4 Angahayi 47 8 23 

5 Harijit 35 9 17 

6 Paramseni 44 2 23 

7 Sukhapatala 30 2 21 

8 Kadruta 42 9 24 

9 Sajja 32 2 14 

10 Amarchura 27 3 16 

11 Amipala 22 11 25 

12 Dashratha 25 4 12 

13 Virasala 31 8 11 

14 Virasalasena 47 0 14 

 
De minister Viramala vermoordde zijn konig Virasalasena en begon zelf te regeren. Zestien 
koningen hebben 445 jaren, 5 maanden en 3 dagen geregeerd. 
 

no naam van de Arya koning jaren dagen maanden 

1 Viramaha 35 10 8 

2 Ajita Singh 27 7 19 

3 Sarvadatta 28 3 10 

4 Bhuvanapati 15 4 10 

5 Virasena 21 2 13 

6 Mahipala 40 8 7 
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7 Shatrushala 26 4 3 

8 Sanghraja 17 2 10 

9 Tejapala 28 11 10 

10 Manika Chanda 37 7 21 

11 Kamaseni 42 5 10 

12 Shatrumardana 8 11 13 

13 Jivanaloka 28 9 17 

14 Harirava 26 10 29 

15 Virasena II 35 2 20 

16 Adityaketu 23 11 13 

 
Koning Dhanadhara van Prayas (Allahabad) doodde koning Adityaketu van Maghda en heerste in 
zijn plaats. Negen koningen van zijn huis regeerden 347 jaren, 11 maanden en 26 dagen. 
 

no naam Arya koning jaren dagen maanden 

1 Dhanadhara 42 7 24 

2 Maharishi 41 2 29 

3 Sanarachchi 50 10 19 

4 Mahayudha 30 3 8 

5 Duranatha 28 5 25 

6 Jivanraja 45 2 5 

7 Rudrasena 47 4 28 

8 Arilaka 52 10 8 

9 Rajapala 36 0  
 
Samanta Mahapal doodde konig Rajapala en heerste 14 jaren. Raja Vikramaditya van Avantika 
(Ujjain) veroverde zijn gebied en doodde koning Mahanpal. Hij regeerde 93 jaren. Hij werd 
gedood door een minister van koning Shalivahana genaamd Samudrapala Yogi van Paithana die 
regeerde tijdens Raja Vikramaditya’s tijd. Zestien koningen van zijn huis hebben samen voor 373 
jaren, 4 maanden en 27 dagen geregeerd. 
 

no naam Arya koning jaren maanden dagen 

1 Samudrapal 54 2 20 

2 Chandrapala 36 5 4 

3 Sahaypala 11 4 11 
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4 Devapala 27 1 28 

5 Narsinghpala 18 0 20 

6 Samapala 27 1 17 

7 Raghupala 22 3 25 

8 Govindapala 27 1 17 

9 Amritapala 36 10 13 

10 Balipala 12 5 27 

11 Mahipala 13 8 4 

12 Haripala 14 8 4 

13 Sisapala 11 10 13 

14 Madanapala 17 10 19 

15 Karmapala 16 2 2 

16 Vikrampala 24 11 13 

 
Vikrampala voerde oorlog tegen Malukh Chand Bohara, koning van het westen in India en werd 
door Malukh Chand gedood die regeerde in Indraprashta (Delhi). Tien koningen van zijn huis 
regeerden gezamenlijk 191 jaren, 1 maand en 16 dagen. 
 

no naam Arya koning jaren dagen maanden 

1 Malukh Chand 54 2 10 

2 Vikram Chand 12 7 12 

3 Amin Chand 10 0 5 

4 Ram Chand 13 11 8 

5 Hari Chand 14 9 24 

6 Kaliyan Chand 10 5 4 

7 Bhima Chand 16 2 9 

8 Lova Chand 26 3 22 

9 Govind Chand 31 7 12 

10 Queen Padmavati, 1 0 0 

 wife of Govind Chand    

     
 
Koningin Padmavati stierf kinderloos. De ministers plaatsen unaniem gekozen Hari Prem Vairagee 
(bedelmonnik) op de troon. Vier koningen hebben voor 50 jaar en 21 dagen geregeerd. 
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no naam Arya Koning jaren dagen maanden 

1 Hari Prema 7 5 16 

2 Govind Prema 20 2 8 

3 Gopal Prema 15 7 28 

4 Mahabahu 6 8 29 

 
Koning Mahabahu verwierp zijn troon en ging in het bos leven om hogere kennis te verkrijgen. 
Adhisena koning van Bengaal nam toen de troon van Indraprastha over. Twaalf koningen van zijn 
huis hebben 151 jaren, 11 maanden en 2 dagen geregeerd. 
 

no naam van Arya koning jaren dagen maanden 

1 Adhi Sena 18 5 21 

2 Vilaba Sena 12 4 2 

3 Keshb Sena 15 7 12 

4 Madha Sena 12 4 2 

5 Mayura Sena 20 11 27 

6 Bhima Sena 5 10 9 

7 Kalyana Sena 4 8 21 

8 Hari Sena 8 11 15 

9 Kshema Sena 8 11 15 

10 Narayana Sena 2 10 0 

11 Lakshami Sena 36 10 0 

12 Damodara Sena 12 5 19 

 
Damodara Sena onderdrukte zijn nobelen heel erg. Een van de nobele Dipa Singh verzette zich 
tegen hem en doodde de koning in een gevecht nadat hij het leger aan zijn kant had gekregen en 
regeerde toen zelf. Er waren ze koningen die samen voor 107 jaren, 6 maanden en 22 dagen 
hebben geregeerd. 
 

no naam Arya koning jaren dagen maanden 

1 Dipa Singh 17 1 26 

2 Raj Singh 14 5 0 

3 Ran Singh 9 8 11 

4 Nar Singh 45 0 15 

5 Hari Singh 13 2 29 
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6 Jivan Singh 8 0 1 

 
Om de een of ander reden stuurde koning Jivan Singh zijn gehele leger richting het noorden. Toen 
Prtihvi Raj Chauhan, die koning van van Vairat dit hoorde trok hij ten strijde en doodde koning 
Jivan Singh. Er waren 5 koningen die samen 86 jaren en zo dagen hebben geregeerd. 
 

no naam Arya koning jaren dagen maanden 

1 Prithvi Raj 12 2 19 

2 Abhayapala 14 5 17 

3 Durjanapala 11 4 14 

4 Udayapala 11 7 3 

5 Yashapala 36 4 27 

 
*In andere historische werken is geschreven dat Sultan Shahab-ud-din Ghaur marcheerde tegen 
Prithvi Raj, maar werd verschillende keren verslagen. Pas in het jaar 1249 (Vikram jaartelling) 
lukte het hem Prithvi Raj te verslaan omdat er meningsverschillen ontstonden in de kamp van 
Prithvi Raj. De Mohammedanen hebben bij elkaar 613 jaren met 45 heersers de heerschappij 
gevoerd. 
 
Mahmud van Ghazni viel het rijk van koning Yashpala binnen en versloeg hem, zetten hem 
gevangen in het fort van Prayaga (Allahabad) in 1249 Vikram (1306AD) en begon zelf te regeren 
over Indraprastha (Delhi). Ze regeerden samen over een periode van 754 jaren, 1 maand en 17 
dagen. 
 
In het volgende hoofdstuk spreken wij over het Boeddhisme en Jainisme. 
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HOOFDSTUK 12 
 

Introductie 
 
Nadat de mensen van Aryavarta de studie van de Veda’s hadden opgegeven, de kennis die ons in 
staat stelt om goed van fout te onderscheiden, nam de onwetendheid in het land tie en kregen 
kregen sektes als die van de Jain ruimte om te ontstaan, een religie wiens leer 
onwetenschappelijk is. De Jains worden niet vermeld in de Ramayana van Valmiki en ook niet in 
de Mahabharat, terwijl in de boeken van de Jain de levensverhalen van Rama, Krishna, de helden 
van deze verhalen in detail te vinden zijn. Dit bewijst dat deze religie is ontstaan na de tijd van 
deze heldendichten. De Jains claimen namelijk dat hun religie al heel lang bestaat, maar het is 
opvallend dat er geen melding van hun religie in deze geschriften voorkomt. Hieruit kunnen we 
afleiden dat het Jainisme van latere origine is.  
 
Er wordt ook beweerd dat de schrijvers van de Ramayana en de Mahabharata de verhalen juist 
hebben geleend van de Jains, Het is dan wel opvallend dat in geen van de epossen over de Jains 
wordt gesproken, maar de Jains spreken uitdrukkelijk in hun geschriften over de helden. Het is 
toch onmogelijk dat de zoon al aanwezig is ten tijde van de geboorte van de vader? Wij kunnen 
hieruit herleiden dat het Jaïnisme en het Boeddhisme ontstaan zijn zelfs na de tijd van de Shivite 
en Vama Margis sektes. Alles wat wij in dit hoofdstuk schrijven over de Jain religie wordt 
onderbouwd door quotes van de Jain geschriften (we benoemen de hoofdstuk en de vers). De 
Jains moeten zich niet beledigd voelen door onze commentaren omdat ons enige doel is om te 
achterhalen en te laten dat wat waar is en dat wat vals is, we zijn niet gedreven door kwaad en 
hebben ook niet de opzet om iemand pijn te doen of te schaden. Door deze hoofdstuk de 
bestuderen zullend e Jain en de Boeddhisten en ook anderen aangespoord worden en 
aangewakkerd in de geest om onderzoek te doen naar de waarheid en hun pen te pakken om 
zichzelf te verdedigen en het onderwerp te bestuderen. Als er geen discussies zijn, geschreven of 
gesproken, en de partijen in het debat niet de geest van liefde tonen, is het onmogelijk om vast te 
kunnen stellen of een bepaalde geloof juist is onjuist. Als geleerde mensen dit niet doen dan 
raken de onwetenden in duisternis en ervaren ellende. Het is daarom een plicht om de waarheid 
te laten zegevieren en valsheid te verwerpen, het is de hoogste plicht van allen om met elkaar te 
discussiëren, in woord of schrift, in een vriendelijke sfeer. Tenzij wij deze weg gaan volgen zal de 
menselijke ras geen vooruitgang boeken. Wij geloven dat dit hoofdstuk die gaat over Jainisme en 
Boeddhisme van grote waarde kan zijn voor de kennis van volgelingen van andere religies en een 
grote aanvulling op de kennis over het Jainisme omdat zij niet toestaan dat anderen hun 
geschriften lezen of kopiëren. Door grote inspanning van de auteur en in het bijzonder van de 
heer mr. Sevak Lal Krishna Das, secretaris Arya Samaj Bombay is het ons gelukt om enkele boeken 
te bemachtigen. De studie van het Jainisme is mogelijk gemaakt door de publicatie van enkele 
boeken door Benares Jain Prabhakar Press en door het boek Prakaran Ratmaker in Bombay. Wat 
moeten we nou denken van de geleerden mannen die de de bestudering van hun heilige boeken 
niet toestaan. Hieruit volgt dat de schrijvers van de geschriften van de Jain constant in angst leven 
dat als volgelingen van andere religies hun geschriften zouden bestuderen dat zij dan de doctrines 
van hun geloof zouden verwerpen en dat hun eigen volgelingen na het lezen ook de geloof 
zouden verwerpen omdat de schrijvers nogal twijfelen over de absurditeiten van hun geschriften. 
Het is veel voorkomend dat de mens niet in staat is om zijn eigen fouten te zien, maar graag naar 
de ander wijst. Het is goed om eerst naar je eigen tekortkomingen te kijken voordat je naar een 
ander wijst. Een uitenzetting van de leer van de Jain en Boeddhist wordt nu gepresenteerd voor 
de onpartijdige lezer. 
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Het is een korte introductie, maar we hopen dat het de lezer tevreden als stemmen. 
 

Hoofdstuk 12 
Een expositie en weerlegging van de Charvaka, het Boeddhisme en Jain geloof, die allen 

atheïstisch zijn. 
 
Er leefde een in India een man genaamd Vrihaspati, hij geloofde niet in bestaan van God, een ook 
niet in de geopenbaarde Veda en in het nut van verrichten van goed werk, zoals Yajna’s. Dit is wat 
hij geloofde. 
 
Vraag 
Geen levend wezen, zelfs niet de mens, is onsterfelijk. Allen zijn onderworpen aan de dood; 
daarom moet de mens zoveel mogelijk in weelde en comfort leven zolang dat hij ademt. Men zegt 
dat ondeugd leidt tot verdriet en als je het pad van rechtvaardigheid verlaat dat dit ellende tot 
gevolg heeft. Hiertegen kunnen we inbrengen dat als iemand dood gaat zijn lichaam wordt 
verbrandt tot as en de persoon die heeft genoten van het leven zal nooit terugkeren op deze 
wereld. Laat daarom de mens genieten tot wanneer en hoeveel hij kan en zichzelf te buiten gaan, 
rijkdommen vergaren en het naar hartelust uitgeven. Al onze wensen worden in deze wereld 
vervuld. Er bestaat geen hiernamaals. De vier elementen, aarde, water, vuur en lucht zijn het 
lichaam ingegaan tijdens de samenstelling van het lichaam; bewustzijn ontstaat uit de combinatie 
van de elementen net als een roes die ontstaat na innemen van bedwelmende middelen. Zo 
ontstaat de ziel ook tegelijk met het lichaam en lost het ook op nadat het lichaam niet meer 
bestaat. Het plukken of krijgen van de vruchten van goede en slechte daden is daarom 
onmogelijk. 
 
“De ziel komt te bestaan als resultaat van de combinatie van de vier elementen en wordt 
opgeslokt tegelijk met het oplossen van het lichaam, het bestaan van de ziel, na de dood, kan niet 
gedemonstreerd worden door directe waarneming. Wij hechten alleen belang aan directe 
waarneming. Omdat afleidende en verwante methodes van redenering haar basis hebben in 
directe waarneming, nu directe waarneming van primair belang is komt de rest op een secundaire 
plaats en is daarom niet acceptabel. Het plezier die je beleefd in het omarmen van een mooie 
vrouw is de grootste goed van de menselijke inspanning”. 
 
Antwoordt 
De elementen die u hier benoemt hebben geen bewustzijn, er kan daarom geen bewustzijn 
ontstaan door ze te combineren. Net zoals in onze dagen het menselijk lichaam gevormd wordt 
na gemeenschap van de man en vrouw, precies zo is het onmogelijk dat lichamen van de mens en 
andere wezens vorm hebben kunnen krijgen zonder de tussenkomst van de maker van het 
universum. Het is onjuist om te beweren dat bewustzijn ontstaat of verdwijnt net als een roes 
ontstaat of verdwijnt, omdat het een bewuste wezen moet zijn die de effecten kan ervaren, en 
niet een dat geen bewustzijn kent of heeft. Alle zaken of dingen die worden vernietigt komen in 
een staat van onzichtbaarheid, maar niet verdwijnt ooit echt. Daarom is het geen rationeel 
gedachte dat de ziel ophoudt te bestaan, omdat het geen object is van visuele perceptie of 
manifestatie. Dat de ziel bestaat wordt alleen manifest wanneer het voorkomt in een lichaam. Als 
de ziel het lichaam verlaat dan valt het lichaam uiteen en houdt het op om bewustzijn te kennen. 
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Dit is ook wat de Vrihadaranyaka Upanishad verklaart, (Yajnavalka zegt tegen zijn vrouw) “Oh 
Maitreya! Wat ik zeg is niet ingegeven door dwaasheid. De ziel is onsterfelijk. Door vereniging met 
het lichaam krijgt het lichaam bewustzijn. Als het wordt gescheiden van het lichaam dan wordt 
het bewustzijn ontkoppeld van het lichaam. Als de ziel niet gescheiden en apart zou zijn van het 
lichaam hoe komt het dan dat het lichaam bewust wordt als het wordt verenigd, terwijl bij 
ontkoppeling ervan het lichaam zijn bewustzijn verliest? Ons oog kan alle objecten zien, maar kan 
zichzelf niet zien, precies zo is de ziel, die macht bezit van sensuele perceptie, maar het kan zelf 
niet het object zijn van de perceptie. Door het oog kan de ziel alle visuele objecten zien, zoals een 
pitcher of een stukje stof, maar het is zich bewust van het oog door afleidbare redenering. De 
ziener is altijd een ziener en kan nooit getransformeerd worden in een object dat zichtbaar 
wordt.  
Net als dat een ondersteunde item nooit zonder ondersteuning kan bestaan, er geen effect kan 
zijn zonder een oorzaak, onderdelen zonder een geheel, een handeling zonder pleger, op dezelfde 
wijze kan er geen ervaring bestaan zonder de beleving ervan. 
 
Als de ultieme doel van het menselijke inspanning bestaat uit sexueel plezier met een mooie 
vrouw, kan dit niet waar zijn omdat het slechts tijdelijk is. Als bovenstaande het hoofddoel is, dan 
moet men ook rekening houden met de negatieve effecten ervan zoals, verlies van levenskracht 
door het verspillen van de zaad en het gevolg dat daardoor ziektes en verval ontstaan. Dat kan 
toch het gewenste effect van dit doel zijn? En om sexuele omgang te kunnen hebben zijn er altijd 
twee personen bij betrokken en dit leidt ook weer tot ellende. En als wordt beweert dat het doel 
van de mens moet zijn om verdriet te vermijden en plezier te doen toenemen zal dit tot frustratie 
leiden. Dus lust (vleselijk) kan nooit het doel van het menselijk bestaan zijn. 
 
Charvaka- zij die vleselijke lust verwerpen omdat het gepaard gaat met pijn zijn uitermate dom. 
Net als dat een landbouwer het graan van de koorn behoudt en de rest weggooit, zo moet ook de 
wijze man genieten van plezier en de pijn verwerpen. Omdat mensen die directe plezier 
vermijden in deze wereld met het idee om later in het paradijs te genieten van geneugten die 
onzeker zijn en met dat doel homa uitvoeren, juist handelen betrachten, offers plegen, zich 
richten op het verkrijgen van spirituele kennis, al deze praktijken die door de Veda’s wordt 
aanbevolen, de Veda’s die zijn samengesteld door boeven, deze mensen zijn verzonken in 
onwetendheid. Het is achterlijk om te hopen op hemelse zegening terwijl het overduidelijk is dat 
er geen hiernamaals bestaat. Vrihaspati (de grondlegger van de Charvaka geloof), zegt dat het 
doen van Homa (heilige) recitaties van de drie Veda’s, het gebruik van de drie duigen, het 
insmeren van het lichaam met as is geworden tot een middel van bestaan voor mensen die geen 
verstand hebben en inactief zijn. Volgens ons is het hel als je het lichaam prikt met een doorn. 
Verlossing is niet meer dan het bereiken van een positie als van een koning- die eigenlijk ook weer 
God is- die glorie bezit of oplossing van het lichaam. 
Antwoordt 
Het is erg dwaas te geloven dat het hoogste doel van de mens bestaat uit het vervullen van 
dierlijke lusten en het realiseren van een hoge staat en trouw vervullen van plichten zou 
betekenen dat met pijn moet zien te voorkomen, pijn dat er altijd is bij vervulling van seksuele 
wensen. Het doen van Yajnas als Homa draagt bij tot zuiveren van lucht, regen en water en 
bevordert zo het welzijn en stelt ons in staat om deugden te verkrijgen, rijkdommen, vervullen 
van legitieme wensen en het bereiken van verlossing. Hij die dit niet begrijpt en de Veda’s en God 
schoffeert is een schurk. De schrijver van deze vers heeft gelijk in het verwerpen van het gebruik 
van de drie heilige duigen (staves) en lichaam insmeren met as. Als de pijn veroorzaakt door het 
prikken van het lichaam leidt tot hel, waarom zouden dan verschrikkelijke ziektes die nog erger 
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lijden veroorzaken niet ook genoemd worden? Het is zeker waar dat een koning die glorie bezit en 
zijn onderdanen beschermt eer verdient, maar slechts een grote dwaas zou een koning eren die 
onrechtvaardig en slecht is. Als verlossing slechts zou bestaan uit het lichaam dat oplost, wat is 
dan het verschil tussen de mens en dier zoals honden en ezels dan in de uiterlijke verschijning. 
 
Vraag 1 
Er is geen maker van het universum. Alle zaken combineren zich door de eigenschappen die ze 
bezitten. 
 
Vraag 2 
Er bestaat geen hemel of hel, noch bestaat er een entiteit als de ziel die na de dood de vruchten 
plukt of de gevolgen draagt van daden die in dit leven gedaan. Het is ook nutteloos om plichten 
volgend uit de klasse waartoe je behoort te vervullen. 
 
Vraag 3 
Als het dier dat geofferd wordt naar de hemel gaat, waarom stuurt de Yajmana (de 
ceremoniemeester) niet zijn ouders naar de hemel door ze te doden tijdens de offers zoals ze met 
de dieren doen? 
 
Vraag 4 
Als offers worden gegeven ten gunste van overleden voorouders dan is het toch onnodig om 
mensen die naar het buitenland gaan proviand, kleding, geld etc. mee te geven om te gebruiken 
tijdens de reis? Als een zaak in naam van een overleden familielid geofferd deze in de hemel kan 
bereiken, waarom kunnen dan goederen in naam van dezelfde persoon die naar het buitenland is 
dat door zijn familie wordt geofferd hem niet bereiken in het buitenland? Als het onmogelijk blijkt 
te zijn om goederen naar het buitenland ten voordele van de reiziger te krijgen, hoe lastig moet 
het dan niet zijn om goederen naar de hemel te krijgen om door de voorouders te worden 
gebruikt? 
 
Vraag 5 
Als de lichamelijke behoeftes zoals honger, gestild kan worden in de hemel door in de sterfelijke 
wereld voedsel te offeren, waarom lukt het dan niet om de honger te stillen van iemand op de 
tweede verdieping in een huis door op de begane grond voedsel voor hem te offeren? 
Vraag 6 
Daarom moet een man zijn leven in weelde en comfort doorbrengen. Als hij niks heeft laat hem 
dan geld lenen van een ander. Er is ook geen verplichting om het geld terug te betalen, omdat het 
individu (een combinatie van lichaam en ziel) die de schuld heeft gemaakt nooit terug zal keren 
naar deze wereld na de dood. Wie zal dan de betaling eisen en wie moet er dan betalen? 
 
Vraag 7 
Het is onjuist te beweren dat na de dood, de ziel het lichaam verlaat en naar een volgende wereld 
reist, want als dit waar zou zijn, hoe komt het dan dat de ziel niet terugkeert als het geroepen 
wordt door de liefde van de achtergebleven familie? 
 
Vraag 8 
Al deze praktijken zijn door de priesters uitgevonden voor hun eigen gewin. De ceremonie van het 
offeren van rijstballen op de 10e dag na de dood en andere begrafenis ceremonies hebben de 
priesters uitgevonden voor hun eigen profijt. 
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Vraag 9 
De schrijvers van de Veda’s waren schurken, dieven en duivels. Woorden als Jarfari en Tarfari zijn 
de symbolen van deze duivelse pandits.  
 
Vraag 10 
Wie anders dan een idioot kan bedenken dat de vrouw van de heer van de ceremonie sex moet 
hebben met een paard terwijl er obscene grapjes moet worden gemaakt ten koste van de bruid? 
 
Vraag 11 
Het deel van de Veda’s dat gaat over het eten van vlees is geschreven door een manische duivel. 
 
Antwoordt (1, 2) 
Dode en zielloze substanties kunnen niet uit zichzelf volgens een eigen plan combineren, tenzij er 
een bewuste wezen, God, het een vorm en richting geeft. Als ze zouden kunnen combineren door 
de deugd en eigenschap die van nature in ze aanwezig is, waarom ontstaat er dan niet uit zichzelf 
een nieuwe zon, maan, aarde en andere planeten? In de hemel verkeren betekent niet meer dan 
het hebben van geluk en plezier, het beleven van de hel is niet meer dan leven in ellende. Als de 
ziel niet zou bestaan, wie is het dan die geniet van geluk of lijdt aan ellende, net als er in dit leven 
plezier en pijn is, zo ook zal de ziel in het volgende leven plezier en pijn kennen. Het zal toch niet 
zo zijn dat deugden zoals waarheid spreken en vriendelijkheid gecultiveerd door de mens 
behorend tot een bepaalde klasse of orde niet beloond zal worden? 
 
Antwoordt (3,4,5) 
De Veda en de Shastra’s hebben het helemaal niet of sanctioneren helemaal niet het offeren van 
dieren; de praktijk van het offeren van voedsel voor de overledene is een uitvinding van de 
pandits. Deze gebruiken zijn tegengesteld aan de Vedische leer en de leer van de Shastra’s en 
worden alleen aanbevolen in de Puranas zoals de Bhagvat. Wij hebben daarom niks te zeggen 
over de verwerping van deze doctrine. 
 
Antwoordt (6) 
Dat wat bestaat kan nooit ophouden te bestaan. De ziel is nu eenmaal een entiteit en kan nooit 
meer een niet-entiteit zijn. Het is niet de ziel, maar het lichaam dat in as verandert nadat het is 
gecremeerd. Hij die nu geld leent en niet terugbetaald achten wij een zondaar en zal zonder 
twijfel lijden in zijn volgende leven. 
 
Antwoordt (7) 
Na het verlaten van het lichaam reist de ziel door naar een ander plaats en neemt een ander 
lichaam aan, het vergeet alles over zijn vorige leven, geboorte en familie, het is daarom 
onmogelijk dat hij teruggeroepen kan worden door zijn vorige familie.  
 
Antwoordt (8) 
Het klopt inderdaad dat de priesters deze rituelen hebben uitgevonden rondom de dood voor 
eigen gewin, daar het tegen de Veda’s ingaat zijn ze laakbaar. 
 
Antwoordt (9) 
Het is aannemelijk dat de Charvakas de Veda’s nooit hebben gelezen of hebben gehoord 
gereciteerd worden, anders hadden ze nooit kunnen beweren dat het geschreven is door idioten, 
schurken en duivels. Het is wel zo dat commentatoren als Mahidhar idioten, schurken en duivels 
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waren. Het is aan hun te wijten dat zulke dingen over de Veda’s wordt gezegd. Het is erg jammer 
dat de Charvakas, de Abhanakas, de Boeddhisten en de Jains nooit de moeite hebben genomen 
om de Veda’s met geleerden te bestuderen. Hierdoor is hun intellectuele visie vertroebeld 
geraakt en verstoord en zijn ze begonnen de Veda’s op een idiote wijze te bekritiseren. Ze hebben 
allen de commentaren gelezen van niet geautoriseerde slechte mensen als de Vama Margis, en 
hebben zich gekeerd tegen de Veda’s en zijn in de bodemloze put van onwetendheid gevallen. 
 
Vraag (10) 
Niemand anders dan de Vama Margis kan bedenken dat de echtgenote van de ceremoniemeester 
gemeenschap moet hebben met een paard en obscene handelingen plegen met de dochter. 
Alleen de Vama Margis zijn in staat om zoiets smerigs te bedenken en zo een foutieve uitleg te 
geven aan de Vedische teksten.  
Het is erg spijtig dat de Chavakas zo gedachteloos over zijn gegaan tot laster van de Veda’s. Ze 
hadden toch enigszins hun verstand kunnen gebruiken? Ze zijn erg zielig omdat ze niet niet 
genoeg kennis hadden om ze in staat te stellen onderscheid te maken tussen waarheid en 
valsheid, om zich de oorzaak van waarheid eigen te maken en om slechtheid te verwerpen. 
 
Antwoordt (11) 
Het eten van vlees wordt niet voorgeschreven door de Veda’s, het zijn de schrijvers van de Vama 
Margis die de Vedische teksten hebben vervuild met deze bedoelingen, ze vierdienen het om 
duivels in mensengedaante te worden genoemd. De Vama Margis commentatoren en anderen die 
gedachteloos de Veda’s hebben beschimpt zonder het goed te bestuderen of geen juiste 
informatie ervoer hebben gekregen, zullen ongetwijfeld lijden door deze zonde. De waarheid is 
dat al diegenen die de Veda’s in het verleden hebben verworpen, het nu doen, of in de toekomst 
zullen doen, doordat ze verkeren in duistere onwetendheid grote pijnen en ellende zullen kennen 
en geen geluk zullen ervaren. Het is de plicht van alle mensen om hun gedrag naar de leer van de 
Veda’s vorm te geven. Het was de Vama Margis te doen om hun eigen lusten te vervullen zoals 
eten van vlees, wijn te drinken, overspel en bandeloze sex om deze zaken op te schrijven en te 
doen alsof het de leer is van de Shastra’s en de Veda’s. Vervolgens verwierpen de Charvaks, de 
Boeddhisten en de Jains de Veda’s nadat ze zagen dat volgelingen ervan zulke slechte 
gedragingen hadden. Ze vestigden een nieuwe religie die atheïstisch en anti-Vedisch is. Hadden 
de Chavakas de originele Veda’s gelezen dan waren ze nooit mislukt door de valse commentaren 
om de Veda’s te verwerpen. Ze zijn erg zielig. Als ellende en afbraak aanstaande is dan is het 
verstand ver te zoeken.  
 
Nu zullen we de verschillen behandelen tussen het Charvaka geloof en gelijksoortige. Ze lijken 
heel erg op elkaar. 
a. De Charvaka geloven dat de ziel tegelijk met het lichaam ontstaat en ook ophoudt te 
bestaan zodra het lichaam oplost. 
b. Zij geloven niet dat de ziel kan reizen, noch geloven zij in een volgend leven. 
c. Zij verwerpen allerlei vormen van bewijs behalve dat van directe waarneming. 
 
De etymologische betekenis van het woord Charvaka is dat van een sluw persoon die 
welbespraakt is en geniet van ruzie maken.  
 
Maar de Boeddhisten en Jains geloven wel in de vier vormen van bewijs, zoals directe 
waarneming, eeuwigheid van de ziel, dat de ziel kan reizen, en in een volgend leven en verlossing. 
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Dit zijn de voornaamste verschillen tussen de Charvakas enerzijds en de Boeddhisten en Jains 
anderzijds. 
De overeenkomsten zijn: 

1. Atheïsme. 
2. Het verwerpen van God en zijn woord, de Veda’s. 
3. Vijandigheid ten opzichte van andere religies. 
4. Geloof in werking van de zes handelingen die we later beschrijven. 
5. Geen geloof in de eerste oorzaak van ons bestaan. 

 
De Boeddhisten geloven dat er een onlosmakelijke relatie bestaat tussen oorzaak en effect, dat is 
dat het oorzaak impliceert het effect, en het effect de oorzaak. In dat mentale proces ontstaat 
een indruk na directe waarneming. Zonder de hulp van redenering kan men de wereldse zaken 
niet begrijpen. De Boeddhisten hechten groot belang aan gevolgtrekking (oorzaak en gevolg) en 
hebben zo een systeem van geloof ontwikkelt dat anders is dan die van de Charvakas. 
 
Het volgende zijn de verschillende vormen van het Boeddhisme. 

1. Madhyamika 
2. Yogachara 
3. Sautantrika 
4. Vaibashika 

 
Taalkundige betekent het woord Bauddha (Buddhist) “hij die handelt volgens de regels van 
redenering, dat is hij die redenering accepteert als de hoogste en enige autoriteit. 
 
Ad (1) Madhyamika; leert dat alles niets is, alles is ontstaan uit het niets en zal uiteindelijk opgaan 
in het niets. Alles wat wij bereiken bestaat net zo lang als dat wij het kunnen bevatten en zien. Als 
onze zintuigen niet meer actief zijn, dan verdwijnen de objecten van perceptie en verbeelding in 
het niets. Bijvoorbeeld, een kan bestaat niet voordat het is gemaakt, als het is gebroken dan 
houdt het op te bestaan. Het bestaat alleen zolang het een object is van onze perceptie, maar als 
ons bewustzijn zich richt op andere objecten dan raakt het uit onze perceptie en zal het ophouden 
te bestaan. Daarom is niets de enige entiteit. 
 
Ad (2) Yogachara leert dat niets kan bestaan buiten de menselijke bewustzijn, met andere 
woorden, alle objecten lijken te bestaan in de geest. Bijvoorbeeld, de kennis van het bestaan van 
de kan verblijft al in de ziel (bewustzijn) daarom krijgt een bepaalde object de naam van een kan. 
Als deze begoocheling niet van tevoren had bestaan in de bewustzijn, hoe had hij het anders in 
woorden kunnen bevatten? 
 
Ad (3) Sautantrika leert dat het bestaan van objecten in het universum voornamelijk bestaat uit 
gevolg. Er is niets dat in zijn geheel gekend kan worden door directe waarneming. Het geeft de 
benodigde informatie maar perceptie kan echter alleen ontstaan door middel van gevolgtrekking.  
 
Ad (4) Vaibashika leert dat wanneer een object gekend kan worden door directe waarneming er 
geen mentaal beeld van het externe object gevormd kan worden in het bewustzijn. Bijvoorbeeld, 
als iemand zegt hier is een blauwe kan betekent het dat de baluwe substantie in de vorm van een 
kan alleen blijkt te bestaan buiten zijn bewustzijn. 
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Hoewel de grondlegger van het Boeddhisme Buddha was zijn er door onderlinge 
meningsverschillen onder zijn volgelingen uiteindelijk vier vormen ontstaan. Bijvoorbeeld, als de 
duisternis begint aan te doen dan zal een losbol zich haasten zijn liefje op te zoeken, terwijl een 
wijs en geleerde mens zich zal haasten met het verrichten van rechtschapen daden zoals 
waarheidlievendheid. Dus op hetzelfde moment handelen twee verschillende mensen op een 
andere manier; elk naar het eigen verstand. 
 
Van de vier vormen leert de Mandhyamika dat alle percepties van voorbijgaande aard zijn, de 
perceptie van een object op het ene moment is verschillend van wat het was een moment ervoor. 
Alle kennis is daarom vergankelijk. 
 
De Yogachar leert dat alle plezier leidt tot verdriet, omdat het vervullen van een verlangen geen 
voldoening geeft. Als het ene verlangen is vervuld neemt een andere haar plaats in en dus kent 
men zo geen vrede. 
 
De Sautrantika leert dat lle objecten gekend kunnen worden door hun Lakshanas, net zoals de koe 
gekend kan worden door haar eigen Lakshanas en het paard door het eigen onderscheidende 
Lakshanas. Lakshanas huizen in het object waar zij aan toegeschreven zijn. 
 
De Vaibhasika leert dat het enige bestaan het niets is. Er is hier een overeenkomst tussen de 
Madhyamika en Vaibhashika vorm. Er zijn vele elkaar tegensprekende vormen van het 
Boeddhisme. De vier hoofdvormen zijn deze. 
 
Antwoordt van Dayanand 
Indien alles niets is, dan kan het niet zo zijn dat de kenner van het niets ook niets is, omdat als hij 
zelf niets is dan kan hij onmogelijk het niets niet kennen. Het is derhalve duidelijk dat zelfs vanuit 
het Boeddhistisch standpunt bekeken er twee entiteiten moeten bestaan, de kenner die het niets 
kent en het object dat gekend wordt, het niets. En als je de Yogachara leer volgt dan moet je 
concluderen dat er niets kan bestaan buiten het bewustzijn, dus dan moet zelfs een object als een 
berg al gezeteld zijn in de bewustzijn. Maar dit is absurd omdat een berg niet kan worden 
vastgehouden in het bewustzijn. De berg moet dus al bestaan buiten het bewustzijn en een 
perceptie van dit object wordt dan gevormd in het bewustzijn, in de ziel. 
 
De Sautrantika leert dat niets gekend kan worden door directe waarneming of kennen ervan, alle 
kennis wordt verkregen door gevolgtrekking. Ons antwoordt hierop is, dat als dit waar is dan 
moet de verkondiging van geloof en het bestaan van de persoon die het verkondigt het resultaat 
zijn van gevolgtrekking. En als dat dan zo is dan is het niet logisch om te zeggen “hier is een 
pitcher”. In plaats daarvan moet je dan zeggen “dit is een deel van een pitcher” maar de 
benaming pitcher kan niet slechts gelden voor een deel ervan, het is van toepassing op de totale 
samenstelling van de delen van de pitcher gezien als een object. Hier is een pitcher kan alleen 
door iemand gezegd worden die kennis heeft gekregen door direct herkennen en niet door 
gevolgtrekking, omdat het geheel de samenstellende delen doordringt, en daarom, als het geheel 
is waargenomen door direct kennen, daarvan kan dan gezegd worden dat alle delen waaruit het 
bestaat wordt individueel waargenomen op dezelfde wijze. Met andere woorden de pitcher 
wordt waargenomen als samengesteld uit allerlei onderdelen. 
 
De Vaibhashikites hebben ongelijk als ze zeggen dat als iets gekend wordt door directe 
waarneming, er geen mentale beeld wordt gevormd van het object in het bewustzijn terwijl deze 
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daarbuiten wel bestaat. Omdat direct kennen onmogelijk is tenzij er een perceptie of 
beeldvorming is van een object en er een kenner hiervan is. Hoewel het object van de perceptie 
buiten het bewustzijn bestaat, is perceptie onmogelijk tenzij er een mentaal beeld van het 
externe object wordt gevormd in het bewustzijn.  
 
We gaan verder met het bestuderen van de andere doctrines van de vier vormen: 

1. Als het waar is dat alle waarnemingen van voorbijgaande aard is dan zouden wij geen 
herinneringen hebben, maar feit is dat we ons wel kunnen herinneren wat wij in het 
verleden hebben gehoord en gezien, daarom is dit geloof in het voorbijgaande aard van 
waarneming onjuist. 

2. Het is onjuist om te zeggen dat er in deze wereld alleen ellende en verdriet bestaat, en 
dat er helemaal geen geluk bestaat, omdat wij verdriet niet kunnen kennen zonder geluk 
te hebben ervaren, net als men de nacht alleen kan kennen in relatie tot de dag en vice 
versa. 

3. Het is ook fout om te zeggen dat Lakshana altijd huist in het object waarvan het de 
Lakshana is, soms is dit zo en soms niet. Bijvoorbeeld; licht wordt altijd herkend door het 
oog, dus, de laatste is de Lakshana van het eerste, terwijl licht de Lakshya is (dat wat 
gekend wordt door middel van de Lakshana. Maar het oog - de Lakshana is apart van het 
licht, de Lakshya. Je kan dit ook voorstellen door de relatie te nemen tussen de kleur van 
de pitcher en het oog als een illustratie.  Nu een voorbeeld waarmee wij laten zien dat 
een Lakshana kan huizen in de Lakhsyas. De mogelijkheid om reuk voort te brengen is een 
Lakshana van Prithvi. Het huist in Prithvi en kan er nooit van gescheiden worden. Het is 
daarom duidelijk dat Lakshanas niet noodzakelijkerwijs huist in hun Laksyas. 

4. Het idee dat het niets het enige bestaan zou zijn is al besproken en verworpen. 
 
De Jains geloven in dezelfde Tirathankaras (perfecte wezens of incarnaties) als de Boeddhisten. 
Deze twee geloven zijn derhalve identiek. Zij geloven dat de vier vormen van geloof die wij 
hierboven hebben besproken de manieren zijn om bevrijdt te worden van begeerte naar wereldse 
zaken en dit dan leidt tot nirvana, of uitsterven van de ziel. Dit is hun verlossing. Zij leren hun 
volgelingen de weg van Yogachara en ook dat de woorden uitgesproken door de leraar waard is 
om te geloven en dat het intellect dat geen begin kent, verward door passie en begeerte, 
verschillende vormen lijkt aan te nemen.  
 
De vijf vormen van bewustzijn van de wereld; 

1. Perceptie van objecten, zoals kleuren gezien door het zintuig als de ogen, behelzen Rupa 
Skandha. 

2. Kennis verkregen door het denkvermogen behelst Vijnana Skandha. 
3. Kensaties als pijn of plezier, het resultaat van Rupa Skandha en Vijnana Skandha, behelst 

Vedana Skandha. 
4. Het geloof in de relaties van woorden als koe, die een bepaald object beschrijft behelst 

Sanja Skandha. 
5. Verschillende vormen van Klesha’s (kwellingen) zoals radeloze liefde en haat, of 

Upaklesha’s ( mildere vormen van Klesha’s) zoals honger en dorst, vurige passie, 
nalatigheid, ijdelheid, deugdzame en zondige daden, het resultaat van Vedana Skandha, 
behelst Sanskara Skandha. 

 
Het Boeddhisme leert ons dat de wereld bestaat uit pijn en verdriet en het is vol van tranen. En 
het stelt dat men zich moet zien te bevrijden van de zorgen van deze wereld. Dit is volgens de 
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Charvaka de hoogste vorm van verlossing. De Boeddhisten geloven ook in de afleidbare methode 
van redenering en ontkennen het bestaan van de ziel. Een van hun geschriften zegt; het is de 
plicht van Boeddhisten om te geloven in hem die alles begrijpt over de heren van de werelden, 
ook gekend als Tirathankaras zoals de Buddha, die perfecte kennis bezit en de wereld heeft 
afgewezen en verlichting en zaligheid heeft bereikt in het leven, die de zaken apart predikt en 
minutieus is beschreven op verschillende manieren.  
 
“Je moet ook geloven in de leer (zoals het niets) van de verschillende Guru’s (leermeesters) die 
een heldere en diepgaande betekenis hebben en die hiervoor kort zijn beschreven openlijk of 
bedekt. 
 
“Alleen de Dwadashayatanapuja (of de aanbidding van de twaalf plaatsen) kan verlossing 
brengen. Een Boeddhist moet daarom allerlei materialen verzamelen voor het offer en twaalf 
plaatsen bouwen en deze op de juiste wijze aanbidden. Waarom zou hij iets anders aanbidden? 
 
“De Boeddhistische Dwadashayatanapuja gaat over het tonen van respect aan de vijf organen van 
sensatie zoals de oren, ogen, neus, mond en het orgaan van gevoel, de vijf organen van actie zoals 
spraak, beweging, afscheiding en voortplanting, de principe van aandacht en het principe van 
onderscheid door deze ongelimiteerd toe te staan. Dit is het geloof van de Boeddhist. 
 
Antwoordt van Dayanand 
Als de wereld zou bestaan uit slechts pijn en verdriet dan zou geen levende ziel de neiging voelen 
om iets te willen in deze wereld; maar het is ons dagelijkse ervaring dat de zielen wel een 
verlangen hebben naar de objecten van deze wereld, het kan daarom niet waar zijn dat er alleen 
maar pijn en verdriet bestaat in de wereld. We kunnen zowel verdriet als pijn vinden in deze 
wereld. Als de Boeddhisten dit echt geloven hoe komt het dan dat ze toch zorg dragen voor een 
gezonde lichaam, ze nemen voedsel en drank tot zich en volgen ook de wetten van gezondheid en 
als ze ziek worden dan nemen ze ook nog medicijnen. Waarom geloven zij dat deze zaken tot 
geluk leiden? Als ze beweren dat ze dit doen maar tegelijk ook geloven dat het leidt tot pijn en 
verdriet dan kan dat nooit waar zijn omdat de ziel alleen dat opneemt dat tot haar geluk leidt en 
afstoot dat wat tot ellende en verdriet leidt. Praktiseren van deugd, verkrijgen van kennis en 
wijsheid, omgang met de goeden en soortgelijke leiden ongetwijfeld tot geluk van de mens. Geen 
enkel wijs mens zal beweren dat dit leidt tot pijn en verdriet. Het zijn alleen de Boeddhisten die 
dit geloven. Wat betreft de vijf Skandhas hiervoor beschreven, ze zijn niet uitputtend, want als je 
Skandhas op deze wijze classificeert dan weet je niet wat het eind zou zijn. Zij geloven dat de 
Tirathankaras de leraren en meesters waren van deze wereld, terwijl ze weigeren te geloven in de 
eeuwige, superieure Geest die de heer is der heren, meester der meesters. Wij zijn wel benieuwd 
naar wie de leraar was van deze Tirathankaras? Als ze beweren dat de leraren kennis 
voortbrengen uit hun geest, dan kan dit nooit waar zijn omdat een effect nooit kan bestaan 
zonder een oorzaak. En als dit waar zou zijn waarom lukt het de Boeddhisten van deze tijd dan 
niet om geleerde te worden zonder te studeren met anderen of te luisteren naar wat ze 
onderwijzen of door met ze om te gaan? Nu dit het geval is, is hun stelling die geheel ongegrond is 
en tegen het verstand ingaat totaal waardeloos en vergelijkbaar als het ijlen van een aan delirium 
lijdende patiënt vanwege hoge koorts. Als ontkenning van al het bestaan het geloof is van de 
Boeddhisten, kan dit nooit worden gevalideerd omdat dat wat eenmaal bestaat nooit kan 
ophouden te bestaan, het kan wel worden omgezet tot wat subtieler vorm, de elementen van 
waaruit het hele universum uit is opgebouwd. Daarom is ook deze stelling van de Boeddhisten 
onjuist. 
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Als zij geloven dat alleen door het verkrijgen van rijkdommen en andere wereldse bezit dat de 
hiervoor genoemde Dwadashayatanapuja (aanbidding van de twaalf plaatsen) die verlossing 
brengen, geboden kan worden, waarom aanbidden ze dan ook niet de tien Paranas, de nerveuze 
krachten en de ziel die de elfde? Als het aanbidden van de zintuigen en het verstand (dat is er 
slaaf van worden) het middel is om verlossing te bereiken, wat is dan het verschil tussen de 
Boeddhisten en de zinnelijke? Nu het de Boeddhist niet is gelukt om te ontsnappen aan de 
slavernij van de zintuigen, hoe kan het ze ooit lukken om verlossing te bereiken? Zij die verslaafd 
zijn aan hun zintuigen kunnen nooit ervaren wat verlossing betekent. Wat een prachtige 
vooruitgang hebben de Boeddhisten bereikt in onwetendheid. Zij hebben geen gelijke in deze. Het 
is vrijwel zeker dat dit het resultaat is van hun afwijzing van de Veda’s en God. Eerst hebben ze 
bedacht dat er in de wereld niks anders dan ellende en verdriet bestaat en daarna hebben ze de 
doctrine van Dwadashayatanapuja (aanbidding van de twaalf plaatsen) bedacht. De vraag is of 
deze Dwadashayatanapuja bestaat uit het aanbidden van objecten die buiten in de wereld 
bestaan. Als deze vorm van aanbidding tot verlossing kan leiden, dan moet het een man met 
gesloten ogen ook lukken om diamanten te vinden. Deze mensen zijn door het verwerpen van de 
Veda’s en God in hele domme dingen gaan geloven. En als ze toch enige geluk willen vinden dan 
moeten ze hun heil zoeken bij de Veda’s en God om zo de ware reden van hun bestaan te 
ontdekken.  
 
Het boek Vivekavilasa beschrijft het Boeddhisme aldus: 

1. Het Boeddhisme kent vier edele waarheden, de eerste is: 
2. Sugatadeva, ook gekend als de Budha is de heer die waardig is om te eren. 
3. Het universum is van nature transcendent. 
4. Alle mannen en vrouwen moeten streven naar goedheid. 
5. Allen moeten de wetenschap van de Tatwas oftewel de edele waarheden 

bestuderen. 
(2) De mens moet begrijpen dat deze wereld een tranendal is, pas dan kan hij        

vooruitgang boeken. Dit zijn de achtereenvolgende stappen die genomen moeten worden. 
 

(3) Er bestaat niks anders dan ellende en verdriet in deze wereld. Men moet begrijpen dat 
er vijf Skandjas zijn of wereldlijke vormen van bewustzijn die als volgt zijn: 
Rupa Skandha 
Vijnana Skandha 
Vedana Skandha 
Sanskara Skandha 

 

(4) De vijf zintuigen en haar vijf objecten, het principe van attentie, het principe van 
onderscheiden, zijn de twaalf Ayatanas (zetels) van dharma (rechtvaardigheid). 

 
(5) Passies zoals liefde en haat in de harten van de mens heet Samudaya. De ziel en haar 
natuur en eigenschappen bezitten Akhya die weer Samudaya doen ontstaan. 

 
(6) Alle impressies zijn van voorbijgaande aard, begeerte beheersen is het pad van de 
Boeddhist en het opgaan van de ziel in het niets behelst haar verlossing. 
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(7) De Boeddhisten geloven slechts in twee vormen van bewijs; directe waarneming en 
gevolgtrekking. Vaibhashika, Sautrantika, Yogachara en Madhyamika. 

 
(8) Vaibhashika stelt dat alle objecten, wiens kennis bestaat in ons bewustzijn, een 
weerspiegeling kent omdat de perfecte mens (een Boeddha) niet kan geloven in het 
bestaan van dat wat niet al bestaat in zijn bewustzijn, terwijl Sautrantika zegt dat alle 
objecten slechts een subjectief bestaan heeft, ze bestaan niet in de echte uiterlijke 
wereld. 

 
(9) Yogachara leert ons dat het vermogen om te redeneren een vaste vorm heeft, terwijl 
de Madhyamika geloofd in het bestaan van ideeën van objecten in het bewustzijn, maar 
geloven niet dat de objecten daadwerkelijk bestaan in de materiële wereld. 

 
(10) Alle vier de richtingen geloven dat verlossing bestaat uit het beheersen van passies 
als liefde en andere passies in het menselijke bewustzijn. 

 
(11) Het gebruiken van huid van de dieren als zetel, het dragen van een waterzak, scheren 
van het hoofd, baard, en snor, het dragen van kleding gemaakt van schors, eten voor 9 
uur in de ochtend, vermijden van afzondering en het dragen van roodkleurige kleding zijn 
de gebruiken die Boeddhisten volgen. 

 
Antwoordt 
Als Sugatadeva, ook wel geheten de Boeddha alleen de deva of heer is van de Boeddhisten dan 
willen we graag weten wie zijn leraar was? 
 

(6) Als de wereld een transcendente is dan, dan zou je een object die weer na lange tijd 
ziet je niet kunnen herinneren, noch is het mogelijk dat het object daar nog staat, 
niemand zou het zich kunnen herinneren. Als de Boeddhisten daadwerkelijk geloven dat 
de wereld van voorbijgaande aard is en slechts een weerspiegeling is van korte duur dan 
zal hun verlossing ook slechts van korte duur moeten zijn. 

 
(8) Als alle objecten die wij waarnemen bewustzijn bezit dan moeten onbezielde objecten 
ook bewustzijn bezitten en bewustzijn uitoefenen. Hoe kan iets dat door de zintuigen 
waarneembaar is niks zijn? 

 
(9) Als het intellect een vorm zou hebben dan moet het zichtbaar zijn. Het kan nooit waar 
zijn dat de uiterlijke wereld slechts een inbeelding van ons bewustzijn is, omdat er geen 
waarneming kan zijn zonder het bestaan van een object wiens perceptie wordt gevormd 
in onze bewustzijn. 

 
(10) Als het laten ophouden van passie en begeerte verlossing betekent, dan moet 
Sushupti (droomloze slaap) ook als verlossing worden gezien, maar zo een geloof is 
tegengesteld aan de regels van kennis en onwaardig voor acceptatie. 

 
Wij hebben kort het Boeddhisme besproken en de doctrines en geloof van het Boeddhisme 
uitgelegd. Alle verlichte en geleerde mensen zullen na bestudering van deze begrijpen hoeveel 
kennis de Boeddhisten bezitten en begrijpen wat het Boeddhisme inhoudt. De Jains geloven 
hetzelfde. 
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In de Prakarnaratnakara, deel 1, genaamd Nyaychakrasana staat geschreven dat de Boeddhisten 
geloven in vijf beginselen die zich door de eeuwen heen vernieuwen: 

1. Akasha, een subtiele materie, iets als ether 
2. Tijd 
3. de Ziel 
4. Pudgala, materiële atomen 

 
De Jains geloven in zes beginselen die zijn: 

1. Dharma 
2. Adharma 
3. Akasha 
4. Pudgala, materiële atomen 
5. De ziel 
6. Tijd 

 
Ze geloven dat van deze zes tijd niet een Astikaya (beginsel) is, het zou slechts een beginsel 
moeten zijn maar is dat niet echt. 

1. Dharma, is het beginsel dat bestaat in de ziel en Pudgala, de materiële atomen- (waarin 
veranderingen ontstaan door verandering in beweging) en de uitstraling wordt die de 
beweging behoudt. Het is op ontelbare plekken te vinden, werelden en in ongelimiteerde 
hoeveelheden. 

2. Adharma is het beginsel waardoor de ziel tot rust wordt gebracht en de materiële atoom 
waarin veranderingen zijn gekomen door rust. 

3. Akasha is de alomtegenwoordige beginsel die is de steun van alle zielen en materiële 
atomen waarin ze rondgaan en het indringen en uittreden plaatse vindt. 

4. Pudgala (oermaterie) is het beginsel van de oorzaak van het universum; het is 
onzichtbaar, eeuwig en simpel. Het kan gekend worden door haar smaak, kleur en geur, 
en is onderworpen aan ontwikkeling en desintegratie. 

5. Jiva (de ziel) is het beginsel waarin het bewustzijn zetelt, en kan kennis verkrijgen en 
wordt beïnvloedt door ontelbare veranderingen (het beïnvloedt haar omgeving). Het is de 
doener van acties en de plukker van de vruchten.  

6. Kala (tijd) is de houder van de vijf bovenvermelde beginselen die dichtbij of verweg, 
nieuw of oud en waarin alle huidige activiteiten plaatsvinden. 

 
Antwoordt 
Het idee van de Boeddhisten dat de beginselen elke nieuwe tijdsperiode weer nieuw kan zijn, is 
erg onjuist omdat Akasha, tijd, de ziel en atomen nooit nieuw of oud kunnen zijn, omdat ze geen 
begin kennen en ook onuitwisbaar zijn omdat het factoren zijn van de oorzaak van het universum. 
Hoe kunnen dan de termen oud en nieuw van ze op toepassing zijn? 
 
Het geloof van de Jains in het bestaan van de zes beginselen is ook onhoudbaar omdat Dharma 
(rechtvaardigheid) en Adharma ( onrechtvaardigheid) geen beginselen zijn maar eigenschappen 
van de ziel, ze bestaan niet apart van de ziel. Het zou prima geweest zijn als ze zouden geloven in 
de vier beginselen, Akasha, atomen, de ziel en tijd. De Vaisheshika Shastra’s leren dat er negen 
beginselen zijn; Prithvi, Apa, Teja, Vaju, Akasha, Tijd, Ruimte, de ziel ( menselijke of goddelijke) en 
manas. Dit is de enige en juiste leer omdat deze negen beginselen zijn verzekerd door de 
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filosofen. Het is pure vooringenomenheid van de zijde van de Boeddhisten om te geloven in een 
bewuste entiteit, de ziel en weigeren te geloven in de andere, in God. 
 
De zeven Bhangas of Periphrases en Syadvada van de Boeddhisten en Jains zijn als volgt: 

1. Het vaststellen van het bestaan van een object behelst de eerste Bhanga. Als we 
bijvoorbeeld zeggen “de pot bestaat”, dan bevestigen wij haar bestaan en ontkennen 
haar niet-bestaan. 

 
2. Het vaststellen van het niet-bestaan van een object behelst de tweede Bhanga. Als we 
bijvoorbeeld zeggen “de pot bestaat niet” dan ontkennen we haar bestaan. 
 
3. Het vaststellen van het bestaan van een object naar door te ontkennen dat het verschilt 
van wat het niet is behelst de derde Bhanga. Als we bijvoorbeeld zeggen “de pot bestaat, maar 
het is niet een stuk stof”, dan bevestigen we het bestaan van de pot en ontkennen dat het een 
stuk stof is. Dit verschilt heel erg van de twee eerste Bhangas.  
 
4. De vierde Bhanga bestaat uit de bevestiging van het bestaan van een object en het 
ontkennen van het bestaan van hetzelfde object als een tweede object. We zeggen dan 
bijvoorbeeld “de pot bestaat maar het bestaat niet als een tweede object, we bevestigen haar 
bestaan, maar bevestigen ook haar niet-bestaan tegelijkertijd. 
 
5. De bevestiging dat het fout is om een object dat te noemen wat het niet is behelst de 
vijfde Bhanga. Het is bijvoorbeeld fout om een pot een stukje stof te noemen. Het is juist om het 
een ‘’ghatship’’ te noemen ( het is feitelijk een pot) van een ghat (pot) en onjuist om te bevestigen 
dat het een potship is (dat het feitelijk een stuk stof is). 
 
6. Om bevestigen dat het onjuist is om een object dat te noemen wat het niet is en dat wat 
het wel is behelst de zesde Bhanga. Bijvoorbeeld, dat wat geen pot is moet ook niet zo besproken 
worden en dat wat een pot is moet zo besproken worden. 
 
7. De zevende Bhanga bestaat uit de wens om over een object te spreken maar het bestaat 
niet, maar het is niet wenselijk om te spreken van een ander object zoals een pot. 
 
Net zoals 

1. Bevestigen dat de ziel is, maar in de niet bestaat, niet bezielde objecten is de eerste 
Bhanga. 

2. Bevestigen dat de ziel niet bestaat in de dode, levenloze materie is de tweede Bhanga. 
3. Bevestigen dat de ziel onbeschrijflijk is behelst de derde Bhanga. 
4. Bevestigen dat de ziel zich manifesteert als het in een lichaam zit, maar als het het 

lichaam verlaat, het ongemanifesteerde blijft is de vierde Bhanga. 
5. Bevestigen dat de ziel bestaat maar dat het onbeschrijflijk is is de vijfde Bhanga. 
6. Stellen dat de ziel onherkenbaar is voor de zintuigen en onzichtbaar is behelst de zesde 

Bhanga. 
7. Stellen dat de ziel is, omdat het bestaat is afleidbaar en tegelijkertijd dat het niet is omdat 

het niet zichtbaar is, dat het onveranderlijk is, terwijl het tegelijkertijd ook steeds 
verandert, en ook niet gezegd kan worden dat het van iets verandert naar niets, noch dat 
het van niets iets kan worden behelst de zevende Bhanga. 
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Er bestaan ook eeuwige en niet-eeuwige Saptabhangas (zeven omschrijvingen). Elk object kan 
Saptabhangas zijn door haar speciale karakteristieken en algemene karaktereigenschappen, 
eigenschappen en veranderingen die erin plaatsvinden.  
 
Dit zijn de Saptabhangi en Syadvada van de Boeddhisten en de Jain 
 
Antwoordt 
Al het hiervoor beschreven kan worden uitgedrukt door gebruik van termen als Anyonyabhava (of 
wederzijds ontkenning van identiteit), Sadharmya (evenbeeld) en Vaidharma (ongelijkenis). Om 
zulke eenvoudige uitingen opzij te zetten en bezig te gaan met het verzinnen van methodes om 
gedachten te omschrijven kan geen ander doel hebben dat het strikken van de onwetenden. Zie 
hier! De ziel als een zielloos object bestaat niet, noch bestaat het zielloze als een die een ziel bezit. 
Het feit dat de ziel bestaat en de dode zielloze materie bewijst haar gelijkenis en evenbeeld, 
terwijl het feit dat iemand bewustzijn kent en de ander niet bewijst haar verschil met elkaar, met 
andere woorden bewustzijn bestaat in de ziel, maar levenloosheid niet. Op dezelfde wijze kan je 
makkelijk haar Saptabhangas en Syadvada begrijpen als even nadenkt over de overeenkomsten 
en verschillen van de karakteristieken van het object. Waarom is het dan nodig om zulke absurde 
terminologie en expressies te bedenken? 
 
De Boeddhisten en de Jains geloven allebei in Saptabhanga en Syadvada, maar toch bestaan  er 
kleine punten van verschil. 
   
Nu bespreken wij de religie van de Jains. 
 

1. De Jains geloven in de twee principiële entiteiten, de een bezit bewustzijn en de ander 
heeft geen bewustzijn; Viveka betekent onderscheid van het een van de ander. Viveki is 
hij die dat accepteert wat waardig is om geaccepteerd te worden en verwerpt dat wat 
verwerping waardig is. 

2. Het is het beste om de zinloze religie te verwerpen die leert dat er een maker is van het 
universum, vrij van passie en wensen, die de wereld heeft gemaakt, en om de Jain religie 
te omarmen die ons leert dat de ziel de hoogste licht bezit en gerealiseerd kan worden 
door beoefening van Yoga. 

Zij hechten alleen geloof in de ziel als een bewust entiteit. De Boeddhisten en Jains stellen dat er 
geen eeuwige, perfecte God bestaat. Raja Shiva Prasad beschrijft in zijn boek genaamd de Itihas 
Timirnashak dat zij twee namen hebben, Jain en Bouddha (Boeddhist). Deze twee woorden zijn 
synoniemen van elkaar. Maar sommige Boeddhisten zijn Vama Margis, ze eten vlees en drinken 
alcohol. De Jains verschillen van hen. Mahavira en Gautama Gandharas (heer der heren) worden 
door de Boeddhisten Boeddha's genoemd, terwijl ze van de Jains de namen Ganthara en Jinavara 
hebben gekregen. Raja Shiva Prasad wiens voorvaderen generaties lang Jains zijn geweest schrijft 
in de derde hoofdstuk van zijn boek de Itihas Timirnashak dat Jina ongeveer 1000 jaar voor Swami 
Shankaracharya heeft geleefd. Het Boeddhisme en Jainisme hebben in heel Bharat geprevaleerd. 
Hij heeft de voetnoot toegevoegd; ‘’met de term Bauddha (Boeddhisme) bedoelen wij het anti-
Vedische religie die heeft geprevaleerd in heel India van de tijd van Gandhar Mahavir, of Gautama 
Swami tot en met Swami Shankar en die volgelingen had in de koningen als Ashoka en Samprati”. 
De religie van de Jains is er onderdeel van. De woorden Jina waarvan Jain is afgeleid en Buddha 
waarvan het woord Baudda (Boedhist) is afgeleid zijn synoniemen van elkaar. Het woordenboek 
geeft dezelfde betekenis aan beide woorden. Zowel de Jain als de Boedhisten geloven in 
Gautama. Daarnaast wordt Shakyamuni Gautama Buddha ook Mahavira genoemd in de 
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historische boeken, zoals Dipavansha van de Boedhisten. Hieruit wordt het helder en duidelijk dat 
in de tijd van hem beide religies een waren. De vreemdelingen (Europeanen) noemen ze bij de 
naam van Boedhisme, alleen om deze reden hebben wij de volgelingen van Gautama niet Jains 
genoemd en noemen Boedhisten. 
 

De Amarkosha zegt hetzelfde: 
 
Amarkosha, I, i, 8, 9,10 
“Hij wordt genoemd Sarvajna Sugata Buddha, Dharmaraja, Tathagata Samantabhadra, Merajit, 
Lokajite, en Jina etc”. Het moet nu toch duidelijk zijn dat Baudha en Jina, of Bauddha (Boedhist) 
en Jainee, de een en hetzelfde zijn? Heeft Amar Singh een fout gemaakt door te schrijven dat 
Budha en Jina de namen zijn van dezelfde persoon? De onwetende Jainies weten niet over hun 
eigen geloof noch weten ze iets van andere geloven. Gedreven door vooringenomenheid praten 
ze een boel nonsens, maar de geleerden onder hem weten heel goed dat de Buddha synoniem is 
voor Jina en Bauddha (Boedhist) synoniem is voor Jainee. Hier bestaat geen twijfel over. 
 
De Jainies geloven dat de ziel zelf God wordt, hun Tirthankaras die verlossing hebben bereikt zijn 
God geworden. Zij geloven niet in de eeuwige God. 
 
Sarvajna (alwetend), Vitaraga (vrij van passie van liefde enzo) Arhan (waardig voor aanbidding), 
Kevali (gered), Trithankrit (schijnheiligheid) en Jina (overwinning) zijn de zes normen van de 
Goden van de atheisten (Jains en Boedhisten). 
 
Chandrasuri beschrijft de natuur en eigenschappen van het heilige wezen in zijn boek genaamd 
Aptanishchayalankara: 
 
Vraag 

1. Voorwaar is hij die vrij is van duivelse eigenschappen als de passie van liefde, etc, waardig 
om aanbeden te worden in de drie werelden, en alle vormen van kennis bezit en 
alwetend is en aanbidding waardig, hij is de Superieure God. 

 
Trautatitas schrijft: 
2. Er bestaat geen alwetende, eeuwige God die door empirisch bewijs bewezen kan worden 
omdat wij er nu ook niet kunnen zien. Nu er geen empirisch bewijs is, kan er ook geen afleidbaar 
bewijs zijn omdat afleidbaar bewijs alleen geleverd kan worden na directe waarneming van een 
deel ervan. 
3. Nu er geen directe waarneming mogelijk is, is er ook geen getuigenis of verbaal autoriteit 
beschikbaar om te bewijzen dat een eeuwige, onsterfelijke, alwetende superieure geest bestaat. 
Nu deze drie bewijzen niet aanwezig zijn, zijn ook Arthavada (ophemelen of neerhalen), Prakriti 
(of oermaterie) en Ithias (geschiedenis) van geen waarde. 
4. Net als Bahubrihi samenstelling van het bestaan van de onzichtbare hoogheid niet 
worden gedemontstreerd. Zonder te horen van God en priesters, de herhaling van zijn natuur, 
eigenschappen enzo is het onmogelijk. 
Antwoordt 
Als er geen God was geweest wie heeft dan de lichamen gemaakt van de ouders van jou God 
Arhan? Een lichaam met alle noodzakelijke organen op de juiste plekken en in de staat om alle 
noodzakelijke functies juist uit te voeren heeft zeker een maker nodig- een de alle elementen op 
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de juiste wijze weet te combineren- om tot leven gewekt te worden, omdat daar het zielloos en 
levenloos is kan zo een prachtig ontworpen lichaam niet zelf tot leven komen, omdat haar 
basiselementen de kennis niet bezitten om zichzelf op de juiste manier te combineren. Daarbij 
komt, hij die eerst bezit de fouten als passie voor liefde, en er dan later weer van vrij geraakt, hij 
kan nooit God zijn, omdat als de oorzaak die ertoe leidt dat de ziel zich bevrijdt van foute zaken 
als passie voor liefde ophoudt te bestaan dan zal haar effect, dat is verlossing ook ophouden te 
bestaan. Hij die heeft eindige kracht en eindige kennis kan nooit alomtegenwoordig en alwetend 
zijn. Omdat de natuur van de ziel is dat het begrensd is en bezitter is van eindige natuur en 
eindige eigenschappen en activiteit, het kan nooit bezitten of uiteen zetten op een perfecte wijze 
la de verschillende onderdelen van kennis, daarom kan jou Tirthakaras nooit God worden.  
 
2. Geloof Je alleen in dat wat door de zintuigen wordt waargenomen en niet in dat wat anders is? 
Net als dat kleur niet door de oor wordt waargenomen en geluid niet door de ogen; op dezelfde 
wijze is het superieure geest niet waar te nemen door de zintuigen. Hij kan alleen gezien worden 
door een zuivere ziel, iemand die puur is van hart, hij die kennis opdoet door het praktiseren van 
Yoga. Net als dat iemand niet van de vruchten van kennis kan genieten zonder deze eerst te 
vergaren, zo ook kan de superieure geest niet gezien worden zonder het praktiseren van Yoga en 
het verkrijgen van de hoogste kennis. Nochtans, net als de wereld direct herkenbaar is door haar 
eigenschappen te observeren zoals haar vorm enzo, die apart aan haar gerelateerd is, zo worden 
we ons direct bewust of direct waar van God door te observeren en waar te nemen hoe prachtig 
en wonderlijk deze wereld is geschapen. Nogmaals, we kennen allemaal wel de gevoelens van 
angst, schaamte en twijfel die oprijzen op het moment dat we van plan zijn een zonde te begaan. 
Deze gevoelens worden bij ons opgewekt of gevoed door de alwetende superieure geest. En zo 
kunnen we ons direct bewust worden van de aanwezigheid van God. 
 
3. Het bewijs van direct waarnemen net als de afleiding zijn beschikbaar, het bewijs van 
getuigenis in ondersteuning van de eeuwige, zonder begin, alwetende God is geldig. Nu al deze 
bewijzen voorhanden zijn is het niet meer dan juist om de krachten en eigenschappen van God te 
prijzen omdat de natuur, eigenschappen en karaktereigenschappen van een eeuwige substantie 
ook eeuwig is, daarom staat niets ons in de weg om de eeuwige superieure geest te prijzen.  
 
4. Net als geen mensenwerk gedaan kan worden zonder een doener of uitvoerder zo ook kan dit 
meesterwerk - het universum- niet tot werkelijkheid komen zonder een maker ervan. Nu dit het 
geval is kan zelfs een idioot niet het bestaan van God in twijfel trekken. Door te luisteren naar 
priesters die dit prediken wordt het makkelijker om dit te herhalen. 
 
Het is daarom onjuist van de Jains om het bestaan van God te ontkennen door te eisen dat er 
eerst bewijs moet worden geleverd door direkt kennen.  
 
Vraag 

1. Van een eeuwige Shastra kan niet gezegd worden dat het is gecreëerd, omdat hoe kan 
een niet-eeuwige en daarom onbetrouwbaar boek op de juiste wijze een alwetende God 
uitleggen? 

2. Als het bewijs van God moet worden geleverd op basis van zijn woord, komt dat erop 
neer dat de waarheid van een eeuwige openbaring berust op de autoriteit van een 
eeuwige God, terwijl het bestaan van een eeuwige God wordt bewezen op autoriteit van 
eeuwige woord. Dit is een cirkelredenering. 
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3. Als u de Veda voor waar houdt, omdat het het woord van is een alwetende God, hoe kan 
je het bestaan van God bewijzen op autoriteit van dezelfde Veda? Om te kunnen bewijzen 
dat God bestaat en de Veda zijn woord is moet je dus een andere autoriteit vinden. Er 
komt dus geen eind aan het zoeken van autoriteiten op deze wijze. 

 
Antwoordt 
Wij, de volgelingen van de Veda’s houden aan dat God, zijn natuur, attributen en acties eeuwig 
zijn. Eeuwige en substanties zonder begin kunnen geen onderwerp zijn van Anyonyasrya dosha, 
dat wil zeggen dat ze van elkaar afhankelijk zijn voor autoriteit. Net als dat een effect gekend kan 
worden door haar effect en vice versa, en de natuur en eigenschappen van een oorzaak 
permanent verblijft in haar effect, terwijl dat van een effect in haar oorzaak; op dezelfde wijze kan 
God en zijn oneindige attributen zoals kennis etc, zijnde eeuwig, de Veda dat is het woord van 
God, niet beschuldigd worden van Anavastha dosha (afwezigheid van een eind in autoriteit). 
 
U gelooft dat jullie Tirthankaras God is. Dit kan dus nooit waar zijn, omdat om hun lichamen te 
vormen zij ouders nodig hebben gehad. Hoe hadden ze anders soberheid kunnen betrachten en 
kennis kunnen vergaren en verlossing kunnen bereiken? Dat wat het resultaat is van combinaties 
verondersteld dat er aparte onderdelen moeten bestaan van het samen te voegen element. 
Daarom zou u moeten geloven in een eeuwige schepper van de wereld. Hoe groot Siddha (dat is 
hij die de hoogste mogelijke staat van perfectie als mens heeft bereikt) een mens ook moge zijn, 
hij zal nooit volledig de constructie van het menselijke lichaam kunnen begrijpen. Daarnaast als 
een Siddha in een droomloos slaap komt dan is hij zich nergens van bewust. En als de mens 
fysieke of geestelijke pijn leidt dan verdwijnt zijn kennis.  
 
Alleen de Jains met ingepakte intelligentie kunnen geloven dat een entiteit die eindige macht 
bezit en begrensd is, God kan zijn. En als u beweert dat die Trithankaras geboren werden uit hun 
ouders wiens kinderen dan weer hun ouders waren enzovoorts, dan komt er dus geen finale, er 
dan geen eind in de opvolging. 
 
 

Een discussie over theïsme en atheïsme 
 
Hier zijn de vragen uit deel II van de Prakarna Ratnakar over theïsme en atheïsme met onze 
antwoorden. 
 
Vraag 
Er gebeurt niks in de wereld als resultaat van de wil van God. Wat er ook gebeurt is het resultaat 
van handelingen. 
 
Antwoordt 
Als alles het resultaat van handelingen is , wie is dan de uitvoerder van de handelingen? Als u zegt 
dat de ziel de uitvoerder is van de daden dan vragen wij wie de maker is van organen zoals de 
oren waarmee de ziel haar handelingen doet? Als u antwoordt dat de organen zonder begin zijn, 
dan zeggen wij dat wat zonder begin is nooit kan ophouden te bestaan, dan is dus verlossing 
onmogelijk en onnodig. Als u zegt dat net als Pragabhavat (het soort van niet-bestaan dat eerst 
niet bestond voordat het tot bestaan kwam) er geen begin is maar wel een eind, dan is iedereen 
bevrijdt van de noodzaak van het doen van handelingen zonder enige inspanning van hun kant. 
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Als er geen God zou bestaan om de vruchten van de daden van de ziel te geven, dan zal nooit een 
ziel, uit vrije wil straf willen ondergaan voor zondige daden, net als dat criminelen en rovers niet 
uit vrije wil straf ondergaan voor delicten als inbraak, het is de wet die de straf oplegt; op dezelfde 
wijze is het God die de zielen de vruchten van haar daden geeft, goed of slecht, anders is alle 
ordening verloren; met andere woorden deze ene ziel zal daden doen en een andere ziel zal er de 
vruchten van plukken. 
 
Vraag 
God is zonder acties, omdat hij anders de vruchten van zijn daden zou moeten ervaren. Daarom 
moet u net als ons geloven in de perfecte wezens die verlossing hebben bereikt en zonder actie 
zijn.  
 
Antwoordt 
God is niet zonder actie, hij is juist actief. Waarom zou hij niet actief zijn als hij een bewust wezen 
is. Als hij dus actief is kan hij niet actieloos zijn. Een verlicht persoon kan niet geloven in uw 
fictieve God die niets anders is dat uw Tirthankaras- menselijke zielen die verlossing hebben 
bereikt, omdat hij die God wordt dankzij bepaalde oorzaken nooit een eeuwig durend entiteit 
wordt en zal altijd afhankelijk blijven van oorzaken. Zo een God was eerst een menselijke ziel die 
om wat voor reden dan ook Godheid verkrijgt, hij zal dan op een zekere dag weer een menselijke 
ziel worden omdat hij zijn natuur nooit kwijt raakt. Hij was een ziel voor ontelbare jaren en zal dat 
voor eeuwig ook blijven. Het is daarom juist om te geloven in de eeuwige, zelfbestaande God. Let 
op! De ziel in de huidige tijd voert acties uit, deugdzaam of zondig, en het plukt daar de vruchten 
van, plezierig of pijnlijk, maar God niet. Als God niet actief was dan was hij nooit in staat geweest 
om het universum te maken. 
Als u gelooft dat acties zonder begin zijn, maar vergankelijk zoals Pragabhavat, dan staan ze niet 
in intieme, onlosmakelijke relatie tot de ziel, en als dat het geval is dan zijn ze Sanyogya (het 
resultaat van samengaan) en daarom vergankelijk. Als u geloofd dat de zielen in verlossing 
actieloos zijn dan willen we eten of ze dan bewustzijn bezitten of niet? Als u zegt ja dan is het 
duidelijk dat ze mentale activiteit bezitten, maar als ze geen bewustzijn bezitten vragen wij dan, 
zijn ze dan dood, levenloos net als stenen, liggen ze ijdel te zijn op een plek? Als u dit waar vindt 
dan is uw verlossing geen verlossing maar duisternis en gehechtheid. 
 
Vraag 
God is niet al doordringend, want als dat zo zou zijn dan zouden alle objecten bewustzijn bezitten 
en dan zou de mensheid niet verdeeld worden in vier klassen, Brahman, Kshatriya, Vaishya en 
Shudra, sommigen hoger dan de ander. Als God alles doordringt dan zou er geen ongelijkheid 
moeten zijn onder de mensen. 
 
Antwoordt 
De doordringer en de doordongene zijn niet dezelfde, in tegendeel, hij die wordt doordrongen is 
gelokaliseerd, terwijl de doordringer aanwezig is op alle plaatsen, net als ether dat alles 
doordringt, terwijl de aarde en andere objecten zoals een pot en stukje stof gelokaliseerd zijn, 
maar de ether en de aarde zijn niet een en hetzelfde; precies zo zijn God en het universum niet 
een. Net als dat ether alle objecten doordringt, zoals een pot of een stuk stof en toch zijn ze niet 
de ether, zo is ook God. Hij die bewustzijn bezit doordringt alle objecten maar ze worden niet 
bewust (net als God). Net als een geleerde man en een onwetend persoon, een rechtvaardige en 
onrechtvaardige persoon niet gelijk zijn aan elkaar, zijn ook op basis van het verschil in kwaliteiten 
zoals kennis, acties zoals waarheidsprekenheid en in gedrag zoals een heer zijn, Brahmanen, 
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Kshatriya's, Vaishya’s, Shudra’s en de verworpenen niet gelijk aan elkaar. De plichten en 
kwaliteiten van de vier klassen zijn al behandeld in hoofdstuk 4. 
 
Vraag 
Als God de creatie maakt, wat is dan het nut van hebben van ouders? 
 
Antwoordt 
De mannen en vrouwen die door God zijn geschapen aan het begin van de creatie waren niet het 
resultaat van sexuele omgang. Dit noemen wij Aishwari Sristhi; maar hij is niet maker van Jaivi 
Sristhi (creatie dat het resultaat is van sexuele unie). God kan het werk van de ziel niet doen. God 
heeft gemaakt, bomen, fruit, medicinale kruiden en granen; als de mens het graan niet zou malen 
en bakken tot brood en het dan eten, zal het dan God moeten zijn die dit voor ze gaat doen? Het 
is de taak van God om lichamen (menselijke) te maken aan het begin van de creatie, maar nadat 
hij dit heeft gedaan is het de taak van de mensen om verder kinderen voort te brengen. 
 
Vraag 
Waarom is God zich gaan bemoeien met de zorgen en gedoe van deze wereld, terwijl hij eeuwig 
is, zonder begin, bewust, zalig en alwetend! Zelfs de meest eenvoudige persoon zou niet zijn 
plezier opgeven en zich gaan bemoeien met de pijn en ellende, waarom doet God dat wel? 
 
Antwoordt 
De allerheilige Geest is nooit betrokken in pijn en verdriet van deze wereld, noch geeft hij ooit zijn 
zaligheid op, omdat alleen hij die is begrensd betrokken wordt in pijn en verdriet en 
onwetendheid, niet hij die al doordringend is. Wie anders dan de eeuwige, bewuste, allerheilig en 
alwetende geest had deze universum kunnen creëren? De ziel heeft niet de macht om de wereld 
te maken noch kan dode materie zichzelf vervormen, het is daarom de allerheilige geest alleen die 
de wereld maakt en die dan zelf in zalige toestand verblijft. Net als God deze wereld heeft 
geschapen uit materiële atomen, zo ook is hij het die bepaald dat kinderen geboren worden uit 
hun ouders, hun efficiënte oorzaak. 
 
Vraag 
Waarom heeft God het geluk van verlossing opgegeven en is hij zich gaan bemoeien met creatie, 
onderhoud en desintegratie van het universum? 
 
Antwoordt 
God is voor altijd vrij en eeuwigdurend. Hij handelt niet zoals jullie Titthankaras die gebonden zijn 
aan een plek en gehecht waren voordat zij verlossing bereikten. Hij die een oneindige natuur 
bezit, oneindige macht, oneindige eigenschappen, oneindige activiteit raakt niet gehecht door het 
creëren, onderhouden en vernietigen van deze kleine, vergeleken met God. Gehechtheid en 
verlossing zijn elkaars tegenpolen. Gehechtheid (bondage) verwijst naar verlossing en vice versa. 
Hoe kan van hem die nooit gehecht is geweest gesproken van verlossing? De oneindige, al-
doordringende, alomtegenwoordige God wordt nooit onderwerp van gehechtheid of bevrijding, 
afhankelijk van bepaalde oorzaken. Hij is daarom eeuwig vrij.  
 
Vraag 
De ziel kan de vruchten van zijn daden krijgen zonder de tussenkomst van een hoger macht, zelfs 
ald de persoon onder invloed van drugs verkeert. Daarom is het niet God die de gever is van de 
vruchten van daden? 
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Antwoordt 
Een inbreker zal nooit uit vrije wil naar de gevangenis gaan, noch zal een moordenaar uit vrije wil 
de doodstraf ondergaan, het is de koning die ze hiertoe dwingt. Zo ook is het God die de ziel voor 
haar zonden bestraft gebaseerd op wetten die hij zelf heeft gemaakt omdat geen enkele ziel uit 
vrije wil gestraft wil worden voor zijn slechte daden. Zo is de noodzaak van een rechtvaardige 
heerser van het universum bevestigd. 
 
Vraag 
Er bestaat niet dat ene God in het universum, het zijn de zielen die verlossing hebben bereikt die 
samen God worden. 
 
Antwoordt 
Deze stelling is absurd omdat de ziel die verlossing bereikt na hechting, ooit weer onderwerp van 
hechting zal worden omdat het van nature niet vrij is. Jullie 24 Tirthankaras waren gehecht 
voordat zij verlossing bereikten, dus dat betekent dat zij zeker weer gehecht zullen raken. En als 
er meerdere Goden zijn, hebben deze dan onderling geen meningsverschillen en gedoe net als dat 
mensen hebben? 
 
Vraag 
Oh idioot. Er bestaat geen maker van de wereld. Het universum is uit zichzelf tot stand gekomen. 
 
Antwoordt 
Dit is een grote van de Jains. Kan er ooit actie worden gedaan zonder dat er een uitvoerder aan te 
pas komt? Kan een effect ooit bestaan zonder enige inspanning van de kant van de doener? Heeft 
iemand ooit graan tot bloem gevormd zien worden zonder tussenkomst van de mens en deze 
bloem gevormd zien worden tot brood zonder de tussenkomst van de mens en dezelfde brood 
door de Jain opgegeten zien zonder enige inspanning van deze? Nooit heeft men gezien dat 
katoen zonder inmenging van de mens gevormd wordt tot draad en kleding zoals een jas, een 
dhoti, een zakdoek en een tulband. Als dit nu het geval is, hoe kan het dan dat deze multi vormige 
wereld met zijn prachtige constructie tot stand is gekomen zonder een maker ervan. Als u puur uit 
vooringenomenheid wilt vasthouden aan de stelling dat het universum tot stand komt zonder 
inmenging van een hoger macht, dan moet u zichtbaar demonstreren dat de hierboven 
genoemde artikelen zoals kleding tot stand kan komen zonder inmenging of tussenkomst van de 
mens. Als u dit niet kan doen hoe moet dan een weldenkend mens ooit geloven in uw 
onaanvaardbare stellingen. 
 
Vraag 
Is God Virakta (hij die alle plezier heeft verworpen) of is hij Mohita (hij die gehecht is aan 
wereldlijke pleziertjes). Als hij Vitarka is waarom heeft hij dan de moeite genomen om deze 
wereld te creëren? Maar als hij Mohita is, dan kan hij nooit de macht hebben om deze wereld te 
creëren?  
 
Antwoordt 
God is noch Vairagya (verwerping) noch is hij Moha (verdwazing), omdat hij die al-doordringend is 
kan noch iets accepteren en ook niet verwerpen. Er is niks dan hoger is dan God, noch is er iets 
onbereikbaar voor hem, daarom kan hij niet gehecht zijn aan wat dan ook. Verwerping en 
verdwazing kan gezegd worden van de ziel en niet van God.  
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Vraag 
Als u volhoudt dat God de wereld heeft geschapen en de zielen de vruchten geeft van haar daden 
dan raakt hij verknocht in de vele affaires van deze wereld en zal hij uiteindelijk getroffen worden 
door ellende. 
 
Antwoordt 
Als een rechtvaardige rechter uit deze wereld die vele verplichtingen uitvoert en mensen 
veroordeeld naar hun daden niet verwikkeld raakt in de affaires en niet geraakt wordt door 
ellende, waarom zou dan de grote God bezitter van oneindige krachten geraakt worden door 
wereldlijke zaken en ellende ervaren? 
Vanuit jouw onwetendheid beeld jij je in dat God is zoals jij bent of als een van uw Tirthankaras. 
Dit is het resultaat van uw kennis. Wilt bevrijdt worden van uw onwetendheid en andere slechte 
eigenschappen dan moet u vertrouwen op de Veda en andere Shastra’s voor de juiste richting. 
Waarom twijfelt u en strompelt u voort? 
 
Nu zullen we op basis van de geschriften en aforismen van de Jain beschrijven wat zij geloven 
over het universum. We zullen de Sutras (schriftelijke aforismen) beschrijven en ze discussiëren 
om te laten zien hoe goed of fout ze zijn. 
 
Ratnasara deel II, 60, 2 
De wereld kent noch een begin noch een eind. Noch is het ooit gecreëerd en noch zal het ooit 
vergaan; m.a.w. deze wereld is nooit door iemand geschapen. 
 
Een discussie tussen Mahavira en Gautama 
In de hierboven gestelde discussie over theïsme en atheïsme wordt gezegd. O, idioot er is geen 
maker van de wereld, het is nooit gecreëerd en zal ook nooit verdwijnen. 
 
Antwoordt 
Dat wat het resultaat is van de combinatie van verschillende elementen kan nooit zonder een 
begin of eind zijn. Alle objecten van deze wereld zijn het resultaat van combinaties van elementen 
en zijn onderworpen aan creatie en vernietiging, waarom zou deze wereld dan niet onderwerp 
van creatie en vernietiging zijn? Had uw Tirthankaras kennis gehad dan hadden ze niet dit soort 
onmogelijkheden geschreven. U bent net zo onwetend als de grondlegger van uw geloof. Iemand 
die geloofd in wat de Jains zeggen kan nooit de ware natuur van de dingen kennen. Waarom wilt 
u niet geloven dat dat wat daadwerkelijk het resultaat is van constitutionele elementen 
onderworpen is aan creatie en vernietiging? Hieruit blijkt duidelijk dat de grondleggers van de Jain 
religie niet bekend waren met de wetenschappen van geografie en astronomie, noch hebben de 
Jains van de huidige tijd deze kennis,anders hadden ze nooit de volgende ongelooflijke zaken 
kunnen onderwezen. 
 
Volgens de Jains heeft zelf de aarde een ziel; ze geloven in wezens wiens lichaam is gemaakt van 
water. Niemand kan toch dit soort zaken geloven. 
Nog een paar voorbeelden van de valse leer van de Trithankaras waarvan de Jain geloven dat ze 
correcte kennis bezitten en in de staat van een Godheid verkeren. 
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Tijd is beschreven in de Ratsarabhaga, de Jains geven dit boek autoriteit. Het is geprint en 
gepubliceerd door de Jainprabhakar Press, Benares door Nanak Chand Jati, op 28 april 1879, op 
pagina 145 staat: Samya heet Sukshmakala (kleinste periode van tijd). 
 
Asankhyata Samyas        = Avali 
1, 67, 70, 216 Avalis        = Muhurtta 
30 Muhurthas            = 1 Diva (dag) 
15 Divasas            = 1 Paksha (nacht) 
2 Pakshas            = 1 Masa (maand 
12 Masas            = 1 Varsha (jaar) 
700.000 x 10.000.000 + 56.000 x 10.000.000 Varshas = 1 `purav 
Asankhyata Purva = 1 Palyopamakala  
Het woord Asankhyata wordt op de volgende wijze uitgelegd. Laten we put graven waarvan de 
zijkanten 4 kosas zijn (1mijl = 1 ¾  kosa) en de diepte moet ook zijn 4 kosas, laat het dan vullen 
met stukken haar van het lichaam van “Juguli” mannen op de volgende wijze; het haar van de 
“Juguli” man is 4096 keren dunner dan het haar van een gewone man van deze tijd, met andere 
woorden 4096 haren van een “Juguli” man is gelijk aan een haar van de gewone man. Neem nu 
het haar van een “Juguli” man van ongeveer een vinger dikte en lengte en en verdeel het in acht 
delen en herhaal dit proces zeven keer dan heb je bij elkaar 2097152 delen. Vul het hiervoor 
beschreven put met het haar. Haal dan elk 100 jaar 1 haar uit de put, als door deze handeling de 
put leeg is, de tijd die hiermee gemoeid is, is dan nog steeds Sankhyata en niet Asankhyata. Als 
dan elk deel weer verdeeld wordt in Asankhyata delen en de put wordt dan weer gevuld met haar 
zo compleet dat als zelfs een leger van een heerser van de hele aarde erover passeert dat ze dan 
zelfs geen indruk laten. Laat dan elk honderd jaar 1 haar uit de put worden gehaald, als de put 
dan leeg is noemen wij die periode een Purva. Zo een Asanhkyata Pura maakt dan een 
Palyopamakals. 
10.000.000 x 100.000.000 Palyopamakals = 1 Sagaropama kala. 
100.000 x 10.000.000 Sagarpawakals = 1 Utsarpani. 
 
1 Utsarpani + 1 Avasarpani = 1 Kala Chakrat Kala (of een cycles van tijd). 
Zo een Ananta Pudgala paravritas is voorbij gegaan sinds de ziel aan het dwalen is.  
 
Zijn jullie wiskundigen in staat om de tijd te berekenen zoals gegeven in de Jain geschriften, en 
kunnen we er dan ook van uitgaan dat het correct is? De Tirkantharas van de Jains hebben een 
wiskunde gestudeerd van de novelle soort. Dit zijn de leerstellingen van de Jains. Hun 
onwetendheid is onmetelijk. Hier volgen nog een paar van hun onmetelijke onwetendheid. 
 
Pagina 133 in de Ratnasarabhaga begint met wat heet de essentie van de Jain geschriften 
geschreven door hun Tirthankaras van Risabhdeva tot Mahadeva die in totaal 24 zijn. Op pagina 
148 van hetzelfde boek is geschreven dat klei en stenen, die andere vormen van de aarde zijn, 
moeten beschouwd worden als Prithvi Kaya schepselen. De lichamen van zulke wezens zijn zo 
klein als een vingerbreed, dus in wezen heel klein. Ze worden maximaal 22000 jaren oud. Er zijn 
ontelbare zielen in een plant. 
 
Ratnasarbhaga, pagina 149 
Dit zijn de gewone planten. Bolvormige wortelen, wortelen etc en Anantakaya etc zijn de zielen 
van gewone planten. Hun leeftijd is Anta Muhurtta, maar dit Muhurtta is de Jain Muhurtta die wij 
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hierboven hebben beschreven. De “simple” plant is dat wat bezit een slecht zintuig (bijv de 
aanraking) en slechts een ziel. Het lichaam van zo een ziel is 4000 Yojanas lang. 
(Volgens de volgelingen in de Puranas, 1 Yojana= 4 kosas, maar volgens de Jains is 1 Yojana = 
10.000 Kosas, de leeftijd is hoogstemd 10.000 jaar). 
 
Nu komen wij bij de zielen die een lichaam hebben met twee zintuigen, dat is een lichaam met 
een mond zoals een schelpdier en een luis. Het lichaam is maximaal 48 Kosas lang en ze worden 
zijn hoogst 12 jaar oud. De schrijver maakt hier een verschil. Een wezen met zo een groot lichaam 
moet langer kunnen leven. 
 
Luizen met een lengte van 48 Kosas kunnen alleen gevonden worden op het lichaam van de JAin 
en alleen zij moeten deze hebben gezien. Niemand anders zal zo gelukkig zijn geweest.  
 
Ratnasarbhaga pagina 150 
Hun schorpioenen, muggen en vliegjes hebben lichamen van “Yojana” lang. Ze worden hoogstens 
6 maanden. We zijn er zeker van dat niemand anders dan de Jains een schorpioen van 8 mijlen 
lang hebben gezien. Volgens de Jains alleen zijn er schorpioenen en vliegen te vinden van 8 mijlen 
lang, alleen zij hebben deze gezien. Hoe erg zal een Jainee lijden indien gestoken door zo een 
schorpioen? De waterwezens hebben lichamen van 1000 Yojanas. Als een Yojana gelijk is aan 
10.000 Kosas, dan moet het lichaam van een waterwezen zeker 10.000.000 Kosas lang zijn. De 
leeftijd is 10.000.000 Purva Vaishas. Alleen de Jains hebben zulke grote wezens gezien. De 
lichamen van viervoetigen zoals olifanten, zijn tussen 2 en 9 Kosas in lengte en de leeftijd is 
84.000 jaren. Niemand anders dan de Jains hebben deze gezien en slechts zij alleen kunnen 
geloven in hun bestaan. Geen weldenkend mens kan ooit geloven in deze dingen. 
 
Ratnasarabhaga 151 
De zoogdieren die in water leven hebben lichamen van 1000 Yojanas of 10.000.000 Kosas lang en 
ze worden 100.000.00 jaren oud. De grondleggers van de Jain religie alleen hebben dieren met 
deze gigantische lichamen in hun dromen gezien? Zij dit niet gigantische leugens? Deze dingen 
zijn toch onmogelijk? 
 
Ratnasarabhaga 153 
Nu komen we bij de afmetingen van de aarde. Op deze duivelse planeet zijn er Asankhyata land 
en Asankhyata oceanen. Met de term Asankhyata bedoelen wij een perioden van 2,5 
Sagaropamkala. Op deze aarde is Jambudwipa in het midden van alle eilanden. Het gebied beslaat 
100.000 Yojanas of 1000.000.000 Kosas. Het eiland is omgeven door een zoute zee. Het gebied is 
200.000 Yojanas of 2000.000.000 Kosas. Ernaast is de oceaan genaamd Kalodadhis; dat beslaat 
een gebied van 8000.000.000 Kosas. Nog verder naar achetern is Pushkaravarta eiland. Het is 
opgedeeld in zones. Op een helft leven mensen. Verder zijn er nog vele ontelbare oceanen en 
eilanden waarin kruipende wezens leven. 
 
Ratnasarabhaga pagina 153 
Op de Jambu eiland zijn er 6 continenten; 1. Himavanta, 2. Airanyavanta, 3. Harivarsha, 4. 
Ramyaka, 5. Devakru, 6. Uttarkuru 
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Antwoordt 
Oh geograaf, heb jij een fout gemaakt in het opmeten van de aarde of maken de Jains de fout? 
Kunt u de Jains verbeteren of uzelf verbeteren als u de fout hebt gemaakt? Maak dit hoe dan ook 
met elkaar in orde. Een kleine reflectie laat zien dat de schrijvers van de Jain geschriften en hun 
volgelingen erg onwetend waren over geografie, astronomie en wiskunde. Hadden ze deze kennis 
gehad dan hadden ze nooit dit soort onzin geschreven. Het is geen wonder dat deze mensen 
ervan uitgaan dat de aarde niet is geschapen en dat God niet bestaat.  
 
De Jains staan niet toe dat geleerden van andere geloven hun boeken lezen, omdat de boeken 
geschreven door hun Tithankaras vol staan met zulke dingen en tegen alle normale kennis ingaan. 
Anderen mogen de boeken niet inzien omdat ze bang zijn dat het bekend wordt gemaakt. 
Niemand anders dan de Jain met heel weinig hersenen kunnen geloven in zulke dingen. Ze 
hebben al deze absurditeiten bedacht om te bewijzen dat het universum zonder begin is, maar ze 
zitten helemaal fout. Wel is het waar dat de materiële oorzaak van het universum, de Parkriti, 
zonder begin is, omdat deze Pramanus, de meest kleine deel van materie die op geen enkele wijze 
nog gedeeld kan worden, de basisprincipes zijn en ze zijn niet geschapen, maar ze bezitten geen 
macht om zelf te formeren of te delen. De Pramanus zijn simpele entiteiten. Ze zijn gescheiden 
van elkaar en zielloos van nature. Ze zijn niet in staat om met elkaar op ordelijke manier te 
verbinden, daarom is het noodzakelijk dat er een bewust wezen is die ze combineert en die ook 
alwetend is. Het is het werk van de begin-loos, eeuwige, bewuste superieure geest die de zon, de 
aarde en andere planeten reguleert. De fysieke wereld waarin de combinatie van verschillende 
elementen terug te vinden is en waarin er speciaal ontwerp kan worden gezien kan nooit zonder 
begin zijn. Als je een effect zonder begin aanvaardt dan het het nooit een oorzaak hebben; met 
andere woorden, het zou dan allebei een effect en oorzaak van zichzelf zijn en daarom 
Atmashrayi. Maar dat niet omdat een man nooit op zijn eigen schouder kan staan noch kan hij 
ooit zijn eigen vader of zoon zijn. Hiermee is de noodzakelijkheid van een maker van het 
universum duidelijk aangetoond. 
 
Vraag 
Als God de maker is van het universum, wie is dan de maker van God? 
 
Antwoordt 
Er kan geen van de eerste maker zijn, het oorzaak van de eerste oorzaak. Het is dankzij het 
bestaan van de eerste maker of van de eerste oorzaak dat de wereld een effect, tot wording 
komt. Dat wat combineert met anderen of deelt van elkaar dat kan niet voorspeld worden en dat 
wat de oorzaak is van de eerste combinatie of deling kan nooit een andere maker of oorzaak 
hebben. Dit onderwerp wordt besproken in hoofdstuk 8 van dit boek. De lezer wordt geadviseerd 
om dat hoofdstuk te lezen. Hoe kunnen de Jains de wetenschap van het heelal begrijpen als ze 
niet in staat zijn om simpele zaken te begrijpen? 
 
Het geloof van de Jains dat het universum zonder begin is, dat het formeren van substanties ook 
zonder begin of eind is of dat eigenschappen van dezelfde substanties ook eindeloos zijn staat 
geschreven in de Prakaranratnakar blijkt onhoudbaar te zijn, omdat attributen en andere 
karakteristieken die eindig zijn ook een eind kennen. 
Zelfs als ze het woord eindeloos zouden bedoelen ontelbaar dan nog hebben ze geen gelijk. Het 
kan wat betreffende de ziel misschien waar zijn, maar het kan nooit waar zijn wat betreffende 
God.  
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Hun geloof dat wegens het feit dat objecten in het universum gescheiden van elkaar bestaan en 
soms niet geclassificeerd kunnen worden met andere objecten, en dat de objecten de macht 
bezitten om een effect te produceren, dat het getransformeerd kan worden in haar 
oorspronkelijke vorm, en dat de hoeveelheid aan vormen oneindig zijn, en de macht die daardoor 
zetelt in objecten ook oneindig is, verraadt de onwetendheid van de Jains. Hoe is het mogelijk dat 
een Pramanus (een atoom) eindeloze niet-geclassificeerde formaties bezit als het gelimiteerd is? 
Het is ook kinderlijk om te geloven dat een object eindeloze formaties in haar attributen bezit 
omdat ale een ruimte haar grenzen heeft, hoe kan dan haar inhoud eindeloos zijn. Er zijn vele 
andere onzin verhalen in de geschriften van de Jain. 
 
Nu zullen we behandelen het geloof van de Jains betreffende Jiva (de ziel) en Ajiva (dode 
materie). In de Jindatsuri staat geschreven; dat wat bewustzijn bezit is Jiva (de ziel) en dat wat het 
niet heeft is Ajiva (dode, levenloze materie). Goede en rechtvaardige atomen bezitten deugd en 
slechte atomen bezitten kwaad. 
 
Antwoordt 
De ziel en dode materie hebben ze goed gedefinieerd, maar het hets is fout om te zeggen dat 
dode levenloze atomen goed of slecht zijn omdat de macht om goed en slecht te doen slechts kan 
resideren in een bewust entiteit. Levenloze substanties zijn niet in staat om daden te verrichten, 
goed of slecht. De doctrine over de immoraliteit van de menselijke geest is goed, maar het is dom 
om te geloven dat de menselijke ziel, wiens mogelijkheden gelimiteerd zijn na verlossing een staat 
van alwetendheid verkrijgt omdat wat begrensd is kan nooit oneindige macht verkrijgen. De Jains 
geloven dat het universum, de ziel, de acties van de ziel en de aaneenschakeling van geboorte en 
dood eeuwig voortbestaan. Ook hier lijken de Tirthankaras van de Jain een fout te maken, omdat 
het onmogelijk is dat de geschapen wereld (dat wat het resultaat is van de combinatie van 
elementen) de natuurlijke proces die ontstaat na de creatie, de acties van de mens en de 
zielsverhuizing eeuwig zal duren.  
 
En als dat waar zou zijn, hoe kunnen de Jains dan blijven geloven dat de aaneenschakeling van het 
bestaan en de noodzaak om daden te doen ooit tot een eind zal komen? Dat wat eeuwig is kan 
geen einde kennen. Als ze beweren dat eeuwige substanties onderwerp van verval zijn, dan zullen 
alle eeuwige substanties waarin de Jain geloven slechts voor gelimiteerde periode bestaan. Maar 
als met het woord eeuwig bedoeld wordt “dat wat nooit tot een eind komt” is het onmogelijk te 
geloven dat menselijke handelingen en zielsverhuizing voor altijd door zullen gaan. Nu dit het 
geval is, is het duidelijk dat verlossing, afhankelijk van een bepaalde actie, het stilzetten van acties 
voor een periode slechts voor een bepaalde tijd zal gelden en nooit eeuwig. Nog meer vanwege 
de relatie tussen de doener en zijn acties die eeuwigdurend zijn, zullen handelingen nooit 
ophouden te bestaan. Deze conclusie weerlegt het geloof van de Jains dat de Tirthankaras voor 
altijd verlossing hebben bereikt en dat de gewone Jains dit ook kunnen bereiken. 
 
Vraag 
Als een rijstkorrel gepeld is of met vuur in aanraking is geweest kan het nooit meer groeien; op 
dezelfde manier kan een ziel die het lichaam verlaat nooit meer onderworpen worden aan 
geboorte of dood. 
 
Antwoordt 
De relatie van de ziel tot het doen van daden kan niet vergeleken worden met wat bestaat tussen 
een rijstkorrel en haar schil. Het is van een onafscheidelijke onaantastbaarheid. De ziel is eeuwig 
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en eeuwig is ook haar macht om handelingen te plegen er mee verbonden. Als wij geloven dat de 
menselijke geest niet bij machte is om daden te doen dan moet hieruit volgen dat de zielen 
zonder leven zijn net als stenen en daardoor niet in staat zullen zijn om te genieten van het geluk 
dat de zielen krijgen in na de verlossing. 
 
Als de ziel bevrijdt wordt van de verplichting om daden te verrichten, de macht dat 
onafscheidelijk is sinds de eeuwigheid, dan zal de ziel zeker na het bereiken van verlossing die 
volgens de Jain eeuwig moet zijn toch weer onderwerp van zielsverhuizing zijn, omdat als het 
mogelijk is dat de ziel bevrijdt wordt van de verplichting om daden te doen, dat het middel is om 
verlossing te bereiken, de staat van finale zaligheid kan bereiken, dan is er evenveel kans dat het 
vanuit de eeuwige staat van zaligheid weer in de molen van geboorte en dood geraakt.  
 
Een effect dat bepaalde oorzaken heeft kan nooit eeuwig zijn. Als de Jain geloven dat het bereiken 
van verlossing mogelijk is zonder dat de ziel daden doet die ertoe leidt, wat is dan het probleem 
om te aanvaarden dat de ziel weer gebonden kan raken zonder dat het daden daarvoor doet? Een 
stukje stof dat vies is geworden door aanraking met modder wordt weer schoon door het te 
wassen en kan ook weer vies worden; ook zo is de ziel verplicht daden te doen als het zonden 
begaat zoals huichelen en bezeten is geweest door kwaadwilligheid. Als u geloofd dat de ziel 
reinheid bereikt door het verkrijgen van ware kennis, door om te gaan met goede mensen en 
door juist te gedragen en dat het vervuild raakt door oorzaken die tot vervuiling leiden, dan kan je 
niet ontkennen dat zielen die genieten van de verlossing weer terecht kunnen geraken in de wiel 
van geboorte en dood en vice versa, omdat als goede omstandigheden vuil kunnen weghalen dan 
kan het op dezelfde wijze ook vuil voortbrengen. Het is juist om te geloven dat de ziel onderwerp 
van zielsverhuizing en bevrijding is geweest sinds de creatie, maar dat het niet eeuwig zo blijft. 
 
Vraag 
De ziel is nooit helemaal zuiver. Het heeft altijd wat vervuiling. 
 
Antwoordt 
Als het nooit echt rein is geweest, dan kan het nooit ooit weer rein worden. Het is mogelijk om 
het vuil van een shirt die eerst schoon was af te wassen, maar het is onmogelijk om het originele 
witte kleur van de shirt af te wassen. Het eens schoon gewassen shirt kan altijd weer vies worden; 
op dezelfde wijze kan de ziel die bevrijdt is vervuild raken door daden van zonde. 
 
Vraag 
Het is idioot om te geloven in het bestaan van God, omdat de mens een nieuw lichaam kan 
aannemen op basis van zijn daden in vorig leven. 
 
Antwoordt 
Als de ziel de macht zou hebben om een nieuw lichaam aan te nemen zonder de tussenkomst van 
een hogere instrument dan is het onvoorstelbaar dat het uit zijn vrije wil weer zal reïncarneren als 
het in een gelukkige omgeving verkeert. De stelling dat de ziel onderworpen is aan de vruchten 
van zijn daden zal dan geen stand houden want zelfs een dief gaat niet uit vrije wil naar de 
gevangenis, noch zal een moordenaar uit vrije wil zijn doodstraf ondergaan. 
Het is de koning op wiens autoriteit deze straffen worden uitgevoerd. Je kan niet anders dan 
moeten aannemen dat God bestaat die ervoor zorgt dat de ziel een nieuw lichaam krijgt en het 
het beloond of gestraft naar gelang haar daden, goed of slecht.  
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Vraag 
Net als bij drinken men beschonken raakt zonder enige inmenging van een externe zo ook 
ontvangt de ziel haar vruchten van haar daden zonder de inmenging van enige externe kracht. 
 
Antwoordt 
Dit is absurd. Een aan alcohol verslaafde voelt de effecten van de drank niet zo als een persoon 
die er niet aan verslaafd is. Als uw mening juist zou zijn dan zullen de grootste zondaars minder 
hard gestraft moeten worden dan zij die minder zondig zijn geweest. 
 
Vraag 
Elk mens krijgt zijn straf volgens zijn natuurlijk instinct. 
 
Antwoordt 
Als de straf afhankelijk is van natuurlijke instinct, dan kan niet worden vastgesteld of het al is 
begonnen of geëindigd (omdat het altijd voortduurt). Het is daarom duidelijk dat de toekenning 
van een beloning of straf niet ligt aan toevallige oorzaken net als dat toevallige oorzaken een stof 
kan bevlekken en weghalen van het vuil de stof weer terugbrengt naar de eerdere reinheid. 
 
Vraag 
Combinatie is essentieel voor het verkrijgen van een resultaat, net als geklaarde boter niet 
gemaakt kan worden tenzij er melk en een soort van zuur wordt gecombineerd. Waarom dan niet 
geloven dat beloning of straf het resultaat is van de unie van de ziel met een soort van actie? 
 
Antwoordt 
De melk en zuur kan alleen gecombineerd worden door inmenging van een derde entiteit. Er 
moet dus een derde entiteit zijn, God, om de ziel de vruchten van haar daden te geven, omdat 
zielloze substanties nooit uit zichzelf op een methodische wijze kan verbinden en de ziel die 
eindige macht bezit kan nooit uit zichzelf de vruchten van zijn daden plukken. Dit bewijst dat 
zonder de werking van de wetten gemaakt door God, het systeem van beloning en straf ten 
gevolge van daden gedaan door de mens niet kan werken. 
 
Vraag 
Hij die bevrijdt wordt van de verplichting om daden te doen bereikt verlossing en wordt God. 
 
Antwoordt 
De macht om daden te doen, dat eeuwig besloten ligt  in de ziel, kan nooit van de ziel worden 
afgenomen. 
 
Vraag 
De plicht om daden te doen is niet zonder begin. 
 
Antwoordt 
Als dat zo zou zijn dan moet er een tijd zijn geweest dat de ziel niet in staat was om daden te 
doen, en dus moet de capaciteit van daden aanwezig moeten zijn geweest in een entiteit die het 
niet bezat? Waarom kunnen we zielen die bevrijdt zijn opleggen daden te doen. De relatie tussen 
de doener en de daden zijn van onafscheidelijke karakter en kan nooit ophouden te bestaan. Wat 
wij hebben geschreven over dit onderwerp in hoofdstuk 9 is waardig om te geloven. De ziel kan 
nooit Gods gelijke zijn, hoe machtig haar kennis en macht ook moge zijn, omdat haar macht 
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noodzakelijkerwijs is gelimiteerd. Natuurlijk kan de ziel door het beoefenen van fysieke 
oefeningen de ontwikkeling van haar kennis veiligstellen en groots mogelijke hoogtes bereiken.  
 
De Arhats onder de Jains geloven dat net als het lichaam de ziel het eigenschap bezit om uit te 
zetten. Dit is absurd omdat de ziel van een kleine insect niet zou passen in het lichaam van een 
olifant en vice versa. De ziel is van een fijne entiteit die zelfs kan verblijven in een atoom. Haar 
kracht daarentegen is verbonden met de zenuw en elektrische krachten en de zenuwen, en is 
daarom op de hoogte van alles wat er in het lichaam gebeurt. Als gezonde invloeden op het 
lichaam worden losgelaten, dan wordt het deugdzaam, als ongezonde invloeden opereren dan 
het wordt het zondig. De volgende vers laat duidelijk het geloof van de Jain zien: 

1. O mens alleen door het volgen van de Dharma die pijn voortbrengt door de 
aaneenschakeling van geboorte en dood en nastreven van wereldlijke doelen wordt 
vernietigt die is uiteengezet door een Goddelijke Jain heilige (letterlijk een die zijn passies 
onder beheersing heeft). Geloof je dat alleen Jain geleerden goede leraren en ware Devas 
zijn: Brahma, Harihar en in feite alle behalve de Jain heiligen, de eerste die heette 
Rishabhdevan en de laatste Mahavir, zijn het niet waardig om tegenop te kijken. Hij die ze 
lieden zou aanbidden om zijn welzijn veilig te stellen is een sukkel. De opzet van dit alles is 
dat niks goeds zal gebeuren als men niet het goede Jain geloof volgt en haar goede 
heiligen en de slechte geloof van anderen gaat volgen. 

 
Antwoordt 
Geleerde mensen moeten opmerken hoe stom de Jain geschriften zijn. 
 
Prakaran Ratnakar, 60-3 
Herstel van mensen die in ellende verkeren is alleen mogelijk als zijn het geloofsysteem volgen 
van de Jain die de God der Goden, glorieus, Goddelijke heilige, bezitter van alle kennis, de 
uitlegger van geschriften, puur, vrij van zonde, bezitter van de kwaliteiten van genade en 
vergeving. 
De religie onderwezen door Harihar is niet zo dat het de wereld welzijn zal brengen. de vier 
deugden die de superieure heiligen uitleggen zijn: 

1. genade, (2) vergeving, (3) bezitter van juiste kennis, (4) goed gezelschap en juist gedrag. 
 
Antwoordt 
Als genade niet zou gelden voor alle mensen dan is het nutteloos. hetzelfde kan gezegd worden 
van vergeving. Het is niet goed om onwetend te blijven, terwijl opscheppen over kennis, tasten in 
het duister en tegelijk spreken van goed gezelschap en het mis vatten van honger (vasten) voor 
juist gedrag. 
 
Het volgende wordt gezegd ter verheerlijking van de Jain religie. 
 
Prakaran Ratnakar, deel 2, sutra 2 
O mens al lukt het je niet om sober te leven, je gedrag te veranderen, de aforismen te lezen, te 
mediteren op de techniek van de Prakaran Ratnakar en andere geschriften en te doneren aan hen 
die het nodig hebben, als maar u geloofd dat de Arhat (de Jain helige) alleen de God is voor jou en 
voor andere volgelingen en jullie deze aanbidden en aannemen dat de Jain religie de beste is. Dit 
is een prachtige geloof die zal leiden tot jou herboren worden. 
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Antwoordt 
Hoewel genade en vergeving goede kwaliteiten zijn, maar indien geleid door onwetende 
vooroordeel, dan wordt genade gelijk aan wreedheid en wordt vergeving net zo slecht als wraak. 
Wat wij bedoelen is dat het onmogelijk is om de principe van geweldloosheid altijd op alle 
levende wezens toe te kunnen passen. De slechte bestraffen is in wezen een daad van genade. Als 
een slecht persoon niet zijn straf zou krijgen dan zullen duizenden lijden ten gevolge van hem. De 
daad van misplaatste genade draagt dezelfde vruchten als de het slechte gedrag van wreedheid, 
en deze daad van vergeving zal blijken net zo slecht te zijn als wraak. Het is waar dat genade 
inhoudt dat goede mensen gelukkig zijn en ze te behoeden van verdriet. Het betekent niet alleen 
gefilterde water drinken of het leven redden van de kleine wezens. Dit deel van genade wordt 
slechts theoretisch gevolgd door de Jain, ze laten dit niet zien in hun praktische gedrag. Het is 
geen daad van ware genade om de behoeftige te voeden zonder onderscheid naar geloof en 
eerbied te tonen en dienen van geleerden van een andere geloof dan de eigene. Als de leraren 
van de Jains juist begrip zouden hebben van het concept van genade dan hadden ze niet als volgt 
gepredikt: 
 
Vivekasar pagina 121 
Het is de Jains ten strengste verboden om (1) een persoon te prijzen die behoort tot een andere 
geloof of te spreken van zijn goede kwaliteiten (2) hem te saluereren (3) teveel met hem te 
spreken (4) regelmatig met te praten (5) hem te voorzien van voedsel en kleding (6) hem te 
voorzien van geurige substanties en bloemen zodat hij zijn beelden kan eren. De wijzen kunnen 
zien met wat voor gevoelens van haat, jaloezie en vijandigheid de Jains zich opstellen ten opzichte 
van mensen met een ander geloof. Zij die zo weinig compassie tonen aan anderen die niet 
behoren tot hun eigen religie zijn inderdaad erg genadeloos. Het is geen daad van erg grote 
vroomheid om leden van alleen de eigen familie te dienen. De Jains kunnen bestempeld worden 
als leden van een grote huishouding (familie). Een persoon die totaal geen rekening kan houden 
met anderen zal niet door de wijzen als genadevol worden gezien. In de Vivekasar (pagina 108) is 
geschreven dat de Jains Namuchi hebben vermoord, omdat ze dachten dat hij hun vijand was, hij 
was de hoogste minister van koning Mathura, de moordenaars zijn gereinigd door boete te doen. 
Was dit niet een daad gericht op het vernietigen van alle gevoelens van genade en vergeving? 
Mensen die zo vijandig staan tegenover anderen met een andere religie dat ze er niet voor 
terugdeinzen om ze te vermoorden kunnen beter omschreven worden als actief vijandig in plaats 
van genadevol. De definitie van goede omgang wordt beschreven in Parmaganmansar dat een 
samenvatting is van de leer van de Jain heiligen. 
 
Het juiste geloof, goed gezelschap, kennis en juist gedrag, deze vier leiden tot verlossing. Yogdeva 
heeft een uitleg gegeven van deze verplichtingen. 
 
Het hebben van een goed en vast geloof in de Jain geschriften, onderwijzen over de ziel en andere 
entiteiten en liefde voor de Jain religie is het de ware geloof en juist gezelschap. 
 
“Je moet geloven in die entiteiten waarin de Jain geloofd en in geen ander”. 
 
De wijzen noemen het juiste kennis van de entiteiten geloofd door Jain, de kennis van ze zoals ze 
bestaan, “de ware kennis”.  
 
Juist gedrag is het verwerpen van alle contacten met andere religies die het verdienen verworpen 
te worden. Nogmaals er zijn 5 Bratas (verplichte plichten); (1) Ahinsa, het niet doden van welk 
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waarneembaar wezen dan ook, (2) Sunrita (zoete spraak), (3) Asteya, niet nemen wat aan een 
ander toebehoort, (4) Brahmacharya, controle over de seksuele neigingen, (5) Aparigraha, 
terugtrekken van de zintuigen.  
De meeste van deze aansporingen zijn juist zoals het niet doden en het opgeven van stelen en 
andere slechte praktijken maar de hiervoor beschreven haat  en verwerping van andere religies 
zal zeker het effect bederven van deze goede lessen. 
 
In de allereerste aforisme hiervoor aangehaald is uitgelegd dat de religies die Hari Har bespreekt, 
de wereld niet vooruit kan helpen. Het verwerpen van een religie, de studie waardoor je 
onderwezen wordt raakt in alle wetenschappen en deugden is zeker een misdadige daad. Mensen 
die hun eigen heilige Tirthankaras ophemelen die doctrines onderwijzen die absoluut 
tegengesteld zijn aan de wetten der natuur daarvan kunnen we niet zeggen dat ze verkeerd 
voorgelicht zijn of onredelijke bevoordeeld. Hoe absurd is het dat een Jain slechts dan als een 
goed mens wordt beschouwd nadat hij heeft verklaard dat de Jain religie de ware religie is, zelfs 
als hij slecht gedrag vertoond, geen kennis heeft, slechte gewoontes heeft, terwijl filantropen en 
deugdzame mensen die niet tot de Jains behoren als slechte mensen moeten worden gezien, 
alleen maar omdat ze het Jain religie niet omarmen. Wat anders kunnen we van deze mensen 
zeggen behalve dat ze een defect en kinderlijk begrip bezitten? De enige conclusie die wij hieruit 
kunnen trekken is dat hun leraren niet echte geleerden waren. Ze waren juist zelfzuchtig. Hadden 
ze niet alle religies verworpen dan zou niemand verleidt zijn geweest om het rechte pad te 
verlaten en te geloven in deze valse leer en dan was hun opzet zeker verijdelt geweest. Het kan 
bewezen worden dat de Jain religie is berekend om mensen te ruïneren (moraal en spiritueel) en 
de Vedische religie neigt naar verlossing van de wereld en dat Hari Har etc de echte Deva’s zijn, 
terwijl Rishabhdeva etc, de valse Deva’s zijn. Hoe zouden de Jains als anderen dat over hen 
zouden zeggen? We beschrijven verder de fouten van de Jain religie. 
 
Prakaran Ratnakar, deel II, 6-11 
Hij die ongehoorzaam is aan de bevelen van de Jain heiligen door het pad te verlaten die ze 
hebben neergelegd en daarmee vervalt in morele verdorvenheid begaat een zonde en zal ellende 
kennen. Het is erg moeilijk om je aan de plichten te houden die door de heer van Jain 
(Tirthankaras) is vastgesteld, het is daarom het beste om altijd op zo een manier te handelen dat 
hun regels niet worden overtreden. 
Het is achterlijk om jezelf zo op te hemelen, de eigen religie op te hemelen en andere religies te 
verwerpen. Dat alleen is waardig om geprezen te worden dat geprezen wordt door geleerde 
mensen die behoren tot een ander geloof. Zelfs dieven prijzen zichzelf. Bewijst dit dan dat diefstal 
prijzenswaardig is? 
 
Prakaran Ratnakar, deel II, 18 
Net als het robijn dat zich bevindt op de voorhoofd van een giftige slang niet gewild moet worden, 
zo is het ook dat Jains niet moeten omgaan met niet-Jains, hoe deugdzaam en geleerd deze ook 
moge zijn. 
Hoe fout is deze stelling? Als de Jain leraren en hun volgelingen geleerde mensen waren dan 
hadden ze getracht om liefde te hebben voor geleerde mensen. Als zelfs hun Tirthankaras 
onwetend waren, hoe kan dan van hun verwacht worden dat ze eerbied moeten hebben voor 
geleerden? Wie zou goud niet willen oprapen zelfs als het zou liggen in modder of zand. Het is 
hiermee duidelijk dat geen enkele sekte zo erg bevooroordeeld, verdorven, dom en onwetend is 
al die van de Jains. 
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Prakaran Ratnakar deel II, 29 
Jains moeten zelfs niet omkijken naar anderen van een andere religie. Hoe dom deze stelling is, 
dat kan de wijze zelf voor zich uitmaken. Het is zonder twijfel dat hij die de ware religie onderwijst 
niet bang hoeft te zijn voor wie dan ook. De Jain leraren wisten heel goed dat hun leer absurd was 
en konden discussies niet winnen, en dachten dat het beste was om alles te verwerpen om zo de 
onwetenden te strikken in hun net. 
 
Prakaran Ratnakar, deel II, 6, 27 
Alle andere religies die anders zijn dan de Jain geloof leiden mensen tot zonde. Het is daarom het 
beste om alle andere religies te verwerpen en alleen te geloven in de religie van de Jain. 
 
Dit bewijst dat de Jains haar volgelingen leert om te haten, te verwerpen en vijandig te zijn tot 
alles dat niet tot de Jains behoort. Dit maakt mensen slecht. Geen enkele sekte is onredelijk en 
gewelddadig in de haat van anderen dan de Jains. Het zijn de slechten die alles verwerpen zonder 
het eerst te onderzoeken en zichzelf de hemel in prijzen. Scherpzinnige mensen, behorende tot 
welk geloof dan ook, zal de goede punten in een religie prijzen en zwakke punten ervan 
weerleggen. Hier is nog een leerstelling van de Jain: 
 
Prakaran Ratnakaran, deel II, 35 
Andere geloven zijn onbetekenend als vergeleken met de Jain geloof, het leer van de alwetende 
Jains en de leraren van de Jains. Het betekent dat de Jain leraren de ware Deva’s zijn en dat de 
Jain religie de ware is; terwijl de leraren van andere geloven valse Deva’s zijn en hun leer is ook 
vals. 
 
Hierin lijken de Jain op de marktvrouw die pruimen verkoopt, de altijd haar eigen pruimen 
aanprijst dat het de lekkerste zijn zelfs als de zuur zijn en altijd de pruimen van anderen neerhaalt. 
De Jains onderwijzen dat het een zonde is voor Jains om andere gelovigen te bedienen.  
 
We hebben al verteld dat volgens de Jains het beste is om afstand te houden van zelfs de goede 
en deugdzamen onder de niet-Jains net als dat het niet raadzaam is de robijn te willen die 
gesitueerd is in het hoofd van een slang. Maar de Jains zijn zelfs een stap verder gegaan in het 
verwerpen van andere religies. Ze zeggen: 
 
Prakaran Ratnakar deel II, 37 
Behalve de Jain leraren zijn alle andere leraren vals en erger dan een slang. Het is daarom niet 
goed om ze te zien, ze te dienen of met ze om te gaan omdat een slangenbeet een mens slechts 
een keer dood maar door omgang met valse leraren die van de Jain religie zijn is men 
onderworpen aan de aaneenschakeling van geboorte en dood. O goede mensen, begeef je niet 
onder de niet-Jains leraar omdat u anders ellende zult krijgen zelfs als u hem een klein beetje zou 
dienen.  
 
Wie kan er meer haatdragend, fout, en vijandigers zijn dan de Jains? Misschien denken de Jain 
leraren dat als ze anderen niet zouden verwerpen en zichzelf niet prijzen, dat niemand ze zal 
dienen en respecteren. Maar in werkelijkheid zijn ze erg ongelukkig, omdat als ze niet zullen 
omgaan met goede en geleerde mensen en zij deze niet gaan dienen dan verkrijgen ze nooit de 
ware kennis en gaan ze zich nooit bezig houden met de juiste vorm van plichten. Het is de Jains 
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daarom gegeven om hun valse geloof op te geven en de ware leer van de Veda te accepteren. 
Hierin alleen is gelegen de ware welzijn. 
Prakaran Ratnakaran, 40 
Je moet altijd het gezelschap vermijden van mensen die voorbij zijn gegaan aan veranderen, 
herschapen en vaardigheid in het plegen van slechte daden. Zo een persoon zal zeker zijn 
weldoener kwaad doen. Hij die probeert goed te doen voor een valse leraar behorende tot een 
ander geloof zal zijn eigen vernietiging bewerkstelligen, net als de persoon die gedreven door 
compassie het verband weghaalt van de ogen van een leeuw en door deze wordt opgegeten. Het 
veiligste is om weg te blijven van valse leraren. 
 
Als de Jains door anderen op dezelfde vijandige wijze behandeld zouden worden zoals zij zelf 
doen met niet-Jains dan was hun leven onleefbaar geworden. Als anderen niet goed zouden zijn 
voor de Jains, dan zouden ze vergaan van ellende en hun werk zou onvervuld blijven. Waarom 
behandelen de Jains anderen niet zoals ze zelf behandeld willen worden?  
 
Nogmaals de Jain boek leert: 
Prakaran Ratnakar, deel II, 42 
Hoe wonderlijk is het dat hoe meer mensen respect tonen en eer geven aan priesters die er 
weerzinwekkend uitzien, die zo duivels zijn dat ze alleen door boetedoening gereinigd kunnen 
worden, die straf en boosheid verdienen en die bij zich dragen (met de bedoeling om anderen te 
straffen) drie staven die het symbool vormen van de vierde orde der Sanyasies en Brahmans, dat 
de ware kennis die de Jain heiligen bezitten om te onderscheiden zich manifesteert.  
 
Is het ooit mogelijk dat er anderen zijn die meer wraak, vooroordeel, vijandigheid en onredelijke 
vooringenomenheid bezit dan de Jain? Andere sektes kennen ook deze zwaktes maar niet zo 
ernstig vergeleken met wat de Jain hebben. Wraakgierigheid is de wortel van al het kwaad. Het is 
dan toch ook niet verwonderlijk dat sommige Jains zo duivels zijn? 
 
Nogmaals zeggen de Jain leraren. 
Prakaran Ratnakar deel IIf, 75 
Mensen die niet tot de Jain religie behoren die samengesteld is uit dieven wijzen moreel 
achteruitgang niet af net als onwetende mensen die mengen met dieven en niet bang zijn hun 
neus kwijt te raken.  
 
Het innerlijke van de mens kan afgelezen worden in zijn oordeel over anderen. Is het mogelijk dat 
alleen bij de Jains eerlijke mensen zijn en dat de andere sektes allemaal uit dieven bestaan? Het 
zijn de onwetenden en de mensen wiens intellect is aangetast door omgang met de kwaadaardige 
die vijandig en wraakzuchtig zijn in de omgang met anderen. Geen enkele andere religie kent 
zoveel vijandigheid ten opzichte van anderen behorende tot een ander geloof dan die van de 
Jains. 
 
De Jain boeken zeggen: 
Prakaran Ratnakar deel II, 76 
In de vorige vers is al gezegd dat allen niet behorende tot de Jain religie predikers zijn van een 
valse leer en dat alleen de Jains de ware kennis bezitten. Hij die een geloof vooruit helpt geleid 
door een valse predikant is een zondaar. 
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Als de Naumi vasten gehouden ter ere van de Chamunda, Kalka en Jawala een zondige daad is, 
waarom is dat het vasten van de Jains zoals Pajusan geen zondige daad? Hun vasten gaat gepaard 
met veel pijn. De Jains hebben gelijk in het verwerpen van de hocus pocus van de Vama Margis, 
maar waarom verwerpen ze dan niet het aanbidden van hun godinnen zoals Shasan en Marut. 
Van deze godinnen kunnen we niet zeggen dat ze wreedheden niet aansporen, omdat er staat 
geschreven dat de godin Shasan het oog had genomen van een man en van een geit. Waarom zou 
zij niet gerekend moeten worden tot de ware zuster van Durga of Kalka? Het is een totale 
stommiteit van de Jains om hun vasten Pachchakkhana deugdzaam te noemen en en verwerpen 
van het vasten als Naumi. Echte Vratas (geloftes) zoals die van waarheid spreken is goed voor 
allen. Maar Vratas (vasten) van de Jains en anderen zijn niet goed. 
 
En weer zegt het boek 
Prakaran Ratnakar, 82 
Zij die prostituees adoreren, mim spelen en de baard, en Brahmans, en die Yajnas uitvoeren en 
valse Goden aanbidden zoals Ganesha naar wie zelfs nooit naar gekeken zou moeten worden, zijn 
zelf verzonken in onwetendheid en misleiden ook anderen, omdat ze verwachten dat deze Goden 
al hun wensen zullen vervullen en daarom wegblijven van de Jain heiligen.  
 
Het is pure vooringenomenheid van de Jains om de Goden van anderen als vals te bestempelen 
en hun eigen God de ware. Ze verwerpen de Godin van de Vama Margis, maar het is vreemd dat 
ze hun eigen Godin niet verwerpen. In de Shardhadin Kriya op pagina 46 is geschreven dat ze 
iemand had geslagen en een van zijn ogen had genomen omdat hij had gegeten op een nacht dat 
er gevast zou moeten worden. Daarna zette ze het oog van een geit in de oogkas van de man. De 
Godin Marut veranderde haar zelf in een stenen beeld om de reiziger te helpen. 
 
En weer zeggen de Jain leraren. 
Prakaran Ratnakar, deel II, 81 
Het best zou zijn geweest dat de niet-Jains de predikers van valsheid helemaal nooit geboren 
waren geworden of niet gegroeid waren geweest na de geboorte. 
 
Zie hier, de Jain religie die opgezet is door heiligen en de beweert te zijn gebaseerd op genade 
verlangen de dood van niet-Jains. De waarheid is dat de Jains slechts spreken van genade, maar ze 
praktiseren het niet, en als ze genade tonen dan is het voor kleine beestjes en wezens, maar niet 
aan de medemens die een andere religie heeft. 
 

In de Jain geschriften staat weer. 
Prakaran Ratnakar deel II, 83 
Het is geen wonder dat iemand die geboren is in een Jain familie verlossing bereikt, maar het is 
wel verrassend als iemand geboren in een niet-Jain familie en van een andere religie wel 
verlossing bereikt. 
 
Het komt hierop neer dat alleen Jains verlossing kunnen bereiken. Alle anderen gaan naar de hel. 
Zijn er geen kwaaie mensen dan onder de Jains die het verdienen om naar de hel te gaan? Het is 
totale waanzin om zoiets te geloven. Slechts simpele zielen kunnen geloven in zo een absurditeit. 
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Prakaran Ratnakar, deel II, 90 
Het is goed om de Jain beelden te aanbidden, het aanbidden van beelden van andere 
godsdiensten is slecht. Hij die de geboden opvolgt van de Jain religie is een filosoof, hij die dit niet 
doet is dat niet. 
 
Hoe komisch is dat? Zijn de beelden van de Jains net als de beelden van Vaishnavites onbezield en 
levenloos? Het aanbidden van beelden is gewoon slecht, maakt niet uit of het beelden zijn van de 
Jain of van de Vaishnavite. De Jains noemen zichzelf filosofen en achten anderen dat niet te zijn. 
Dit bewijst dat ze niks weten van filosofie. 
 
En weer leert de Jain religie. 
Prakaran Ratnakar, deel II, 92 
Deugden als genade en vergeving onderwezen door God Jin behelst Dharma (de ware wijze van 
gedrag). De geboden van alle andere leraren leiden tot zonde. 
 
Hoe onrechtvaardig is het om aan te nemen dat niemand anders dan de Jains waarheidsgetrouw 
en deugdzaam zijn? Moet je ook niet respect tonen aan een niet-Jain als hij een goed karakter 
heeft? Deze monopolie op religieus gedrag hadden de Jains kunnen claimen indien hun lichaam 
anders was geweest dan van anderen. De Jains overtreffen zelfs de ingehuurde baard in het 
prijzen van hun boeken en hun heiligen. 
 
Een andere quote uit hetzelfde boek is. 
Prakaran Ratnakar deel II, 95 
De toename van invloed en macht van Goden als Harihar en hun leraren zal de mensen tot de hel 
leiden, de Jains kunnen dit niet zonder gruwen aanzien. Als overtreding van bevelen gegeven door 
een aardse soeverein kan leiden tot de dood, waarom zou dan degene die ingaat tegen het bevel 
van de Jain God (de grote leraar) niet onderworpen worden aan zielsverhuizing? 
 
Kijk naar wat de Jains onderwijzen! Hiermee is hun innerlijke motief blootgelegd, niet te spreken 
van hun listige en bedrieglijk gedrag. Ze kunnen de invloed van Harihar op de eigen volgelingen 
niet verdragen. Als mensen behoorden tot andere sektes rijkdommen vergaren dan worden ze 
jaloers benaderd door de Jains. Misschien bidden ze dat alle wereldlijke zaken van de niet-Jains 
overgaan op hun en dat hun tegenstanders vervallen tot armoede. 
Ze vergelijken de geboden van hun leraren met die gegeven door een koning, omdat deze mensen 
leugenaars en lafaards zijn. Het is absoluut nodig om alle geboden van een koning op te volgen, 
zelfs die bevelen die conflicteren met de ideale ware gedrag. Er bestaan volgens ons geen andere 
mensen die meer wraakzuchtig en vijandig zijn dan de Jains.  
 
Hier is nog een citaat. 
Prakaran Ratnakar, deel II, 102 
Alleen de dwaas zal zich keren tegen de Jain religie. Religieuze predikanten, kluizenaars, 
huisvaders en schrijvers beschreven door de grote Jain leraar (de Jin) zijn van gelijke positie met 
de Tirthankaras, niemand kan ze evenaren. 
 
Hoe komisch is dit! Als de Jains net van zo een kinderlijke intellectueel niveau zouden zijn dan 
hadden ze hun geloof nooit gebaseerd op zulke achterlijke ideeën. Deze leraren zijn als de devi 
monde die ervan genieten om op te gaan in hun persoonlijke charmes.  
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Hier is een andere vers van het boek. 
Prakaran Ratnakar deel 11, 102 
Het is Jains niet toegestaan om te stoppen met eren van de grote God (Jin), de Jain priester en het 
opgeven van hun geloof en leer zoals neergelegd door de oprichter.  
Hieruit blijkt dat de Jain pervers zijn, onwetend en vooringenomen anders hadden ze dit niet zo 
gezegd. De waarheid is dat bijna alles was de Jain onderwijzen onacceptabel is. Als iemand met 
zelfs een gelimiteerde verstand of begrip een mogelijkheid zou zien om iets te leren van de Jain 
Goden, hun boeken en hun priesters dan zal hij zeker besluiten om niks met ze te maken willen 
hebben. 
 
Prakaran Ratnakar deel II, 108 
Alleen zij die het eens zijn met de leer van de Jain verdienen het geadoreerd te worden, niet zij 
die weerstand hebben tegen deze kennis. Men moet de Jain beschermers volgen en niet anderen. 
 
Als het de Jain leraren niet was gelukt om onwetende mensen te strikken en ze voor zich uit de 
drijven als dom vee, dan was het deze mensen zeker gelukt om te genieten van de voordelen van 
het leven en zich klaar te maken voor het verkrijgen van verlossing. De Jain zou zich toch ook 
beledigd voelen als ze aangesproken zouden worden als misleide mensen, leugenaars en 
predikanten van valsheid? Door anderen zo aan te spreken moeten ze toch ook leed veroorzaken? 
Deze religieuze leraren onderwijzen nog meer absurde zaken als dit. Hier is nog een vers uit de 
Jain literatuur. 
 
Prakaran Ratnakar, deel II, 109 
De Jains moeten zich nooit bemoeien met landbouw en handel, zelfs als ze hun leven op het spel 
moeten zetten om dit te vermijden. Deze beroepen leiden tot de hel. 
Het is toch wel vreemd dat de Jain tegen dit gebod ingaan en toch in deze beroepen te vinden 
zijn. Als ze het zouden opgeven dan zouden ze zichzelf niet kunnen onderhouden. Als alle mensen 
het gebod van de Jains zouden volgen dan zouden de Jains niets te eten hebben en ook niet 
kunnen leven. Het is dwaas om zulke absurditeiten te prediken. Maar je kan de Jain leraren ook 
niet alle schuld geven. Ze hebben geen kennis en gingen niet om met geleerden en hebben 
onnadenkend zulke zaken opgeschreven. Hier is nog een nadere vers uit hetzelfde boek. 
 
Prakaran Ratnakar, deel II, 121 
Mensen die geloven in boeken waarvan de leer tegengesteld is aan die van de Jain zijn erg slecht. 
Laat niemand tegen de Jain religie spreken zelfs als hij daarmee een voordeel zou behalen. Neem 
nooit een andere religie aan zelfs als dat enige voordeel zou opleveren. 
 
Alle Jain leraren niet de grondleggers in het bijzonder hebben niks anders gedaan dan laster te 
spreken over andere godsdiensten. Het is ook niet te verwachten dat toekomstige leraren dit 
praktijk zullen los laten. Als er een voordeel te behalen valt dan zijn de Jains bereid om leerlingen 
van anderen in te schrijven. Wat is het dan het nut om laster te spreken zoals hierboven 
beschreven? Het is jammer dat ze zich niet schamen om dit te doen. Een andere vers uit het boek 
is. 
 
Prakaran Ratnakar, deel II, 122 
Als iemand zou beweren dat zowel de Jain heiligen en anderen deugdzaam zijn, dan is gedoemd 
om biljoen jaren in de hel door te brengen en daarna geboren te worden als een verwerpelijk 
wezen. Hoe dwaas. Deze vijanden van verlichting hebben deze veroordelende regel geschreven 
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zodat niemand zal durven om hun leer tegen te spreken. Ze denken dat het positieve bezigheid is 
om zich te begeven in misinterpretaties en laster te vertellen over andere religies. Hier is een 
ander voorbeeld van hun leer. 
 
Prakaran Ratnakar, deel II, 122 
Zelfs als het een persoon niet lukt om zich te houden aan de voorschriften van de Jain religie, dan 
kan hij de rivier van pijn en verdriet oversteken als hij maar geloofd dat dit de ware religie is in de 
wereld. 
Wat een prachtige val hebben de Jains gezet opgezet om dwazen aan te trekken die niks liever 
willen dan verlossing bereiken zonder de juiste en deugdzame daden te hoeven te doen. Zie wat 
de geschriften van deze religie nog meer onderwijzen: 
 
Prakaran Ratnakar, deel ii, 128 
Als een man slechts de wens heeft om te geloven in de Jain geschriften en zijn zijn geloof nooit 
zou richten op niet-Jain boeken dan kan hij de zee der ellende al oversteken. 
 
Deze verzen zijn geschreven met het enkele doel om de simpele zielen te strikken, omdat 
niemand de zee van ellende kan overstijgen door eenvoudig deze gedachten op te wekken en zal 
ook niet ontsnappen aan het lijden voor slechte daden begaan in de vorige levens. Als de Jains 
niet zulke valse en idiote zaken hadden gepredikt, stellingen tegengesteld aan de Veda’s, dan 
hadden hun volgelingen de studie van de Veda en andere Shastra’s opgepakt en hadden ze zo de 
waarheid ontdekt en de dwaze leer van de Jains verworpen? Onwetende dwazen zijn compleet 
verstrikt. Het is mogelijk dat sommige wijzen die omgaan met geleerde mensen zich kunnen 
losbreken uit de kettingen maar een dwaas kan dat nooit. Hier is een andere stelling. 
Prakaran Ratnakar, deel II, 138 
Alleen de mensen die grammaticaboeken bestuderen, aantekeningen van autoriteit en codes van 
recht geschreven door de Jain leraren lezen kunnen verlossing bereiken, anderen die boeken 
geschreven door andere leraren bestuderen bereiken nooit verlossing. Is het rechtvaardig om te 
lijden aan zelfverminking of pijn door te vasten. Als niet eten en drinken een juist gedrag zou zijn 
dan zou het geen probleem moeten zijn als een land getroffen zou worden met schaarste en 
hongersnood en ook zij die sterven omdat ze niet kunnen voorzien in hun onderhoud moeten dan 
niet klagen omdat ze volgens de Jains juist heel goed handelen. Feitelijk is het zo dat niet deze 
mensen en ook niet de Jains op deze manier gereinigd worden. Zulke mensen, in plaats dat ze 
geluk en plezier ervaren, lijden ze pijn omdat ze van binnen worden opgevreten door hitte die 
geen voeding krijgt. In werkelijkheid is beheerst, gelijkheid en waarachtigheid het juiste gedrag, 
onwaar en ongelijke gedrag is dan slecht gedrag. Gewenst gedrag kan gedefinieerd worden als het 
vestigen van levende en positieve relaties met anderen. Zonder eten en drinken leven zoals de 
Jains doen heeft niks te maken met deugdzaamheid. Hij die de Jain religie accepteert stort zich in 
een zee van ellende omdat merendeel van wat ze onderwijzen vals is. Slechts heel weinig ervan is 
gebaseerd op waarheid. Hier is een andere vers. 
 
Prakaran Ratnakar, deel II, 148 
De Jain religie wordt alleen geaccepteerd door hen die geluk kennen, met andere woorden alle 
niet-Jains zijn miserabele zielen. 
 
Is deze stelling ook niet onjuist en vals? Hebben niet-Jains nooit een keer geluk en hebben Jains 
dan nooit een keer pech? De Jain leraren zeggen dat de Jains niet met elkaar moeten ruziën, maar 
elkaar lief moeten hebben. Dit bewijst dat het niet slecht is om wel te ruziën met mensen van 
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andere religies. Dit is ook dwaas omdat positief ingestelde mensen het altijd positief willen 
houden met andere goede mensen, en de slechte mensen willen opvoeden. De Jains zeggen dat 
Brahmans, kluizenaars, Sanyasies en zij die zich afzonderen vijanden zijn van de Jain religie. Hoe 
kan van de Jains worden gezegd dat zij de deugden van genade en vergeving hebben gecultiveerd 
als ze alle andere mensen zien als vijanden en zich van ze afkeren? Vijandigheid tot anderen is 
niet in overeenstemming met vergeving en genade. Er niks dat anderen meer schade toebrengt 
dan deze houding. De Jains zijn de belichaming van vijandigheid tot anderen, er zijn geen anderen 
die dit niveau bereiken. Hoe zouden de Jains het vinden al alle 24 Tirthankaras vanaf Rishabhdeva 
tot Mahavir benoemd zouden worden als jaloers, wraakzuchtig en leugenachtig en wij de Jains 
zouden afwijzen als mensen lijdend aan waanzin en hun religie zou gezien worden als een helse 
geloof van een giftige doctrine. De reden dat de Jains te lijden hebben aan onmetelijke pijn en 
verdriet is dat op onredelijke gronden afkeer hebben van andere geloven. Het zou zoveel goed 
doen als zij dit gebruik zouden opgeven. We citeren een andere aforisme. 
 
Prakaran Ratnakar, deel II, 160 
Alle ware volgelingen (Jains) hebben een God, een leraar en een religie. Het is het hoogste deugd 
om de beelden van de Jain te verdedigen, de Jain tempels en de eigendommen van de Jain. 
Feit is dat de Jains zijn begonnen met de praktijk van het aanbidden van beelden en de slechte 
zaken die er verder mee gemoeid zijn. De Jains staan aan de wortel van dit gebruik.  
 
“Alle Shravaks (Jain discipelen) moeten zich melden bij de eerste poort van de tempel. Als ze de 
tweede poort hebben bereikt dan moeten ze zeggen “ik ben een ware discipel”. Als hij de derde 
poort heeft bereikt moet hij zeggen “hoeveel hebben we heilige”. Na het bereiken van de vierde 
poort moet hij in zichzelf zeggen “ van de vier principiele zaken in de wereld heeft het bereiken van 
verlossing de hoogste rang. Ware kennis is de middel om het te kunnen bereiken en wordt daarom 
genoemd Yoga”. Dit zijn de zes manieren waarmee een mens zichzelf kan reinigen van zijn 
zonden. Ze zeggen ook dat wij Yoga moeten opstellen. “Wij zullen dit realiseren”. 
 
Bij de vijfde poort laat hem voor het beeld gaan staan en offers brengen aan het beeld en in 
gedachte bidden. Bij deze zesde poort moet hij denken aan de plicht om de legendes te herhalen, 
de negen legenden van autoriteit. Verderop in hetzelfde boek is geschreven dat ten tijde van het 
avondeten de beelden van de Tirtankaras moeten worden aanbeden en ook de tempeldeuren. De 
ceremonie van het aanbidden van de deuren is erg saai. Wat betreffende tempel gebouwen, er 
staat geschreven dat een mens verlossing zal bereiken als hij oude tempels laat renoveren. De 
aanbidder wordt gegund te zitten in de tempel op voorgeschreven wijze, om zijn offers met grote 
aandacht en eerbied aan te bieden, om teksten te mompelen als “gegroet zijnde de grote God Jin, 
tijdens het wassen van het beeld teksten te mompelen als offer water, hout, bloemen, wierook en 
lampen, lichtjes en geurige andere substanties. Op pagina 12 van Ratnasar Bhaga staat dat de Jain 
priester zelf geen onderdaan zijn van de koning. Op pagina 3 staat geschreven dat door het 
aanbidden van beelden je immuun wordt van ziektes en dat men vrijkomt van ondeugden. Eens 
heeft een persoon bloemen ter waarde van vijf dubbeltjes aan het beeld geofferd en als beloning 
heeft hij gekregen de heerschappij van vijf koninkrijken, zijn naam was Kumarpal. Al deze 
stellingen zijn verzonnen en bedoeld om mensen te strikken die dwaas zijn. Er zijn vele Jains ide 
beelden vereren en toch ziek worden een door aanbidding geen bezit krijgen van zelfs niet een 
hectare grond. Als door het offeren van vijf dubbeltjes je koning kan worden van vijf koninkrijken, 
waarom hebben de Jains dan niet de heerschappij van heel de wereld gekregen door het offeren 
van vele malen vijf dubbeltjes? Waarom ondergaan ze wel de straf door de wetten van het land 
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opgelegd als door beeldenverering ze overwinning op anderen kunnen behalen? Wat is dan de 
noodzaak om ware kennis te bemachtigen, goed gezelschap en deugdzaam gedrag?  
 
Op pagina 14 van de Ratnasar is geschreven dat het water van onsterfelijkheid is te vinden in de 
tombe van Gautam en door te mediteren op hem gaan je wensen in vervulling. Als dit waar zou 
zijn dan zouden alle Jains onsterfelijk geworden zijn, maar in werkelijkheid gaan ze gewoon dood. 
Dit bewijst ook weer dat dit verhaal bedoeld is om sukkels te misleiden. Er is geen woord van 
waar. De vers die zij chanten ten tijde van de aanbidding staat op pagina 92 van de Ratnasar 
Bhaga. Het betekent “moge wij aanbidden de beelden van Tirthankaras, die volledige beheersing 
hadden van hun passies en aan ze offeren water, hout, rijst, bloemen en wierook. Dit is de reden 
dat wij zeggen dat beeldenverering is ontsprongen bij de Jains. 
 
In een tempel van de Jain wordt je overdonderd door affectie. Het stelt je in staat om de oceaan 
van het wereldse over te steken. (vide Viveksar, pagina 12). 
 
“Het aanbidden van beelden leidt tot verlossing en door het bezoeken van een Jain tempel krijg je 
bewonderenswaardige kwaliteiten. Hij die de beelden van Tirthankaras aanbidt door ze te wassen 
met water en geurige substanties wordt uit de hel bevrijdt en zal de hemel ingaan (vide Viveksar, 
pagina 51 en 52). 
 
Door het aanbidden van de beelden van Rishabhdeva in een Jain tempel kan je je doelen 
bereiken, rijkdom verkrijgen, je wensen vervullen en verlossing krijgen (vide Viveksar, pagina 55). 
 
Hij die de Jain beelden aanbidt is verlost van alle wereldse verdriet (vide Viveksar, pagina 61). 
 
Zie hoe onnozel en dwaas deze uitgangspunten zijn. Als het waar zou zijn dat op deze wijze 
(aanbidden van beelden) je zonden vergeven worden, dat je stopt met onpasselijke 
aantrekkingen, de zee van het wereldse oversteekt, je goede kwaliteiten verkrijgt, je verlost wordt 
van de hel en naar de hemel gaat, je wensen vervuld worden, rijkdommen verkrijgt, verlossing 
bereikt, en bevrijdt wordt van verdriet, hoe komt het dan dat de Jains niet gelukkig zijn en niet de 
macht krijgen over alle zaken van de wereld en op aarde? Op pagina 3 van hetzelfde boek is 
geschreven dat zij die Jain beelden hebben geplaatst het probleem van broof zichzelf en hun 
voorvaderen heeft opgelost. Op pagina 225 van het boek is geschreven dat het een zeer slechte 
daad is om de beelden te vereren van Shiva, Vishnu etc. Aanbidden van deze beelden leidt tot de 
hel. Je kan je afvragen waarom de Jain beelden niet tot de hel leiden als de beelden van Shiva en 
Vishnu dat wel doen. Als ze verweren door te zeggen dat de Jain beelden symbool staan voor 
verzaking, kalmte en rust dan rijst de vraag hoe het komt dat de Jain beelden, die geïnstalleerd 
zijn in tempels die heel veel geld kosten en aan wie sandal en saffron wordt geofferd als symbool 
van verzaking en kalmte moet worden gezien de beelden van Shiva en anderen niet die soms in 
de buitenlucht staan. Als je zegt rust, dan stralen alle zielloze objecten in de wereld dit uit omdat 
ze niet uit zichzelf kunnen bewegen. 
 
Vraag 
Onze beelden zijn goed omdat ze niet zijn versierd met kleding en andere ornamenten. 
 
Antwoordt 
Het is een beestachtig gedrag om beelden die mensen moeten voorstellen in staat van primitieve 
naaktheid aan het publiek te tonen. 
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Vraag 
Net als dat er passie wordt opgewekt als je kijkt naar het beeld van een vrouw, zo zal je ook goede 
kwaliteiten cultiveren als je kijkt naar de beelden van heiligen, Yogi’s en Sadhu’s. 
 
Als je gelooft dat door het kijken naar een stenen beeld je bezitter wordt van goede kwaliteiten, 
waarom geloof je dan niet dat de eigenschappen van levenloosheid van het beeld ook op jou kan 
overgaan? Als je jouw intelligentie kwijt raakt dan zal je uiteindelijk nutteloos worden. Nogmaals 
als je bezig gaat blijven met aanbidden van beelden in plaats van de omgang te zoeken met 
geleerden dan zal je dommer worden dan je eerst al was. Een beeld vereerder is slachtoffer van 
alle ondeugden die wij hebben opgesomd in hoofdstuk 11 van dit boek. Net als de Jains veel onzin 
verkopen over beeldenverering, zo ook bevatten hun mantra’s vele absurditeiten. Hier is een. 
 
“Gegroet zij Arihant, gegroet zij Sidhas (perfecte wezens) etc. 
 
Van deze mantra wordt beweerd dat het heilig is. Het is een mantra die wordt gereciteerd bij 
initiatie van een nieuwe leerling tot de Jain religie en chanten ervan beweren ze geeft onmetelijke 
krachten. Inzake het aanprijzen van deze mantra tot grootsheid hebben de Jain schrijvers van de 
Purana’s en Tantra’s overtroffen. 
 
In de Shradhadinkritya is geschreven dat deze mantra heilig en verheven is. Onder mantra’s om 
mee te mediteren heeft deze de hoogste positie. Het is het meest reële van alle realiteit. De 
Navakar mantra is net zo behulpzaam voor de wereldse mensen als een schip is voor hen die de 
zee moeten oversteken. Deze Navakar is als een schip: zij die haar hulp niet zoeken verdrinken in 
de zee van wereldse zaken en zij die dat wel doen voorkomen ellende. Deze mantra alleen 
behoedt de ziel van ondergaan van pijn, het behoedt de ziel van zonde en stelt het in staat om 
verlossing te krijgen. Het is dit dat in staat stelt om de zee van wereldse zaken over te steken, het 
verlost je van pijn van daden die in vorige levens zijn gedaan. Als je een van de acht ergste soorten 
van marteling moet ondergaan zoals vuur dan helpt alleen deze mantra. De leraar die competent 
is om deze mantra te onderwijzen kan geëerd worden als de bezitter van Vaidura (prins van 
robijn) of van de foutloze wapen van oorlog als je oog in oog staat met de vijand. 
Van de twaalf heilige mantra’s is deze mantra het meest gebruikt: 
Het betekent: 

1. eer aan alle Tirthankaras 
2. eer aan alle Jain heiligen 
3. eer aan alle Jain leraren 
4. eer aan alle professoren van Jain theologie 
5. eer aan alle Jain Sadhu’s die in de wereld zijn 

 
Het woord Jain komt niet voor in de tekst, maar wij hebben het in de vertaling bijgevoegd omdat 
in de meeste Jain boeken staat geschreven dat niet-Jains onwaardig zijn om geëerd te worden. 
 
Op pagina 169 van de Tirthankaras is geschreven dat hij die stenen en hout aanbidt denkende dat 
deze God zijn beloond wordt voor zijn pijnen. Als dit waar zou zijn waarom zijn dan niet alle Jains 
heel gelukkig als ze toch beelden vereren. Op pagina 10 van de Ratansar Bhaga staat geschreven 
dat als men het beeld van Parasnath aanbidt men bevrijdt wordt van alle zonde. Op pagina 51 van 
de Kalp Bhag staat dat 1 miljoen en 25 duizend tempels zijn gerenoveerd. Er zijn vele andere 
stellingen als deze die zullen bewijzen dat beeldenverering ontsprongen is bij de Jains. 
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Nu zullen de duivelse praktijken van de Jain Sadhu’s bespreken. 
Op pagina 28 van de Viveksar is geschreven dat een Jain Sadhu die een minnaar was van een 
prostituee de wereld had verzaakt en naar de hemel was gegaan. Op pagina 10 van hetzelfde 
boek is geschreven dat Arnak Muni ( een asceet) het pad van rechtvaardigheid had verlaten, zich 
misdroeg in de familie van Dutta, de bankier, en dan naar de hemel ging. Shalia heeft Dhandhan 
Muni, de zoon van Sri Krishna weggejaagd en werd later een God. Op pagina 193 van het 
hetzelfde boek is geschreven dat de Shravaks (de Jian leken) de Jain Sadhu’s moeten vereren zelfs 
als ze slechts de symbolen dragen van de orde. Deze Sadhu’s zijn het waardig om te vereren, het 
maakt niet of ze een slecht of goed karakter hebben. Op pagina 168 staat dat een Jain zonder 
enige karakter meer respect moet krijgen dan een Sadhu met een goed karakter die behoort tot 
een andere sekte. Op pagina 71 wordt gezegd dat de Jain leken de Jain Sadhu’s moeten eren zelfs 
als ze karakterloos en verworpen zijn. Op pagina 276 wordt verteld dat een dief zijn haren uit 
trok, de regels van goed gedrag volgde, een vaste houding aannam, en na zes maanden een 
perfecte man werd door het verkrijgen van de ware kennis.  
 
Zie hier van wat de Jain Sadhu’s en de zijnen zijn gemaakt. Volgens hun religieuze geloof kan zelfs 
een duivelse Sadhu een staat van verlichting bereiken, terwijl van Sri Krishna wordt gezegd dat hij 
naar de derde hemel is gegaan (Vide pagina 106). Op pagina 145 staat geschreven dat Dhanwantri 
naar de hel is gegaan. Op pagina 48 staat geschreven dat de Yogi’s en andere Pauranic Sadhu’s, 
Qazis (Mohammedaanse priesters) een lager staat verkrijgen vanwege hun onwetendheid, 
hoewel zij sober leven en zichzelf opofferen. Op pagina 171 is geschreven dat van de 9 Vasudevas: 
Tripriashtha Vasudeva, Daviprishtha Vasudeva, Swamyambhudeva Vasudeva, Parusotham 
Vasudeva, Sinha Purusha Vasudeva, Purushpundrik Vasudeva, Datta Vasudeva, Lakshman 
Vasudeva en sri Krishna Vasudeva naar de hel zijn gegaan in de tijd van 11e, 12e, de 14e, en 15e, 
18e, 20e en 22e Tirthankaras en de 9 Prati Vasudevas, dat is, Ashvagrivaprati Vasudeva, 
Tarakaprati Vasudeva, Modakaprati Vasudeva, Baliprati Vasudeva, Prahladprati Vasudeva, 
Ravanprati Vasudeva en Jarasindhaprati Vasudeva allen gingen naar de hel. In de Kalpa Bhashya is 
geschreven dat de 24 Tirthankaras van wie de eerste Rishabhdeva was en de laatste Mahavir allen 
hebben ze verlossing bereikt. 
 
Laat de wijzen maar overdenken hoe slecht het is om te zeggen dat de Jain Sadhu’s en volgelingen 
van Tirthankaras waar velen van overspelplegers waren en hoerenlopers naar de hemel zijn 
gegaan, terwijl machtige zielen als Sri Krishna aan de hel zou zijn gegaan. Om eerlijk te zijn zou 
een goed persoon geen omgang moeten hebben met Jains en zelfs niet naar ze kijken anders gaat 
hij ook geloven in deze absurditeiten. Gezelschap van zulke bevoordeelde en slechte dweperige 
mensen leidt tot kwade resultaten. Natuurlijk kan het geen kwaad om om te gaan met de goede 
mensen onder de Jains. Op pagina 55 van de Viveksar staat dat niks goeds wordt bereikt door het 
bezoeken van pelgrimsoorden zoals Haridwar en Kashi (Benares), terwijl de Jain pelgrimsoorden 
zoals Grinar Palitana en Abu zo geweldig zijn dat door het bezoeken van deze verlossing bereikt 
kan worden. Het is goed om op te merken dat ook de pelgrimsoorden van de Jain op land en 
water verkeren net als die van de Shivites, Vaishnavites, etc. Het is dwaas om de eigen beter en 
hoog te acheten en de anderen af te kraken. 
 

Nu zullen we behandelen het concept van verlossing volgens de Jains. 
 
Op pagina 23 van de Ratnasar is geschreven, dat Mahadeva Tirthankar sprak tot Gautam en zei: 
“Er is een plaats in de hogere regionen genaamd Sidhshilla. Het is hoger nog dan de hemel en is 
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4,5 miljoen x 4800 m lang en is vele keren 4800 m breed. Het is 8 x 4800 m in dikte. Het is witter 
dan een ketting van witte parels en koemelk. Het is te vinden boven de 19e regio. Het schijnt 
mooier dan goud en is helderder dan kristal. Nog hoger ervan is Shivpura waar de verloste zielen 
verblijven. Daar zijn ze niet onderworpen aan de cirkel van dood en geboorte en genieten van 
gelukzaligheid. Zij keren niet terug naar deze wereld en hoeven ook geen daden te verrichten. 
 
Dit is het idee van de Jain over verlossing. Als je er goed over nadenkt dan lijkt het erop dat de 
Jain gefixeerd zijn op Sidhshilla en Shivpur als woonplaats van eeuwigdurend zaligheid, precies 
zoals de Pauraniks gefixeerd zijn op Vaikunth, Kailash, Golak, Shivpur, etc., de Christenen op de 
vierde hemel en de Mohammedanen op de zevende hemel. Dat waarvan de Jains vinden dat het 
hoger op te vinden is zal door mensen die bepaalde delen van de aardbol bewonen als lager op 
worden ervaren. Boven en onder zijn geen absolute termen. Dat wat de Jains hogerop vinden 
gezien vanuit India is voor de inwoners van Amerika op dat moment lager dan en vice versa. Al 
zou de Shidhasila 9 miljoen x 4800 m lang zijn, de zogenaamde bevrijde zielen die daar verblijven 
zullen zich toch op de een of andere manier gevangen voelen, omdat het moment dat zij de plaats 
verlaten, zullen ze ophouden de staat van zaligheid te voelen. Het is ook een natuurlijke neiging 
van de voor de bevrijde zielen om een soort van hechting te voelen met de plaats en een afkeer 
om het te verlaten. Hoe kan er van een staat van verlossing gesproken worden als er gevoelens 
bestaan van gehechtheid, genegenheid en afkeer? De ware staat van verlossing is door ons 
beschreven in hoofdstuk 9. De verlossing van de Jain lijkt als de beleving van een gevangenis. In 
het verklaren van wat verlossing echt betekent hebben de Jian een fout gemaakt. Om de ware 
aard van verlossing te kunnen begrijpen moet men het juiste begrip hebben van de Veda. Nu 
zullen nog wat de van de verzonnen verhalen van de Jain bespreken. 
 
Het volgende verhaal komt van de Viveksar: “Toen Mahavir geboren werd, werd hij gewasse in 16 
miljoen emmers water (pagina 78). Koning Dasharam ging naar Mahavir om hem respect te tonen 
en deed wat uit de hoogte. Om hem dit betaald te zetten verschenen, 16.777.216.000 mannen in 
de vorm van Indra en 13.370.572.800.000.000 Indranis (vrouwelijke figuren in de vorm van de 
vrouw van Indra) op het toneel. De koning was bij het zien van dit alles met stomheid geslagen. 
 
Hoeveel aardbollen moeten er nodig zijn geweest om het mogelijk te maken dat alle Indra’s en 
Indranis een plek hadden om te kunnen staan? Op pagina 13 van de Shradhadinkritya (Atmaninda 
Bhawana) wordt het bevel gegeven om geen putten te verzinken en ook niet uit te graven.  
 
Als nu dit bevel gevolgd zou worden hoe moeten de mensen dan voorzien in hun 
watervoorziening? 
 
Vraag 
De Jains doen dit niet omdat ze denken dat bij het uitgraven vele gevoelige dieren komen te 
sterven en de persoon die het doet een zondaar zal worden. 
 
Antwoordt 
Wat een idioten zijn jullie. Als je denkt aan de zonde die gepleegd wordt in het doden van kleine 
wezens, waarom denk je dan niet aan het voordelen die behaald wordt als er water is voor hogere 
dieren zoals mensen en koeien. Op pagina 196 van de Tatwaviveka is geschreven dat een bankier 
genaamd Nandmanikar een bauli (soort van waterput) in zijn dorp. Omdat hij het juiste pad had 
verlaten kreeg hij 16 verschrikkelijke ziektes. Na zijn dood werd hij geboren als een kikker om te 
leven in dezelfde waterput. Toen de kikker Mahavir zag werd hij bewust van zichzelf. Mahivir zei 
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dat hij hem herkende als zijn heer in zijn vorige leven en hij rende om zich neer te werpen voor 
zijn voeten. Hij werd verplettert door de paard van een Shrenik en vanwege deze goede gedachte 
werd hij een machtige God genaamd Dardurank. Vanwege zijn gelimiteerde kennis was hij in de 
veronderstelling dat Mahavir zich daar had uitgestrekt en keerde terug na het tonen van zijn goed 
geluk. 
 
Het is dwaasheid om te spreken van de verheven Mahavir die zou spreken van zulke absurde 
zaken die ingaan tegen alle normen van kennis.  
Op pagina 36 van Shradhdinkritya is geschreven dat een Sadhu zich mag toe eigenen de kleding 
van een dode. 
Zijn dit niet de Sadhu’s zoals Mahabrahmans? Wie moet de ornamenten nemen? Wellicht houden 
de overlevenden het voor zichzelf om hun waarde. Wat moet je denken van zulke mensen?  
 
Op pagina 105 van Ratnasar is geschreven dat het een zonde is om te roosteren, gebruiken van 
een stamper en mortel om te maken en te koken. 
 
Is dit niet een erg dom bevel? Hoe moeten mensen leven als deze zaken niet worden gedaan? 
Zelfs de Jain zouden in dit geval sterven.  
 
Op pagina 104 van de Ratnasar is geschreven dat de tuinier die een tuin aanlegt honderdduizend 
maal een zondaar is.  
 
Hoe dom is het van de schrijver van deze vers om niet te beseffen dat als de tuinier 
honderdduizend maal een zondaar was dat hij dan tegelijk ook een miljoen keer een weldoener 
was omdat de bladeren, vruchten, bloemen en de schaduw van de bomen verlichting brengt voor 
ontelbare kleine wezens. 
 
Op pagina L. 202 van de Tatwaviveka is geschreven dat een Sadhu genaamd Labdhi eens het huis 
van een prostituee per ongeluk binnenging en bedelde om giften uit naam van rechtvaardigheid. 
De prostituee antwoordde dat rechtvaardigheid geen plek had in haar leven en dat ze slechts aan 
rijkdommen dacht. Toen verspreidde hij 1.250.000 waard aan edelstenen in haar huis.  
 
Wie zal geloven in dit soort nonsens behalve een ezel? Op pagina 67 van de Ratnasar Bhaga is 
geschreven dat een stenen beeld op een paard te hulp schiet daar waar het nodig is. Je vraagt je 
af waarom de Jains niet gered worden als ze aangevallen worden door dieven en rovers of in 
angst verkeren van een vijand? Waarom kijken ze naar de politie voor hulp? 
 
De volgende verzen zijn gecomponeerd door Jinadattasuri met de bedoeling om de verhevenheid 
van de goede kwaliteiten van de Jain Sadhu’s aan te prijzen: 

1. Een Yati is hij die zijn lagere impulsen onder controle heeft  gekregen, en bij zich heeft 
een Chowri, bedelt om zijn brood, zijn hoofd geschoren houdt, witte kleding draagt, 
vergevingsgezind is en wegblijft van de gezelschap van andere mannen. 

2. De Diganbhar Sadhu’s dragen geen kleding die hun haren kunnen uittrekken en hebben 
altijd een wollen borstel bij zich om de vloer te vegen en eten wat ze krijgen als gift. 
Jinarshi Sadhu’s zijn degenen die pas eten nadat de huisvader zijn deel heeft genomen. 

3. Het enige verschil tussen de Digambars en de Shwetambars of Yatisa is dat volgens de 
laatste vrouwen ook verlossing kunnen bereiken, terwijl volgens de eerste dit niet 
mogelijk is. Dit is wat de Jains geloven over verlossing. Het is algemeen bekend dat de Jain 
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hun haren uittrekken. Het komt ook in hun geschriften voor dat vijf handvol haar moet 
worden uitgetrokken. Op pagina 216 van de Viveksar is geschreven dat een persoon tot 
de orde was toegelaten na uittrekken van vijf handvol haren; op pagina 108 van Kalpsutra  
Bhashya is geschreven dat een Sadhu net zoveel haar moet uittrekken tot er over blijft de 
hoeveelheid dat een koe bedekt. 

 
Als we dit in overweging nemen hoe kan het dat de Jain claimen dat ze genadevol zijn? Het 
uitrekken van haar gaat gepaard met heel veel pijn, het maakt niet uit of de kandidaat het bij 
zichzelf doet of dat de leermeester het doet. Hinsa gaat over pijn toegebracht aan wel gevoelig 
wezen dan ook. 
 
In de Viverksar is geschreven dat in het jaar 1033 Vikram (976 A.D.) de Dhundias, een sekte van de 
Shwetamber opkwam. In hetzelfde jaar kwam Terapanthis een sekte van de Dhundias tot leven. 
De Dhundias geloven niet in het aanbidden van stenen beelden en ze houden altijd een stukje stof 
voor hun mond, behalve als ze gaan baden of eten. De Yatis binden dit stukje stof alleen ten tijde 
van de studie en en anders niet. 
 
Vraag 

Het is absoluut noodzakelijk om het de mond af te dekken met het stukje stof omdat de kleine 
wezens die leven in de lucht sterven door de hitte van de adem, zij die dit niet doen begaan een 
zonde (ze zijn verantwoordelijk voor de dood van vele wezens). 
 
Antwoordt 
Dit argument gaat tegen alle normen van kennis en wetenschap van logisch redeneren. De ziel is 
eeuwig en kan niet gedood worden door de hitte van de adem. Dit gelooft u toch ook? 
 
Vraag 
Natuurlijk, de ziel verdwijnt niet maar de hete adem veroorzaakt veel pijn aan vele zielen en hij 
die pijn veroorzaakt begaat een zonde. Om deze reden is het juist om de mond af te dekken met 
een stukje stof. 
 
Antwoordt 
Wat u voorstelt kan nooit gedaan worden. De zaken van de wereld kunnen nooit vervuld worden 
zonder pijn te veroorzaken aan sommige wezens. Als, volgens uw geloof, de hete adem pijn 
veroorzaakt, waarom veroorzaken de lichamelijke bewegingen zoals lopen, zitten, handen optillen 
of knipperen van de ogen dan geen pijn? Daarom moeten we concluderen dat leven zonder 
andere wezens pijn te doen onmogelijk moet worden geacht. 
 
Vraag 
Wij moeten ons best doen om wezens te beschermen. Je kan er niks aan doen als het in sommige 
gevallen niet altijd lukt. De lucht is vol met diertjes. Als we het stof niet voor ons mond binden 
dan zal een grote groep ervan sterven. 
 
Antwoordt 
Uw stelling is een domme, omdat als de stof de mond afdekt wordt er meer pijn aan diertjes 
toegebracht, omdat door het afdekken van de mond gaat de mond niet op een natuurlijk manier 
weer de mond uit, het wordt verzameld en met kracht aan de zijkanten van de stof en uit de neus 
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uitgeduwd. De lucht die dan uitkomt is dan nog heter en zal meer wezens pijn doen. Let maar op. 
Als alle deuren van een huis of van cel afgesloten zijn dan stijgt de temperatuur binnen vele malen 
sneller en hoger dan als de deuren open hadden gestaan. Door uw manier van redenering te 
volgen is het bewezen dat u levende wezens meer pijn toebrengt. Nog een voorbeeld. Als iemand 
het vuur aanwakkert door de blazen met de mond heeft dit minder effect dan iemand die blaast 
met een pijp. De wind geblazen met de mond verspreidt zich over een groter gebied en is 
daardoor minder krachtig, terwijl de geconcentreerde lucht uit de pijp veel meer kracht heeft. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de lucht geconcentreerd in de neusgaten als de mond gesloten 
is. Zij die dus geen stof voor de mond binden hebben gelijk. Een ander nadeel van dit praktijk is 
dat letters niet op de juiste wijze gearticuleerd, verkondigd en uitgesproken kunnen worden. Is 
het niet verkeerd om woorden met een nasale klank uit te spreken die niet zo uitgesproken horen 
te worden? Nogmaals de mond brengt stank voort die komt uit haar binnenste en mag dus niet 
ontsnappen. Al de lucht die eruit komt is vies. Als het niet niet naar buiten kan gaan dan zal het 
zeker gaan stinken. Een toilet die goed is geventileerd stinkt minder dan een die slecht is 
geventileerd. De Jains dekken hun mond af, poetsen hun tanden niet, noch wassen ze hun 
gezichten, noch nemen ze een bad, hiermee vermeerderen ze ziektes, stank en begaan daarom 
een zonde. Als er grote angst is dan verspreiden ziektes als cholera zich vanwege toename van 
smerigheid in de lucht en brengen daarmee de dood. Als er minder viezigheid is dan kan de ziekte 
zich minder makkelijke verspreiden. De Jains dragen veel meer dan andere mensen doen aan de 
smerigheid van de lucht en daardoor grotere zondaars dan de degene die niet hun mond 
bedekken, maar wel hun mond en gezicht wassen en hun kleding schoonhouden. De laatste zijn 
betere mensen dan de eerdere, net als de mensen die wegblijven van de vieze verschoppelingen. 
Het intellect van de Jain moet versluierd zijn net als dat van de mensen die omgaan met de 
smerige toilet schoonmakers nooit verlicht zal raken. Iemand die ziek is wiens intellect is 
aangetast kan nooit de weg van de Dharm volgen. Deze waarheid is zeker van toepassing op de 
jains.  
 
Vraag 
De vlammen in een huis dat is afgesloten kan niet ontsnappen en pijn veroorzaken aan anderen 
buiten, precies zo door de mond te bedekken krijgen wezens buiten geen pijn. Als het vuur brandt 
voor je gezicht en je deze bedekt met de handen dan voel je de hitte niet zo erg. De wezens in de 
lucht hebben lichamen en zijn daarom aan pijn blootgesteld. 
 
Antwoordt 
Dit is kinderlijk gepraat. Op de eerste plaats vuur zal niet branden in een huis waarvan in de 
muren geen gaten zitten waardoor de lucht binnen het huis niet kan communiceren met de lucht 
buiten het huis en vice versa. Je kan dit testen door een brandende kaars in een afgesloten ruimte 
te zetten en het zal uit zichzelf uitgaan. Net als gevoels wezens niet zo lang kunnen leven als ze 
niet van tijd tot tijd vers lucht krijgen zo ook is er geen verbranding mogelijk zonder lucht. Als de 
kracht van een vlam aan de ene kant bekeken wordt dan zal het met veel kracht aan de andere 
kant ontsnappen. Als de hand gebruikt om de hitte af te dekken voor het gezicht dan zal de hand 
verbranden. U hebt het daarom niet bij het rechte eind. 
 
Vraag 
Iedereen weet dat als een man van lager standaard een man van hogere positie iets wilt 
toefluisteren dat hij dan een stukje stof voor zijn mond houdt, zodat de toehoorder niet de stank 
van zijn mond hoeft te ruiken en ook geen spuug op zich krijgt. Ook als iemand hard op een boek 
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leest dan komt er speeksel op het boek. Om deze redenen is het aanbevelingswaardig om een 
stukje stof voor de mond te houden.  
 
Antwoordt 
Van uw standpunt bekeken kunnen we gerust afleiden dat het idioot is om de mond af te dekken 
om zo andere wezens te ontzien. Als een iemand in een vertrouwd gesprek is met iemand met 
een hogere positie dan dekt hij zijn mond met een stukje stof of zijn hand af zodat anderen het 
gesprek niet kunnen horen. Als dit waar zou zijn, waarom wordt dan de mond niet afgedekt als 
het gesprek niet een vertrouwde is? Uw mond en andere organen geven een erge stank af omdat 
u uw tanden niet poets. Geen wonder dat iemand die in uw nabijheid is last heeft van de geur. De 
redenen waarom de mond wordt afgedekt met een zakdoekje of de hand is een ander dan u 
beweert. Als iets in vertrouwen op een fluistertoon wordt medegedeeld aan een groep mensen 
en de mond wordt niet met de hand of doek afgedekt dan zal de vibraties van de lucht die niet 
wordt belemmerd het gehuil ver en breed uitdragen. Als het gesprek wordt uitgevoerd op een 
plek waar alleen de spreker en de toehoorder aanwezig is dan wordt de mond niet afgedekt. Als 
het doel van het afdekken van de mond is het voorkomen dat spuug op iemand van hogere 
positie geraakt dan kunnen we concluderen dat het geen probleem is als de spuug op iemand 
komt die van lager positie is. In feite kan de spuug alleen degene bereiken waarmee gesproken 
wordt. Stel je voor dat degene die tot je spreekt op een veilige afstand van je zit maar de wind 
blaast in die richting, dan zullen delen van de spuug zeker door de lucht gedragen worden naar 
jouw persoon. 
 
Het is ook erg dom om te denken dat de uitgeademde hitte van de lucht in staat is om diertjes in 
de lucht te doden of deze pijn te doen; omdat anders zou de hitte van zomer al deze diertjes 
doden. Het is daarom fout om te denken dat zij op die manier worden gedood. Uw geloof rond 
het bedekken van de mond is derhalve fout. Waren uw Tirthankaras daadwerkelijk geleerde 
mensen dan hadden dit soort domme zaken niet bedacht.  
 
Nogmaals, slechts die wezens zijn in staat pijn te ervaren wiens denkvermogen is voorzien van 
gevoelsorganen. 
 
De Shanka Shastra, 25-27 
De zielen voelen dan alleen pijn of plezier als hun vijf organen in contact komen met hun 
objecten. Net als dat een scheldkanonnade geen verandering in de beleving van iemand kan 
brengen als deze doof blijkt te zijn; hij die blind is zal ook niet ongerust raken van bewegingen van 
een slang of wolf voor hem; geur zal iemand niet raken wiens reukorgaan niet functioneert; hij die 
lijdt aan gevoelloosheid zal een aanraking niet opmerken; en hij die geen tong heeft zal niet de 
smaak kunnen onderscheiden. Op dezelfde wijze voelen deze kleine diertjes geen pijn.  
 
Ook als de mens aan het sluimeren is dan voelt zijn ziel geen pijn of plezier; hoewel dan ook 
aanwezig is in het lichaam, is haar connectie met de organen van het lichaam onderbroken. Als 
een chirurg zijn patiënt verdoofd om hem te kunnen opereren dan voelt de patiënt ook geen pijn; 
op dezelfde wijze ervaren diertjes in de atmosfeer en andere microscopische dieren geen pijn of 
plezier omdat ze de organen ervoor niet hebben. Net als iemand die in coma ligt geen pijn of 
plezier kan voelen, zo voelen deze wezens dat ook niet, omdat ze altijd in een staat van verdoving 
verkeren. Waarom dan het hebben om deze diertjes te redden van pijn?  
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Vraag 
Als alle wezens pijn en plezier ervaren waarom deze dan niet? 
 
Antwoordt 
Oh u lichtgelovige mensen! Vertel ons waarom u geen pijn of plezier ervaart als u verkeert in een 
droomloze slaap? De oorzaak van plezier of pijn komt alleen voort als de ziel en de 
gevoelsorganen zijn verbonden. We hebben toc al uitgelegd dat als de chirurg een ledemaat 
amputeert of het lichaam van een patient open maakt die onder narcose is gesteld dat deze dan 
geen pijn voelt; op dezelfde wijze voelen de zielen die verkeren in eeuwigdurend verdoving de 
sensatie van pijn en plezier niet, omdat ze de middelen er niet voor hebben. 
 
Vraag 
Zie hier, wij eten geen groene vegetatie, wortelen en knollen, omdat deze heel veel kleine diertjes 
bij zich dragen. Als we dit zouden eten dan zouden wij zondigen door de pijn die wij deze wezens 
toebrengen. 
 
Antwoordt 
Dit geloof van u is gebaseerd op onwetendheid. Hoe kan je geloven dat door het eten van groente 
diertjes worden gedood of gepijnigd? Weet u door directe waarneming dat ze pijn worden 
gedaan? Als het zo is, dan horen we graag hoe wij dit ook kunnen zien. U weet het zelf niet en u 
kunt het ook niet aan ons laten zien. Als deze kennis niet door directe waarneming kan worden 
verkregen is het nutteloos om inferentiële manier van redenering  toe te passen, analogie en  
autoriteit. Nogmaals wijzen wij jullie erop dat het grote fout is van jullie Tirthankaras om te 
beweren dat om zielen die in duisternis verkeren en in een extreme sluimer verkeren of coma 
plezier of pijn kunnen ervaren. Jullie Tirthankaras heeft jullie doctrines onderwezen die 
tegengesteld zijn aan normale redenering en normen van kennis. 
 
Hoe kan er een oneindige aantallen wezens verblijven in een object die gelimiteerd is qua 
omvang? Als wij weten dat een machtige wortel als de radijs gelimiteerd is qua omvang of 
grootte, hoe moeten we dan geloven dat er een oneindige aantal diertjes in zijn te vinden? Uw 
argument is daarom nogal dom. 
 
Vraag 
U begaat een zonde door het drinken van water dat niet eerst is verhit. U moet net als wij doen 
water drinken dat verhit is geweest. 
 
Antwoordt 
Dit is ook absurd. Als u het water verhit dan moeten de diertjes erin zeker dood gaan? De delen 
van hun lichaam raakt helemaal gemengd met het water, u drinkt in wezen een afkooksel van de 
dode lichamen van deze kleine wezens. U bent daarom een grote zondaar. Zij die water drinken 
die niet is gekookt begaan geen zonde omdat als het koude water in de maag wordt opgewarmd 
dan ontsnappen de kleine diertjes met de hete lucht dat wordt uitgeademd. In wezen plegen geen 
van de groepen mensen hier een zonden omdat de microscopische diertjes ongevoelig zijn voor 
plezier of pijn zoals wij hierboven hebben bewezen. 
Vraag 
Als het vuur in de maag de diertjes omhoog kan sturen, waarom zal dan de hitte die ze buiten 
tegenkomen ze niet weg jagen? 
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Antwoordt 
Natuurlijk worden ze weg gedreven. Maar volgens u worden kleine diertjes gedood zelfs door de 
warme lucht die uit de mond komt, waarom zullen ze dan niet sterven door de hitte van het 
water, of ondergaan ze erge pijnen voordat ze uit hun lichaam treden of als compleet worden 
gemengd in het water. Bent u dan niet grotere zondaars op zo een wijze? 
 
 
Vraag 
Wij koken het water nooit zelf noch vragen wij een van de gezinshoofden dit te doen. Wij begaan 
daarom geen zonde.  
 
Antwoordt 
Als u weigert om gekookt water te gebruiken of het drinken, dan zal de gezinshoofd het niet 
verhitten voor u, u bent daarom een grote zondaar. U bent, volgens ons, grotere zondaars dan de 
gezinshoofden, omdat als u aan bepaalde gezinshoofd had gevraagd om water te koken, dan zou 
het water slechts een maal per keer worden gekookt. Maar nu de gezinshoofden niet weten 
wanneer een van uw Sadhu’s langs zal komen, bewaart elke van ze gekookt water, en zijn daarom 
de hoofd zondaars. Als we dezelfde redenering volgen dan is het bewezen dat u slechts 
verantwoordelijk bent voor zonde van verbranding, in het koken van voedsel en in het uitvoeren 
van landbouwpraktijken en het daarom verdient om naar de hel te gaan. Nu u de hoofdoorzaak 
bent dat water wordt gekookt en de hoofd predikers om gekookt water te gebruiken en niet 
gebruiken van koud ongekookte water, bent u de hoofd-zondaars, en zij die u volgen zijn ook 
zondaars. Nogmaals het kan niet tegengesproken worden dat u diep verzonken bent in 
onwetendheid. Is het geen zonde om medelijden te hebben met kleine diertjes, maar wel 
kwaadaardig en slecht te zijn tegen niet-Jains? Als de doctrines onderwezen door uw Tirthankaras 
waar zijn vertel ons dan waarom uw God ervoor heeft gezorgd dat zoveel rivieren stromen en 
zoveel water heeft gecreëerd sinds begin der tijden. Hij had zelfs de zon niet moeten maken 
omdat volgens uw geloof heel miljarden diertjes dood gaan door haar hitte. Waarom hebben zij 
die u Goddelijke krachten (uw Tirthankaras) toebedeeld en eeuwig aanwezig zijn geweest, niet 
vanuit hun gevoel van genade, de zon haar kracht van hitte ontnomen om zo de vorming van 
wolken te voorkomen? 
 
We hebben al bewezen dat alleen wezens die een zichtbaar lichaam hebben pijn of plezier 
kunnen ervaren en niet de wezens die leven op groene wortels en knollen. Nogmaals, het is een 
bron van pijn om altijd genadevol te zijn tegenover alle wezens, omdat als al deze wezens zoals u 
geloofd zouden reïncarneren als menselijke wezens, en zelfs de dieven en rovers onder ze niet 
zouden worden gestraft, dan zou zonde heel erg toenemen. Derhalve, ware genade bestaat uit 
het geven van gepaste straf aan de slechten en beschermen van de rechtvaardige. 
 
Het omgekeerde hiervan is de afwezigheid van genade en vergeving. Er zijn vele Jains die 
winkeliers zijn, liegen omwille van de handel, geld bemachtigen door fraude, en die van de armen 
stelen. Waarom legt u in uw preken hier niet extra aandacht op zodat zij deze kwade daden 
opgeven? Waarom maakt u gebruik van listen als bedekken van de mond? Wanneer u een nieuwe 
volgeling (man of vrouw) initieert waarom maakt u dan de weg vrij om beschuldigd te worden van 
wreedheden voor uzelf en anderen door het haar uit te trekken en de nieuwe als onderdeel van 
de ontgroening te verplichten te vasten en zo deze en jezelf pijn te doen. Waarom vindt u het 
geen zonde om te rijden op een olifant, paard, stier en kameel en laat u anderen voor u werken. 
Als de gewone onder u niet kan bewijzen dat wat u doet duidelijk absurd en nonsens is, zelfs uw 



369 
 

Tirthankaras kunnen dit niet doen. Als u reciteert uit uw religieuze boeken wordt het duidelijk dat 
volgens uw geloof u en uw volgelingen vele wezens doden. Waarom zou u de hoofdoorzaak 
worden in het begaan van zonden? 
 
Wij hebben het onderwerp niet gedetailleerd behandeld, maar het moet duidelijk zijn dat wezens 
in een staat van sluimer die lichamen bezitten die niet kunnen bewegen geen pijn of plezier 
ervaren. We zullen we het hebben over nog een paar foutieve zaken die de Jains onderwijzen. U 
moet onthouden dat een Dhanush gebruikt wordt om te meten, drie en een halve keer de lengte 
van de hand van een mens, de ware meeting hebben we behandeld. 
 
In Ratnasar, deel I (pagina 166 en 167) is geschreven. Het lichaam van: 

1. Rishabhdeva    was 500 Dhanush lang en hij was 8.400.000 Purva jaren oud. 
2. Ajitnath    was 450 Dhanush lang en hij was 7.200.000 Purva jaren oud. 
3. Shambhunath was 400 Dhanush lang en hij was 6.000.000 Purva jaren oud. 
4. Abhinandan    was 350 Dhanush lang en hij was 5.000.000 Purva jaren oud. 
5. Somatinath     was 300 Dhanush lang en hij was 4.000.000 Purva jaren oud. 
6. Padmaprabha was 140 Dhanush lang en hij was 3.000.000 Purva jaren oud. 
7. Parehasnath    was 200 Dhanush lang en hij was 2.000.000 Purva jaren oud. 
8. Chandraprabha was 150 Dhanush lang en hij was 1.000.000 Purva jaren oud. 
9. Suvubinath    was 100 Dhanush lang en hij was 200.000 Purva jaren oud. 
10. Shitalnath    was 90 Dhanush lang en hij was 200.000 Purva jaren oud. 
11. Shreynasnath was 80 Dhanush lang en hij was 8.4000.000 Purva jaren oud. 
12. Vasupujya Swami was 70 Dhanush lang en hij was 7.200.000 Purva jaren oud. 
13. Vimalnath    was 60 Dhanush lang en hij was 6.000.000 Purva jaren oud. 
14. Anantnath    was 40 Dhanush lang en hij was 3.000.000 Purva jaren oud. 
15. Dharmanath    was 45 Dhanush lang en hij was 1.000.000 Purva jaren oud. 
16. Shantinath    was 40 Dhanush lang en hij was 100.000 Purva jaren oud. 
17. Kunthanath    was 35 Dhanush lang en hij was 95.000 Purva jaren oud. 
18. Amarnath    was 30 Dhanush lang en hij was 84.000 Purva jaren oud. 
19. Malinath    was 25 Dhanush lang en hij was 55.000 Purva jaren oud. 
20. Munisuvritt    was 20 Dhanush lang en hij was 30.000 Purva jaren oud. 
21. Neminath    was 14 Dhanush lang en hij was 10.000 Purva jaren oud. 
22. Neminath    was 10 Dhanush lang en hij was 10.000 Purva jaren oud. 
23. Parisnath    was 9 Dhanush lang en hij was 100 Purva jaren oud. 
24. Mahavirswami was 7 Dhanush lang en hij was 72 Purva jaren oud. 

De hierboven genoemde 24 mensen waren de hoofd leermeesters van de Jain, die de Jain religie 
hebben uitgevonden. De Jains bedelen deze 24 de kwaliteiten van God toe. Van alle 24 wordt 
geloofd dat zij verlossing hebben bereikt. Laat de wijzen beslissen of het mogelijk is dat een mens 
zo een lang lichaam kan hebben en zo lang kan leven? Als de aarde bewoond zou worden door 
mensen met zulke afmetingen zouden slechts weinig plek hebben. Het voorbeeld van de Jain 
volgende hebben de Pauraniks ook geschreven dat er mensen waren die leefden voor 1000 jaren, 
anderen weer 10.000 jaren en weer anderen 100.000 jaren. Dit alles is absurd en ook dat wat de 
Jains zeggen. Hier nog een paar absurde uitspraken van de Jain leraren. 
 

1. Nagket tild met zijn vinger een steen op die zo groot was als een dorp (Kalpa Bhashya, 
pagina 4). 

2. Mahavir drukte de aarde met zijn vinger. Het gevolg was dat de slang die de aarde 
ondersteunt ging trillen (Ibid, pagina 46). 
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3. Mahin werd gebeten door een slang. In plaats dat er bloed uit zijn lichaam kwam, kwam 
er melk uit. Ook deze slang ging naar de hemel (Ibid, pagina 46). 

4. Rijstpudding werd gekookt op de voet van Mahavir, maar deze verbrandde niet (Ibid, 
pagina 47). 

5. Een kameel werd gedwongen te staan in een kleine vaartuig (Ibid, pagina 10). 
6. Het vuil op het lichaam moet niet weggehaald of afgeschrobd worden (Ratnasar, deel I, 

pagina 14). 
7. Een Jain Sadhu, genaamd Damsar die geliefd was door de Tirthankar Mahavir, reciteerde 

de aforisme die grote kalmte brengt en een stad werd in brand gestoken (Viveksar, deel I, 
pagina 14).  

8. De koning heeft het nodig om te worden gehoorzaamd (Viveksar, deel I, pagina 14). 
9. Een prostituee genaamd Koshar maakte een berg van oliezaden op een bord en legde er 

een naald in bedekt door bloemen en danste er op. Ze werd toch niet geprikt door de 
naald, noch werd de berg verspreid (Ibid, pagina 722). 

10. De heilige Sothulmuni misdroeg zich met deze prostituee voor 12 jaren, daarna liet hij zich 
initiëren en bereikte daarna verlossing, en ook de prostituee bereikte verlossing omdat zij 
de Jain leer volgde (Tatvaviveka, pagina 228). 

11. De asceet schenkt altijd 500 diamanten aan een prostituee (Viveksar, deel I, pagina 185). 
12. Als een leermeester het niet lukt om de regels te volgen, doordat een fysiek sterker 

persoon hem tegenhoudt, of een God, of een spirituele leider, of de eigen ouders, huis 
priester en relaties, en hij kan ook niet de opgedragen tijd in de jungle doorbrengen dan 
zijn de voordelen die behaald kunnen worden door hem te volgen niet verloren (Viveksar, 
deel I, pagina 228). 

 
Zie hier hoe vals en onmogelijk deze uitspraken zijn. Is het ooit mogelijk dat een man met zijn 
vinger een steen kan optillen zo groot als een dorp of dat hij met zijn duim de aarde naar beneden 
kan drukken? Als er geen slang onder de aarde is hoe kan deze dan trillen? Waarom verbrandde 
de voet van Mahavir niet toen er rijstpudding op zijn voet werd gekookt? Kan een kameel ooit in 
een klein vaartuig worden gezet? Zij die het vuil niet van hun lichaam wassen of schrobben 
moeten last hebben vanwege de plak op het lichaam. De Sadhu die de dorp verbrandt moet heel 
erg wreed en genadeloos zijn? Als zelfs het gezelschap van Mahavir zijn ziel niet kon zuiveren, hoe 
kunnen de Jains dan verlossing door hem bereiken, nu dat hij dood is? Het is natuurlijk heel goed 
om de Koning te gehoorzamen, maar nu de Jains Banias zijn is het mogelijk dat deze opdracht 
ingegeven is door angst. Het is uitermate vals om te zeggen dat de prostituee Kosha, maakt niet 
uit hoe licht haar lichaam was, heeft kunnen dansen op een naald gefixeerd op een berg oliezaad, 
zonder dat ze werd geprikt. Wij moeten altijd de leer van Dharma volgen, maakt niet uit wat er 
gebeurt. 
 
Hoe kan een kledingstuk dat alleen stof bevat doen regenen 800 diamanten voor eeuwig? 
 
Als we door zouden gaan met het quoten van de absurde verhalen van de Jains dan zou de 
volume van onze boeken net zoveel worden als die van de Jains. Al dat de Jain religie onderwijst is 
vals, behalve een paar bevelen. Zie hier wat hun boeken zeggen. 
 
Prakaran Ratnakar, 4-77 
De Jambu regio is groot 1.00.000 x 4800 m groot. Het is de eerste van de machtige regio’s.  Het 
heeft twee  keer een maan en twee zonnen. In het zoutwater oceaan zijn er 4 zonnen en 4 
manen. In de regio van metaal (Dhakti) zijn er twaalf zonnen en twaalf manen. 12 x 3 is 36 en tel 



371 
 

hier 2 zonnen en 2 manen bij op behorende tot de Jambu regio en 4 behorende tot het zoutwater 
oceaan dan zul je ontdekken dat er 42 zonnen en 42 manen in de Kalodadhi te vinden zijn. Precies 
zo 42 x 3= 126 tel hier de zonnen en manen, de 4 zonnen en manen behorende tot de zoutwater 
oceaan, 12 behorende tot de regio Dhakti en twee behorende tot de Jambu regio en u zult vinden 
en u zult vinden dat er 144 manen zijn in Pushkar. Deze calculatie gaat alleen over de bewoonde 
deel van de globe die is de helft van het geheel. Er zijn vele zonnen en manen in de niet-
bewoonde deel, maar deze bewegen niet. 114 x 3= 432, tel 2 van Jambu, 4 van zoutwater oceaan, 
12 van Dhakti en 42 van Kalodadhi, en je zal vinden 492 zonnen en 492 manen in de Pushkar 
regio. Dit is onderwezen door Shri Jina Bhadra Ganik Shama Shramana in het grote en belangrijke 
boek in Sanghyani, Yotisakarandak Payanna, Chandrapannati en Surapannati, boeken van het 
geloof van de Jains. 
 
Zie hier jullie geleerden van geografie en geologie. De Jains geloven dat op deze aarde er 492 
zonnen zijn en er ook 492 manen zijn volgens de ene manier van berekening en onmetelijke 
zonnen en mannen volgens de andere manier van calculatie. U hebt erg veel geluk dat door de 
bestudering van de Surya Siddhant en andere astronomie boeken geschreven door de volgelingen 
van de veda, dat u de ware kennis hebt gekregen van deze wetenschap. Was u ingepakt geweest 
door de duisternis van de Jains dan zou ook rondwaren in de duisternis net als de Jains doen. 
Deze onwetende mensen hebben moeten gedacht dat een zon en een maan niet voldoende moet 
zijn voor de Jambu regio, omdat het onmogelijk zou zijn geweest voor de zon en de maan op zo 
een groot lichaam als de aarde op te lichten in 24 uren. Mensen die geloven dat de aarde groter is 
dan de zon maken dit soort fouten. Ook hier weer zeggen de Jain geschriften. 
 
Prakaran Ratnakar 4-79 
Nu zullen we behandelen de kettingen van de zonnen en manen. Er zijn twee kettingen van de 
zonnen en manen. Elk van ze beweegt op een afstand van 10.000 x 4800 m van de een tot de 
ander. Er is een ketting van manen naast een ketting van zonnen en een ketting van zonnen naast 
de ketting van manen. Op deze manier zijn er vier kettingen. Er zijn 66 zonnen in een ketting van 
zonnen en 66 manen in een ketting van manen. Al deze vier kettingen nadat ze zich verschanst 
hebben in de Mount Meru van de Jambu regio, bewegen rond in het bewoonde deel van de globe. 
Als een zon richting het zuiden beweegt van Meru beweegt een andere richting het noorden. In 
elke richting van van de zoutwater oceaan bewegen twee zonnen rond, in de regio van Dhakti 
bewegen 6 zonnen rond, in de regio van Kalodadhi 21 en in de regio van Pushkar 26. Op deze 
manier vliegen 66 zonnen richting het noorden en 66 richting het zuiden volgens de wetten van 
beweging. Als we het optellen vinden we dat 132 zonnen en 132 manen rondgaan in het 
bewoonde deel van de globe. Er zijn vele kettingen van sterrenbeelden in connectie met de maan. 
Let op, misschien zijn er wel 132 zonnen en manen te vinden in de huizen van de Jains en als dat 
zo is dan is het verwonderlijk hoe het komt dat de inwoners de hitte kunnen weerstaan en dat ze 
niet bevriezen van de kou in de nacht. Zulke onsamenhangende  verhalen kan alleen geschreven 
zijn door zij die onwetend zijn van de wetenschap van geografie en geologie. Als een zon kan 
oplichten vele planeten als die van ons, hoe kan haar capaciteit om onze kleine planeet op te 
lichten in twijfel worden getrokken? Als de aarde stil zou staan en de zon zou bewegen om de 
aarde dan zouden wij voor vele jaren in duisternis of in licht verblijven. Sumeru is een andere 
naam voor de Himalaya. Het is kleiner vergeleken met de zon net als de mosterd zaad in 
vergelijking met de pitcher. De Jains zullen deze wetenschappelijke feiten nooit begrijpen en 
zullen in duisternis verblijven zolang ze doorgaan met hun eigen religie. Nogmaals zeggen de Jain 
geschriften. 
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Prakaran Ratnakar, IV, 135 
Rechtvaardige zielen die de verlossing hebben bereikt , zullen omdat ze vrij zijn, kunnen reizen in 
de 14 koninkrijken. Dit is mogelijk vanwege de macht van hun fysieke mogelijkheden. Op de kam 
van de 14e koninkrijk een klein beetje boven de vlag van de luchtschip die zeker maakt dat 
verkregen wordt alle wensen die er zijn, volgens de Jains, Siddhshila of de Divyakash ook wel 
genoemd Shivpura. Alleen de perfecte wezens, dat zijn die de staat hebben bereikt van 
alwetendheid en perfecte puurheid, gaan naar deze regio en worden dan alwetend van hun 
fysieke krachten.  
 
Nu, dat wat beperkt is door ruimte kan nooit al-doordringend zijn, en dat wat niet al-
doordringend is kan nooit alwetend zijn. Het kan alleen van die ziel gezegd worden die is omgeven 
door een vleesachtige behuizing of die verlost is, of die kennis bezit of er van is verstoken. Dit kan 
nooit gezegd worden van de al-doordringende en alwetende geest. De Tirthankaras van de Jain 
waren van gelimiteerde mogelijkheden en omgeven door ruimte, zij konden nooit 
alomtegenwoordig zijn of alwetend zijn, al-heilig en alwetend. Het is jammer dat de Jains niet 
geloven in het wezen die wel al deze kwaliteiten heeft. Nogmaals zeggen de Jain geschriften. 
 
Prakaran Ratnasar 
De mensen worden onderverdeeld in twee klassen. Er zijn: (1) mensen die geboren worden door 
sexuele omgang. (2) Zij die geboren worden zonder sexuele omgang. De tweede leven 3 
Palyopamas en zijn 3 Kosas lang. 
 
We geloven dat er maar weinig mensen zijn in de wereld die zo lang leven en zo een lengte 
hebben. Als deze mensen de volle tijd zouden leven dan zullen de kinderen die ze krijgen ook zijn 
zoals zij zijn. In een stad als Bombay kunnen maar 2 van zulke mensen leven, in een stad als 
Calcutta 3 of 4. Volgens de Jains leven in steden honderdduizenden van dit soort mensen. Die 
steden moeten dan honderdduizenden mijlen groot zijn. Het hele universum zou niet zo een stad 
kunnen vormen.  
 
Siddhsila, die is op een afstand van 57.000 (12 x 4800 m) boven de vlag van de luchtschip die alle 
wensen vervult, is 4500.000 x 4800 groot. 
 
Prakaran Ratnakar 4-241, 358 
Sidha bhumi is de woonplaats van de perfecte heilige dat is gelegen in de Sidhsila, het is wit, 
schitterend, van goud en transparant als kristal. Sommigen noemen het Ishat Pragbhra. Op een 
afstand van 12 mijlen vanaf de luchtschip dat alle wensen vervult is er een Alok, de regio dat niet 
kan worden gevoeld. Deze mysterie is alleen bekend bij de verloste zielen. De luchtschip is 8 x 
4800 m lang. De Siidshila is gesitueerd in vier richtingen en buigt daar dan vandaan. Het heeft de 
vorm van een open paraplu en lijkt op de vleugel van een kleine vlieg. Op 1 mijl afstand boven de 
Shila is de regio van extreme zaligheid. Wezens die die perfectie hebben bereikt verblijven hier. 
 
Nu zie hier. De verblijfplaats van zaligheid van de Jains is aan de bovenkant van de luchtschip en 
heeft een gebied van 4,5 miljoen x 4800 m lengte in totaal. De zielen die verlossing hebben 
bereikt zijn daar gevangen, maakt niet uit hoe mooi en transparant het is, omdat het moment dat 
ze het gebied verlaten zullen ze ophouden de zaligheid te ervaren omdat de zaligheid alleen in dat 
gebied aanwezig is. Daarnaast als ze daar op een hoop leven dan kunnen ze geen verse lucht 
ademen. Al dit is een net van fraude bedacht door de Jains om de onwetende te strikken. Ook 
weer schrijven de Jains. 
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Prakaran Ratnasar, 4-267 
De grootste lengte van het lichaam van een wezen die slechts een orgaan heeft is 1000 x 4800 m, 
van een wezen die twee organen bezit zoals de schelp is 12 x 4800 m van een wezen die vier 
organen heeft is 5 mijlen, dat van een wezen met vijf organen 1000 x 4800 m. 
Als er wezens zouden zijn met lichamen met een lengte van 1000 x 4800 m, dan zou de hele 
aardbol overvol raken en zal het maar slechts een paar honderd kunnen accommoderen. Als in die 
tijd als mensen hun zouden vragen waar te wonen of hoe de weg te vinden en wat is geschreven 
in de boeken dan wordt wat geschreven is opgezocht in hun eigen huizen. Maar voor een persoon 
met de lichaamslengte van 4000 Kosas is minimaal een huis nodig van 320.000 Kosas. Als de Jain 
gemeenschap al hun verzamelden rijkdommen zouden inzetten dan noch kunnen ze niet een huis 
met deze afmetingen bouwen. Waar gaan ze balken vinden van een afmeting van 8000 mijlen. 
Hoe kan er een pilaar in zo een huis geplaatst worden? Al dit is daarom vals. Ook weer staat in 
hetzelfde boek geschreven. 
 
Prakaran Ratnakar, 4-4 
Een put van 4 Kosas breed en 4 Kosas diep wordt gevuld met haar elk met de lengte van een 
vinger. Alle delen waarin de haar van zo een lengte in kan worden verdeeld zijn 2097152 in aantal. 
Het haar opgeslagen in een Palyopma  is van een lengte van 
330.762.108.246.562.542.199.6097.53.61.000.0000 vormen Sankhyat Kal nummer. Als men 
overtuigd is van zovele delen van een haar dat buiten de macht van de mens is om te tellen , dan 
zal hij een conceptie vormen van de Asankhyata. 
 
Laten we kijken naar de manier waarop de Jain rekenen. Hoe kan een haar een object zijn om te 
tellen. Als wordt gezegd om de formeren de conceptie van de Asankhyata delen van het haar dan 
moet worden ingebeeld dat het betekent dat in de eerste berekening  (van de Sankhyat kal) het 
haar was verdeeld in vele miljarden delen door de hand. Toen de handen het werk niet meer 
aankonden hebben de kracht van verbeelding ingebracht. Is het zelfs mogelijk om een haar van de 
lengte van een vinger te verdelen in Sankhyat delen? Nog een keer zegt hetzelfde boek. 
 
Prakaran Ratnakar, 4-12 
De Jambu regio is 400.000 x 4800 m groot en is hol in het midden. In allen zijn er zeven Dwipas 
zoals de Jambu Dwipa en zeven oceanen zoals de zoutwater oceanen etc. op deze aarde zoals 
eerder vermeld. Elk is tweemaal de grootte van de Jambu Dwipa die elkaar opvolgen.  
 
Nu hoe kunnen de Dwipas de tweede die is 200.000 Yojans groter dan de Jambu Dwipa, de derde 
is 400.000 Yojans, de vierde is 800.000 Yojans, de vijfde is 1600.000 Yojans, de zesde 3.200.000 
Yojans en de zevende is 6.400.000 Yojans en de zeven zeeen van een gelijke of grotere omvang 
die voorkomen op de globe waarvan de omtrek is 5000 Yojans? 
 
Vraag 
Er zijn 84.000 rivieren in de omgeving van Kurukshetra (Ibid, iv, 63). 
 
Antwoordt 
Krukshetra is slechts een klein stuk land. Hebben de schrijvers van de Jain geen schaamte ervaren 
toen ze erover schreven zonder het ooit te hebben bezocht? Hetzelfde boek zegt. 
 
Prakaran Ratnakar 
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Er zijn tronen aan de zuidkant en aan de noordkant van deze Shila. Die in het zuiden wordt 
genoemd Atipandu Kambla en in het noorden Atirikt Kambla. Hierop zitten de Tirthankaras. 
 
Dit is de plek waar de geboortedag van de Tirthankaras wordt gevierd en zo is de zaligheid van de 
Jain.  
 
Er zijn vele van dit soort verzonnen en absurde verhalen in de boeken van de Jain. Het is zinloos 
om ze allemaal te behandelen. In de Jain religie zijn er drie goede punten te vinden: 

1. Het drinken van gefilterde water. 
2. Genade hebben voor kleine wezens alhoewel de genade slechts nominaal is. 
3. Het niet eten van voedsel gedurende de nacht. 

 
De rest van hun leer is ongelooflijk absurd. Om alle absurditeiten geschreven door de Jains 
schriftelijk te bespreken zal je zoveel boeken nodig hebben dat het onmogelijk is om er doorheen 
te gaan in een leven. Net als dat een rietje laat zie welke kant de wind blaast zo ook laten de 
enkele voorbeelden van de leer van de Jains door ons gegeven de lezer inzien wat de actuele 
ideeën zijn van de Jain religie. Het is onnodig om er verder in detail op in te gaan; enkele woorden 
moet voldoende zijn voor de wijzen. 
 
Nu zullen we behandelen het Christendom in de volgende hoofdstuk. 
 

Einde van hoofdstuk 12 
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HOOFDSTUK 13 

Introductie van hoofdstuk 13 

De stelling van Dayanand is dat de Bijbel en Koran geen openbaringen zijn van God, het 

opperwezen. Hij stelt vast dat deze boeken geschreven zijn door mensen en aan de hand van de 

verzen laat hij dit zien. Hij doet dit door de verzen te ontleden door er logica op los te laten en ze 

te toetsen aan het gezond verstand. In de Satyarth Prakash bespreekt hij uitvoerig het Christelijke 

geloof. Hij maakt wel de melding dat ook het Joodse geloof gebaseerd is op de Bijbel, maar omdat 

de aanhang van het Jodendom niet zo groot is bespreekt hij dit niet uitvoerig. Maar zijn kritiek op 

de Christelijke geloof gaat gelijk op voor het Jodendom en alle andere stromingen en geloven die 

op de Bijbel zijn gebaseerd. 

“De Bijbel is vaak vertaalt in Bhasha (gangbare taal in India) en Sanskriet door missionarissen. Het 

lezen van deze boeken heeft bij ons veel twijfel doen rijzen. Deze bedenkingen hebben we in dit 

hoofdstuk neergelegd om weldenkende en goeie geesten tot denken aan te zetten”. 

Zijn belangrijkste doel om hierover te schrijven is om de waarheid te vinden en onwaarheid uit te 

roeien. Het is niet zijn geweest bedoeling om gevoelens van anderen te beschadigen of ze pijn te 

doen of valse aantijgingen op te zetten. Na het lezen van zijn commentaar op de Bijbel zal de lezer 

begrijpen wat voor een boek de Bijbel is en wat het ons leert. Het zal het ook makkelijker maken 

om de leer van het Christendom te onderzoeken en vergelijkende studie te maken. Het zal  verder 

de mensen helpen om hun kennis omtrent religie te vergroten en hierdoor zal het makkelijker zijn 

om onderscheid te maken tussen goed en fout, tussen wenselijk en onwenselijk gedrag, om 

waarheid en deugd te omhelzen en zondige daden te verwerpen. 

Dayanand spoort allen aan om heilige boeken van alle religiën nauwkeurig te bestuderen alvorens 

men tot publicatie over gaat. Als iemand niet kan lezen kan hij worden voorgelezen. Alhoewel hij 

niet in staat zal zijn anderen uitleg te geven, kan hij het zelf wel begrijpen. Zij die bevooroordeeld 

zijn zullen niet eens de eigen tekortkomingen inzien laat staan die van anderen. De ziel van een 

mens bezit de macht om de waarheid te weten. Een persoon is in staat om zelf te besluiten of 

hetgeen hij heeft gehoord juist of fout is. Er kan geen sprake van enige discussie zijn als niet beide 

partijen goed op de hoogte zijn van elkaars religie. De onwetende zal snel geneigd zijn te vallen in 

bijgeloof en fouten. Het lag in zijn bedoeling om ze te redden van zulk een geloof vandaar dat hij 

de heersende religiën heet bestudeerd en onderzocht.  

Al hetgeen dat waar is en daarom waard om geaccepteerd te worden is gelijk in alle religiën. 

Verschillen ontstaan vanwege doctrines die vals zijn of als een partij fout zit, maar als de discussie 

zal gaan om de waarheid te achterhalen zal er zeker succes zijn was zijn mening. 

Eerst bespreken wij het christendom om te laten zien of deze religie vrij is van fouten en of hun 

heilige boek, de Bijbel het woord van God is of niet.   

We behandelen eerst het oude testament. 
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   De Schepping    

1. Genesis  1,  vers 1 en 2 

In den beginne schiep God hemel en aarde. De aarde nu was woest en ledig, en de duisternis was 

op den afgrond; en de Geest van God zweefde op de wateren. 

Dayanand: Wat bedoelt de Christen met den beginne? 

Christen: de schepping van de wereld. 

Dayanand: Is dit dan de allereerste schepping? Was er nooit een eerdere schepping? 

Christen: wij weten niet of de wereld eerder heeft bestaan, alleen God weet dat. 

Dayanand: als je de antwoordt op deze vraag niet uit de Bijbel kan halen waarom zou je dan 

geloven in de Bijbel, het woord van God die op zo een belangrijke vraag geen antwoord kan 

geven.  Waarom verspreiden jullie de inhoud van de Bijbel en strikken jullie mensen in dit geloof 

die zoveel twijfels in zich heeft. Waarom niet aannemen de Vedische religie die vrij is van twijfel 

en antwoorden geeft op alle vragen die er zijn. Als je niet kan begrijpen hoe God de wereld, zijn 

handelsmerk, heeft geschapen, hoe kan je dan God begrijpen? 

Dayanand: wat verstaat u onder de term hemel? 

Christen: de luchtledige ruimte en wat boven ons is. 

Dayanand: weet u hoe deze luchtledige ruimte is geschapen? Trouwens deze luchtledige ruimte is 

aldoordringend en heel subtiel overal hetzelfde zowel boven ons als onder ons. Bestond de 

ruimte voordat de hemel werd geschapen? Als het niet bestond, waar leefde God, de maker van 

het universum en de zielen dan? Er kan geen bestaan zijn zonder het luchtledige ruimte, maar uw 

Bijbel zegt dat het is geschapen, dat het voor de creatie niet bestond. Daarom kan uw stelling over 

de schepping van hemel en aarde niet waar zijn. Is Gods werk harmonieus? Is het werk van God 

en zijn kennis onthouden van harmonie, of is hij , zijn kennis en werk harmonieus? 

Christen: God is harmonieus! 

Dayanand: waarom staat er in de Bijbel dan dat de aarde die God had geschapen woest en ledig 

was, m.a.w. dat het mismaakt en zonder vorm was. 

Christen: de term zonder vorm betekent ongelijkmatig, de aarde was toen niet gelijkmatig. 

Dayanand: Wie heeft de aarde dan gelijkmatig gemaakt? De aarde is toch nog steeds 

ongelijkmatig. Het is toch niet een laken die men glad kan strijken? Gods werk is nooit dis 

harmonieus of misvormd. Hij is alwetend. Zijn werken zijn zonder fouten of gebrek maar de Bijbel 

leert dat de aarde die God had geschapen geen vorm had, daarom kan de Bijbel nooit het woord 

van God zijn. Wat denkt u christen dat de geest van God is? 

Christen: God is bewustzijn. 
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Dayanand: Is God vormeloos of heeft hij een lichaam, is hij alomtegenwoordig of is hij op een 

plek? 

Christen: God is vormeloos, bewust en alomtegenwoordig, maar hij is meer aanwezig op plekken 

als de berg Sinai en in de 4e hemel. 

Dayanand: als hij vormeloos is wie heeft God dan ooit gezien? Dat wat aldoordringend is kan niet 

zweven op de wateren. Waar was God toen zijn geest zweefde op de wateren? Het kan alleen 

betekenen dat zijn lichaam ergens anders was of hij moet een deel van zijn geest op de wateren 

hebben laten zweven. Maar in dat geval kan God nooit alomtegenwoordig en alwetend zijn en 

had dan ook nooit de wereld kunnen scheppen, dragen en ondersteunen. Noch had hij de wereld 

terug kunnen brengen tot haar elementaire delen, noch had God de zielen de beloning kunnen 

geven voor hun daden, goed of slecht, omdat hij die is gelokaliseerd of begrensd door zijn natuur 

alleen begrensde krachten heeft en is niet almachtig. Als dit van toepassing is dan kan hij nooit 

God zijn, maar in de Veda’s wordt  God omschreven als de aldoordringer, van een oneindig 

natuur, kwaliteiten, macht en kracht, God is waarlijk bewust, alheilig, eeuwig, alwetend, en 

ongebonden, zonder begin en eind etc.. geloof in zo een God kan de christen redden. 

   De Schepping van licht 

2. Genesis 1, vers 3 en 4 

En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 

En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de 

duisternis. 

 

Dayanand: kan de dode materie dat licht is horen wat God zei? Als dit klopt waarom kan dan de 

zon, de lamp en het licht van vuur ons dan niet horen? Licht is dode materie en kan dus niemand 

horen. Wist God pas na het zien van het licht dat het goed was? Blijkbaar wist hij dat niet van 

tevoren. Had hij dit geweten dan had hij niet gewacht om te zeggen dat het goed was na het zien 

van het licht. Als hij niet van te voren wist dat het licht goed was dan kan hij God niet zijn. Daarom 

is de Bijbel niet het woord van God, ook wordt God in de Bijbel als niet alomtegenwoordig 

bestempeld. 

   De Schepping van water 

3. Genesis 1, vers 6, 7 en 8 

6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen 

wateren en wateren! 

7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel 

zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 
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8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen 

geweest, de tweede dag. 

 

Dayanand: hebben het uitspansel en water ook gehoord wat God zei? Was er niet de subtiele 

ether in water, hoe had het water dan kunnen bestaan. De schepping van de hemel wordt al 

genoemd in de eerste vers van Genesis, waarom moet de hemel dan nog een keer worden 

geschapen? Als de subtiele ether de hemel is dan moet het alomtegenwoordig zijn. Het is dus 

zinloos om te stellen dat de hemel ergens boven in is. Hoe kan het al dag en nacht zijn als de zon 

nog niet was geschapen. De volgende verzen hebben het ook over onmogelijke zaken. 

   Schepping van de mens 

4. Genesis 1, vers 26, 27 en 28 

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij 

heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, 

en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 

vrouw schiep Hij ze. 

28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult 

de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte 

des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 

 

Dayanand: als God de mens heeft geschapen naar zijn evenbeeld, waarom is de mens dan niet 

aller-heilig, alwetend, zaligmakend etc. zoals God van nature zelf is. Dit laat zien dat de mens niet 

naar het evenbeeld van God is geschapen. Nu de mens naar het evenbeeld van God was 

geschapen moet natuurlijk volgen dat de mens ook scheppende kracht moet hebben en dus kan 

God nooit eeuwig zijn. En waarvan heeft God de mens geschapen? 

Christen: van de stof der aarde. 

Dayanand: waarvan heeft hij de stof der aarde dan gemaakt? 

Christen: vanuit zijn kracht. 

Dayanand: is de kracht van God zonder begin of heeft het een begin? 

Christen: het is zonder begin. 

Dayanand: het is duidelijk dat de macht van God zonder begin is, de oorzaak van de wereld is 

derhalve dan ook zonder begin. Waarom gelooft u christen dan dat iets is gekomen uit niets? 

Christen: behalve God was er niks voor het begin van de schepping.  
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Dayanand: hoe is dan de wereld ontstaan?  Is de macht van God een hoofdzaak of een kenmerk? 

Als we aannemen dat het een hoofdzaak is, dat de macht van God wezenlijk is dan moet er iets 

anders hebben bestaan naast God (voor het begin van de schepping). Anderzijds, als de macht van 

God een kenmerk is, en een hoofdzaak niet kan komen uit een kenmerk (het universum kan niet 

zijn ontstaan uit een kenmerk), net zoals, vuur niet kan ontstaan uit licht en water uit vloeistof. 

Als God de materiële oorzaak was van het universum, dan had het universum alle kenmerken, 

geaardheid en karakteristieken van God, maar omdat dit niet het geval is, is het zeker dat het niet 

uit God is geschapen maar uit de materiële oorzaak  van de primaire vormen van atomen. 

Wij adviseren u om aan te nemen dat God de oorzaak van het universum zoals beschreven in de 

Veda’s en andere ware Shastra’s. Als, zoals wordt gesteld door de christenen het innerlijke aard 

van Adam die van een ziel is en zijn uiterlijk dat van een man, waarom is dan Gods aard dan niet 

hetzelfde, omdat Adam toch is geschapen naar het evenbeeld van God moet God dan hetzelfde 

zijn als Adam. 

   Adam in hof van Eden 

5. Genesis 2, vers 7,8 en 9 

7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 

geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 

8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den 

mens, dien Hij geformeerd had. 

9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, 

en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des 

goeds en des kwaads. 

 

Dayanand: toen God Eden had geschapen en hij Adam daar had geplaatst wist God toen niet dat 

hij Adam eruit zou moeten gooien? Aangezien God Adam heeft geschapen uit stof van de aarde, 

kan hij onmogelijk naar het evenbeeld van God zijn gemaakt, omdat God anders ook uit de stof 

der aarde moet zijn gemaakt. Toen God in Adams neus het levensdame inblies, was die adem dan 

God zelf of iets anders? Als het iets anders was,  dan is de mens niet gemaakt naar het evenbeeld 

van God, maar als het wel de adem van God was dan zijn Adam en God gelijk en om deze 

gelijkenis is God dan ook onderwerp van geboorte en dood, groei en afbraak,  honger en dorst,  

net als de mens. Hoe kan zo een wezen dan God genoemd worden? Deze zienswijze in de Oude 

Testament lijkt dus niet juist te zijn, daarom kan dit boek nooit het woord van God zijn. 

   Schepping van Eva 

6. Genesis 2, vers 21 , 22 en 23 

21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn 

ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. 
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22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij 

bracht haar tot Adam. 

 

Dayanand: als God de man heeft gemaakt uit stof van de aarde, waarom heeft hij dan niet de 

vrouw uit hetzelfde materiaal gemaakt? Als hij de vrouw heeft gemaakt uit een bot waarom heeft 

hij dan ook niet de man gemaakt uit bot?  

En de Heere bouwde de ribbe, die hij van Adam had genomen, tot een vrouw en hij bracht haar 

tot Adam. Toen zeide Adam; deze is uit mijn been en vlees van mijn vlees; men zal haar manninne 

noemen omdat zij uit de man genomen is. Als dit daadwerkelijk juist zou zijn dan moet het woord 

man afgeleid worden van het woord vrouw omdat in het echte leven de man geboren wordt uit 

een vrouw. Ze moeten elkaar lief hebben. Een vrouw moet haar man liefhebben net als een man 

zijn vrouw lief heeft.  

Zie hier de wonderbaarlijke filosofie van de Bijbel. Als de vrouw gemaakt is uit de rib van een man 

waarom komen alle mannen dan niet een rib tekort? Daarnaast zou de vrouw maar een rib 

moeten hebben daar ze gemaakt is uit een rib. Is het niet zo dat God de vrouw gemaakt heeft van 

hetzelfde materiaal waarvan hij het universum heeft gemaakt. Het is duidelijk dat de leer van de 

Bijbel niet overeenkomt met de wetten van de natuur. 

   De slang 

7. Genesis 3, vers 1-17 en vers 14-18 

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij 

zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom 

dezes hofs? 

2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; 

3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die 

niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. 

4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; 

5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult 

als God wezen, kennende het goed en het kwaad. 

  

http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/68.html
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6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een 

boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook 

haar man met haar, en hij at. 

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij 

hechtten vijgenboombladeren samen, en maakten zich schorten. 

 

14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al 

het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de 

dagen uws levens. 

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar 

zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 

16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met 

smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij 

hebben. 

17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom 

gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om 

uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. 

18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. 

 

Dayanand: Als de God van de Christenen een alwetende wezen was waarom heeft hij dan deze 

listige slang of Satan geschapen. En nu hij hem heeft geschapen dan is alleen God 

verantwoordelijk voor alle kwaad gedaan door Satan, want als God Satan niet van nature 

kwaadaardig had gemaakt zou Satan zijn daden niet begaan. Het christendom gelooft niet in het 

bestaan van zielen voor de schepping, waarom heeft God Satan dan kwaadaardig gemaakt als hij 

zelf niks fout heeft gedaan. Wat ligt ten grondslag aan de kwaadaardigheid van Satan. Satan kan 

ook nooit een slang zijn geweest maar een man, hoe kan hij anders de menselijke tong spreken? 

Hem moeten wij Satan noemen die liegt en bedriegt en anderen misleidt, maar in dit geval sprak 

Satan de waarheid en heeft hij Eva niet misleidt, maar haar de waarheid vertelt. Anderzijds heeft 

God tot Adam en Eva gelogen toen hij zei dat als ze zouden eten van de boom der kennis van 

goed en kwaad, ze zouden sterven. Waarom heeft God verboden te eten van de boom die eeuwig 

leven en kennis van goed en kwaad schenkt? Nu hij dit heeft gedaan is God schuldig aan een 

leugen en misleiding van Adam en Eva omdat de vrucht van de boom leven en kennis aan de 

mensen geeft en niet de dood en onwetendheid. Waarom heeft God deze boom gemaakt en het 

eten ervan verboden? Als hij de boom had gemaakt voor zichzelf, is hij dan onwijs en sterfelijk dat 

hij deze vruchten nodig heeft? Maar als de vruchten bedoeld zijn voor anderen om van te eten 

dan kan het geen zonde zijn om het te eten. Waar zijn deze bomen tegenwoordig, ze zijn nergens 

te vinden? Heeft God alle zaden ervan vernietigd. Als een man zich zou gedragen als hierboven 

beschreven dan zouden we spreken van een dief en hypocriet. Waarom zouden we een God die 

dit soort dingen doet niet als dief en hypocriet bestempelen? Omdat God Adam en Eva onjuist 
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heeft verdoemd is hij schuldig aan het plegen van onrecht. Het is God die verdoemd zou moeten 

worden omdat hij een leugen heeft verteld en hij heeft Adam en Eva bedonderd.  

Is het ooit mogelijk geweest dat een vrouw een kind kan baren zonder pijn te lijden? Wat een 

gedachte. Kan iemand een leven leiden zonder te moeten werken? Waren er voorheen nooit 

doornen en struikgewas? Omdat het goed is voor een mens om te leven van kruiden en groente 

zoals bevolen door God, waarom is het dan niet fout om het eten van vlees te verbieden zoals 

later in de Bijbel gebeurt? Een van deze bevelen moet dan fout zijn. Aangezien van Adam niet 

gezegd kan worden dat hij een zonde heeft begaan, waarom spreken de christen van de zondes 

van de mensheid? Kan zo een boek, de Bijbel en zo een God enig respect krijgen van de wijzen? 

    Adam en Eva uit Eden 

8. Genesis 3, vers 22 en 24 

22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het 

kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en 

leve in eeuwigheid. 

24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een 

vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des 

levens. 

Dayanand: waarom werd God zo jaloers dat Adam zijn gelijke werd in kennis, en was dit 

inderdaad iets slechts wat Adam had gedaan? Waarom gedroeg God zich zo omdat toch nooit 

iemand Gods gelijke kan worden? Dit laat zien dat het hier om een menspersoon ging en niet 

God. Daar waar gesproken wordt van God in de Bijbel zien we kenmerken van een menspersoon. 

God heeft het proces van kennistoename bij Adam een lijdensweg gemaakt. Hoe jaloers was hij 

dat Adam zou eten van de boom van het eeuwig leven. Toen God Adam en Eva in het hof van 

Eden plaatste wist hij dan niet dat hij ze op een gegeven moment eruit zou moeten gooien? 

Blijkbaar is de christelijke God dus niet alwetend. Hij moest een brandend zwaard gebruiken om 

de boom van het leven af te grendelen en dit laat duidelijk zien dat dit het werk van een mens 

was en niet van de ware God. 

   Offer van Kain en Abel 

9. Genesis 4, vers 3, 4, 5 en 6 

3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer 

bracht. 

4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag 

Habel en zijn offer aan; 

5 Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel. 

6 En de HEERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen? 
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Dayanand: Als God geen vleeseter was waarom heeft hij respect getoond aan Abel en zijn offer 

geaccepteerd van de schaap en heeft hij Kaïn geen respect getoond en zijn offer geweigerd? God 

is werkelijk verantwoordelijk voor de ruzie tussen de twee broers en voor de dood van Abel. De 

christelijke God van deze vers praat als een mens. Het beplanten van het hof van Eden, deze 

betreden en verlaten lijkt veel op de handelingen van een mens. Dit laat zien dat de Bijbel door 

mensen is bedacht en geen openbaring van God kan zijn. 

   Dood van Abel 

10. Genesis 4, vers 9, 10 en 11 

9 En de HEERE zeide tot Kaïn: Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik 

mijns broeders hoeder? 

10 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij 

roept van den aardbodem. 

11 En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uws broeders 

bloed van uw hand te ontvangen. 

 

Dayanand: Was God niet al op de hoogte van de dood van Abel dat hij moet informeren bij Kain? 

Kan de stem van bloed ooit roepen uit de grond naar iemand? Al deze dingen lijken handelingen 

van een onwetende. Dit boek kan nooit door God zijn gemaakt, niet eens door een geleerde 

geschreven. 

   God wandelt 

11. Genesis 5, vers 22 

22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en 

hij gewon zonen en dochteren. 

Dayanand: de christelijke God moet een mens zijn geweest hoe is het anders mogelijk dat Henoch 

met God wandelde? Het is de christenen aan te raden de vormeloze superieure God uit de Veda’s 

te accepteren als hun God. Hier alleen ligt hun geluk. 

   God weet niet alles 

12. Genesis 6, vers 1-7 

1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun 

dochters geboren werden, 

2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich 

vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. 

3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook 

vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. 
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4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der 

mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van 

ouds geweest zijn, mannen van name. 

5 En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het 

gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. 

6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem 

aan Zijn hart. 

7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van 

den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het 

berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. 

 

Dayanand: kunnen de Christenen ons vertellen wie de zonen van God zijn en wie hun vrouwen 

zijn, schoonmoeders, schoonvaders, schoonbroer en andere relaties? Zijn zonen zijn door huwelijk 

met dochters van de mensen familie van deze mensen geworden en de kinderen uit deze huwelijk 

zijn de kleinkinderen van God. Kan dit waar zijn over God? Vindt dit daadwerkelijk plaats in dit 

boek? Blijkbaar waren de schrijvers van dit boek barbaren die geen idee hadden over de ware 

God. Hij die niet alwetend is noch de toekomst kent is niet God maar een gewoon mens. Wist God 

niet voordat hij de wereld had geschapen dat de mens slecht zou worden? 

De gevoelens van verdriet en spijt door iets te doen vanwege een foute beslissing kan alleen 

toegeschreven worden aan de christelijke God omdat hij niet geschoold is en ook geen Yogi is die 

controle heeft over zijn grote verdriet en gevoelens door evenwichtige gedachte en wijsheid. 

Waren ook de vogels en dieren kwaadaardig geworden dat hij deze wilde vernietigen? Hij is zeker 

niet een alwetende God anders was hij niet zo onverstandig geweest. Het is duidelijk dat het 

wezen van de Bijbel God niet is en de Bijbel niet het woord van God kan zijn. 

Hadden de christenen geloofd in de Vedsiche God die vrij is van zonde, pijn, verdriet en lijden en 

die de belichaming is van alles wat bestaat, bewust en gelukzalig, dan hadden ze geweten en dat 

kan nog, wat het ware doel van het menselijk leven is. 

  Ark van Noach 

13. Genesis 6, vers, 15, 18, 19-22 

15 En aldus is het, dat gij haar maken zult: driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar 

breedte, en dertig ellen haar hoogte. 

18 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw 

huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u. 

19 En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het 

leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn; 
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20 Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte 

des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. 

21 En gij, neem voor u van alle spijze, die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun 

tot spijze zij. 

22 En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. 

Dayanand: Kan een wijze mens een wezen dat dit soort onmogelijkheden verlangt geloven. Dat 

wat tegen alle kennis ingaat, kan zo een wezen ooit God zijn? Hoe kan een ark met de 

omschreven afmetingen bevatten olifanten ( mannelijke en vrouwelijk) kamelen en andere 

miljoenen levende wezens, en alle verschillende soorten voedsel en drinken voor zowel de dieren 

alsook voor de familie van Noah. De bijbel is mensenwerk. Het is geschreven door een onwijs 

persoon. 

   Een vloekende God 

14. Genesis 8, vers 20, 21 en 22 

20 En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein 

gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. 

21 En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den 

aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is 

boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb. 

22 Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, 

en dag en nacht, niet ophouden. 

 

Dayanand: Het bouwen van de altaars en vuuroffers laten zien dat aspecten uit de Veda’s zijn 

overgenomen. Heeft God ook een neus waarmee hij de rook opsnoof. Lijkt de christelijke God niet 

op een man in de laatste periode van zijn krachten, kennis en capaciteit daar hij soms moet 

schelden en vloeken, dan weer spijt heeft en dan weer zegt dat hij den aardebodem niet zal 

vervloeken. Hij heeft eerder gevloekt en zal het weer doen. Eerst heeft hij elk levende wezen 

vernietigd en dan zegt hij dat hij dit nooit meer zal doen. Al deze handelingen lijken op die van 

een kind, niet die van God, niet eens van een geleerde man omdat deze zich tenminste aan zijn 

woord zou houden.  

   Geen genade voor dieren 

15. Genesis 9, vers 1,3 en 4 

1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, 

en vervult de aarde! 

3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. 
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4 Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. 

Dayanand: Het lijkt het erop dat de Christelijke God verstoken is van genade, daar hij de een 

beveelt te genieten ten koste van het leven van de ander. Zijn de ouders die het ene kind ter dood 

brengen zodat zijn ander kind kan eten niet zeer zondig? Dit gaat ook op voor God omdat alle 

levende wezens als de kinderen van God zijn. De christelijk God in dit geval lijkt meer op een 

slager. Dit ligt ten grondslag aan de wreedheid van de mens ten opzichte van andere wezens op 

aarde. Is niet de Christelijke God zondig omdat hij verstoken is van genade?   

  Spraakverwarring  

16. Genesis 11, vers 1, 4-8 

1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. 

4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den 

hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde 

verstrooid worden! 

5 Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen 

bouwden. 

6 En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij 

beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te 

maken? 

7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de 

spraak zijns naasten niet hore. 

8 Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te 

bouwen.                                                                                                                         

Dayanand: Inderdaad zullen de mensen gelukkig zijn geweest toen ze allen een taal spraken, maar 

wat moeten we zeggen van de christelijke God die de spraak verwarde en ze het geluk ontnam. 

Dit was een misdadige daad. Het is niet erger dan wat Satan ooit heeft gedaan. Hij overklast Satan 

zelf in zijn werk. Uit vers 7 kan je opmaken dat de Bijbelse God ergens in de top van een berg zoals 

de Sinai woonde en het welzijn van de mensen niet wenste. Laat staan God, zelfs een verlicht 

persoon zou zoiets niet doen. Hoe kan dan de Bijbel dan het woord van God zijn? 

 

   Een liegende Abraham 

17. Genesis 12, vers 11-13 

11 En het geschiedde, als hij naderde, om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn 

huisvrouw: Zie toch, ik weet, dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. 



387 
 

12 En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: Dat is zijn 

huisvrouw; en zij zullen mij doden, en u in het leven behouden. 

13 Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om u, en mijn ziel om uwentwil 

leve. 

Dayanand: Abraham wordt door de christenen en moslims geëerd als een van hun grote profeten, 

maar deze profeet vertelt leugens en spoort zijn vrouw aan dit ook te doen voor persoonlijk 

gewin. Hoe kunnen deze mensen de weg naar ware geluk vinden indien hun profeten zulke lage 

karakters hadden?  

   Gebod van besnijdenis 

18. Genesis 17, vers 9-14 

9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, 

in hun geslachten. 

10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw 

zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. 

11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het 

verbond tussen Mij en tussen u. 

12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw 

geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, 

welke niet is van uw zaad; 

13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden 

worden; en Mijn verbond zal zijn in u ieder vlees, tot een eeuwig verbond. 

14   En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, 

dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken. 

Dayanand: Dit is een zeer onnatuurlijke opdracht van God. Als God voor besnijdenis zou zijn dan 

zou hij de voorhuid niet hebben gemaakt. Het voorhuid is bedoeld om de gevoelige deel van de 

eikel te beschermen net als de ooglid de oogbal beschermt. De eikel is zo erg gevoelig dat zelfs de 

beet van een mier of de kleins mogelijke ongeluk al grote pijnen veroorzaakt. Het voorkomt ook 

dat de kleding vies wordt na het urineren. Dit zijn enkele nuttigheden van de voorhuid. Daarom is 

het fout om het te snijden. En waarom volgen niet alle christenen tegenwoordig dit bevel op? Dit 

was toch een verbond voor eeuwig? Dit is het overdenken waard.  
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  God is menspersoon 

19. Genesis 17, vers 22 

22 En Hij eindigde met hem te spreken, en God voer op van Abraham. 

Dayanand: Deze vers laat zien dat God of een man wad ofwel een vogel die omhoog en omlaag 

ging. Hij lijkt meer op een acrobaat. 

  Een vleesetende God 

20. Genesis 18, vers 2-8 

2    En hij hief zijn ogen op en zag; en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem;     als hij hen 

zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde. 

3 En hij zeide: Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw 

knecht voorbij. 

4 Dat toch een weinig waters gebracht worde, en wast Uw voeten, en leunt onder 

dezen boom. 

5 En ik zal een bete broods langen, dat Gij Uw hart sterkt; daarna zult Gij voortgaan, 

daarom omdat Gij tot Uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden: Doe zo als gij 

gesproken hebt. 

6 En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, en hij zeide: Haast u; kneed drie maten 

meelbloem, en maak koeken. 

7 En Abraham liep tot de runderen, en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het 

aan den knecht, die haastte, om dat toe te maken. 

8 En hij nam boter en melk, en het kalf, dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun   

voor, en stond bij hen onder dien boom, en zij aten. 

Dayanand: Waarom zouden de mensen wiens God kalfsvlees eet, koeien kalveren en andere 

dieren sparen. Hij die geen compassie heeft voor dieren en het eten van vlees lekker vindt kan 

geen God zijn. Hij moet een mens zijn geweest die er geen erg in heeft om dieren te doden voor 

eigen gewin. Er wordt verder niet verteld wie de andere twee mannen naast God waren. Blijkens 

waren het een groep barbaren wiens leider als God in de Bijbel wordt genoemd. Het zijn deze 

dingen zoals het eten van vlees dat de wijzen weerhoudt om de Bijbel te accepteren als het woord 

van God en hun God als de ware God. 
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  Een boze God 

21. Genesis 18, vers 13 en 14 

13   En de HEERE zeide tot Abraham: Waarom heeft Sara gelachen, zeggende: Zou ik       ook 

waarlijk baren, nu ik oud geworden ben? 

14 Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal Ik tot u wederkomen, 

omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben! 

Dayanand: zie hier de reactie van de Christelijke God, hij is snel gepikeerd gelijk een vrouw of 

kind, en hij daagt Sara uit. Dit zijn geen handelingen van het opperwezen. 

 

  Een genadeloze God 

22. Genesis 19, vers 24 en 25 

24  Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den        

HEERE uit den hemel. 

25 En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden,    

ook het gewas des lands. 

Dayanand: de Bijbelse God laakt enige gevoel van genade, zelfs voor kinderen en hun gelijken 

kent hij geen genade. Waren alle inwoners van de steden zo slecht dat hij ze allemaal heeft 

gedood? Zoiets is tegen alle rechtvaardigheid, genade en rede. Waarom zullen degenen, wiens 

God zo wreed is niet hetzelfde doen? 

   Incest  

23. Genesis 19, vers 32-34 en 36 

32 Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven, en bij hem liggen, opdat wij van onze 

vader zaad in het leven behouden. 

33 En zij gaven dien nacht haar vader wijn te drinken; en de eerstgeborene kwam,   en 

lag bij haar vader, en hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar 

opstaan. 

34 En het geschiedde des anderen daags, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste:   

Zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen; laat ons ook dezen nacht hem wijn te 

drinken geven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onzen vader zaad in het leven 

behouden. 

35 En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader. 
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Dayanand: zie hier de verwerpelijke deugden van de christen die drank gebruiken en incest 

plegen. De drank zorgt ervoor dat de man en vrouw zo laag zinken dat de vader bij de eigen 

dochter bevrucht. Goede mensen zouden geen alcohol moeten gebruiken. 

 

    God maakt  Sara zwanger 

24. Genesis 21, vers 1 en 2 

1 En de HEERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de HEERE deed aan Sara, gelijk 

als Hij gesproken had. 

2 En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter   gezetter 

tijd, dien hem God gezegd had. 

Dayanand: u moet deze vers goed begrijpen. God bezocht Sara en het resultaat was dat zij 

zwanger raakte. Is het mogelijk dat er een derde persoon was behalve God en Sara en dat deze de 

oorzaak was van de zwangerschap? Het lijkt wel dat Sara door de genade van God zwanger is 

geworden. Dit gaat in tegen alle natuurwetten. 

 

   De duivelse God 

25. Genesis 21, vers 14 en 17 

14  Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en nam brood, en een fles water, en gaf ze aan 

Hagar, die leggende op haar schouder; ook gaf hij haar het kind, en zond haar weg. En zij ging 

voort, en dwaalde in de woestijn Ber-seba. 

15 Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. 

16  En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo verre, als die met den boog schieten; want zij 

zeide: Dat ik het kind niet zie sterven; en zij zat tegenover, en hief haar stem op, en weende. 

17  En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel, en 

zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet; want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter 

plaatse, waar hij is. 

Dayanand: geachte lezer let op de slechte handelingen van deze God. Eerst heeft hij kwaadaardig 

gemeenschap met Sara gehad (Genesis 21 vers 12) en heeft hij Hagar het huis uit laten drijven. 

Terwijl het Hagar is die haar stem verhief hoorde God de stem van de jongen, deze had geen 

geluid gemaakt. Heel wonderlijk is het niet? Kan zo een wezen ooit de ware God zijn. Kunnen 

dergelijke dingen ooit in de openbaringen van de ware God te vinden zijn? Afgezien van enkele 

gemiddelde waarheden dat door een gemiddeld intelligent persoon geschreven kon worden 

bestaat het hele boek uit absurditeiten. 
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   God is niet-alwetend 

26. Genesis 22, vers 1, 2 en 9-12 

1 En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: 

Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik! 

2.    En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar  het land 

Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal. 

9 En zij kwamen ter plaatse, die hem God gezegd had; en Abraham bouwde aldaar een altaar, en 

hij schikte het hout, en bond zijn zoon Izak, en leide hem op het altaar boven op het hout. 

` 10 En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten. 

11 Maar de Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel, en zeide: Abraham, 

Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik! 

12 Toen zeide Hij: Strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets! want nu 

weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden. 

Dayanand: uit deze vers is duidelijk op te maken dat de Bijbelse God een begrensde kennis had en 

dat hij niet alwetend was. Ook kan Abraham simpelheid verweten worden anders had hij niet zo 

gehandeld. Als de Bijbelse God de Alwetende God was dan had hij zonder deze test ook al 

geweten hoe groot Abrahams trouw was. Het is daarom onomstotelijk vast te stellen dat de 

Bijbelse God een niet Alwetende God was. 

    Wat te doen met het dode lichaam 

27.  Genesis 23, vers 6 

6 Hoor ons, mijn heer! gij zijt een vorst Gods in het midden van ons; begraaf uw dode in de keure 

onzer graven; niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw dode niet zoudt begraven. 

Dayanand: begraven van dode lichamen is zeer slecht voor de wereld en haar inwoners, omdat de 

decompositie van het lichaam het milieu vervuilt en ook oorzaak is van ziektes. Een christen 

weerlegt dit door te stellen dat het niet goed is om het lichaam dat je hebt lief gehad te cremeren 

omdat begraven lijkt op het slapen leggen van de dode, daarom is het goed om te begraven. 

Wij vragen ons af waarom de christen het lichaam waarvan hij zoveel houdt niet bewaart in het 

eigen huis? Waarom de moeite nemen om het te begraven?  

De ziel waarvan je houdt verlaat het lichaam na de dood, waarom wil je de dode lichaam lief 

hebben? Maar als je ervan houdt waarom dan begraven onder de grond. Niemand hoort graag, 

wij gaan je onder de grond stoppen. Wat van een liefde getuigt het als je aarde, stenen etc.  gooit 

op de ogen , mond, borst en andere delen van het lichaam waarvan je zegt zo lief te hebben? Als 
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het lichaam eerst in een kist wordt gelegd dan ontsnapt er een vieze lucht uit de grond. Het 

vervuilt de lucht en is oorzaak van ziektes. 

Om een lichaam te kunnen begraven heeft men een meter van 3 bij 2 aan ruimte nodig. Kan je 

nagaan hoeveel grond er nodig is om zoveel mensen te begraven en wat een verlies dit is. Dat 

deel van de aarde kan niet voor landbouw, veeteelt of woningbouw gebruikt worden. Begraven is 

de slechtste methode om een dood lichaam te verwerken. Een betere methoden zou zijn om het 

lichaam in water te gooien omdat dieren als krokodillen het dan kunnen op eten, maar alsnog 

zullen de botten dan nog overblijven in aarde zinken en deze vervuilen. 

Een iets minder vervuilende methode zou zijn om het lichaam in het bos achter te laten. In die 

landen waar er nog bos is trouwens. Carnivoren en andere dieren kunnen het lichaam dan 

opeten, maar ook hier zullen er nog resten overblijven en het milieu vervuilen.  

Daarom is crematie de beste methode om een dood lichaam te verwerken omdat vuur alles 

verbrandt en verteert en lichaam terug brengt tot haar elementaire delen die weggedragen wordt 

door de lucht. 

De christen kan stellen dat er bij crematie ook vies lucht vrij komt. En dit is inderdaad zo maar het 

is altijd stukken minder en ook alleen als de crematie niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Als 

de crematie plaats vindt zoals omschreven in de Veda’s is er geen luchtvervuiling. De crematie 

volgens de Veda’s dient als volgt plaats te vinden: er dient een Vedi (een gat) gegraven worden 

van 7,5 voet lang en van 5,25 voet breed en 4,5 voet diep. De Vedi moet zo gegraven worden dat 

de bodem half zo breed is als de bovenkant en laat er genoeg hout van bijvoorbeeld de Butea 

Fondoea erin leggen en sandelhout (20kg) en het lichaam erin. Hetzelfde hoeveelheid hout moet 

boven op het lichaam worden gelegd tot een voet vanaf boven. Er moet genoeg kampfer, 

geurende samagrie als agar, tagar op het hout worden gegooid. Er dient geklaard boter, gelijk het 

lichaamsgewicht van de overledene, musk, korrels en saffraan 8 korrels per pond van de Ghee 

worden ingelegd.  

Als wij deze substanties toevoegen dan is er geen sprake van een vieze lucht. Dit heet de 

Antyesthi, Narmedha, Purushmedha Yajna. Als het om een arm gezin gaat mag er minder dan 40 

pons Ghee (geklaarde boter) worden gebruikt. Desnoods moet men bedelen voor de exacte 

hoeveelheid of de regering moet het ter beschikking, maar het lichaam mag alleen in de 

hierboven omschreven wijze worden gecremeerd. Als het toch niet lukt is het cremeren van het 

lichaam alleen met hout nog vele malen beter dan het te begraven. Miljoenen dode lichamen 

kunnen gecremeerd worden op een stukje grond van 20m2 of slechts in een Vedi, en de grond 

wordt niet verontreinigd als bij begraven. Veel mensen zijn ook bang van kerkhoven, daarom is 

het begraven en andere methoden om het lichaam te verwerken laakbaar. 
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   God van Abraham 

28. Genesis 24, vers 27 

27 En hij zeide: Geloofd zij de HEERE, de God van mijn heer Abraham, Die Zijn weldadigheid en 

waarheid niet nagelaten heeft van mijn heer; aangaande mij, de HEERE heeft mij op dezen weg 

geleid, ten huize van mijns heren broederen. 

Dayanand: is God alleen God van Abraham zoals deze vers stelt. God gedraagt zich als een 

voorganger of gids die zijn meester voorgaat om hem de weg te wijzen. Waarom doet God dat nu 

niet meer? Waarom spreekt hij nu niet meer tot de mensen zoals hij vroeger deed? Dit kunnen 

nooit waarheden zijn van God of van zijn woord. Het is alleen de waarheid van de onwetende 

mensen. 

 

   Zoon van Abraham en zijn bediende 

29. Genesis 25, vers 13 en 15 

13 En dit zijn de namen der zonen van Ismaël, met hun namen naar hun geboorten. De 

eerstgeborene van Ismaël, Nabajoth; daarna Kedar, en Adbeel, en Mibsam, 

14 En Misma, en Duma, en Massa, 

15 Hadar en Thema, Jetur, Nafis en Kedma. 

Dayanand: Ismael was de zoon van Abraham die hij had gemaakt met Hagar, zijn bediende. 

    

Leugenachtige profeten van de Bijbel 

30. Genesis 27, vers 9, 10, 15, 17, 19 

9. Ga nu heen tot de kudde, en haal mij van daar twee goede geitenbokjes; en ik zal die 

voor uw vader maken tot smakelijke spijzen, gelijk als hij gaarne heeft. 

10.  En gij zult ze tot uw vader brengen, en hij zal eten, opdat hij u zegene voor zijn dood. 

15. Daarna nam Rebekka de kostelijke klederen van Ezau, haar grootsten zoon, die zij bij 

zich in huis had, en zij trok ze Jakob, haar kleinsten zoon, aan. 

17. En zij gaf de smakelijke spijzen, en het brood, welke zij toegemaakt had, in de hand 

van Jakob, haar zoon. 

19 En Jakob zeide tot zijn vader: Ik ben Ezau uw eerstgeborene; ik heb gedaan, gelijk als gij tot mij 

gesproken hadt; sta toch op, zit, en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. 
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Dayanand: zie hier, deze man die op een leugenachtige manier de zegenen van zijn vader krijgt en 

dan als een heilige en profeet zich laat aanbidden. Dit zijn de leraren van de Christelijke 

Godsdienst, het is daarom niet verwonderlijk dat de Bijbel en de Christelijke leer zo vol is van 

absurditeiten. 

  Christen zijn beeldenvereerders 

31. Genesis 28, vers 18, 19 en 22 

18 Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw 

gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op. 

19 En hij noemde den naam dier plaats Beth-el; daar toch de naam dier stad te voren was Luz. 

22 En deze steen, dien ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen, en van alles, 

wat Gij mij geven zult, zal ik U voorzeker de tienden geven! 

 

Dayanand: dit is toch het werk van barbaren, die stenen aanbidden en anderen aanzetten 

hetzelfde te doen. Deze plaats wordt tegenwoordig door de Moslims de heilige Bathel genoemd. 

Woont God alleen op deze plek in deze steen? Is God nergens anders te vinden. Jullie Christenen 

zijn inderdaad de grootste beeldvereerders. 

 

  God is ook chirurg 

32. Genesis 30, vers 22 en 23 

22 God dacht ook aan Rachel; en God verhoorde haar, en opende haar baarmoeder. 

23 En zij werd bevrucht, en baarde een zoon; en zij zeide: God heeft mijn smaadheid 

weggenomen! 

 

Dayanand: goed gedaan Christelijke God, jij bent inderdaad een groot chirurg. Welke 

instrumenten heb je gebruikt of medicijnen, met wat heb geopend de buik van Rachel, of 

gebeurde dit gewoon blindelings. 

 

  God bezoekt de mensen 

33. Genesis 31, vers 24 en 30 

24 Doch God kwam tot Laban, den Syriër, in een droom des nachts, en Hij zeide tot hem: Wacht u, 

dat gij met Jakob spreekt, noch goed, noch kwaad. 
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Dayanand: dit is een van de duizenden voorbeelden uit de Bijbel waar God mensen in de droom 

komt en met ze praat, ze bezoekt als ze wakker zijn, met ze eet en drinkt, komt en gaat, maar 

niemand kan zeggen of hij nu nog bestaat of niet, omdat hij tegenwoordig  niemand bezoekt in de 

droom dan wel als ze wakker zijn. 

30 En nu, gij hebt immers willen vertrekken, omdat gij zo zeer begerig waart naar uws vaders huis; 

waarom hebt gij mijn goden gestolen? 

Dayanand: het blijkt ook dat deze wilden stenen en rotsen als hun God zagen en aanbaden, maar 

zelfs de Christelijke God nam de beelden van steen als zijnde God waarom anders zou hij vragen; 

waarom hebt gij mijn goden gestolen? 

34. Genesis, 32, vers 1 en 2 

1 Jakob toog ook zijns weegs; en de engelen Gods ontmoetten hem. 

2 En Jakob zeide, met dat hij hen zag: Dit is een heirleger Gods! en hij noemde den naam 

derzelver plaats Mahanaim. 

 

Dayanand: er is geen twijfel mogelijk dat de Christelijke God een mens was omdat hij een leger 

had. Hij moet daarom ook oorlogsmateriaal hebben gehad en de gewoonte hebben gehad om 

anderen aan te vallen en met ze te vechten; het heeft anders geen zin om een leger te hebben. 

35. Genesis, 32, vers 24-32 

24 Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. 

25 En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het 

gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde. 

26 En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten 

gaan, tenzij dat Gij mij zegent. 

27 En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. 

28 Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk 

gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. 

29 En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij 

naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. 

30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniël: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht 

tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. 

31 En de zon rees hem op, als hij door Pniël gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup. 

32 Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot 

op dezen dag, omdat Hij het gewricht van Jakobs heup aangeroerd had, aan de verrukte zenuw. 
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Dayanand: hoe kan de Christelijke god de ware God zijn die Sarah en Rachel met zonen zegende 

daar hij lijkt op een gewone worstelaar? Kijk toch naar zijn gedrag. Jacob vraagt hem naar zijn 

naam en hij wil het niet vertellen. De Christelijke God die de heup van Jacob had aangetast, was 

hij niet in den machte om het weer te herstellen, hij is toch God? Hij die zo een God aanbidt gaat 

net als Jacob zeker ook kreupel. Jacob heeft God gezien van aangezicht tot aangezicht, dan moet 

God een fysieke lichaam hebben gehad. Wat een kinderlijke geneuzel. 

 

36.  Genesis, 38, vers 7-10 

7 Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des HEEREN ogen; daarom doodde hem de 

HEERE. 

8 Toen zeide Juda tot Onan: Ga in tot uws broeders huisvrouw, en trouw haar in uws broeders 

naam, en verwek uw broeder zaad. 

9 Doch Onan, wetende, dat dit zaad voor hem niet zoude zijn, zo geschiedde het, als hij tot zijns 

broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde, om zijn broeder geen zaad te 

geven. 

9 En het was kwaad in des HEEREN ogen, wat hij deed; daarom doodde Hij hem ook. 

 

Dayanand: het moet duidelijk zijn dat deze handelingen, handelingen zijn van een mens, niet van 

God. Onan deed Niyoga met Er’s vrouw, waarom heeft God hem gedood? Waarom heeft God 

hem niet begeleidt? 

 

    EXODUS 

37.  Exodus, 2, vers 11-14 

11 En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn 

broederen, en bezag hun lasten; en hij zag, dat een Egyptisch man een Hebreeuwsen man uit zijn 

broederen sloeg. 

12 En hij zag herwaarts en gindswaarts; en toen hij zag, dat er niemand was, zo versloeg hij den 

Egyptenaar, en verborg hem in het zand. 

13 Des anderen daags ging hij wederom uit, en ziet, twee Hebreeuwse mannen twistten; en hij 

zeide tot den ongerechte: Waarom slaat gij uw naaste? 

14 Hij dan zeide: Wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit, om mij te 

doden, gelijk gij den Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes, en zeide: Voorwaar, deze 

zaak is bekend geworden! 
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Dayanand: zie hier- de hoogste profeet uit de Bijbel, de grondlegger van dit geloof- hij kon zijn 

woede niet beheersen, hij was een moordenaar die zijn straf wilde ontlopen gelijk een ordinaire 

crimineel zou doen. Gelijk hij zijn daad verborgen wilde houden, moet hij de gewoonte om te 

liegen hebben gehad. Zo een mens heeft God ontmoet, werd een groot profeet en begon de 

Joodse religie- een religie die zeker het karakter van zijn grondlegger moet dragen. Vandaar dat 

alle profeten vanaf Mozes onbeschaafd en verstoken van cultuur waren.  

38.  Exodus 12, vers 21-23 

21 Mozes dan riep al de oudsten van Israël, en zeide tot hen: Leest uit, en neemt u lammeren 

voor uw huisgezinnen, en slacht het pascha. 

22 Neemt dan een bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen; en 

strijkt aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn 

zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, tot aan den morgen. 

23 Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal 

aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en den 

verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. 

 

Dayanand: dit lijkt meer op tovenarij. Is deze God alwetend die de huizen van de kinderen van 

Israël niet zou kunnen herkennen zonder de bloedmarkering op de deuren. Dit lijkt meer op en 

man met een lage intelligentie. Het laat zien dat deze dingen zijn geschreven door een barbaar. 

39. Exodus 12, vers 29 en 30 

29 En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, 

van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van 

den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten. 

30 En Farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten, en al de Egyptenaars; en er was een groot 

geschrei in Egypte; want er was geen huis, waarin niet een dode was. 

 

Dayanand: bravo, wat een geweldig iets heeft de God van de Christenen gedaan. Als een dief en 

misdadiger heeft hij  in de nacht kinderen gedood, zuigelingen en zelfs het vee dat onschuldig 

was. Hij kende geen genade. Er was veel verdriet in Egypte en toch had de Christelijke God geen 

genade. Laat staan God, zelfs een gewoon mens zou zoiets niet doen en toch is er niets vreemd 

aan omdat het is gezegd “een vleeseter kent geen genade”. De Christelijke God is een vleeseter 

daarom kent hij geen genade en compassie. 

40.  Exodus 14, vers 14-16 

14 De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. 

15 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israëls, dat zij 

voorttrekken. 



398 
 

16 En gij, hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee, en klief dezelve, dat de kinderen Israëls 

door het midden der zee gaan op het droge. 

 

Dayanand: Wel nu in de oude tijd volgde God de kinderen van Israel net als een herder zijn kudde 

schapen. We kunnen ons afvragen waar deze God zich tegenwoordig schuil houdt? Als hij nu 

aanwezig zou zijn dan had hij zijn volk zeker geholpen met aanleggen van treinsporen door water. 

Ze hadden zich de moeite kunnen besparen om boten en schepen te maken. Maar niemand weet 

waar deze God zich tegenwoordig schuil houdt. Deze Bijbelse God heeft veel onmogelijke dingen 

gedaan voor en met Mozes. Laat zo een God en boek ver van ons blijven. 

41. Exodus 20, vers 5 

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, 

Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid 

dergenen, die Mij haten; 

Dayanand: wat is dit voor recht om de kinderen van zondaars te straffen tot in de 4e generatie. 

Heeft een goeie vader niet zelfs slechte kinderen en vice versa? Als dit waar is hoe is het dan te 

rechtvaardigen dat God kinderen tot in de 4e generatie van de zondaars straft? Het is 

onrechtvaardig om de onschuldige te straffen. 

 

Zondag is heilige dag 

42. Exodus, 20, vers 9-11 

9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 

10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch 

uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw 

vreemdeling, die in uw poorten is; 

11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, 

en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde 

denzelven. 

 

Dayanand: is alleen de zondag een heilige dag? Zijn de andere zes dagen van de week niet heilig? 

Had God zo hard gewerkt de eerste zes dagen dat hij zo moe was dat hij uit moest rusten en 

misschien slapen? Als God de zondag heeft gezegend, wat heeft hij dan gedaan met de andere 

dagen, zijn deze niet gezegend? Deze zijn dan zeker de vervloekte dagen? God daargelaten zelfs 

een verlicht persoon zou zoiets niet doen. Wat voor goeds zag hij in de zondag en wat verkeerd 

was of  is er in de andere dagen dat hij de zondag heeft gezegend en de andere dagen heeft 

verklaard tot niet heilige dagen. 
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Christen mag roven 

43. Exodus, 20, vers 16 en 17 

16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 

17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 

dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is. 

 

Dayanand: Bravo, het is geen wonder dat de Christenen over de hele wereld de rijkdommen en 

bezittingen van anderen hebben geroofd en afgepakt gelijk een dorstige verlangt naar water of 

een hongerige naar voedsel. De Christelijke God is zelfzuchtig net als de maker van dit gebod. Als 

een Christen zou willen beweren dat naaste betekent alle mensen van de wereld, kan dit niet 

waar zijn want dit gebod behelst in zijn opstelling dat er wel iemand over moet zijn wiens vrouw 

en bedienden geroofd en afgepakt mag worden. Dit zijn daarom geboden van zelfzuchtige 

mensen en geen geboden van God. 

44. Exodus, 20, vers 17 en 18 

Dayanand: goed gedaan Christenen. Hoe goed is jullie profeet Mozes en zijn God, die het niet kon 

laten om zelfs het leven te nemen van kinderen en vrouwen, de ouderen en vee. Het laat ook zien 

dat Mozes een wellustige man was anders had hij niet de maagden voor zichzelf willen houden en 

voor zijn volgelingen, anders had hij zo een wrede opdracht niet gegeven, die wellustigheid 

aanspoort. 

Mozes mag doden 

45. Exodus, 21, vers 12 en 13  

12 Wie iemand slaat, dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. 

13 Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal Ik u 

een plaats bestellen, waar hij henen vliede. 

 

Dayanand: als deze handelingen van God juist zijn, waarom heeft God Mozes dan niet gestraft 

toen hij de Egyptenaar had gedood en begraven? God is partijdig anders had hij Mozes wel laten 

berechten door de regering van het land. 

Bijbelse God verlangt bloed en vlees 

46. Exodus 24, vers 5, 6, 8 en 12 

5 En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls, die brandofferen offerden, en den HEERE 

dankofferen offerden, van jonge ossen. 
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6 En Mozes nam de helft van het bloed, en zette het in bekkens; en de helft van het bloed 

sprengde hij op het altaar. 

8 Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit is het bloed des 

verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden. 

 

Dayanand: nu dan geachte lezer oordeelt u zelf of de mensen die deze handelingen pleegden 

wilden of barbaren waren? Het zijn wilden en barbaren die denken dat de Almachtige God 

offerandes van dode stieren, koeien en dieren accepteert en beveelt tot het sprenkelen van bloed 

op het altaar. Als dit hun God waarom zouden de volgelingen van deze dan niet dieren doden 

voor hun vlees en zo de wereld grote schade toebrengen. De Bijbel staat vol met dit soort 

duivelse handelingen en leringen. Vanwege deze dingen in de Bijbel trachten de Christenen de 

Veda’s te beschuldigen dat hier ook dierlijke offers in wordt geboden, maar dit is absoluut een 

leugen. 

12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen 

tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te onderwijzen. 

 

 Dayanand: deze vers  laat ook duidelijk zien dat de God van de Christen een bergbewoner was, 

iemand die in de heuvels woonde. Hij kon geen papier en inkt maken of bemachtigen en was 

daarom genoodzaakt te schrijven op tabletten van steen die hij aan Mozes gaf. Zo kon deze 

bergbewoner doorgaan voor God van deze wilden en barbaren. 

God heeft een mensenlichaam 

47. Exodus 33, vers, 20-23 

20 Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien,  en 

leven. 

21 De HEERE zeide verder: Zie, er is een plaats bij Mij; daar zult gij u op de steenrots stellen. 

22 En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik u in een kloof der 

steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal voorbijgegaan zijn. 

23 En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar 

Mijn aangezicht zal niet gezien worden! 

 

Dayanand: uit deze vers kunnen zonder twijfel herleiden dat de Christelijke God een lichaam had 

als dat van een mens. Zie in deze verzen hoe hij Mozes misleidt en doorgaat voor God. 
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Leviticus 

God eet graag vlees 

48. Leviticus 1, vers 1 en 2 

1 En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: 

2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als een mens uit u den HEERE een offerande zal 

offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen 

 

Dayanand: deze verzen zijn het bewijs dat de christelijke God verlangt naar bloed en vlees van de 

dieren. Hij heeft er plezier aan dat zijn volgelingen de dieren aan hem offeren. Zo een wezen kan 

nooit God zijn, laat staan een zachtaardig mens. Hij lijkt meer op een vleesetende bedrieger. 

God eet graag vlees 

49. Leviticus 1, vers 5 en 9 

5 Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen van Aäron, 

de priesters, zullen het bloed offeren, en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de 

deur van de tent der samenkomst is. 

6 Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken, en het in zijn stukken delen. 

 

Dayanand: als we even stil staan bij wat hier in deze vers wordt beschreven: er wordt een rund 

geslacht op bevel van de heer, zijn bloed wordt gesprenkeld naar alle kanten en het vlees wordt 

geofferd aan de heer; dit lijkt niet anders dan een tafereel in een slachthuis. Dit laat zien dat de 

Bijbel nooit het woord van God kan zijn en de God uit de Bijbel is niet meer dan een bedrieger. 

Zonde afkopen door offer 

50. Leviticus 4, vers 1, 3 en 4 

1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 

2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Als een ziel zal gezondigd hebben, door afdwaling van 

enige geboden des HEEREN, dat niet zou gedaan worden, en tegen een van die zal gedaan 

hebben; 

3 Indien de priester, die gezalfd is, zal gezondigd hebben, tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn 

zonde, die hij gezondigd heeft, offeren een var, een volkomen jong rund, den HEERE ten 

zondoffer. 

4 En hij zal dien var brengen tot de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des 

HEEREN; en hij zal zijn hand op het hoofd van dien var leggen, en hij zal dien var slachten voor het 

aangezicht des HEEREN. 
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Dayanand: zie hier de boetedoening voor zondes. Als een man een zonde begaat kan hij deze 

afkopen door het doden van een dier waartoe de Christelijke God opdracht heeft gegeven. Heel 

goed Christenen. Een wezen als deze accepteren jullie als de Almachtige God en hopen gered te 

worden door zijn genade. 

 

Zonde afkopen door offer 

51. Leviticus 4, vers 22-24 

22 Als een overste zal gezondigd hebben, en tegen een van de geboden des HEEREN zijns Gods, 

door afdwaling, gedaan zal hebben, hetwelk niet zou gedaan worden, zodat hij schuldig is; 

23 Of men zijn zonde, die hij daartegen gezondigd heeft, aan hem zal bekend gemaakt hebben; zo 

zal hij tot zijn offer brengen een geitenbok, een volkomen mannetje. 

24 En hij zal zijn hand op het hoofd van den bok leggen, en zal hem slachten in de plaats, waar 

men het brandoffer slacht voor het aangezicht des HEEREN; het is een zondoffer. 

 

Dayanand: als dit het geval is waarom zouden dan Christelijke heersers, rechters en 

commandanten van het leger bang zijn voor zondes. Het is vreemd dat deze mensen moeten 

zondigen voor hun gratificatie en voor boetedoening nemen ze het leven van koeien, kalveren en 

andere dieren. Hierdoor voelen Christenen ook geen wroeging bij het doden van een dier. Kom op 

Christenen verwerp dit barbaarse geloof en omhelst de Vedische religie- de religie van licht, 

cultuur en rechtvaardigheid- hierdoor alleen kunt u ware geluk kennen. 

 

Afkopen van zonde 

52. Leviticus 5, vers 7, 8, 10, 11, 13 

7 Maar indien zijn hand zoveel niet bereiken kan, als genoeg is tot een stuk klein vee, zo zal hij tot 

zijn offer voor de schuld, die hij gezondigd heeft, den HEERE brengen twee tortelduiven, of twee 

jonge duiven, een ten zondoffer, en een ten brandoffer. 

8 En hij zal die tot den priester brengen, welke eerst die zal offeren, die tot het zondoffer is; en zal 

haar hoofd met zijn nagel nevens haar nek splijten, maar niet afscheiden. 

10 En de andere zal hij ten brandoffer maken, naar de wijze; zo zal de priester voor hem, vanwege 

zijn zonde, die hij gezondigd heeft, verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. 

11 Maar indien zijn hand niet bereiken kan aan twee tortelduiven of twee jonge duiven, zo zal hij, 

die gezondigd heeft, tot zijn offerande brengen het tiende deel van een efa meelbloem ten 

zondoffer; hij zal geen olie daarover doen, noch wierook daarop leggen; want het is een 

zondoffer. 
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13 Zo zal de priester voor hem verzoening doen over zijn zonde, die hij gezondigd heeft in enige 

van die stukken, en het zal hem vergeven worden; en het zal des priesters zijn, gelijk het 

spijsoffer. 

 

Dayanand: noch de rijke noch de arme Christen hoeft bang te zijn om zondes te begaan omdat 

zijn God de boetedoening hiervoor heel makkelijk heeft gemaakt. Dit is een van de gekste dingen 

in de Bijbel die leert dat men kan ontkomen aan de gevolgen van zondes zonder enige grote 

inspanning, maar alleen door andere zondes te begaan. Het doden van dieren zien wij als een 

zonde. Als het kopje van de duif van zijn lichaam wordt gerukt zal het beestje zeker nog spartelen, 

kennen de Christenen dan geen medelijden. Hoe kan de Christen ook medelijden kennen nu hun 

God aanspoort om te doden. Trouwens volgens deze verzen kunnen zondes worden 

weggewassen door het doden van dieren en deze te offeren aan God. Waarom hebben de 

Christenen dan het zogenaamde vergiffenis door het geloof in Christus opgezet? Je kan toch niet 

twee keer vergeven worden? 

 

53. Leviticus 7, vers 8 en 9 

8 Ook de priester, die iemands brandoffer offert, die priester zal de huid des brandoffers hebben, 

dat hij geofferd heeft. 

9 Daartoe al het spijsoffer, dat in den oven gebakken wordt, met al wat in den ketel en in den pan 

bereid wordt, zal des priesters zijn, die dat offert. 

 

Dayanand: wij waren onder de indruk van misleidingen van de priesters van de tempel van 

Bhairava – de Indiase Bacchus - en van de misleidingen in andere tempels in India, maar blijkbaar 

is de misleiding van de Christelijke God en zijn priesters duizendmaal groter. Het is plezierig  voor 

de Christenen, ze hebben veel geluk door het verkopen van de huiden van de dieren die zijn 

geofferd en het vlees kregen om te eten. De vraag die overblijft is of een vader zijn ene kind zou 

doden en deze kan aanbieden aan de ander om op te eten? Is dit mogelijk? Hoe kan dan God voor 

wie alle levende wezens – mens en dier- als zijn kinderen zijn zoiets bevelen? Het is duidelijk dat 

de Bijbel nooit het woord van God kan zijn, noch kunnen haar volgelingen weten wat waarheid en 

rechtvaardigheid is. De Bijbel staat bol van onnoemelijke absurditeiten. 
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Numeri 

God en zijn engelen zijn te zien 

54. Numeri  22, vers 23 en 28 

23 De ezelin nu zag den Engel des HEEREN staande in den weg, met Zijn uitgetrokken zwaard in 

Zijn hand; daarom week de ezelin uit den weg, en ging in het veld. Toen sloeg Bileam de ezelin, 

om dezelve naar den weg te doen wenden. 

28 De HEERE nu opende den mond der ezelin, die tot Bileam zeide: Wat heb ik u gedaan, dat gij 

mij nu driemaal geslagen hebt? 

 

Dayanand: in de oudheid kon zelfs een ezel de engelen van God zien, maar tegenwoordig kan 

noch de bisschop, noch de Kerkklerken, en of andere mensen (goed of slecht) God of zijn 

boodschappers, de engelen zien. Bestaan God en zijn engelen nog wel? Als ze bestaan wat is er 

dan van ze geworden dat ze niet meer zichtbaar zijn? Zijn ze in een diepe slaap gevallen, zijn ze 

ziek of misschien vertrokken naar een andere wereld? Zijn ze misschien met iets anders bezig, of 

afkering van de Christenen of zijn ze misschien dood? Niemand weet wat er van ze is geworden, 

maar iedereen beseft dat ze nu niet bestaan noch zijn ze zichtbaar, en ook nooit hebben kunnen 

bestaan en noch zijn ze ooit zichtbaar geweest. De schrijver van de Bijbel heeft al deze verhalen 

verzonnen. 

 

2 Samuel 

God wilt een huis 

55. 2 Samuel 7, vers 4-6 

4 Maar het gebeurde in denzelfden nacht, dat het woord des HEEREN tot Nathan geschiedde, 

zeggende: 

5 Ga, en zeg tot Mijn knecht, tot David: Zo zegt de HEERE: Zoudt gij Mij een huis bouwen tot Mijn 

woning? 

6 Want Ik heb in geen huis gewoond, van dien dag af, dat Ik de kinderen Israëls uit Egypte 

opvoerde, tot op dezen dag; maar Ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. 

 

Dayanand: deze vers laat overduidelijk en zonder twijfel zien dat de Christelijke God het lichaam 

van een mens had. Hij is aan het klagen dat hij hard moet werken, veel in tenten moet slapen etc.  

maar nooit had hij een huis om in te wonen. Als David voor hem een huis bouwt, kan hij erin 

rusten. Schamen de Christenen zich niet dat zij geloven in zo een God en zo een boek als zijnde 

het woord van God. We moeten medelijden hebben met deze Christenen. Ze zijn gevangen in de 
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val van de Christelijke religie. Ze moeten hun uiterste best doen om er uit te komen. Het weer los 

te laten. 

2 Koningen 

56. 2 Koningen 15, vers 8-10 

8 Daarna in de vijfde maand, op den zevenden der maand (dit was het negentiende jaar van 

Nebukadnezar, den koning van Babel) kwam Nebuzaradan, de overste der trawanten, de knecht 

des konings van Babel, te Jeruzalem. 

9 En hij verbrandde het huis des HEEREN, en het huis des konings, mitsgaders alle huizen van 

Jeruzalem; en alle huizen der groten verbrandde hij met vuur. 

10 En het ganse heir de Chaldeeën, dat met den overste der trawanten was, brak de muren van 

Jeruzalem rondom af. 

 

Dayanand: inderdaad moeten we medelijden hebben met de Christelijke God. David had voor 

hem een huis gebouwd om in te rusten. Hij moet er zeker met veel plezier in hebben gewoond 

maar Nebuzaradan heeft het tot as verbrandt. God en zijn leger engelen konden niks uithalen 

tegen Nebuzaradan. Deze zelfde God was gewoon om te vechten en grote veldslagen te winnen, 

maar nu kon hij tegen Nebuzaradan niks uithalen, hij kon hem niet tegenhouden. Je vraagt je af 

waarom hij geen actie heeft ondernomen en waar waren zijn engelen, waren ze gevlucht? Op zo 

een kritische moment had hij niemand die hem kon beschermen, wat was er trouwens gebeurd 

met zijn almachtigheid? Had ook deze vleugels gekregen en gevlucht? Als deze vers waar is dan 

zijn alle overwinningen van God in de Bijbel voorafgaand aan deze vers van geen enkele waarde. 

Was zijn moed en kracht alleen genoeg om Egyptische kinderen te doden. Waarom bleef hij stil 

zitten in tegenwoordigheid van moedige mannen. Zulk gedrag brengt de Christelijke God schande 

en geen eer. De Bijbel staat vol (duizenden verhalen) van dit soort absurde verhalen. 

 

1 Kronieken 

57. 1 Kronieken 21, vers 14 

14 De HEERE dan gaf pestilentie in Israël; en er vielen van Israël zeventig duizend man. 

 

Dayanand: wat een vreemde handelingen van de Christelijke God. Hij heeft de pest doen 

overkomen over Israel. Hetzelfde Israel die hij zo vaak heeft gezegend en waarvoor hij zich 

uitermate heeft ingespannen. Een dichter heeft eens gezegd; hij die het ene moment tevreden is 

en de ander moment weer boos, wiens humeur tijdelijk is, moet inderdaad gevreesd worden. Dit 

is de waarheid over deze Christelijke God. 
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Job 

58. Job 2, vers 1-7 

1 Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat 

de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den HEERE te stellen. 

2 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en 

zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. 

3 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand 

is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad; en 

hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid, hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te 

verslinden zonder oorzaak. 

4 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij 

geven voor zijn leven. 

5 Doch strek nu Uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; zo hij U niet in Uw aangezicht 

zal zegenen! 

6 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. 

7 Toen ging de satan uit van het aangezicht des HEEREN, en sloeg Job met boze zweren, van zijn 

voetzool af tot zijn schedel toe. 

 

Dayanand: ziehier hoe groot de macht van de Christelijke God is. Satan kwelt zijn volgeling in zijn 

aanwezigheid, maar God straft Satan niet, noch beschermt hij zijn volgeling, noch kunnen een van 

zijn vele engelen tegen Satan optreden. Satan hield ze in angst. Het laat ook weer zien dat de 

Christelijke God niet alwetend is anders had hij Job niet hoeven te testen middels Satan. 

59. Ezechiel 

Ja, mijn hart had grote ervaring met wijsheid en kennis en ik gaf mijn hart om wijsheid te kennen 

en om gekte vol te kennen; ik neem aan dat dit ook een fixatie is van energie. Omdat ik in wijsheid 

moet lijden en hij die kennis vergroot zal ook zijn lijden vergroten. 

Dayanand: de woorden wijsheid en kennis die synoniemen van elkaar zijn, wordt door de Christen 

gezien als twee verschillende dingen. Alleen een onwetende kan zeggen dat kennisvergaring een 

bron van verdriet en pijn kan zijn. De Bijbel kan zelfs niet door een verlicht persoon zijn 

geschreven laat staan dat God de auteur van de Bijbel kan zijn. 

Tot zover hebben we kort het Oude Testament besproken. Laten we nu kijken naar het Nieuwe 

Testament zoals de evangeliën van Matthieu. 
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Evangelie van Matheus 

60. Matheus 1, vers 18 en 20 

18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef 

ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen 

Geest. 

20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, 

zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want 

hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; 

Dayanand: geen enkel wijs persoon kan dit ooit geloven of aannemen omdat dit ingaat tegen alle 

vormen van bewijs (direct bewust kennen, een causaal verband) en tegen de wetten van de 

natuur. Alleen mensen die in een vorm van barbarisme verkeren kunnen dit geloven. Zij die 

onderwijs hebben genoten en beschaafd zijn kunnen dit niet. Is er iemand op aarde die tegen de 

wetten van God in kan gaan? Als er iemand in zou slagen om zijn wetten om ver te werpen, zullen 

anderen zijn geboden nooit aanvaarden, noch zal God zelf ooit zijn wetten breken of overtreden 

omdat hij alwetend is en feilloos. Als dit verhaal van de geboorte van Christus waar kan zijn, dan 

kan elk niet-getrouwde vrouw die zwanger raakt zeggen dat ze bevangen is van de heilige geest. 

Ze kan ook liegen dat de engel van God haar in een droom heeft verteld dat ze is bevrucht door 

de heilige geest. Dit verhaal is net zo onmogelijk als het verhaal in de puranas dat Kunti zwanger 

werd van de zon. Alleen zij die meer geld bezitten dan verstand kunnen dit soort dingen geloven 

en worden makkelijk slachtoffer van bijgeloof. Het moet zo zijn gegaan dat Maria gemeenschap 

heeft gehad met iemand anders dan Jozef en zwangers is geraakt. Zij zelf of iemand anders heeft 

toen de mogelijkheid bedacht dat zij bevangen was door de heilige geest. 

 

61. Matheus 4, vers 1-3 

1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den 

duivel. 

2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. 

3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen 

broden worden. 

 

Dayanand: dit laat zien dat de Christelijke God niet alwetend is, anders had hij Jezus niet laten 

verleiden door de duivel. Hij had alles kunnen weten door zijn alwetendheid. Kan een Christen 

overleven als hij veertig dagen zonder eten en drinken blijft. Dit bewijst ook dat Jezus noch de 

zoon van God was noch over toverkracht beschikte, waarom anders heeft hij de stenen niet in 

brood verandert? Waarom heeft hij zichzelf laten verhongeren. De waarheid is dat wat God als 

steen heeft gemaakt niemand in brood kan veranderen. Zelfs God kan zijn wetten niet overtreden 
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die hij zelf heeft uitgevaardigd omdat hij alwetend is en al zijn werken zijn vrij van fouten, hij 

hoeft niks te herstellen. 

 

62. Matheus 4, vers 19 en 20 

19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. 

20 Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd. 

 

Dayanand: het moet de boetedoening van de zonde zijn,  vanwege het verbreken van het 5e 

gebod die zegt: eer uw vader en moeder dat de dagen op het land lang moge zijn, dat Jezus niet 

lang heeft mogen leven. Daar jij noch zijn vader noch zijn moeder heeft geëerd, noch staat hij toe 

dat anderen dat doen. Deze vers laat ook zien dat Jezus zijn religie heeft gemaakt om anderen e 

strikken in zijn net. Hij wilde zijn doel bereiken door anderen te strikken in zijn net gelijk de vissers 

doen. Het is daarom ook geen wonder dat de Christelijke missionarissen de weg van Christus 

hebben gevolgd in het strikken van anderen in hun geloof. Gelijk een goeie visser die grote 

hoeveelheden vissen vangt en naam maakt en daar ook goed van leeft, net zo krijgt de missionaris 

die grote groepen bekeert tot het Christendom een goeie salaris en maakt hij naam. De 

missionarissen strikken simpele geesten die onwetend zijn van de leringen van de Veda’s en 

Shastra’s en haalt ze weg bij hun ouders en familie. Daarom zijn alle geleerde Aryas gehouden om 

te ontsnappen uit het net van bijgeloof en fouten en zich in te spannen om hun kinderen te 

redden. 

63. Matheus 4, vers 23 en 24 

23 En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des 

Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. 

24 En Zijn gerucht ging van daar uit in geheel Syrië; en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk 

gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten, 

en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve. 

 

Dayanand: dit alles over Jezus hadden we graag geloofd, indien de handelingen van de 

hedendaagse priesters en tovenaars ook echt hadden gewerkt. Ze beweren dat ze duivels kunnen 

uitdrijven en erge ziektes kunnen genezen door spreuken en tovenarij, door zegening enz. maar 

geen blijkt echt te werken daarom kunnen we de genezingskracht van Jezus niet aannemen. Al dit 

is bedoeld om arme, onwetende mensen te strikken in bijgeloof. Als de Christenen werkelijk 

geloven dat Jezus wonderen kon doen, waarom geloven ze de priesters in India niet die zeggen te 

kunnen toveren, want hun handelingen en beweringen lijken precies op dat wat Jezus deed. 
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64. Matheus 5, vers 3, 18 en 19 

3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch 

een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd 

hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve 

zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 

 

Dayanand: als er een hemel is , kan er maar een koning zijn. Als zij die arm zijn van geest de 

hemel zullen bevolken, wie zal dan hun koning zijn? Zeker zal er in deze hemel hier flink over zijn 

geruzied? Wat wordt bedoelt met de armen van geest? Zijn dit allen zonder geld? Kan het 

betekenen zij die vrij zijn van verwaandheid? Allebei kan het niet zijn omdat arm van geest en vrij 

van verwaandheid geen synoniemen zijn. Het kan alleen betekenen hij die niet in staat tot 

redetwisten. Om te zeggen dat de wet zal blijven bestaan net zolang als de hemel en aarde zullen 

bestaan kan alleen gelden voor wetten door mensen gemaakt, omdat deze niet eeuwig zijn. Maar 

dit kan niet opgaan voor de eeuwige wetten van de alwetende God. Hij die deze wetten 

overtreedt zal als laatste tot de hemel worden toegelaten, dit is alleen bedoeld om mensen te 

verleiden en ze angst in te boezemen. 

65. Matheus 6, vers 11 en 19 

11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 

19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de 

dieven doorgraven en stelen; 

 

Dayanand: deze verzen laten zien dat in de tijd dat Jezus leefde de mensen nog niet beschaafd 

waren en in armoede leefden. Christus was net zo arm als zij waren daarom bad hij tot God voor 

hun dagelijkse brood en leerde hij de mensen hetzelfde te doen. Waarom verzamelen de 

Christenen schatten en rijkdommen als hun Bijbel het tegengestelde leert. Ze zouden naar de leer 

van hun meester moeten leven en alle rijkdommen weggeven en als armen door het leven gaan. 

66. Matheus 7, vers 21 

21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar 

die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. 

 

Dayanand: als alle bisschoppen, missionarissen en andere Christenen deze vers van Christus als 

waar aanvaarden dan zouden ze Christus nooit God moeten noemen want ze betreden toch niet 

het Koninkrijk der hemelen. Anders zijn ze allen zondaars. 
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67. Matheus 7, vers 22 en 23 

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam 

geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 

23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de 

ongerechtigheid werkt! 

 

Dayanand: zie hier hoe Christus probeert om de onwetende te overtuigen dat hij de rechter zal 

zijn op de dag des oordeels. Dit was een methode bedoeld om de simpele zielen te strikken en te 

verleiden. 

68. Matheus 8, vers 2 en 3 

2 En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij 

reinigen. 

3 En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En 

terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. 

 

Dayanand: ook dit is bedoeld om de onwetenden en simpele geesten te strikken. Als de 

Christenen deze daden van Christus voor waar aannemen, die contrair zijn aan de wetten van de 

natuur en kennis, waarom aanvaarden ze dan de verhalen van Shukracharya, Dhanvantri, Kashyap 

en van anderen uit de Purana’s, dan niet. In de Mahabarat en in de Purana’s staat bijvoorbeeld 

dat alle doden van Daityas leger weer leven waren gemaakt. Kach de zoon van Vrihaspat werd in 

stukken gehakt en opgegeten door de vissen en toch bracht Shukarcharya hem weer tot leven. 

Dezelfde Shukarcharya doodde Kach en liet zijn lichaam opeten en maakte hem weer levend in de 

maag en liet hem er weer uit komen. Shukarcharya ging toen dood en Kach bracht hem weer tot 

leven. De wijze Kashyapa bracht een boom en man weer tot leven die tot as waren verbrandt. 

Dhanvantri bracht honderdduizenden weer tot leven, hij genas miljoenen melaatsen, gaf 

honderdduizenden hun zicht weer terug en miljoenen konden weer horen. Als de Christen deze 

verhalen als verzonnen en onwaar betitelen waarom zijn dan de verhalen van Jezus wel waar? 

Waarom zouden we deze mensen niet koppig en onrechtvaardig benoemen als zij alles wat 

anderen beweren als onjuist bestempelen en hetgeen zij zelf zeggen als waar verklaren, hoe fout 

ze het ook mogen hebben? Vervolgens beweren de Christenen dat de wonderen van Christus zijn 

gebaseerd op onrechtvaardigheid en onrecht daarom zijn ze waar. Wat een kindergebrabbel! 

69. Matheus 8, vers 28-33 

28 En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn Hem twee, 

van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat 

niemand door dien weg kon voorbij gaan. 
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29 En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier 

gekomen om ons te pijnigen voor den tijd? 

30 En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende. 

31 En de duivelen baden Hem, zeggende: Indien Gij ons uitwerpt, laat ons toe, dat wij in die 

kudde zwijnen varen. 

32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de 

gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water. 

33 En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze 

dingen, en wat den bezetenen geschied was. 

 

Dayanand: al deze dingen zijn fout en vals. Dode mensen komen nooit uit hun graaf, noch kunnen 

ze tot iemand praten. Alleen de meest onbeschaafde wilden kunnen hierin geloven. Christus was 

de oorzaak van de dood van een kudde zwijnen, en hij was schuldig aan het toebrengen van 

schade aan de eigenaar van de kudde. Christenen beweren dat Christus de zonden kan vergeven 

en de zondaar reinigen, waarom doet hij dit dan niet bij de duivels? Waarom heeft hij de eigenaar 

van de kudde niet gecompenseerd? Geloven de Christenen nog steeds in deze onzin? Als het zo is 

dan zijn ze inderdaad nog ondergedompeld in bijgeloof. 

70. Matheus 9, vers 2 en 13 

2 En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u 

vergeven. 

13 Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet 

gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. 

 

Dayanand: hier is ook weer sprake van onmogelijkheden. Dat Jezus beweert zonden te kunnen 

vergeven is slechts een methode om simpele geesten te strikken. Net als alcohol, marihuana of 

opium slechts invloed kan hebben om degene die het heeft genomen kan de zonde begaan door 

de een nooit een ander raken. Alleen de doener zal moeten boeten voor zijn zonde. Dit is een 

heilige wet. God zou onrechtvaardig zijn indien de zonden van de een, een ander zou raken of 

indien de rechtsprekende zelf de gevolgen van de daden van de crimineel zou moeten ondergaan. 

Alleen rechtvaardigheid is de brom van geluk, niet Christus of welk ander heilige of profeet. De 

rechtvaardigen hebben Christus niet nodig, noch de zondaars omdat de zondes toch nooit kunnen 

worden vergeven. 

71. Matheus 10, vers 1, 20, 34-36 

1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de 

onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen. 

20 Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt. 
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34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om 

vrede te brengen, maar het zwaard. 

35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter 

tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. 

36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. 

 

Dayanand: dit zijn dezelfde discipelen waarvan een van ze Christus heeft verraden voor een paar 

centjes, alle anderen hadden hem ook verlaten en waren gevlucht. Al de dingen over bezeten zijn 

door de duivel en de het weer uitdrijven hiervan, het genezen van ziektes zonder de juiste 

medicijnen en dieet zijn onmogelijkheden omdat ze tegengesteld zijn aan de wetten van kennis 

en natuur. Alleen de onwetende kan hierin geloof hechten. Als het de geest van God is dat 

spreekt in de mens en niet de menselijke ziel wat doet deze ziel dan in de mens? Het is toch zo 

dat de ziel het is die de vruchten plukt van de daden van de mens, goede dan wel slechte daden. 

In vers 34 zegt Christus dat hij was gekomen om de mensen tegen elkaar op te zetten en strijd 

onder ze te brengen. Inderdaad heeft hij succes geboekt want de mensheid is nog steeds met 

elkaar in strijd. Hoeveel heeft het niet in de wereld gebracht door de mensen tegen elkaar op te 

zetten, maar het lijkt wel of de Christenen dit als hun hoogste doctrine zien. Als Christus het juist 

achtte om de mensen tegen elkaar op te zetten, waarom zouden dan de Christen dit niet doen? 

Wat een wijsheid van Christus om de leden van een gezin tot elkaars vijanden te maken voor 

eigen gewin; geen enkel goed mens zal dit ooit doen. 

72. Matheus 15, vers 34-39 

34 En Jezus zeide tot hen: Hoevele broden hebt gij? Zij zeiden: Zeven, en weinige visjes. 

35 En Hij gebood den scharen neder te zitten op de aarde. 

36 En Hij nam de zeven broden en de vissen, en als Hij gedankt had, brak Hij ze, en gaf ze Zijn 

discipelen; en de discipelen gaven ze aan de schare. 

37 En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, zeven volle 

manden. 

38 En die daar gegeten hadden, waren vier duizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen. 

39 En de scharen van Zich gelaten hebbende, ging Hij in het schip, en kwam in de landpalen van 

Magdala. 

 

Dayanand: dit lijkt toch verdacht veel op het werk van een magiër of een tovenaar tegenwoordig. 

Waar kwamen al deze broden vandaan? Als Christus zoveel toverkracht bezat waarom zou hij dan 

hunkeren naar de vruchten van de vijg toen hij honger had. Waarom veranderde hij niet de 

stenen, aarde en water in brood en lekkernij? Dit lijkt meer op kindergepraat. Vele zogenaamde 

helderzienden en tovenaars beroven en misbruiken onwetende mensen van hun geld met dit 

soort trucjes.  
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73. Matheus 16, vers 27 

27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en 

alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. 

Dayanand: als de mens beloont zal worden naar zijn daden, dan is het nutteloos om de doctrine 

van vergiffenis van de zonden te prediken. Want als de zondes van de mensen die in Christus 

geloven vergeven zal worden dan kan het onmogelijk zo zijn dat men beloont wordt naar je 

daden. Allebei kunnen niet waar zijn. Ook als de Christenen beweren dat zij vergeven worden die 

het verdienen en zij die het niet verdienen niet vergeven zullen worden, kan dit niet waar zijn. 

Omdat recht en genade alleen kan bestaan indien alle daden van een persoon in overweging 

wordt genomen. Hieruit zal een bestraffing of beloning volgen. 

74. Matheus 17, vers 17 en 20  

17 En Jezus, antwoordende, zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met 

ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier. 

20 En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt 

als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal 

heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn. 

 

Dayanand: de Christenen preken; kom en omarm onze religie, je zondes zullen worden vergeven 

en je zal gered  worden.  Als dit waar zou zijn en Christus inderdaad de macht had om zondes te 

vergeven, geloof te vestigen in anderen en ze puur te maken, waarom dan heeft hij niet zijn 

discipelen kunnen bevrijden van zonde, ze standvastig en puur gemaakt? Als hij diegenen die hem 

volgden en hun leven met hem doorbrachten niet heeft kunnen reinigen, ze niet standvastig en 

zonde vrij heeft kunnen maken, hoe dan kan hij nu, nu niemand weet waar hij is, iemand 

zuiveren? De discipelen van Christus hadden niet eens het geloof groot als een mosterdzaad en 

het zijn juist deze mensen die de Bijbel hebben geschreven, hoe kan zo een boek dan als autoriteit 

gelden? Zij die geluk zoeken zouden niet moeten geloven in de werken van de ongelovige, de 

onzuiver van hart en de onrechtvaardige.  

De woorden van Christus hebben ook ten gevolge dat indien de woorden van Christus waar zijn 

geen enkel Christen geloof heeft groter dan een mosterdzaad. Mocht een Christen beweren wel 

groot geloof te hebben dan kunnen we ze vragen een berg te verplaatsen. Mocht het hem lukken 

dan zal zijn geloof niet groter zijn dan een mosterdzaad. Als het helemaal niet lukt dan ontbeert 

hij zelfs het geloof zo  klein als een atoom.  De Christen zou zich kunnen verweren door te zeggen 

dat we het woord berg niet al te letterlijk moeten nemen, maar het woord berg moeten 

interpreteren als trots, en andere slechte eigenschappen van de mens. Dit aannemende dan zou 

het betekenen dat we ook het levend maken van de doden, blinden en melaatsen genezen, 

uitdrijven van de duivel ook anders moeten interpreteren. Dat Christus de doden opwekte zou 

bijvoorbeeld kunnen betekenen dat mensen van hun luiheid genas, genezen van de blinde en de 
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onwetende van zijn domheid af helpen, de losbandige van zijn wildheid en de bijgelovige van zijn 

bijgeloof. 

Zelfs deze interpretatie snijdt geen hout omdat Christus anders ook in staat zou zijn geweest om 

zijn volgelingen te genezen van hun ontrouw en onwetendheid. Christus verraadt zijn eigen 

onwetendheid door deze dingen te willen beweren. Als Christus maar een beetje kennis zou 

bezitten waarom zou hij dan zulke onzin uitkramen als een wilde. Er is een gezegd “in een land 

zonder bomen, is zelfs de boom van de wonderolieplant de beste en grootste plant. Zo ook was 

Christus in een land van onwetende barbaren, inderdaad een groot man, maar hij zou zeker niet 

meetellen tussen geleerde en wijze van deze tijd. 

75. Matheus 18, vers 3 

3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij 

in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. 

Dayanand: in deze vers wordt de mens gevraagd zijn vrije wil op te geven om de hemel te kunnen 

betreden en als hij dat niet doet gaat hij naar de hel. Dit maakt dat niemand de gevolgen zal 

bemerken van zijn deugdzame daden dan wel zijn zondes. En de uitdrukking “wordt gelijk de 

kinderkens” laat zien dat de leer van Christus voor grote deel tegen de wetten van kennis en 

natuur ingaan. En hij wenste dat de mensen hem aanbaden als kinderen zonder vragen te stellen, 

met andere woorden verstand op nul en accepteren maar. Het Christelijke geloof verlangt van 

haar volgelingen ook een blind geloof net dat van kinderen, waarom zouden ze anders geloof 

hechten aan dingen die tegengesteld zijn aan reden en wetenschap? Het laat ook zien dat Christus 

de intelligentie van een kind bezat, waarom anders zou hij anderen aansporen te worden als 

kinderen, daar een mens de ander altijd naar eigen beeld wilt maken. 

Hemel is niet voor de rijken 

76. Mathues, 19, vers 23 en 24 

23 En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk 

der hemelen zal ingaan. 

24 En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een 

rijke inga in het Koninkrijk Gods. 

Dayanand: blijkens deze vers was Jezus een arm mens. Hij kreeg waarschijnlijk geen respect van 

de rijken daarom deze vers. Ook deze vers laat zien dat Jezus geen wijze was omdat er goede en 

slechte mensen voorkomen zowel bij de armen als ook bij de rijken. Een mens arm of rijk zal altijd 

de vruchten van zijn daden oogsten- goed dan wel slecht. Het blijkt ook dat Jezus geloofde dat 

Gods koninkrijk ergens gelokaliseerd was en dat het niet alomtegenwoordig was. Als dit klopt dan 

kan hij nooit God zijn, daar Gods koninkrijk overal tegenwoordig is en het is dom om te spreken 

alsof iemand het moet betreden alsof je een gebouw of plek betreedt. Je kan je afvragen of alle 

rijke Christen naar de hel gaan en de armen naar de hemel? Als Jezus even had nagedacht dan 

had hij kunnen inzien dat de armen niet zoveel middelen bezitten als de rijken om goeie daden te 
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verrichten in de wereld. Indien de rijken hun rijkdom inzetten om het juiste te doen, kunnen ze de 

hoogste status bereiken terwijl de armen die geen middelen hebben om zichzelf te verbeteren in 

een ellendig toestand blijven hangen. 

De Dag des oordeels 

77. Matheus 19, vers 28 en 29 

28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, 

wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult 

zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. 

29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, 

of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige 

leven beërven. 

 

Dayanand: de ware reden van Jezus om dit te zeggen was om ervoor te zorgen dat zijn 

volgelingen zelfs na zijn dood verstrikt moesten blijven in zijn net. Zelfs de verrader die hem voor 

een paar centjes had uitgeleverd aan zijn vijanden zou op een troon bij hem zitten. Er staat dat 

zijn discipelen zullen oordelen over de twaalf stammen van Israël, maar het lijkt erop dat ze zullen 

oordelen over andere mensen, omdat de zondes van de kinderen van Israël vergeven zullen 

worden. Dit lijkt ook de reden te zijn voor Christenen om zich partijdig op te stellen daar waar 

mensen van het eigen geloof  ter sprake komen. In de geschiedenis is het vaak voorgekomen dat 

een zwarte gedood door een blanke vrijuit gaat als de rechters zelf blank zijn. Zo ook zal de 

rechtspraak in de hemelen van Jezus zijn. 

Er is een groot bezwaar tegen de dag des oordeels, het rechtspreken op een speciale dag. Als een 

persoon bijvoorbeeld overlijdt aan het begin van de schepping en een ander op de avond van het 

dag des oordeels dan moet de eerste wachten vanaf het begin van de schepping tot het eind voor 

zijn oordeel terwijl de tweede meteen zijn oordeel krijgt, hij hoeft helemaal niet te wachten. Dit is 

toch onrechtvaardig? En ook hij die naar de hel of hemel gaat zal daar voor eeuwig en altijd 

moeten blijven. Dit nu is heel onrechtvaardig daar de krachten en acties van de ziel een einde 

hebben, moet hun resultaat – plezierig of pijnlijk – ook een einde hebben. 

Daarnaast kunnen de goeie en slechte daden van twee zielen nooit gelijk zijn, daarom kunnen de 

consequenties hiervan ook nooit gelijk zijn en zodoende moeten er miljoenen hemelen en helle 

zijn, omdat elk ziel het recht heeft om te genieten of te ondergaan de juiste hoeveelheid aan 

plezier of straf. Maar in de Bijbel wordt niet gesproken over deze regelingen, daarom kan het 

nooit het woord van God zijn en kan Jezus nooit de zoon van God zijn. Het is ook absurd om te 

stellen dat iemand honderd vaders en moeders kan hebben. Een mens kan maar een vader en 

moeder hebben en toch zegt de Bijbel “ dat hij die vader en moeder verlaat … een honderdtal 

terug zal krijgen”. Het lijkt heel er op dat wat in de Koran staat over de gelovige die in de hemel 

“houri” (maagden) krijgen moet zijn geleend van deze vers uit de Bijbel. 
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Jezus toont zijn woede 

78. Matheus 21, vers 18 en 19 

18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. 

19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven, 

dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de 

vijgeboom verdorde terstond. 

 

Dayanand: de missionarissen hebben ons altijd  vertelt dat Jezus een rustige, liefdevolle en vrij 

van woede was; maar deze vers laat zien dat hij een agressieve en onwetende van de wetten der 

seizoenen was en zich gedroeg als een barbaar. Een boom is geen intelligent wezen dat je het ter 

verantwoording  kan roepen voor het niet dragen van fruit. Hij verwenste de boom zonder enige 

reden; en als het waar is dat de boom verdorde, kan dit nooit komen vanwege welke verwensing 

dan ook. Het is niet uitgesloten dat de boom verdorde door toediening of toepassing van gif. 

Jezus is dom 

79. Matheus 24, vers 29 

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar 

schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen 

bewogen worden. 

Dayanand: bravo Jezus, met welke kennis en wetenschap heb je geweten dat de sterren uit de 

hemel zullen vallen? Als Jezus ook maar een beetje kennis had van de wetenschap of kennis bezat 

dan had hij geweten dat de sterren net als de aarde hemellichamen zijn en daarom niet kunnen 

vallen. Al dit wijst erop dat hij de zoon van een timmerman was en vele jaren zelf heeft gewerkt 

als timmerman. Toen het tot hem doordrong dat hij in dat land van wilden en barbaren ook voor 

profeet kon doorgaan greep hij zijn kans. Hij kwam op enkele goeie ideeën, maar ook heel veel 

slechte. De inwoners van zijn land waren voornamelijk barbaren en onwetend en geloofden hem. 

Als de mensen uit het westen dezelfde intelligentie hadden gehad die ze nu hebben had hij nooit 

als profeet door kunnen gaan. Het is een tekortkoming van het westen dat alhoewel ze nu verlicht 

zijn en kennis hebben dat ze toch de christelijke leer blijven volgen en niet overgaan tot aanname 

van de enige ware religie van de Veda’s. 

Jezus schept op over zichzelf 

80. Matheus 24, vers 35 

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 

Dayanand: deze vers laat ook weer de domheid en onwetendheid van Jezus zien. Waar zal 

Akasha, de ruimte naar toe gaan als het voorbijgaat? De lucht is zo subtiel dat het niet eens te 
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zien is met het blote oog, wie kan het dan zien bewegen? En tegelijk staat het niet netjes om 

jezelf op te hemelen of op te scheppen, echte heren doen dat niet. 

Jezus is onrechtvaardig 

81. Matheus 25, vers 41 

41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, 

in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 

Dayanand: hoe onrechtvaardig is het om zijn volgelingen naar de hemel te sturen en anderen 

naar de eeuwige hel. En daar waar wordt gezegd dat er geen hemel meer zal zijn waar zal de 

hemel en de eeuwige hel dan zijn? Als God niet de duivel en zijn engelen had geschapen was hij 

ook niet verplicht geweest de voorbereidingen voor de hel te maken. 

Het is verwonderlijk hoe de Christelijke God er niet in kan slagen om de duivel onder controle te 

krijgen. De duivel was eerst toch een engel van dezelfde God voordat hij zich tegen hem keerde? 

Waarom kon God de duivel of zijn engel in het begin niet gevangen zetten of hem doden? Wat 

zou de duivel denken van de macht van God als hij voor 40 dagen zonder voedsel zou zijn. Zelfs 

Jezus, de zoon van God kon tegen de duivel niks uithalen. We kunnen concluderen dat noch Jezus 

de zoon van God is en noch dat de Bijbelse God de ware God is. 

82. Matheus 26, vers 14 en 15 

14 Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, tot de overpriesters, 

 

15 En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd 

dertig zilveren penningen. 

Dayanand: deze vers laat alle Goddelijke en magische krachten van Jezus zien. Als hij niet eens de 

hart van een van zijn belangrijkste volgelingen kon reinigen die constant met hem was hoe kan hij 

dan anderen reinigen nu hij dood is. 

Christen eten vlees en drinken bloed van Jezus 

83. Matheus 26, vers 26-28 

26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den 

discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. 

27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; 

28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten 

wordt, tot vergeving der zonden. 

Dayanand: kan een beschaafd mens dit ooit doen? Slechts een onwetende barbaar kan zoiets 

doen. Geen verlichte mens zal ooit het voedsel van zijn volgelingen benoemen als zijn vlees en 

drinken als zijn bloed. Dit wordt door de christenen het laatste maal genoemd. Ze eten en drinken 

en intussen zich verbeeldend dat ze het vlees van Christus eten en zijn bloed drinken. Dit is toch 
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weerzinwekkend? Hoe kunnen deze mensen die het idee dat zij het vlees en bloed van hun redder 

tot zich namen het nemen van vlees en bloed van anderen weerstaan? 

Jezus was gewoon een mens 

84. Matheus 26, vers 37-39 

37 En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeüs, begon Hij droevig en zeer 

beangst te worden. 

38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met 

Mij. 

39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn 

Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, 

maar gelijk Gij wilt. 

 

Dayanand: als Christus werkelijk de zoon van God was geweest en niet een gewoon persoon en 

hij bewust was geweest van de drie perioden van tijd of zelfs als hij een geleerde persoon was, 

dan had hij nooit zo gehandeld. Dit laat ook duidelijk zien dat deze fraude dat Jezus de zoon van 

God was en kennis had van de toekomst en zonden kon vergeven door Jezus en zijn volgelingen is 

opgezet.  Het is zeker dat hij een normaal mens was, simpel en eerlijk maar onwetend. Hij was 

geen geleerde noch een Yogi, noch had hij bovennatuurlijke krachten. 

Christus is onmachtig  

85. Matheus 26, 47-50, 56, 60-72, 74 

47 En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, 

met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. 

48 En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het, 

grijpt Hem. 

49 En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem. 

50 Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de 

handen aan Jezus en grepen Hem. 

56 Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen 

vluchtten al de discipelen, Hem verlatende. 

60 En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden zij toch niet. 

61 Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan den 

tempel Gods afbreken, en in drie dagen denzelven opbouwen. 

62 En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen 

U? 
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63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den 

levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God? 

64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon 

des mensen, zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. 

65 Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat 

hebben wij nog getuigen van node? Ziet, nu hebt gij Zijn gods lastering gehoord. 

66 Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig. 

67 Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten. 

68 En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het, die U 

geslagen heeft? 

69 En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook 

met Jezus, den Galileër. 

70 Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet, wat gij zegt. 

71 En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd, en zeide tot degenen, 

die aldaar waren: Deze was ook met Jezus den Nazarener. 

72 En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken den Mens niet. 

74 Toen begon hij zich te vervloeken, en te zweren: Ik ken den Mens niet. 

Dayanand: wat moet men denken van Jezus die in de harten en de geesten van zijn volgelingen 

geen sterk en hard geloof in hem had kunnen doen rijpen? Zijn volgelingen hadden toch hun leven 

voor hem moeten geven omdat hij de zoon van God was, in plaats van hem te verraden, te 

ontkennen of valselijk zweren hem niet te kennen? Jezus had ook geen bovennatuurlijke 

krachten. In Genesis hoofdstuk 19, vers 11 staat dat de mensen van Sodom het huis van Lot 

aanvielen om zijn gasten die 2 engelen waren te doden. De engelen hebben de mensen toen blind 

gemaakt. Dit is natuurlijk een onmogelijke verhaal, maar het laat wel zien dat Jezus niet eens de 

kracht van deze 2 engelen bezat. En toch blijven de christenen opscheppen over de krachten van 

Jezus. Hij had ook zelfmoord kunnen plegen middels een wapen of door het stoppen van de 

ademhaling middels Yogakrachten of een andere manier van dood kiezen dan de ze schande. Dit 

was natuurlijk onmogelijk voor hem omdat hij geen kennis bezat. 

Jezus schept op over zijn macht 

86. Matheus 26, vers 53 

53 Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen 

engelen bijzetten? 

Dayanand: Christus blaast en schept op over de krachten van zijn vader en zichzelf en kan 

uiteindelijk niks doen. Toen de hogepriester tegen hem zei: antwoordt gij niets? Wat getuigen 

deze tegen u? maar Jezus zweeg. Dit was niet slim van hem, hij had de waarheid moeten spreken. 

Het was niet goed van hem om zo op te scheppen noch was het goed dat de anderen hem op 

valse gronden ter dood hadden veroordeeld. 
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Ze beschuldigden Jezus valselijk, maar ook zij waren barbaren, wat wisten zij van 

rechtvaardigheid? Het was voor beide partijen goed geweest als Jezus zich niet had uitgegeven 

voor de zoon van God en de Joden hem niet zo hadden mishandeld, maar waar moesten ze de 

hiervoor benodigde kennis onttrekken, rechtvaardigheid en rechtspraak om deze dingen te weten 

en naar waarheid te handelen? 

Jezus heeft pijn 

87. Matheus 27, vers 11-14, 22, 26-31, 33-35, 37-48, 50 

11 En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de 

Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. 

12 En als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. 

13 Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoevele zaken zij tegen U getuigen? 

14 Maar Hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer 

verwonderde. 

 

22 Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden 

allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.  

 

26 Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd 

te worden. 

27 Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en 

vergaderden over Hem de ganse bende. 

28 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; 

29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in 

Zijn rechter hand; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees 

gegroet, Gij Koning der Joden! 

30 En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en sloegen op Zijn hoofd. 

31 En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen 

aan, en leidden Hem heen om te kruisigen. 

 

33 En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd Hoofdschedelplaats, 

34 Gaven zij Hem te drinken edik met gal gemengd; en als Hij dien gesmaakt had, wilde Hij niet 

drinken. 

 

35 Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat 

vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich 

verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen. 
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37 En zij stelden boven Zijn hoofd Zijn beschuldiging geschreven: DEZE IS JEZUS, DE KONING DER 

JODEN. 

38 Toen werden met Hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter-, en een ter linker zijde. 

39 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden. 

40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien 

Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis. 

41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeën, Hem 

bespottende, zeiden: 

42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, dat 

Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. 

43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft 

gezegd: Ik ben Gods Zoon. 

44 En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren. 

45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. 

46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA 

SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! 

47 En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias. 

48 En terstond een van hen toe lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak 

ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken. 

50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. 

Dayanand: de mensen hebben Jezus inderdaad slecht behandeld. Maar Jezus had ook deel in zijn 

lijden, omdat hij zich voordeed als de zoon van God. Nu heeft God geen zoon, noch is hij de vader 

van iemand, anders zou hij ook moeten zijn, de schoonvader, schoonbroer etc. van iemand. Als 

zijn bovennatuurlijke krachten hadden gewerkt dan had hij de kruis verlaten en ze overtuigd. Ook 

als hij de zoon van God was, dan had deze hem ook moeten redden. Als hij een ziener was 

geweest, had hij de mengsel van azijn en gal geweigerd te drinken alvorens deze te proeven. Hij 

had de samenstelling van te voren moeten weten. Als hij bovennatuurlijke krachten bezat, had hij 

niet zo uitgeschreeuwd naar de geest. Dit laat zien dat de waarheid altijd boven komt drijven hoe 

slim een persoon ook denkt te zijn. Het laat ook zien dat Jezus een iets beter mens was dan de 

andere mensen van zijn tijd die allen barbaren waren. Hij bezat geen bovennatuurlijke krachten 

noch was hij de zoon van God, noch was hij een verlicht persoon anders had hij niet zoveel 

geleden en pijn ervaren ten tijden van zijn dood. 

88. Matheus 28, vers 2, , 8, 10, 16-18, 20 

 2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den 

hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven. 

 6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, 

waar de Heere gelegen heeft. 
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9 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, 

zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem. 

10 Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij 

heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien. 

16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden 

had. 

17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. 

18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op 

aarde. 

20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 

 

Dayanand: ook deze dingen gaan in tegen de dictaat van kennis en de wetten van de natuur en 

zijn het niet waardig in geloofd te worden. De christen hebben van God gelijk een belastinginner 

gemaakt als ze geloven dat hij zonen of boodschappers heeft genaamd engelen die uit de hemel 

komen en gestuurd worden voor boodschappen hier en daar. 

Is Jezus uit de dood opgestaan met hetzelfde lichaam die ze hadden begraven? De bijbel zegt dat 

vrouwen zijn voeten vasthielden en aanbaden. Was dat hetzelfde lichaam dat was begraven? Het 

lichaam was drie dagen begraven, was het dan niet gaan ontbinden? Zeggende dat alle macht aan 

hem was gegeven in de hemel en ook op aarde moet een grap zijn geweest van Christus. Het is 

onmogelijk dat hij zijn discipelen heeft ontmoet en met ze heeft gesproken, want als dit waar is, 

waarom staat er nu en tegenwoordig niemand meer op uit de dood en gaat naar de hemel met 

hetzelfde lichaam. 

Tot zover de behandeling van de evangelie van Matheus, nu de evangelie van St. Marcus 

 

Jezus was een timmerman 

89. Marcus, 6, vers 3 

3 Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van 

Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geërgerd. 

Dayanand: Jozef was inderdaad een timmerman en omdat Jezus zijn zoon was , was deze ook een 

timmerman en hij heeft jarenlang gewerkt als timmerman tot zijn ambitie om profeet te worden 

begon op te spelen. Langzamerhand begon hij zich voor te doen als de zoon van God en de 

onwetende barbaren die hem omringden geloofden hem. Geen wonder dat Jezus slim was in het 

uitspelen van mensen en het zaaien van tweedracht en onenigheid. 

De evangelie van Lucas 
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90. Lucas 18, vers 19 

19 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God. 

Dayanand: hoe komen de christenen aan de drie eenheid, de vader, ze zoon en de heilige geest 

terwijl Jezus uitdrukkelijke stelt dat alleen God goed is. 

91. Hij zond hem naar Herod. En toen Herod Jezus zag was hij erg blij: omdat hij hem al lange tijd 

wilde zien na horen van verhalen over hem; en hij hoopte wonderen van hem te zien. En hij stelde 

vele vragen; maar kreeg hier geen antwoordt op. 

Dayanand: deze vers is niet in de evangelie van Matheus, de apostelen verschillen hierin van 

mening, maar alle getuigen zouden hetzelfde moeten zeggen (omdat we hun getuigenis moeten 

kunnen vertrouwen). Als Jezus intelligent was geweest en bovennatuurlijke krachten had gehad, 

dan had hij Herodus moeten antwoorden en hem ook enkele wonderen moeten hebben getoond. 

Dit laat zien dat Jezus noch een verlichte of geleerde was noch bezat hij bovennatuurlijke 

krachten. 

 

De evangelie van Johannes 

Was God eerst of het woord? 

92. Johannes  1, vers 1-4 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

2 Dit was in den beginne bij God. 

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt 

is. 

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 

 
Dayanand: het woord kan niet hebben bestaan in het begin zonder de spreker: en om te stellen 
dat het woord God was is onzinnig. Het woord kan nooit God zijn. Omdat het woord met God was 
vanaf het begin, kan van geen van beide worden gesteld dat het eerder dan de ander bestond. De 
wereld kan niet zijn geschapen met behulp van het woord tenzij de materiële oorzaak van het 
universum al bestond. De maker van het universum kan deze gemaakt hebben zonder het woord, 
in stilte zonder te spreken.  
Wat was het leven en waar was het? Deze vers lezende zouden de zielen eeuwig zijn (zonder 
begin) en als dat zo is dan is de stelling in Genesis ‘’dat de heer het leven in de mens heeft 
geblazen absurd. Is leven alleen het licht der mensen en niet van de dieren en andere levende 
wezens. 
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De verleider van de duivel 
 
93. Johannes 13, vers 2 
2 En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, 
gegeven had, dat hij Hem verraden zou, 
 
Dayanand: ook dit is onwaar, want als de Christenen stellen dat de duivel de mens verleidt, wie 
verleidt dan de duivel? Als de duivel zichzelf verleidt, dan kan ook de mens zichzelf verleiden: 
waarom dan de duivel beschuldigen? Maar als God de verleider is van de duivel, dan is de 
Christelijke God de grootste duivel zelve en is hij schuldig aan verleiding van de mensen via de 
duivel. Kan de ware God zoiets ooit doen? Het zou niet verbazen indien de schrijvers van de Bijbel 
en zij die  Jezus de zoon van God noemen zelf duivels waren, maar noch is de Bijbel het woord van 
Go, noch is de Bijbelse God de ware God, noch is Jezus de zoon van God. 

Een opscheppende Jezus 
 
94. Johannes 14, vers 1-4, 6 en 7  

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 

2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga 

heen om u plaats te bereiden. 

3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u 

tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 

4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. 

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den 

Vader, dan door Mij. 

7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij 

Hem, en hebt Hem gezien. 

 
Dayanand: let op deze woorden van Jezus? Zijn ze niet gelijk aan wat de pausen tegen hun 
onnozele volgelingen zeggen. Had hij dit bedrog niet bedacht dan zou niemand in dit net zijn 
verstrikt. Heeft Jezus de monopolie van zijn vader? Als God onder controle was van Jezus is dan 
kan God niet langer onafhankelijk zijn en kan uiteindelijk God niet zijn. Om te zeggen dat geen 
mens tot God kan komen zonder zijn bemiddeling kan niet waar zijn omdat God geen 
bemiddelaars nodig heeft volgens het Vedische principe. Heeft niemand God kunnen bereiken 
voor Jezus. Zijn er geen doden geweest voor de tijd van Jezus? Al dit opschepperij over zijn vaders 
woningen en dat hij een plaats gaat voorbereiden voor zijn volgelingen en zeggende dat hij de 
weg is, de waarheid en het leven was is niet meer dan een grap en kan nooit waar zijn. 
 

Jezus en Christenen kunnen wonderen verrichten? 
 

95. Johannes 14, vers 12 
12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, 
en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. 
 
Dayanand: nu dan, als de Christenen geloven in Christus, waarom dan kunnen ze niet de doden 
wekken en wonderen verrichten? Nu ze dit niet kunnen, is het ook nu zeker dat Jezus geen 
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wonderen heeft verricht omdat hij dit zegt in deze vers. Zijn de mensen krankzinnig geworden, 
geloven ze nog in de wonderen van Jezus nu geen enkele Christen enige wonder kan verrichten? 
 
 
96. Johannes 17, vers 3 
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, 
Dien Gij gezonden hebt. 
Dayanand: als hij de enige God is dan is het absurd dat de Christen praten over de drie eenheid 
van de vader, de zoon en de heilige geest. 
 
97. De openbaringen van Johannes 4, vers 4-6 

4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig 

ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. 

5 En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen 

waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods. 

6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom 

den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. 

 

Dayanand: is de Christelijke hemel niet gelijk een stad en hun God gelijk een vurenlamp? Het 

dragen van de gouden kronen en dieren die ogen hebben van voor en achter, zijn 

onmogelijkheden. Er wordt gezegd dat deze dieren leeuwen waren, wie gelooft deze onzin? 

 

De christelijke hemel 

98. De openbaringen van Johannes 5, vers 1-4 

1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen 

en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. 

2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te 

openen, en zijn zegelen open te breken? 

3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch 

hetzelve in zien. 

4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, 

noch hetzelve in te zien. 

 
Dayanand: wat een mooi plaatje van de Christelijke hemel. Er zijn tronen en menigten van 
mensen en een boek verzegeld met vele zegelen wie niemand in de hemel of op aarde kon 
openen en lezen; en Johannes moest huilen omdat niemand waardig genoeg was om het boek te 
openen en te lezen. Hierop zei een van de ouderlingen dat Jezus het boek kon openen. Al deze 
dingen worden Jezus toegedicht om hem te mystificeren. Maar ze hebben geen basis om te staan. 
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Jezus heeft zeven ogen en hoorns 
99. De openbaringen van Johannes 5, vers 6 
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de 
ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke 
zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. 
 
Dayanand: wat een droom had Johannes. In de hemel zijn alleen Christenen, vier beesten en 
Jezus, niemand anders. Het is zeer vreemd dat Jezus op aarde slechts twee ogen had en geen 
hoorns, want in de hemel heeft hij zeven ogen en zeven hoorns, die eigenlijk de zeven geesten 
van God zijn. Het is betreurenswaardig dat de Christenen dergelijke nonsens en onzin als 
openbaring hebben geaccepteerd. Ze kunnen toch hun verstand gebruiken? 
 
 

Beeldenverering  
100. De openbaringen van Johannes 5, vers 8 
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor 
het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de 
gebeden der heiligen. 
 
Dayanand: wie aanbaden de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen toen Jezus nog op aarde 
was? Ze aanbaden door het verbranden van wierook, licht en aanbieden van voedsel net als de 
priesters in India doen. De protestantse Christenen zijn tegen beeldenverering, maar hun hemel is 
vergeven van beelden en beeldenvereerders. 
 
 

Johannes ijlt 
101. De openbaringen van Johannes 6, vers 1-5, 7 en 8 

1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren 

zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! 

2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, 

en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! 

3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! 

4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den 

vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard 

gegeven. 

5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik 

zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. 

7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: 

Kom en zie! 

8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde 

hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en 

met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde. 

 
Dayanand: deze verhalen, sprookjes doen niet onder voor de sprookjesverhalen uit de Purana’s 
van India. Hoe kunnen paard en ruiter in de zegel van een boek zitten, hoe kan de zegel dit 
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inhouden. Zij deze ge -ijl van Johannes voor waar aannemen zijn de verpersoonlijking van 
onwetendheid. 
 

 
Christenen zijn wraakzuchtig 

102. De openbaringen van Johannes 6, vers 10 en 11 

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en 

wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 

11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een 

kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld 

zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. 

 
Dayanand: natuurlijk roepen de Christenen om gerechtigheid omdat ze overgeleverd zijn aan een 
rechter die afwezig lijkt te zijn en op pad is gegaan. Maar hij die de Vedische principe aanhangt zal 
niet hoeven te wachten op gerechtigheid. Kan de Christen ons vertellen of de rechtbank van God 
nu dicht is en of er gerechtigheid plaats vindt? Zitten de rechters hun tijd te verdoen? De 
Christelijke God kan ook makkelijk om de tuin worden geleidt, omdat hij op aanvraag, hun gehuil 
ze meteen begint te wreken op hun vijanden. De Christenen zijn van erg verwerpelijke natuur 
omdat zelfs na hun dood ze nog wraak willen nemen op hun vijanden. Ze lijken helemaal geen 
verdraagzaamheid te kennen, en daar waar geen verdraagzaamheid bestaat kent ellende en 
verdriet geen grenzen. 
 

Johannes bezat geen kennis 
103. De openbaringen van Johannes 6, vers 13 en 14 

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, 

als hij van een groten wind geschud wordt. 

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn 

bewogen uit hun plaatsen. 

 
Dayanand: het moet zijn dat Johannes totaal geen kennis bezat daarom spraak hij deze onzin. De 
sterren zijn planeten en hemellichamen, hoe kunnen ze op de aarde vallen, en waarom zou de 
zwaartekracht toestaan dat ze uit hun baan zouden geraken? Dacht hij dat de hemel als een tapijt 
was dat deze kon worden opgerold? De hemel is vormeloos daarom kan het nooit opgerold of 
verzameld worden. Dit laat zien dat Johannes en zijn gelijken barbaren waren, wat kunnen ze 
weten van deze dingen? 
 

Alleen God van Israel 
104. De openbaringen van Johannes 7, vers 4 en 5 

4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren 

verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. 

5 Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben waren 

twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend verzegeld; 

 
Dayanand: is de Bijbelse God alleen God van de stammen van Israël of is hij God van het 
universum? Als hij niet alleen God van de Israëliërs was geweest had hij nooit partij voor ze 
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gekozen? Hij helpt ze altijd en noemt niet eens de naam van een andere stam of natie. Dat in de 
zegelen alleen stammen van Israël voorkomt verraadt de eindigheid van kennis en macht van 
Johannes of verraadt het de verkeerde aannames van Johannes? 

 
Beeldenverering 

105. De openbaringen van Johannes 7, vers 15 
15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op 
den troon zit, zal hen overschaduwen. 
 
Dayanand: deze vers laat duidelijk beeldenverering en afgoderij zien. Het laat zien dat de Bijbelse 
God gelokaliseerd is en het lichaam heeft van een mens. Het lijkt erop dat de Christelijke God niet 
slaapt in de nacht, anders zou hij niet in de avond aanbeden worden. En mocht hij toch slapen 
dan zal hij toch gestoord moeten worden. Maar als hij dag en nacht doorwerkt zal hij aardig 
vermoeid en zijn en daardoor onderhevig aan ziektes. 
 

De Christelijke hemel lijkt op een fabel. 
106. De openbaringen van Johannes 8, vers 3, 4 en 5 

3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en 

hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het 

gouden altaar, dat voor den troon is. 

4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor 

God. 

5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de 

aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving. 

 
Dayanand: ook in de Christelijke hemel is er een altaar, er wordt wierook verbrandt, lampen 
aangestoken, voedsel geofferd en trompetten gespeeld voor de altaar. Deze hemel van de 
Christenen verschilt in het geheel niet van dat van de Vairagies uit India. Er is alleen meer show en 
gebral. 
 
 
107. De openbaringen van Johannes 8, vers 8 
7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij 
zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is 
verbrand. 
 
Dayanand: goed gedaan uw Christelijke heilige. Deze God, zijn engelen, en het gebazuind en het 
einde van de wereld, al dit lijkt meer op kinderspel. 
 

 
Christelijk geloof zaait angst 

108. De openbaringen van Johannes 9, vers 1-5 

1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en 

haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. 

2 En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens 

groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts. 
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3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de 

schorpioenen der aarde macht hebben. 

4 En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, 

noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. 

5 En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen 

gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer 

hij een mens gestoken heeft. 

 
Dayanand: is de ster gevallen op de engel? Heeft God de afgrond dicht gehouden en de 
sprinkhanen voor de dag des oordeels? Zeker kunnen de sprinkhanen zien, de zegels lezen, om uit 
te kunnen vinden wie wel de zegel van God op den hoofd had. Al dit is bedoeld om simpele zielen 
te misleiden en bang te maken zodat zij het Christelijke geloof zouden aannemen, m.a.w. ze 
worden wijs gemaakt dat als ze het Christelijke geloof niet zouden accepteren ze gemarteld 
zouden worden door de sprinkhanen. Zulke ideeën kunnen alleen floreren in niet-verlichte 
landen. Landen zonder kennis, maar niet in Aryavarta (India). 
 
 

In de hemel verblijven veel paarden 
109. De openbaringen van Johannes 9, vers 16 
16 En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en 
ik hoorde hun getal. 
Dayanand: waar blijven deze aantallen paarden in de hemel, waar en wat eten ze? Er zal een 
groot berg aan mest staan in de hemel, laat staan de geur die deze dieren verspreiden. Wij Ariërs 
willen niet zo een hemel, zo een God en religie. Het zou de Christenen goed doen hetzelfde te 
doen, dat zij bevrijdt mogen worden uit de boeien van het Christelijke geloof. 
 

 
De Bijbel is een fabelverhaal 

 
110. De openbaringen van Johannes 10, vers 1, 2 en 3 

1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; 

en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren 

als pilaren van vuur. 

2 En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, 

en den linker op de aarde. 

3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de 

zeven donderslagen hun stemmen. 

 
Dayanand: de fabels van de bijbel doen niet onder, zijn zelfs mooier dan die van de Purana’s en 
van andere sprookjesvertellers. 
 
111. De openbaringen van Johannes 11, vers 1 
1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en 
meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. 
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Dayanand: laat staan de Aardse tempels, ook in de hemel van de Christenen worden er tempels 
gebouwd en gemeten. Deze leer is net zo absurd als hun hemel. Neem bijvoorbeeld het laatste 
maal. De Christenen beelden zich in dat het brood het vlees van Jezus is en de wijn zijn bloed. Ook 
de beelden van de Christus in de kerken zijn niks anders dan afgoderij en beeldenverering. 
 

 
Tempels in de hemel van de Christenen 

 
112. De openbaringen van Johannes 11, vers 19 

19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn 

tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. 

 
Dayanand: het kan zijn dat de tempel van God in de Christelijke hemel voornamelijk dicht blijft. 
Soms is het open. Kan er überhaupt een tempel van God bestaan. De aldoordringende oppergod 
zoals beschreven in de Veda’s kan onmogelijk een tempel hebben, maar de Christelijke God, die 
een lichaam heeft wel een tempel op aarde of in de hemel. Net zoals hier in de tempels bazuinen 
spelen en muziek wordt gemaakt, precies zo gebeurt het in de Christelijke hemel. Het is maar een 
enkele keer dat de Christenen de ark zijns verbond zien. Niemand weet wat het doel is om het 
daar te houden. Feit is dat al deze dingen bedoeld zijn om de mensen te misleiden. 
 
 

Fantasie van Johannes 
 
113. De openbaringen van Johannes 12 vers 1-4 

1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en 

de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 

2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 

3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, 

hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 

4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak 

stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou 

gebaard hebben. 

 
Dayanand: wat een fantasie had Johannes. Zelfs het gehuil in de hemel van Christenen doet 
niemand met haar medeleven hebben, niemand helpt haar. De draak zal een lange staart moeten 
hebben gehad dat het mogelijk was om een derde van de sterren op aarde te gooien. Onze aarde 
is vele malen kleiner dan de sterren die hemellichamen zijn. Onze aarde kan niet eens een van ze 
dragen. We mogen aannemen dat de sterren op het huis van de auteur van de Bijbel is gevallen 
en dat de draak ook in het zelfde huis leefde. Wat een onzin. 
 
 

Oorlog in de hemel 
 
114. De openbaringen van Johannes 12, vers 7 
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak 
krijgde ook en zijn engelen. 
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Dayanand: als je in de Christelijke hemel terecht komt moet je er rekening mee houden dat je zal 
moeten lijden onder de oorlogen en gevechten die daar gaan zijn. Wij willen niet in zo een hemel 
en laten het voor de Christenen. Op aarde is het net zo goed als in de Christelijke hemel. Daar 
waar er voortdurend oorlog gaande is en vrede ontbreekt past heel goed bij het Christelijke 
geloof. 
 
 

Satan is machtiger dan God 
 
115. De openbaringen van Johannes 12, vers 9 
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, 
die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem 
geworpen. 
 
Dayanand: toen Satan nog in de hemel was verleidde hij toen ook al de mensen op aarde? 
Waarom heeft God hem niet gevangen gezet of gedood? Waarom werd hij verbannen naar de 
aarde? Als de duivel de hele wereld verleidt, wie is dan zijn verleider? Als hij zichzelf verleidt of 
aanstuurt dan kunnen mensen dit ook, zelfs zonder zijn hulp. Maar als God zijn verleider is dan zo 
een wezen nooit de ware God zijn. Het lijkt erop dat zelfs de Christelijke God bang is voor de 
duivel, want als God machtiger is dan de duivel waarom dan heeft hij de duivel niet onmiddellijk 
gestraft zodra deze zondigde? De macht van de Christelijke God is niet een duizendste zo groot als 
die van de duivel, het lijkt erop dat de Christelijke God  niet bij machte was om de duivel te 
stoppen. Hij is niet als de tegenwoordige heersers die criminelen onmiddellijk straffen. Wie is er 
dan nog zo stom om de Vedische religie te verwerpen en in de plaats de Christelijke geloof te 
aanvaarden.  
 
 

God is alleen in de hemel 
 
116. De openbaringen van Johannes 12, vers 12 
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en 
de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een 
kleinen tijd heeft. 
 
Dayanand: is de Christelijke God alleen de heer en beschermer van dat ene plek, de hemel? Is hij 
niet de heer en beschermer van de aarde en alle mensen en andere wezens; als hij ook de koning 
van de aarde is waarom heeft hij dan niet de duivel gedood? De duivel heeft vrij spel en bedriegt 
en verleidt de mensen en toch doet God niks. Het lijkt erop dat er een goede God is en een ander 
machtigere maar slechtere God. 
 

God de leider van een boevenbende 
 
117. De openbaringen van Johannes 13, vers 5, 6 en 7 

5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en 

hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. 
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6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, 

en die in den hemel wonen. 

7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; 

en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 

 
Dayanand: is niet hij die de duivel erop uitstuurt om de bewoners van de aarde te verleiden en 
hem de macht geeft om oorlog te voeren tegen de heiligen, meer als de leider van een 
boevenbende? Zulke dingen kunnen nooit de daden van God of zijn volgelingen zijn. 
 
 

Jezus en zijn vader wonen op de berg Sion 
 
118. De openbaringen van Johannes 14, vers 1 
1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, 
hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. 
 
Dayanand: dus God woont op de berg Sion en zo ook zijn zoon Jezus samen met zijn vader? Hoe 
hebben ze die 144000 geteld? Zijn er slechts 144000 inwoners van de hemel? Wat is er gebeurt 
met de miljoenen Christenen ie niet Gods zegel op het voorhoofd hadden? Zijn die allen naar de 
hel? De Christenen zouden naar de berg Sion moeten gaan om te zien of Jezus en zijn vader daar 
nog zijn? 
Als ze daar te vinden zijn, dan is het geschrevene in de Bijbel juist, anders si het allemaal een 
leugen. Er wordt verder ook niet vermeldt hoe ze op de berg Sion terecht zijn gekomen. Mochten 
ze uit de hemelen zijn neergedaald dan moeten ze toch vogels zijn die op en neer kunnen vliegen. 
Als God op en neer gaat uit de hemel lijkt hij meer op een rechter die vaak op reis moet. Hij moet 
dan niet een, twee of drie zijn. Zijn aantallen moet onnoembaar zijn, want er moet dan minimaal 
een God zijn voor de aarde; een, twee of drie Goden kunnen dan niet voldoende zijn om rechte te 
doen voor de inwoners van de oneindige zonnestelsels of hij moet overal tegelijk aanwezig 
moeten zijn. 
 
 

Vergeeft Jezus de zonde of niet? 
 

119. De openbaringen van Johannes 14, vers 13 
13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den 
Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun 
werken volgen met hen. 
 
Dayanand: de Christelijke God zegt dat de werken van de mensen hun zullen volgen ; m.a.w. ze 
zullen de vruchten plukken van hun daden. Hoe staat dit in verhouding met de bewering dat Jezus 
de zonden van de Christen op zich zal nemen en dat de zonden worden vergeven? Nu kunnen de 
wijzen beslissen wie gelijk heeft God of de Christenen? Ze kunnen onmogelijk beiden gelijk 
hebben. Een van de twee moet het fout hebben, maakt niet uit wie. 
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Verzinsels in de Bijbel 
 

120. De openbaringen van Johannes 14, vers 19 en 20 

19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, 

en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods. 

20 En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, 

tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadiën ver. 

 
Dayanand: zijn deze verzinsels niet geweldiger dan dat uit de puranas (mythologische verzinsels 
uit India). De Christelijke God moet zeer leiden als hij boos is. Is zijn toorn van water of van een 
ander vloeistof dat wijnpersbakken er vol van zijn. Het is onmogelijk dat bloed gaat stromen 
duizend zeshonderd stadiën ver, omdat het stolt zodra het met lucht in aanraking komt. Het kan 
dus niet als water stromen. Dit zijn valse en foute stellingen. 
 
 

Is de Christelijke God alwetend of niet? 
 

121. De openbaringen van Johannes 15, vers 5 
5 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd 
geopend. 
 
Dayanand: als de Christelijke God, een alwetende God is, wat deden de getuigen dan daar? Is 
deze God niet alwetend waardoor hij van alles op de hoogte is. Dit wezen kan toch nooit God zijn. 
In de Bijbel wordt ook vele onmogelijkheden van en over engelen besproken. Geen van ze kan 
voor waar worden aangenomen. Het boek staat zo vol van deze absurditeiten dat het nutteloos is 
om ze alle te bespreken. 
 
122. De openbaringen van Johannes 18, vers 5 en 6 

5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer 

ongerechtigheden gedachtig geworden. 

6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar 

werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. 

 

Dayanand: de Christelijke God is een onrechtvaardige God, omdat recht alleen dan recht is als er 

beloond of gestraft wordt gelijk naar de daden die men heeft gepleegd. Het is onrechtvaardig om 

buiten proportie van iemands daden te straffen of te belonen. Waarom zou de Christen niet een 

onrechtvaardige God aanbidden, als ze zelf ook onrechtvaardig zijn? 

 

 

123. De openbaringen van Johannes 19, vers 7 

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des 
Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 
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Dayanand: er vinden blijkbaar ook huwelijken plaats in de hemel. God vierde zelf het huwelijk van 
Jezus in de hemel. Kunnen de Christenen vertellen wie de schoonvader, schoonmoeder, 
schoonbroer of zus zijn van Jezus. Hoeveel kinderen zijn er uit dit huwelijk geboren, omdat 
zaadlozing kracht en energie vergt en dit weer tot gevolg heeft dat geestelijke gebreken optreden 
en men korter leeft. Jezus zal intussen al dood zijn. Omdat alles wat uit verschillende substanties 
bestaat uiteindelijk herleidt zal moeten worden tot haar basisvorm. De Christenen hebben zichzelf 
misleidt door in Jezus te geloven, en wie weet hoe lang dit nog door zal gaan. 
 
 
124. De openbaringen van Johannes 20, vers 2 en 3 

2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend 

jaren; 

3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de 

volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij 

een kleinen tijd ontbonden worden. 

 
Dayanand: met grote moeite is de duivel gepakt en gevangen gezet voor 1000 jaren. Als hij wordt 
vrij gelaten zal hij dan de mensen niet weer verleiden tot slechte daden? Een slecht wezen als de 
duivel moet toch levenslang vast gezet worden of zelfs gedood worden. Feit is dat dit een 
waanidee is van de Christenen. Er bestaat geen duivel. De schrijvers van de Bijbel hebben de 
figuur van de duivel verzonnen om mensen bang te maken, om ze in hun val te strikken. Het is 
vergelijkbaar met wat in India gebeurt waar mensen om de tuin worden geleidt met verhalen over 
de God Narayana. Deze zou te zien zijn in het bos. Van te voren had iemand zich zo in het bos 
gepositioneerd dat het leek of hij vier armen had. De bezoeker moet dan op commando de ogen 
openen en sluiten. Wie niet de commando opvolgde riskeerde het blind te worden. Met zulke 
truckjes proberen sommigen anderen te misleiden. Men moet voorkomen in deze truckjes te 
trappen. 
 
125. De openbaringen van Johannes 20, vers 11 en 12 

11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde 

en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 

12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een 

ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de 

boeken geschreven was, naar hun werken. 

 
Dayanand: wat een kinderlijk gebrabbel. Hoe kunnen de aarde en hemel wegvliegen? Van wiens 
aangezicht vloog het weg? Waar stond de troon van God op? God moet hebben gezeten of 
gestaan toen de doden voor hem moesten staan. Handelt God zijn zaken op hetzelfde manier af 
zoals gebeurt in een rechtszaal of in een winkel waar boeken en andere documenten worden 
gebruikt om geschillen te beslechten? Wie had de daden van ze zielen in het boek geschreven, 
God of zijn engelen? Door te geloven in deze absurditeiten noemen de Christenen een wezen God 
die God nooit kan zijn, en weigeren de ware God te aanvaarden en te erkennen. 
 
128. De openbaringen van Johannes 21, vers 27 

27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar 

die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. 
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Dayanand: als dit waar is, waarom zeggen de Christenen dat zelfs de zondaars de hemel kunnen 
bereiken door zich te bekeren tot het Christendom. Dit is dus niet waar. Maar als het waar is dan 
zal Johannes zelf nooit de hemel bereiken omdat hij leugens vertelt en ook Jezus zal de hemel niet 
bereiken omdat hij de last draagt van oneindig veel zondaars. 
 
129. De openbaringen van Johannes 22, vers 3-5 

3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, 

en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; 

4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. 

5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want 

de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. 

 
Dayanand: zitten God en zijn Lam voor eeuwig op de troon? Kijken de bedienden altijd tegen zijn 
gezicht aan? Kan de Christen vertellen of God het gezicht heeft van een blanke Europeaan, van 
een donkere als van een creool of het gezicht van een ander volk? Zelfs de Bijbelse hemel lijkt op 
een gevangenis, omdat niet alle bewoners gelijk zijn, er is ongelijkheid in rangen en men is 
verplicht daar te leven en moet uiteindelijk dus leiden. Trouwens, hij die een gezicht heeft kan 
nooit de alomtegenwoordige God zijn. 
 
130. De openbaringen van Johannes 22, vers 12. 
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk 
zal zijn. 
 
Dayanand: als het waar is dat allen beloond zullen worden aar de daden ze hebben gedaan, dan 
kunnen zondes dus nooit vergeven worden, maar als zondes wel altijd vergeven worden dan is 
deze vers van de Bijbel een foute. Stop te geloven in de Bijbel. De Christelijke Bijbel bevat 
honderdduizenden verwerpelijke ideeën en stellingen.  We hebben hier slechts een paar van deze 
absurditeiten besproken; voor de wijzen zal het voldoende zijn om te begrijpen. Waarheid 
vermengt me onwaarheid is nooit puur en een geschrift met zo een inhoud is niet acceptabel. 
Door het accepteren van de Veda’s is de totale waarheid geaccepteerd. 
 

23 En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des 

Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. 

24 En Zijn gerucht ging van daar uit in geheel Syrië; en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk 

gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten, 

en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve. 

 

Dayanand: dit alles over Jezus hadden we graag geloofd, indien de handelingen van de 

hedendaagse priesters en tovenaars ook echt hadden gewerkt. Ze beweren dat ze duivels kunnen 

uitdrijven en erge ziektes kunnen genezen door spreuken en tovenarij, door zegening enz. maar 

geen blijkt echt te werken daarom kunnen we de genezingskracht van Jezus niet aannemen. Al dit 

is bedoeld om arme, onwetende mensen te strikken in bijgeloof. Als de Christenen werkelijk 
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geloven dat Jezus wonderen kon doen, waarom geloven ze de priesters in India niet die zeggen te 

kunnen toveren, want hun handelingen en beweringen lijken precies op dat wat Jezus deed. 

 

Einde hoofdstuk 13 
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HOOFDSTUK 14 
Introductie 

 
In dit hoofdstuk bespreken wij de Mohammedaanse religie. Onze kritiek op de Koran is gebaseerd 
op de leer van de Koran zelf en niet op andere boeken. Er bestaat onder de moslims een verschil 
tussen interpretatie van woorden en verzen – omdat de Islam opgesplitst in vele sekten- en toch 
aanvaarden ze allen de autoriteit van de Koran. 
Van oudsher is de Koran geschreven in de Arabische taal en is vertaald in Urdu door voorname 
moslimgeleerden. Deze vertaling is weer vertaald naar Basha en geschreven in devanagari alfabet 
en is weer gecorrigeerd door Arabische geleerden. Als iemand iets op te merken heeft over onze 
vertalingen moeten ze eerst bewijzen dat de vertalingen gedaan door de moslimgeleerden niet 
correct zijn.  
Het doel van ons kritiek is om bij te dragen aan de verheffing van het menselijke ras en het 
mogelijk te maken dat mensen de waarheid kunnen onderscheiden van onwaarheid door ze een 
idee te geven van de leer van de heersende religiën. Hierdoor hopen we dat ze op een 
vriendelijke manier in discussie met elkaar kunnen gaan om achter de tekortkomingen te komen 
en de verdiensten te waarderen. 
 
Het is niet onze bedoeling om de Islam of welke andere religie dan ook valselijk te beschuldigen. 
Het tegengestelde is waar, ons doel is datgene dat waar is als waar te erkennen en dat wat 
verkeerd is als zodanig te veroordelen, zodat niemand de gelegenheid krijgt om onwaarheden 
voor waar te doen gaan of het proces van de waarheid tegen te werken. 
Eenieder staat het natuurlijk vrij om de waarheid te accepteren of zelfs deze te weigeren aan te 
nemen na publicatie; dwang is niet van toepassing. 
In de regel zullen wijze mensen, na hun tekortkomingen en bekwaamheden te hebben 
gerealiseerd, goede kwaliteiten omarmen en slechte afwijzen en zullen ze uitroeien kwezelarij en 
vooroordeel. Er is veel geschreven door kwakzalvers over religie. De waarheid is dat het de mens 
onwaardig is om anderen schade aan te richten en daarmee de kans verspelen van eigen geluk in 
deze onzekere en vergankelijke leven. 
Als de lezer in dit stuk iets ontdekt dat tegengesteld is aan feiten hopen we dat dit wordt 
aangewezen en als het nodig is zullen we het aanpassen. Onze kritiek is bedoeld om te doen 
verdwijnen, kwezelarij, koppigheid, jaloezie, kwaad en haat.  Het is onze eerste en belangrijkste 
plicht te vermijden anderen schade aan te richten en te zorgen voor het welzijn van elkaar. We 
leggen deze kritiek op de Islam voor aan de aanhangers van de waarheid en hopen dat ze na het 
zorgvuldig te hebben doorgenomen, zullen accepteren datgene dat ze aanspreekt naar hun 
verstand en geweten en zullen verwerpen datgene dat tegenstrijdig is. 
 
Een woord aan de wijzen. 
 
 
 
 
 
 

 

 



438 
 

Nu zullen we onderzoeken de doctrines van de Mohammedaanse religie. 
 
Noot van Dew Koesal: in dit hoofdstuk heb ik de verzen uit de Koran bij opgeschreven. 
 

1. (Ik begin dit boek) In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Al-Fatihah (I)  
 
Dayanand: de moslims stellen dat de Koran het woord van God is, maar uit deze vers blijkt dat de 
auteur van de Koran iemand anders is dan God, want als God zelf de Koran had geschreven had er 
niet gestaan: Ik begin dit boek in naam van Allah. Er had dan gestaan:  ik begin dit boek als 
instructie voor de mensheid. Als gesteld wordt dat het begin van dit boek zo is omdat hij de mens 
wil leren om te zeggen wat ze moeten zeggen als ze iets gaan ondernemen, kan dit niet waar zijn, 
omdat er mensen zijn die slechte daden doen in naam van God en zullen daarmee zijn naam 
ontheiligen. Als Allah barmhartig is waarom heeft hij dan bevolen dat de mens andere wezens 
leed mag toebrengen door ze te doden om op te eten. Zijn deze dieren niet onschuldig? Zijn het 
niet zijn schepselen? Allah had de mens moeten adviseren om alleen goede daden in zijn naam te 
doen en geen slechte. Deze vers is daarom zeer dubbelzinnig. Moeten zondige daden zoals 
diefstal, overspel, valselijk spreken en liegen ook beginnen in naam van God? Het is aannemelijk 
dat op grond van deze vers de Islamitische slachters mompelen “in naam van Allah, de 
barmhartige, de genadevolle” bij het doorsnijden van de kelen van koeien en andere dieren.  
Het is duidelijk dat de moslims slechte daden begaan in naam van God. Allah kan nooit de 
genadevolle zijn, omdat hij geen genade toont voor dieren (wiens slachting hij beveelt). Als de 
moslims de ware betekenis van deze vers niet kennen, is haar openbaring nutteloos voor de 
mensheid. Als de moslims deze vers anders interpreteren willen wij graag horen wat de betekenis 
is? 
 
2. Geprezen is God, de heer van alle creaties, de barmhartige en genadevolle. Al-Fatihah (I. 
1, 2.) 
 
Dayanand: Als de God uit de Koran de heer van alle schepselen en werelden was geweest en hij 
was genadevol en barmhartig geweest voor allen dan had hij nooit opgedragen aan de moslims 
om niet-moslims en dieren te doden.  
Als hij altijd barmhartig is zal hij dan ook genade tonen aan zondaars? Als dit bevestigend wordt 
beantwoordt, kan dit niet waar zijn, omdat verderop in de Koran wordt gezegd ‘’de ongelovigen 
moeten aan de zwaard, m.a.w. zij die niet in de Koran en zijn profeet Mohammed geloven 
moeten gedood worden, omdat hij is een ongelovige. Omdat de Koran dit soort wreedheden 
beveelt voor niet-moslims en onschuldige wezens zoals koeien en schapen, kan het nooit het 
woord van God zijn. 
 
3. De koning van de dag des oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om 
hulp. Leidt U ons op het rechte pad. Al-Fatihah (I. 3, 4 en 5.) 
 
Dayanand: is God niet altijd en voortdurend met zijn oordeel bezig? Als God zijn oordeel zou 
sparen tot op de dag des oordeels dan begaat hij groot onrecht. Het is goed om hem te aanbidden 
en zijn hulp in te roepen, maar is het juist om zijn hulp in te roepen als men ook slechte daden 
begaat? Hebben de moslims de monopolie op het bewandelen van het rechte pad en is het rechte 
pad aan hun vergeven, kunnen andersgelovigen niet het rechte pad  
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bewandelen? Waarom kiezen ze niet het pad dat daadwerkelijk naar het juiste leidt? Als goedheid 
gelijk is in alle religies kan de Islam niet superieur zijn aan anderen. Als de moslim niet accepteren 
dat andere religies even goed zijn als hun geloof dan zijn ze bevooroordeeld. 
 

4. Leid ons op het rechte pad. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken niet 
dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden. Al-Fatihah 

(I, 6, 7). 
 
Dayanand: omdat de moslims niet geloven in wedergeboorte, noch dat de ziel eerder daden heeft 
begaan, staat hun God bloot aan partijdigheid omdat hij de een bevoordeeld en de ander 
benadeeld net als dat het onrechtvaardig is om geluk of verdriet te geven aan mensen zonder 
acht te slaan op hun verdiensten of tekortkomingen. Het is ook bezijden de natuur van God om de 
een zonder reden geluk te gunnen en de ander te verachten en toorn te geven.  
God handelt niet willekeurig. Als de zielen in hun vorige leven geen daden hebben verricht, goed 
of slecht, is het onrechtvaardig om de een gunstig gezind te zijn en de ander niet. De 
commentatoren op dit vers zeggen “God heeft zelf de mensen deze vers laten herhalen met hun 
eigen lippen zodat ze zich ernaar in toekomst zullen gedragen. Als dit waar mocht zijn dan heeft 
Allah ze zeker ook het alfabet geleerd? Hoe kunnen ze anders deze vers lezen zonder het alfabet 
te kennen? Of hebben ze het uit het hoofd moeten leren? Als dit waar is dan is waarschijnlijk de 
hele Koran mondeling geleerd? 
Dit boek dat bol staat van partijdigheid en bevoordeling aan sommigen kan nooit het woord van 
God zijn. Omdat de Koran geopenbaard is in het Arabisch, is het makkelijker voor Arabieren om 
het te leren dan anderen. De koran zou deze fout niet in zich hebben als het was geopenbaard 
gelijk de Vedas in een taal die anders is dan alle andere talen en niet het moedertaal is van een 
volk, net als God, door zijn genade ons gegeven heeft zijn woord, de Vedas in Sanskriet, die even 
moeilijk is voor alle mensen van verschillende nationaliteiten. Mensen van verschillende 
nationaliteiten hebben evenveel inzet nodig om de Sanskriet te leren. Geen enkel volk heeft een 
voorsprong op een ander. 
 
5. 1.Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden.  
2. Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun 
hebben geschonken.  
3. En die geloven in hetgeen u is geopenbaard en in hetgeen vََََr u is geopenbaard, en een 
standvastig vertrouwen hebben in dat wat komen zal.  
4. Zij zijn het, die de leiding van hun Heer volgen en dezen zullen slagen.  
5. Zeker, zij die (de Waarheid) verwerpen, het is hun om het even, of gij hen waarschuwt, of dat 
gij hen niet waarschuwt - zij zullen niet geloven.  
6. Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier; hen wacht een zware 
straf. Al-baqarah (II.1-6) 
 
Dayanand: is het niet arrogant van Allah om zijn eigen boek zo op te hemelen? De openbaring van 
de Koran is nutteloos, daar de vromen altijd al het rechte pad bewandelen zonder hulp van 
buitenaf, terwijl de slechten er geen hulp aan hebben omdat ze geen richting krijgen aangewezen. 
Zorgt  Allah voor de benodigde contanten om de kosten die de moslims maken te bekostigen uit 
zijn eigen vermogen zonder enige inspanning van hun kant of bekommert hij zich ook om hun 
verdiensten of tekortkomingen. Als hij dit doet waarom doet hij dit niet voor iedereen, en 
waarom werken de moslims überhaupt, want ze krijgen toch geschenken. Als het toelaatbaar is 
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om te geloven in de Bijbel, waarom geloven de moslims dan niet in deze, gelijk ze in de Koran 
geloven? Als het argument is dat de Koran uitgebreider, veel omvattender is dan de Bijbel, dan 
kan je afvragen of God vergeten was onderdelen op te schrijven in de Bijbel? Anders was het 
onnodig om de Koran te openbaren. De Bijbel en Koran verschillen trouwens heel weinig van 
elkaar, er zijn vele overeenkomsten dat het redelijk is om te vragen waarom de openbaring niet in 
een keer als een compleet boek was nedergedaald. 
Moet men alleen geloven in de laatste dag? Worden alleen de Christenen en de moslims 
aangestuurd door God? Zijn er onder hen geen zondaars? Mogen zelfs de onrechtvaardige onder 
de Christenen en moslims voorspoed genieten en niet zelfs de rechtvaardigen onder andere 
gelovigen niet? We willen en verlangen toch allen rechtvaardigheid en gelijkheid van God? Is het 
niet belachelijk om degenen die niet in de Islam geloven, ongelovigen te noemen. Als God hun 
harten en oren heeft verzegeld en deze mensen begaan zonden, dan is het niet hun schuld. Allah 
is dan de schuldige, hij heeft immers de harten en oren van deze mensen verzegeld. Hoe kunnen 
deze mensen dan het juiste kennen? Waarom moet de een lijden terwijl de ander geluk heeft. 
Uiteindelijk is de menselijke ziel niet verantwoordelijk voor zijn zondige of deugdzame daden 
omdat het geen vrijheid van handelen kent volgens de Koran. 
 
6. Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke 
straf, omdat zij plachten te liegen Al-baqarah (II.9.) 
 
Dayanand: heeft Allah de ziekte verergert terwijl deze mensen onschuldig waren? Had Allah geen 
medelijden met deze mensen? Wat zullen deze mensen hebben moeten lijden? Is deze daad van 
Allah niet erger dan welke daad van de duivel zelve? Allah heeft de ziekte van de mensen 
verergerd; dit kan nooit het werk van de ware God zijn omdat de gehalte van iemands ziekte 
alleen het resultaat kan zijn van iemands zondige daden. 
 
7. Die u de aarde tot een legerstede maakte en de hemel tot een gewelfAl-baqarah  (II.20) 
 
Dayanand: kan de hemel een gewelf zijn en iemand toedekken? Dit wijst toch op de totale 
onwetendheid van de auteur van de Koran. Het is absurd om te geloven dat de hemel een dekbed 
kan zijn. Als de moslims geloven dat een van de planeten de hemel is, is dit slechts te wijten aan 
hun eigen fantasie en voorstelling. 
 
8. En, indien gij in twijfel zijt omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, 
probeert dan een dergelijk hoofdstuk voort te brengen en roept uw helpers buiten Allah, als gij 
waarachtig zijt.  
Doch, indien gij het niet kunt doen - en gij zult het nimmer kunnen doen - wacht u dan voor het 
Vuur, dat voor de ongelovigen is bereid, welks brandstof mensen en stenen zijn Al-baqarah(II.24, 
25.). 
 
Dayanand: is het onmogelijk om zo een hoofdstuk te voort te brengen. Heeft niet Maulbi Faizi in 
de tijd van Akbar een Koran geschreven zonder gebruik te maken van gestippelde letters? Wat 
voor vuur is er in de hel? Moeten we niet eerder bang zijn voor het vuur van de wereld? Het vuur 
van deze wereld verbrandt ook alles wat erin terecht komt. Net zoals hier in de Koran wordt 
gesteld dat stenen klaar gezet zijn voor de ongelovigen, zo ook wordt in de Puranas 
(mythologische verhalen uit India) gezegd dat zij die er niet in geloven in de hel zullen belanden. 
Welke van deze twee verhalen moeten we voor waar aanvaarden, de Puranas of de Koran? Ze 
stellen allebei dat haar volgelingen in de hemel zullen belanden en anderen in de hel. De 
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waarheid is dat alleen de goede en deugdzame geluk en vrede zullen kennen, terwijl de slechten 
pijn en verdriet zullen kennen, onafhankelijk van welke geloof men is! 
 
 
 

9. En verkondig aan degenen, die geloven en goede werken doen de blijde tijding, dat er 
tuinen (het paradijs) voor hen zijn, waardoorheen rivieren vloeien. Telkens, wanneer hun van de 
vruchten hieruit wordt geschonken, zullen zij zeggen: "Ziehier, hetgeen ons reeds voorheen werd 
gegeven"; en hun werd het soortgelijke gegeven. En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij 
zullen er vertoeven Al-baqarah (II,26.) 
Dayanand: de paradijs van de Koran is niet veel beter dan wat wij in deze wereld hebben,  
dezelfde dingen die hier zijn, zijn daar ook. Het enige verschil is dat men hier dood gaat en weer 
geboren wordt. In het paradijs gebeurt dit niet. Ook de vrouwen leven eeuwig in het paradijs in 
tegenstelling tot de vrouwen op aarde, die wel dood gaan. 
We zijn benieuwd naar de bezigheden van deze vrouwen in het paradijs tot de dag des oordeels, 
wat doen ze de hele tijd? Het is natuurlijk juist dat Allah deze vrouwen helpt en ze in staat stelt 
om de dagen in alle rust door te brengen. Dit laat zien dat het paradijs van de moslims lijkt op 
Golok en op de tempel van de Gosaeens van Gokal waar de vrouw meer wordt gewaardeerd. Zo 
ook wordt de vrouw in tempel van God hoger gewaardeerd en krijgen ze meer liefde dan de man. 
Zij leven eeuwig in de hemel, de man niet. Hoe kan dit gebeuren tenzij Allah dit wilt? Loopt Allah 
niet het risico verliefd te worden op deze vrouwen? 
 
10. En Hij leerde Adam al de namen. Dan plaatste Hij (de voorwerpen dezer) namen voor de 
engelen en zeide: "Noemt Mij hun namen, indien gij in uw recht staat."  
Zij zeiden: "Heilig zijt Gij. Wij bezitten geen kennis, buiten hetgeen Gij ons hebt geleerd; waarlijk, 
Gij zijt de Alwetende, de Alwijze.  
Hij zeide: "O, Adam, zeg hun de namen van deze dingen", en toen hij de namen had genoemd, 
zeide Hij: "Zeide Ik u niet: Waarlijk Ik ken de geheimen der hemelen en der aarde en Ik weet, wat 
gij onthult en wat gij verbergt?"Al-baqarah (II, 32, 33, 34.) 
 
Dayanand: is het mogelijk dat de ware God ooit zijn engelen op deze wijze misleid om indruk te 
maken met zijn grootsheid? Het was pure bedrog wat hij deed. Geen geleerde of verlichte 
persoon kan dit aannemen als zijnde handelingen van God. Wilde Allah op deze wijze zijn 
supermacht tonen? Dit soort onzin kan alleen voortbestaan onder wilden, maar niet onder 
geleerden en verlichten. 
 
11. En toen Wij tot de engelen zeiden: "Onderwerpt u aan Adam", onderwierpen zich allen, 
behalve Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen Al-baqarah 
(II,35.) 
 
Dayanand: dit bewijst dat de Mohammedaanse God niet alwetend is, hij kende niet het verleden, 
heden en de toekomst. Was hij alwetend geweest dan had hij Iblies (Satan) nooit geschapen. 
Noch was hij almachtig want toen Iblies weigerde te gehoorzamen heeft hij niks tegen hem 
kunnen uithalen. Als een ongelovige Allah zo hulpeloos en machteloos kan maken, wat zullen hij 
en zijn volgelingen dan doen als ze te maken krijgen met miljoenen ongelovigen? Allah vergroot 
de zwakheid in sommigen en laat anderen dwalen. Dit moet hij vast van Iblies hebben geleerd en 
Iblies weer van hem. 
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12. En Wij zeiden: "O Adam, verblijf gij met uw gade in de tuin en eet overvloedig, waar gij 
ook wilt, doch nader deze boom niet, anders zult gij tot de zondaren behoren."  
Doch door middel van de boom verleidde Satan hen beiden en dreef hen uit de staat waarin zij 
zich bevonden. En Wij zeiden: "Gaat heen - gij zijt elkander vijandig. Er zal op aarde een tijdelijke 
woonplaats en levensonderhoud voor u zijn."  

Toen leerde Adam enkele woorden van zijn Heer. Zo schonk Hij hem vergiffenis; gewis Hij 
is Berouwaanvaardend, Genadevol Al-baqarah (II, 36, 37 en 38). 

 
Dayanand: dit bewijst wederom dat Allah niet alwetend is omdat hij het ene moment Adam 
zegent om in de tuin te blijven en vervolgens gooit hij hem er uit. Had Allah de toekomst gekend 
dan had hij hem helemaal nooit gezegend. Ook de verleider van Adam Satan kon God niks maken, 
hij stond machteloos. 
De vraag rijst of Allah de boom voor zichzelf had geplant of voor anderen. Als het voor anderen 
was dan had hij Adam en Eva niet mogen verbieden ervan te eten. Dit zijn handelingen de ware 
God niet waardig, noch kunnen deze woorden en verhalen voorkomen in zijn openbaring. 
Waar waren de gebeden die Adam van God had geleerd en hoe is hij naar de aarde gekomen? Is 
het paradijs ergens in de hemel of op een heuvel? Is Adam naar beneden gevlogen als een vogel 
of is hij naar beneden gevallen als een steen? Blijkbaar is er in de hemel aarde en modder, daar 
Adam is gemaakt van het stof der aarde. Ook de engelen zullen dan uit het stof der aarde zijn 
gemaakt daar lichamelijke organen aardse materialen als basis hebben. Maar het lichaam 
gemaakt van aardse materialen moet een keer weer oplossen tot haar oorspronkelijke vorm. En 
als de engelen dus dood gaan willen we ook weten waar ze heen gaan na hun dood. En als ze niet 
sterven, dan zijn ze ook nooit geboren, maar als ze geboren worden, dan moeten ze ook sterven. 
Als dit klopt dan is de stelling van de Koran dat vrouwen in het paradijs eeuwig leven onwaar daar 
ook zij dan moeten sterven. 
 
13. En vreest de Dag, dat de ene ziel de andere niet zal kunnen helpen, waarop voor haar 
noch voorspraak zal worden aanvaard, noch een losprijs zal worden aangenomen, noch zij zullen 
worden geholpen Al-baqarah (II, 49). 
 
Dayanand: moeten wij niet altijd bevreesd zijn om slechte daden te begaan? Als het waar is dat 
geen enkele tussenkomst zal worden geaccepteerd hoe staat dit dan in verhouding tot het geloof 
van de moslims dat zij naar het paradijs zullen gaan door tussenkomst van de profeet? Helpt Allah 
alleen degenen die in het paradijs zijn en niet degenen die in de hel zijn? Als dit klopt dan is Allah 
niet vrij van vooroordeel. 
 
14. En toen gaven Wij Mozes het Boek en het oordeel des onderscheids, opdat gij recht geleid 
zoudt worden. 

Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zeiden Wij tot 
hen: "Weest verachte apen."Al-baqarah (II, 54, 66) 

 
Dayanand: als het boek al aan Mozes was gegeven dan is de openbaring van de Koran nutteloos. 
Zowel de Koran als de Bijbel beweren dat Mozes bovennatuurlijke krachten had, maar het is 
waarlijk wonderbaarlijk omdat tegenwoordig niemand bovennatuurlijke krachten heeft. En dat 
wat niet in onze tijd kan, heeft vroeger ook nooit gekund.  
Mozes heeft zich zeker gewend tot bedrog gelijk op de wijze tegenwoordig de zelfzuchtige de 
onwetende bedriegen. Waarom schenkt Allah of de Bijbelse God niet een van zijn volgelingen in 
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deze tijd bovennatuurlijke krachten? Wat was de noodzaak om de Koran te sturen als Allah het 
boek al aan Mozes had gegeven? 
Als de leer van goed en kwaad gelijk is in de Bijbel en Koran, was het sturen van een 2e boek 
(Koran) onnodig, en slechts een herhaling van handeling. Of was God misschien vergeten 
bepaalde onderdelen in het boek op te nemen die hij aan Mozes had gegeven, dat het nodig was 
om de Koran te sturen?  
 
Of Allah heeft nooit toegepast de straf voor overtreders om ze in apen te veranderen of hij heeft 
zich gewend tot bedrog. Hij die dit doet kan nooit God zijn, noch kan een boek met dergelijke 
inhoud goddelijk zijn. 
 
15. Toen deden Wij u verrijzen na uw dood, opdat gij dankbaar zoudt zijn. Al-baqarah (II, 57).  
 
Dayanand: als Allah in het verleden de doden deed verrijzen; waarom doet hij dat nu niet meer. 
Moeten ze allen in hun graf wachten tot de dag des oordeels? Is Allah op reis dezer dagen dat hij 
geen tijd kan vinden om recht te spreken? Zijn dit (doden doen verrijzen) de enige bewijzen voor 
het bestaan van Allah? Zijn niet de aarde, de zon , de maan etc. ook zijn tekenen? Is de 
wonderlijke en intelligente wijze waarop het universum in elkaar zit van geen betekenis? 
 
16. Voorzeker, die kwaad doet en door zijn zonden is omringd - zij zijn de bewoners van het 
Vuur; daarin zullen zij verblijven. Al-baqarah (II, 82) 
 
Dayanand: als de ziel eindig is, kunnen haar daden goed of slecht, niet oneindig zijn. Het kan dus 
ook niet eeuwigdurend in de hel of hemel verblijven. Als de ware God dit zou doen dan was zijn 
rechtspraak waardeloos, noch zal hij worden gezien als een verlicht wezen. Als er een dag des 
oordeels gelijk is voor alle zielen, dan moeten hun goede en slechte daden gelijk aan elkaar zijn.  
Als het menselijk handelen eindig is dan kan haar vrucht – straf of plezierig – nooit oneindig zijn. 
De moslims geloven dat de wereld niet ouder dan achtduizend jaren kan zijn. Wij vragen ons af of 
God stil zat voor creatie van de wereld en ook weer stil gaat zitten en niks doet na de dag des 
oordeels? De Koran staat bol van kinderlijke ideeën. God is altijd actief en geeft elk ziel de vrucht 
van haar daden plezierig of niet in verhouding tot haar daden. Daarom is hetgeen de Koran leert 
over dit onderwerp niet juist. 
 
17. En toen Wij een verbond met u sloten: "Gij zult uw bloed niet vergieten noch uw volk uit 
hun huizen verdrijven", toen hebt Gij dit bekrachtigd en gij waart er getuige van.  
Toch zijt gij het volk, dat uw eigen broeders doodt en een gedeelte van uw volk uit hun huizen 
verdrijft, elkaar tegen hen helpende in zonde en overtreding. En, indien zij als gevangenen tot u 
terugkeren, koopt gij hen vrij, terwijl juist hun verdrijving voor u verboden was. Gelooft gij dan 
slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor 
degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen 
zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen 
gij doet. Al-baqarah (II, 85, 86). 
 
Dayanand: is dit het werk van mensen, met eindige macht of zijn ze van Allah? Daar de ware God 
alwetend is kan hij zich niet als een ordinaire mens gedragen. Wat is dit voor deugd om aan te 
nemen dat het slecht is om het bloed van de eigen broeder te vergieten of ze uit hun huizen te 
verdrijven, maar het is aan te bevelen om het bloed van niet-moslims te vergieten of ze uit hun 
huizen te verdrijven? Het is dwaasheid en vooringenomenheid om dit te geloven. Wist Allah niet 
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van te voren dat de mens het verbond zou verbreken? Allah uit de Koran en God uit de Bijbel 
lijken veel overeenkomsten met elkaar te hebben en dat de Koran een niet op zichzelf staand 
boek is, afgezien van enkele afwijkingen is het maar een kopie van de Bijbel. 
 
18. Dezen zijn het, die het Hiernamaals voor het tegenwoordig leven hebben verkocht. 
Derhalve zal hun straf niet worden verzacht, noch zullen zij worden geholpen. Al-baqarah (II, 87). 
 
Dayanand: kan de ware God ooit zo wreed en jaloers zijn? Wie zijn degenen wiens zonden wel 
worden vergeven en worden geholpen? Mochten dat zondaars zijn wiens daden zonder straf 
worden vergeven, dan wordt Gods rechtvaardigheid vernietigt en waardeloos. Maar als het gaat 
om het vergeven van zonden der vromen, de godsdienstige, zij die door hun deugdzaam leven 
geen zonden begaan, wat moet God dan vergeven? Uit deze bewoordingen kan men afleiden dat 
de auteur van de Koran geen geleerd persoon was. Feit is dat de rechtvaardigen en de 
onrechtvaardige hun beloning moeten krijgen, plezierig of pijnlijk overeenkomstig de natuur van 
hun handeling, deugdzaam of zondig. 
 
19. Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn 
voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten 
hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel 
niet behaagde, hebt gij u laatdunkend gedragen, sommigen hunner hebt gij verloochend en 
anderen gedood. Al-baqarah (II, 88). 
 
Dayanand: als de Koran zegt dat Allah het boek van de wetten aan Mozes heeft gegeven dan zijn 
de moslims moreel verplicht hierin te geloven. Alle fouten en defecten in deze wetten te vinden 
kan ook aan de Islam worden toegeschreven. Absurd zijn de verhalen over de verrichte 
wonderen. De verhalen van wonderen zijn bedacht met het idee om in te spelen op de simpelheid 
en onwetendheid van de mensen. Al hetgeen dat tegen de wetten der natuur ingaat is vals. 
Waarom gebeuren er nu geen wonderen? Als er nu geen wonderen plaatsvinden, heeft het in het 
verleden ook niet plaatsgevonden. 
 
20. En toen een Boek van Allah tot hen kwam, vervullend datgene, dat bij hen was, hoewel zij 
voordien om overwinning over de ongelovigen plachten te bidden, toen dat tot hen kwam, 
herkenden zij dat niet en verwierpen het. Gods vloek rust derhalve op de ongelovigen. Al-baqarah 
(II, 90). 
 
Dayanand: jullie noemen niet-moslims ongelovigen, en zij doen hetzelfde met jullie, en hun god 
verwenst jullie op dezelfde wijze dat jullie doen. Kunnen de moslims ons uitleggen wie gelijk 
heeft? Als je het goed beschouwt kun je stellen dat alle geloven die een ander verwenst 
ondeugdelijk is. 
 
21. "Al wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Gabriël en 
Michaël, waarlijk, Allah is een vijand van zulke ongelovigen." Al-baqarah (II, 99). 
 
Dayanand: waar komt deze partnerschap vandaan tussen Allah, zijn engelen en zijn 
boodschappers, daar de moslims beweren dat Allah zonder gelijke is? Is hij die vijand is van 
anderen automatisch ook vijand van God? Dit kan nooit waar zijn, omdat God vijand van niemand 
is. 
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22. “Wij zullen u uw zonden vergeven, en Wij zullen meer geven aan degenen, die goed 
doen”. Al-baqarah (II, 59). 
 
Dayanand: spoort deze zogenaamde heilige leer de mensen niet aan om zonden te begaan? 
Waarom zou je bang zijn om te zondigen als het op zo een simpele manier kan worden vergeven. 
Hij die zo een belofte doet kan nooit de ware God zijn noch kan zo een boek het woord van God 
zijn. De ware God is altijd rechtvaardig, maar als hij zondaars gaat belonen dan is hij zelf 
onrechtvaardig. 
 
23. En toen Mozes om water voor zijn volk bad zeiden Wij: "Sla op de rots met uw staf" en er 
ontsprongen twaalf bronnen aan, waardoor elke stam zijn drinkplaats kende. Eet en drinkt van 
wat Allah heeft voortgebracht en wandelt niet op aarde, onheil stichtende. Al-baqarah (II, 61). 
 
Dayanand: niemand anders dan Allah kan dergelijke onmogelijkheden uitkramen. Hoe is het 
mogelijk dat 12 bronnen ontsproten aan een rots geraakt door een staf, tenzij de stenen waren 
uitgehold en gevuld met water met 12 gaten erin geboord? 
 
24. ‘’Maar Allah kiest voor Zijn barmhartigheid, wie hij wilt en Allah is de heer van grote 
genade”. Al-baqarah (II, 106). 
 
Dayanand: geeft Allah zijn speciale genade ook aan diegenen die het niet verdienen? Als dat zo is 
dan is Allah de oorzaak van veel ellende, daar allen onverschillig zullen zijn t.o.v. een deugdzaam 
leven. Niemand zal dan een deugdzaam leven nastreven omdat de genade van God toch 
onwillekeurig is en niet afhankelijk van iemands daden. 
 
25. Velen van de mensen van het Boek, wensen, nadat gij gelovig geworden zijt, u uit afgunst 
weder tot ongelovigen te maken, nadat de Waarheid hun is duidelijk geworden. Maar vergeeft en 
weest toegeeflijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt. Voorzeker, Allah heeft macht over alle dingen. 
Al-baqarah (II, 110) 
 
Dayanand: Allah zelf waarschuwt de moslims voor invloed van de ongelovige. De ongelovige die 
de gelovige van zijn geloof tracht te brengen. Is Allah dan niet alwetend, hij weet toch wie wel 
gelooft en wie niet? Hij hoeft dan toch niet te waarschuwen. Dit kunnen niet de werken van de 
ware God zijn. 
 
26. En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen gij u ook wendt, daar zal het 
Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend. Al-baqarah (II, 116). 
 
Dayanand: als deze vers waar is waarom bidden de moslims dan met hun gezicht gericht naar de 
Qibla in Mekka? Als dit moet omdat het een opdracht is, wat is dan het nut van deze vers? Wat is 
waar? Als God een gezicht zou hebben dan kan het maar een richting opkijken en niet alle 
richtingen tegelijk. 
 
27. Wondere Schepper van de hemelen en aarde. Wanneer Hij iets besluit, zegt Hij slechts: 
"Wees" en het wordt". Al-baqarah (II, 118). 
 
Dayanand: tot wie of wat richt Allah het woord ‘’wees’’ en wat is er dan van gekomen of 
geworden? Hoe is deze wereld ontstaan daar het in de Koran staat dat voor de schepping niks dan 
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Allah bestond? Wijzen weten dat er geen gevolg kan zijn zonder oorzaak. Hoe heeft Allah deze 
universum kunnen creëren zonder een materiële oorzaak, materie? Je kan niet eens de poot van 
een vlieg creëren hoe kan je dan geloven dat Allah deze wereld heeft geschapen slechts uit zijn 
vrije wil? 
Moslim; Allah is almachtig, hij kan doen wat hij wil. 
Dayanand; wat betekent het woord almachtig? 
Moslim; dat betekent dat Allah kan doen wat hij wil. 
Dayanand; kan Allah dan een andere Allah maken? Kan hij doodgaan? Kan hij ziek worden, 
onwetend of verstoken van kennis? 
Moslim; nee, dat kan niet? 
Dayanand; dit bewijst dan weer dat ook God niet kan handelen tegen zijn eigen natuur in, 
karakter en attributen en ook niet tegen dat van anderen zoals de materie en ziel. Drie dingen zijn 
essentieel voor het krijgen van een effect: 

1. De veroorzaker, de maker zoals de pottenbakker van een pot. 
2. De materie zoals de aarde. 
3. De instrumenten voor het maken, bijvoorbeeld een pot. 

 
Dus zoals de pottenbakker, de aarde en de noodzakelijke instrumenten al moeten bestaan 
voordat de pot kan worden gemaakt, zo ook moet God, materie (Prakriti= materiële oorzaak van 
het universum) met zijn inherente natuur, attributen en karakters al bestaan voordat het 
universum kan worden geschapen. Wat de Koran over de schepping zegt is absurd. 
 

28. En toen Wij het Huis tot een plaats van verzameling voor de mensheid en een 
toevluchtsoord maakten, zeggende: "Neemt de plaats van Abraham als een plaats voor 
gebed". En Wij geboden Abraham en Ismaël, zeggende: "Reinigt Mijn Huis voor degenen, die 
de ommegang verrichten en voor degenen, die er toegewijd in verblijven en voor degenen, 
die zich neder buigen en zich ter aarde werpen. Al-baqarah (II, 126). 

 
Dayanand: had Allah voordat hij de Kaba heilig had verklaard andere heilige plekken 
aangewezen? Als dit waar is vanwaar dan de behoefte om de Kaba aan te wijzen? Maar als God 
niet eerder heilige plekken had aangewezen dan is het zielig voor door degenen die geboren zijn 
voordat hij de Kaba als heilige plek had aangewezen. Misschien was het Allah ontgaan om een 
heilige plek vanaf het begin aan te wijzen? 
 

29. En wie zal zich van het geloof van Abraham afwenden, behalve hij, die dwaas tegen 
zichzelf handelt? Voorzeker, Wij hebben hem in deze wereld uitverkoren en in de volgende 
zal hij gewis onder de rechtvaardigen zijn. Al-baqarah (II, 131). 

 
Dayanand: kan het waar zijn dat hij die het geloof van Abraham niet volgt een dwaas is? Waarom 
heeft Allah Abraham als enige gekozen als grondlegger van het ware geloof? Als dit was omdat 
Abraham zeer religieus was, dan waren er genoeg anderen die even zeer religieus waren, waarom 
heeft hij niet door deze gekozen? Als Allah Abraham heeft verkozen omdat deze niet-religieus 
was, dan heeft Allah onrechtvaardig gehandeld. Het is zeker waar dat alleen de rechtvaardigen de 
liefde van God waardig zijn en krijgen. 
 

30. Waarlijk, Wij zien uw aangezicht zich naar de hemel wenden, daarom zullen Wij u tot 
beheerder maken van de Qiblah, die u behaagt. Wend daarom uw aangezicht naar de Heilige 
Moskee en waar gij ook moogt zijn, wendt uw aangezicht daarheen. En voorzeker, zij wie het 
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Boek is gegeven, weten, dat dit de Waarheid is van hun Heer; Allah is niet achteloos ten 
aanzien van wat zij doen. Al-baqarah (II, 145). 

 
Dayanand: is dit dan geen afgoderij? Dit is de ergste vorm van afgoderij. De moslims zeggen; wij 
moslims zijn geen beelden-vereerders, maar vernietigers van beeldenverering omdat we niet 
geloven dat de Kibla God is. Het antwoordt hierop is dat ook andere beeldenvereerders niet 
geloven dat de beelden die ze vereren God is. Zij beweren dat ze de God in of achter het beeld 
vereren. Het beeld is niet God maar zij doen het om het idee van God achter het beeld. 
Als jullie moslims beelden vernietigers zijn waarom breken jullie dan niet de heilige moskee af?  
Moslims; wij hebben de autoriteit van de Koran om ons gezicht te wenden tot de Kibla, terwijl de 
andere beelden-vereerders geen bevel hebben van hun heilige boeken. Wij moslims moeten het 
bevel van God uitvoeren. 
Dayanand; net als jullie Koran hebben de beelden-vereerders hun Puranas. Zoals jullie geloven dat 
de Koran het woord van God is, zo ook geloven zij dat de Puranas het woord is van Gods 
incarnatie Vyas. Het enige verschil tussen de Pauranieks en jullie moslims is dat jullie een groot 
beeld vereren, terwijl zij buigen voor kleinere beelden. Jullie maken een probleem om niks. Uw 
Mohamed heeft de verering van de kleine beelden uitgebannen uit de Islam en uw moslimgeloof, 
maar daarentegen heeft hij ingevoerd de aanbidding van de heilige moskee in Mekka, die net zo 
groot is als een heuvel. Dit is toch geen beeldenverering op kleine schaal?  
Alleen door de Vedische religie te accepteren kunt u zich bevrijden van de praktijken van 
beeldenverering. Tenzij u zelf stopt met het vereren van dat grote beeld, moet u zich onthouden 
de beeldenverering door anderen te veroordelen. U kunt uw hart zuiveren door beeldenverering 
te vermijden. 
 

31. En zegt niet van degenen, die voor Allah's zaak zijn gedood, dat zij dood zijn - neen, zij 
leven, maar gij bemerkt het niet. Al-baqarah (II, 155). 

 
Dayanand: wat is de noodzaak om anderen te doden of zelfs de dood te vinden voor Allah’s zaak? 
Waarom zegt u niet dat dit is bedoeld voor uw eigen gewin? Jullie lokken de mensen om te 
strijden om jullie de overwinning te brengen en rijkdommen en macht te vergaren. De gelovigen 
doen dit door anderen te beroven en te doden zodat jullie in luxe kunnen leven en seksuele 
pleziertjes beleven. 
 

32. O gij die gelooft, komt in volledige overgave en volgt de voetstappen van Satan niet; hij is 
voorzeker uw verklaarde vijand.  
Maar indien gij uitglijdt nadat de duidelijke tekenen tot u zijn gekomen, weet dan, dat Allah 
Almachtig, Alwijs is. Al-baqarah (II, 209, 210). 

 
Dayanand: Uw God, straft hij de slechten en beloond hij de goede, of toont hij alleen genade aan 
de moslims en pijnigt hij de niet-moslims? Indien het laatste dan kan Allah nooit de ware God zijn. 
Maar als uw God niet partijdig is (voor de moslims) dan zal hij de deugdzame belonen en de 
kwaden straffen, van welk geloof ze ook moge zijn. Als dit het geval is dan is het geloof in de 
Koran en Mohammed overbodig.  
Als Allah Almachtig en Alwijs is waarom heeft hij dan Satan geschapen, de vijand en verleider van 
de mensen. Is God niet op de hoogte van de toekomst? Mocht u stellen dat Allah via Satan de 
mensen op proef stelt kan dit niet waar zijn omdat alleen hij wiens kennis eindig is dit zou doen; 
terwijl hij die alwetend is al kennis heeft van de goede en slechte daden van een ziel. Als Satan de 
mensen verleidt, wie verleidt dan Satan? Als Satan zichzelf verleidt, dan moet de mens toch ook 
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zichzelf kunnen verleiden? Dan is de noodzaak dat Satan de mensen verleidt ook niet meer nodig. 
Als Allah de verleider is van Satan dan is hij meer duivels dan Satan. Dit kan natuurlijk nooit waar 
zijn van de ware God. Hij die het rechte pad verlaat doet dit vanwege slecht gezelschap en 
onwetendheid. 
 

33. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een 
andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Al-baqarah (II, 174). 
 
Dayanand: of een dier een natuurlijke dood is gestorven of een onnatuurlijke het lichaam is dood; 
er is natuurlijk wel een verschil, maar deze is verwaarloosbaar omdat dood, dood betekent. 
Varkensvlees is verboden, maar mensenvlees niet, kunnen we dan concluderen dat het eten van 
mensenvlees is toegestaan? Is het ooit goed te praten om dieren te mishandelen in naam van 
God? Waarom staat God toe dat de moslims deze dieren mishandelen en doden als deze dieren 
geen zonden hebben begaan? Is Allah niet genadig voor deze dieren? Heeft hij ze niet lief als een 
vader zijn kinderen lief heeft? Allah heeft niet kunnen voorkomen dat dieren die nuttig zijn voor 
mensen geslacht kunnen worden en is daarom een vijand van de mensen, en is schuldig aan zijn 
eigen ontheiliging door het toestaan van de slachting van nuttige dieren. Dit kan nooit waar zijn 
over de ware God of zijn woord. 
 

34. De maand Ramadaan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd 
nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom 
deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal 
andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult 
voltooien en opdat gij Allah's grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat 
gij dankbaar zult zijn. Al-baqarah (II, 186). 

 
Dayanand: het lijkt erop dat toen de Islam tot stand kwam ze te rade zijn geweest bij de 
Pauranieks over de methode van de Chandrayana vasten. De Pauranieks die de ware betekenis en 
methode van de Chandrayana vasten niet kenden hebben waarschijnlijk gezegd dat je moeten 
eten als je de maan kan zien.  
De methode van de Chandrayana vasten is een methode waarbij men de grootte van een hap 
vermeerdert of vermindert in overeenstemming met de toename of afname van de draaiing van 
de maan en ook het nemen van voedsel midden op de dag. De moslims hebben de Chandrayana 
methode op een verkeerde manier geadopteerd.  
Er is nog een groot verschil tussen de twee methoden; in de Chandrayana methode is seks 
verboden, maar in de ramadan is het wel toegestaan. En ook mogen de moslims na 
zonsondergang eten zoveel als ze willen. Wat is dit van een methode van vasten om in de avond 
te eten en overdag niet? Het is tegen de natuur om in de avond te eten en overdag niet. 
 

35. En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt 
de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.  
En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; 
want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij 
u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor 
de ongelovigen.  
Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.  

           En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor                    
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Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid                 meer 
toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen. Al-baqarah (II, 191-194). 
 
Dayanand: als deze verzen niet in de Koran hadden gestaan dan waren de moslims niet zo wreed 
geweest tegen niet-moslims. De moslims hebben grote zondes begaan door onschuldige te 
doden. Ze geloven dat niet-moslims ongelovigen zijn en het beter is ze te doden. En dit hebben de 
moslims altijd toegepast. Ze zijn intussen hun politieke overmacht kwijt geraakt terwijl ze streden 
voor de zaak van Allah. De Islam leert inderdaad wreedheden te begaan tegen anderen met een 
andere religie. Moet je diefstal met diefstal vergelden? Moeten we ook inbreken bij de dief die 
van ons heeft gestolen? Dit is niet juist. Als een idioot ons aanvalt of mishandeld moeten wij dan 
deze zelf mishandelen? Zulke dingen kunnen nooit door de ware God worden onderwezen of 
door zijn aanbidders, noch kan het terug te vinden zijn in zijn woorden. Dit kan alleen uitspraken 
zijn van een onwetende en zelfzuchtige persoon. 
 

36. Maar Allah houdt niet van wanorde. 
O gij die gelooft, komt in volledige overgave. Al-baqarah (II, 206, 209). 

 
Dayanand: als Allah niet van wanorde hield, waarom moedigt hij de moslims dan aan om te 
vechten en trekt hij ze voor. Is hij alleen de God van de moslims, dan kan hij nooit de heer van het 
universum zijn. Dit laat zien dat de Koran noch het woord van God is noch is de God beschreven in 
de Koran de ware God. 
 

37. Allah schenkt Zijn gaven overvloedig aan wie Hij wil. Al-baqarah (II, 213). 
 
Dayanand: beloond Allah zonder acht te slaan op de goede of slechte daden van de mens? Als dit 
klopt dat zijn zonde en deugd gelijk, daar Allah toch zelf beslist wie hij beloond en wie niet. Zonde 
of deugd veroorzaken dan geen pijn of plezier meer. Het zijn deze leerstellingen die de moslim 
aanmoedigt om het pad der rechtvaardigen te verlaten en een losbandig leven te leiden. 
Tegelijkertijd zijn er moslims die dit niet geloven en wel een deugdzaam leven leiden. 
 

38.  En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hen): "Het is iets schadelijks, blijft dus 
gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld 
zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het u heeft bevolen. 
Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.  
Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet 
goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen 
aan de gelovigen. 

        Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden. Al-baqarah (II, 223,    224, 
226). 
 
Dayanand: het is aan te raden zich te onthouden van gemeenschap tijdens de menstruatie van de 
vrouw. Maar om de vrouw te beschrijven als akkers waartoe de man altijd kan intreden 
denigreert de vrouw en maakt de man losbandig. 
Ook roept Allah de moslim niet ter verantwoording voor zijn ijdele eden, dus liegen is toegestaan. 
Volgens de Koran en Allah is het vertellen van onwaarheid en leugens niet slecht. God is dus 
schuldig tot het aanzetten van leugens. 
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39. Wie aan Allah het goede deel afstaat, Hij zal het voor hem vele malen vermenigvuldigen 
en Allah vermindert en vermeerdert en tot Hem zult gij worden teruggebracht. Al-baqarah 
(II, 246). 

 
Dayanand: waarom heeft Allah het goede deel nodig? Hij is toch de maker van het universum, is 
hij dan afhankelijk van wat een mens hem wil geven? Alleen een onwetende kan zoiets beweren. 
Is de rijkdom van God uitgeput of was hij failliet gegaan door handel en bankieren?  Is God 
plotseling een zakenman dat hij het deel vermenigvuldigt? Deze vers kan heel goed opgaan voor 
een zakenman maar zegt niets  over de ware God. 
 

40. Maar zij twistten, daar sommigen hunner geloofden, en anderen verwierpen. En indien 
Allah wilde, zouden zij elkander niet hebben bestreden, maar Allah doet, wat Hij wil. Al- 
baqarah (II, 254). 

 
Dayanand: is God de oorzaak van alle strijd in de wereld? Kan God een zonde begaan zelfs als hij 
wilde? Als hij het zou kunnen dan is hij God niet, omdat geen goed persoon, laat staan God zoiets 
nooit zou doen. God zal nooit de vrede tussen mensen verstoren, in gevaar brengen of onenigheid 
tussen de mensen bevorderen. 
 

41. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Zijn troon strekt zich uit over 
hemelen en aarde. Al-baqarah (II, 256). 
 
Dayanand: alles wat God heeft geschapen is voor de zielen, en niet voor zijn eigen gebruik omdat 
God Purnakama is (hij wiens verlangen zijn vervuld). God heeft niks nodig. Als hij op een troon 
(stoel) zit dan is hij inderdaad gelokaliseerd op een bepaalde plek, maar dit kan nooit waar zijn 
van de ware God, omdat de ware God alomtegenwoordig is. 
 

42. "Nu, Allah doet de zon van het Oosten opgaan, doet gij haar van het Westen opgaan." 
Daarop verstomde de ongelovige in verbazing. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. Al-
baqarah (II, 259). 

 
Dayanand: wat een onwetendheid. De zon gaat niet op in oosten en gaat ook niet onder in het 
westen, noch andersom. De zon draait om haar eigen as. Het is duidelijk dat de auteur van de 
Koran geen kennis had van astronomie noch van geografie. 
Als Allah de onrechtvaardige, de slechte niet zou leiden dan is hij helemaal niet nodig, omdat de 
rechtvaardigen al het rechte pad bewandelen. Juist zij die dwalen hebben een gids nodig. Het is 
een grote vergissing van Allah om zijn plicht te verzakken. 
 

43. Hij antwoordde;  "Neem vier vogels en maak ze aan u gehecht, en snijd ze in stukken. Zet 
dan ieder hunner op een heuvel; roep hen dan; ze zullen haastig tot u komen. Al-baqarah (II, 
261). 

 
Dayanand: dit lijkt toch heel veel op de trucjes van een goochelaar. Is zijn goddelijkheid 
gebaseerd op dit soort acties? De wijzen zullen wegblijven van zo een God, alleen de onwetenden 
zullen in zijn val trappen. Allah roept alleen maar schande over zich heen met dit soort trucjes. 
 

 
44. Hij schenkt wijsheid aan wie Hij wil. Al-baqarah (II, 270). 
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Dayanand: als Allah alleen hem zal begeleiden die hij wilt, zou het kunnen dat hij anderen die hij 
niet mag misschien zal misleiden. Hij alleen kan de ware God zijn die is een Apta (ware leraar), 
onpartijdig voor allen en een gids. 
 

45. Dan zal Hij vergeven wie Hij wil en straffen, wie Hij wil. Allah heeft macht over alle dingen. 
Al-baqarah (II, 285). 

 
Dayanand: handelt God niet als een tiran door hen te belonen die het niet verdienen en degene 
te straffen die beloond moeten worden. Je kan de zielen niet verantwoordelijk houden voor de 
daden. Allah handelt naar eigen goeddunken, hij maakt de een deugdzaam en de ander slecht, de 
ziel mag en kan de gevolgen van haar daden dus niet voelen, verdriet of vreugde ondergaan. De 
ziel handelt dan net als een soldaat die in opdracht een ander dood. 
 

 3. Het huis van Imraan (Ali-Imraan) 
 

46. Zeg: "Zal ik u over iets beters inlichten dan over dit alles?" Voor degenen, die God vrezen, 
zijn er tuinen bij hun Heer, waar doorheen rivieren stromen; daar zullen zij vertoeven en voor 
hen zijn reine metgezellen, alsmede Allah's welbehagen. En Allah ziet Zijn dienaren. Ali-Imraan 
(III, 16) 

 
Dayanand: zijn de tuinen van Allah het paradijs of een bordeel? Moeten we het wezen 
beschreven in Koran God of een pooier noemen? Geen verlichte mens kan zo een boek aannemen 
als het woord van God. Waarom trekt Allah de mensen voor? 
Hoe zijn de vrouwen in de tuinen van Allah daar gekomen? Zijn ze op aarde geboren en dan naar 
de tuinen gegaan, of zijn deze vrouwen nooit geboren geweest? Als zij van de aarde naar de 
tuinen zijn gegaan waarom mogen ze het paradijs dan eerder betreden dan hun man. Waarom 
heeft Allah zijn eigen wet van de laatste dag des oordeels verbroken voor deze vrouwen. En als ze 
daar geboren zijn hoe houden ze dan hun passie onder controle? En als deze vrouwen daar met 
hun mannen zijn hoe kan God dan de gelovigen van maagden voorzien? Waarom zijn er in de 
tuinen geen mannen. Deze vers laat het onbenul van de auteurs van de Koran wederom zien. 
Allah blijkt onrechtvaardig en onwetend te zijn. 
 

47. Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. Ali-Imraan (III, 20) 
 
Dayanand: is Allah alleen God van de moslims? Bestonden er 1400 jaar geleden geen andere 
Godsdiensten? Deze vers laat zien dat de Koran niet het woord van God is, maar de woorden van 
een bedrieger. 
 

48. Hoe zal het dan zijn, wanneer Wij hen verzamelen op de Dag, waarover geen twijfel 
bestaat en waarop elke ziel voor hetgeen zij verdient ten volle zal worden betaald en hun geen 
onrecht zal worden aangedaan. 
Zeg: "O, Allah, Heer van het Koninkrijk, Gij geeft heerschappij aan wie Gij wilt en neemt terug 
van wie Gij wilt. Gij verheft, wie Gij wilt en vernedert, wie Gij wilt. Slechts in Uw hand is het 
goede. En Gij hebt macht over alle dingen.  
Gij doet de nacht in de dag overgaan en de dag in de nacht. En Gij brengt het levende uit het 
dode voort en Gij brengt het dode uit het levende voort. En Gij geeft onbeperkt aan wie Gij 
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wilt."  
Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen - en wie dat 
doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u 
voor Hemzelf en tot Allah zullen allen wederkeren. 
Zeg: "Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is 
Vergevensgezind, Genadig." Ali-Imraan (III, 26, 27, 28, 29, 32, 330> 

 
Dayanand: als elke ziel de beloning krijgt die het verdient, kunnen zijn zonden niet worden 
vergeven. Het is onjuist om zonden te vergeven. Als God macht zou geven aan zielen zonder dat 
deze het verdienen, is hij schuldig aan onrecht. Kan iemand uit de dood worden gewekt of uit het 
levende de dood, daar de wetten van God onveranderlijk en onveranderbaar zijn.  
Is het niet een vooroordeel om degenen die niet in de Islam geloven ongelovigen te noemen? Dit 
wezen van de Koran kan nooit de ware God zijn die leert dat de moslims zelfs niet met de 
deugdzame van andere geloven zouden moeten omgaan. De gelovigen mogen wel met de 
kwaden onder de moslims omgaan en hun tot vriend rekenen. 
We kunnen gerust aannemen dat de Koran, zijn God en de moslims onderhevig zijn aan vervalsing 
en onwetendheid. De moslims dwalen in het donker. Zie hoe slim Mohammed was. Hij laat zijn 
God in deze vers zeggen dat God hem zal liefhebben die Mohammed zal volgen en zelfs dat hun 
zonden zullen worden vergeven. Dit laat de onreinheid van Mohammed zien. Mohammed heeft 
de Koran slechts voor zijn eigen gewin laten maken. 
 

49. Toen zeiden de engelen: "O, Maria, Allah heeft u uitverkoren en u gereinigd en u boven 
de vrouwen aller volkeren uitverkoren." Ali-Imraan (III, 43) 

 
Dayanand: waarom moeten we geloven dat in de oudheid God en zijn engelen tot de mensen 
spraken als ze dat tegenwoordig niet doen? Het is toch niet zo dat de mensen vroeger 
deugdzamer waren dan nu? Feit is dat in die periode de meerderheid van de mensen niet 
geciviliseerd en beschaafd waren, daarom hebben religies als het Christendom en Islam kunnen 
ontstaan. Het is vanwege de onwetendheid van de mensen uit die periode dat deze geloven 
hebben kunnen floreren terwijl deze geloven zo tegengesteld zijn aan de wetten van kennis en 
natuur. Maar nu de mensen meer verlicht raken en steeds meer kennis krijgen van de werking van 
de natuur en wetenschap zal het geloof in deze religies steeds minder worden. 
 

50. Wanneer Hij iets beslist, zegt hij daartoe slechts:  "wees" en het wordt.  
En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah 
voorziet het beste. Ali-Imraan (III, 48 en 50) 

 
Dayanand: wie of wat heeft God een bevel gegeven, omdat de Mohammedanen geloven dat voor 
de creatie er niks was behalve God en wat is dan geworden? De Mohammedanen kunnen zelfs na 
zeven geboortes deze vraag niet beantwoorden, omdat er nooit een effect kan bestaan zonder 
een materiële oorzaak? Iets anders geloven betekent ontkennen dat onze ouders het oorzaak zijn 
van ons lichaam. Hij die vals speelt en trucjes uithaalt met anderen kan nooit God zijn, hij zelfs 
niet een heer zijn. 
 

51. Zal het niet genoeg voor u zijn, dat uw Heer u met drieduizend nedergezonden engelen 
zal helpen? Ali-Imraan (III, 125) 
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Dayanand: als God in het verleden de Mohammedanen heeft geholpen met drieduizend engelen, 
waarom helpt hij ze nu dan niet, nu dat hun macht aan het afnemen is (in India en andere landen) 
en bijna verdwenen. Het ware doel van deze vers is om de onwetende te lokken en ze te vangen 
in hun net. 
 
52. O gij die gelooft, als gij de ongelovigen gehoorzaamt, zullen zij u doen omkeren (op het goede 
pad); dan zult gij als verliezers terugkomen. 
Neen, Allah is uw Beschermer en hij is de Beste der helpers.  
En als gij voor de zaak van Allah wordt gedood of sterft.  Ali-Imraan (III, 150, 151) 
 
Dayanand: zie hier de fout van de Mohammedanen. Zij bidden voor de vernietiging van hen die 
verschillen in religie met hun. Is God zo simpel dat hij hun wens zal vervullen? Als God de beste 
helper is die de Mohammedanen zich kunnen wensen, hoe komt het dan dat zij falen in hun 
acties? En hij is nogal gepassioneerd over de Mohammedaan. Als hij zo partijdig is dan is hij het 
onwaardig om aanbeden te worden door de rechtvaardige. 
 

53. Noch is Allah zo, dat Hij u het ongeziene bekend maakt. Maar Allah kiest tot Zijn 
boodschappers, wie Hij wil. Geloof daarom in Allah en Zijn boodschappers. Ali-Imraan (III, 
180) 

 
Dayanand: waarom wordt in de vers opgedragen in Mohammed te geloven tegelijkertijd met 
geloof in God, als de Moslims beweren te geloven in niets of niemand anders dan in God alleen, 
en beweren dat niemand anders dan God aanbeden mag worden? Hieruit volgt dat hun God niet 
onvergelijkbaar is. Als ze zouden beweren dat dit slechts is gedaan om de mensen geloof te doen 
hebben in Mohammed als profeet, dan vragen we ons af wat de noodzaak is om Mohammed als 
profeet te moeten aanvaarden? Als God zijn doelen niet kan bereiken zonder hulp van 
Mohammed, dan is hij zeker machteloos. 
 

54. O, gij die gelooft, blijft geduldig en spoort anderen aan volhardend te zijn en blijft op uw 
hoede en vreest Allah, opdat gij zult slagen. Ali-Imraan (III, 201) 

 
Dayanand: de God van de Koran en zijn profeet zijn allebei strijdlustig en twistziek. Hij die zijn 
volgelingen opdracht om strijd te voeren is de ware verstoorder van vrede. Kan iemand verlossing 
bereiken door angst te hebben voor God of door zich te onthouden te vechten voor een zaak die 
onrechtvaardig is? Als de eerste dan kan dit niet waar zijn, maar als de laatste dan is het perfect 
waar. 
 

 3. Hoofdstuk 4 An-nisa 
 

55. Dit zijn de door Allah vastgestelde bepalingen en wie Allah en Zijn boodschapper 
gehoorzaamt, Hij zal hem tuinen doen binnengaan, waar doorheen rivieren stromen, daar zullen 
zij in verblijven en dat is een grote zegepraal.  
En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt en Zijn grenzen overschrijdt zal Hij het Vuur 
doen binnengaan; hij zal daarin verblijven en dit zal voor hem een vernederende straf zijn.  An-
nisa (IV, 14, 15) 
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Dayanand: zoals blijkt heeft de Mohammedaanse God van Mohammed zijn partner gemaakt en 
heilig verklaard, en heeft dit zelf in de Koran verklaard. Allah is zo erg gehecht aan Mohammed 
dat hij van hem een partner heeft gemaakt zelf in het paradijs. Het is nutteloos om Allah 
onafhankelijk te noemen omdat jij zelfs voor de kleinste zaken afhankelijk is van Mohammed. Dit 
soort zaken kunnen nooit gevonden worden in een boek van openbaring. 
 

56. Waarlijk, Allah doet in het geheel geen onrecht aan. Als het een goede daad is 
vermenigvuldigt Hij deze en geeft van Zijn kant een grote beloning.  An-nisa (IV, 41) 

 
Dayanand: waarom beloont God goede daden zelfs dubbel als hij in het geheel geen onrecht 
doet? Waarom trekt hij de Mohammedanen zo erg voor. Hij zou inderdaad onrechtvaardig zijn 
indien hij de ziel straft of beloond buiten proportie van zijn daden. 
 

57. Maar wanneer zij van u weggaan, smeedt een deel hunner plannen in de nacht tegen 
hetgeen gij hebt gezegd. Allah tekent op, al hetgeen zij beramen gedurende de nacht. 

Wenst gij hen te leiden, die Allah te gronde deed gaan? En voor hen, die Allah doet dwalen, zult 
gij geen uitweg vinden.  An-nisa (IV, 82, 89) 
 
Dayanand: dus deze God is niet alwetend wat hij houdt een dagboek en register bij. En als hij wel 
alwetend is waarom houdt hij dan een memorandum. De Mohammedanen zeggen dat de duivel 
slecht is omdat hij iedereen verleidt. We zouden het verschil wel willen weten tussen God en de 
duivel, omdat God zelf de mensen doet dwalen. Er is natuurlijk wel zoveel verschil dat God de 
grotere duivel is omdat de Mohammedanen zelf beweren dat hij die uitlokt de duivel is. Dus hun 
eigen vaststelling bewijst dat hun God de duivel moet zijn. 
 

58. Als zij noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook 
vindt. 

En wie een gelovige bij vergissing doodt, moet een gelovige slaaf bevrijden en bloedgeld betalen 
ter overhandiging aan de erfgenamen, tenzij deze het uit liefdadigheid kwijtschelden. Maar indien 
hij (de gedode) tot een van u vijandige gezind volk behoort en een gelovige is, dan moet de 
overtreder een gelovige slaaf bevrijden.  
En wie een gelovige opzettelijk doodt zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. 
Allah's toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden. An-nisa (IV, 
93, 94) 
 
Dayanand: dit is de hoogste vorm van vooringenomenheid. De Koran spoort zijn gelovigen aan 
om niet-moslims te doden, maar moslims te sparen. Als bij vergissing een medegelovige doden 
dan moeten ze boete doen door een gelovige slaaf te bevrijden, maar als ze niet-moslims doden, 
zelf als het bij vergissing gebeurt dan bereiken ze het paradijs.  
Een geloof als deze moet zeker worden verworpen. Een boek als deze, zo een profeet en religie 
doet niks anders dan kwaad. De wereld zou er beter voor staan zonder dit geloof. Wijze mensen 
doen er goed aan om zo een geloof dat zo absurd is te verwerpen en de Vedische geloof te 
aanvaarden die vrij is van fouten. De Mohammedanen geloven dat hij die een Mohammedaan 
doodt eeuwig zal branden in de hel, maar volgelingen van andere religies geloven dat je tot het 
paradijs wordt toegelaten als je een Mohammedaan doodt, nu welke van de twee moeten we 
aannemen voor waar en welke is de valse? Feit is dat alle valse geloven gestoeld op 
onwetendheid moet worden verworpen, alleen de Vedische religie zou door alleen moeten 
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worden gevolgd, een religie die alle mensen aanmoedigt om te kiezen voor het pad van 
rechtvaardige en de pad van het kwaad te vermijden. 
 

59. En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is 
geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt. Wij zullen hem laten volgen 
wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming. An-nisa (IV, 
116) 

 
Dayanand: zie hier de vooringenomenheid van God en zijn profeet. Mohammed en andere 
mannen van zijn stam waren zich bewust dat als hij zijn geloof niet zou bestempelen met 
heiligheid van de autoriteit dat het dan nooit zou floreren, noch zouden hij en zijn volgelingen 
hulp en macht kunnen krijgen om zo in weelde en luxe te kunnen leven. Dit alles bewijst dat 
Mohammed heel goed was in het bereiken van zijn zelfzuchtige doelen en het afpakken van wat 
anderen toekomt, een feit die laat zien dat hij niet begaan was met de humaniteit van de mensen. 
Een man als deze kan nooit het vertrouwen verkrijgen van de verlichten onder ons. 
 

60. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschapper en de laatste dag des 
oordeels verwerpt is waarlijk afgedwaald.  
Voorzeker, degenen die geloven, daarna verwerpen, dan wederom geloven dan wederom 
verwerpen en daarna in ongeloof toenemen, hen zal Allah niet vergeven, noch zal Hij hen op 
de rechte weg leiden. An-nisa (IV, 137, 138) 

 
Dayanand: hoe kunnen jullie nu beweren dat God de machtigste is en geen gelijke heeft. Is het 
geen contradictie om God onvergelijkbaar te noemen en dan tegelijk aannemen dat er anderen 
zijn die dezelfde Goddelijke eer verdienen? Vergeeft God geen zonden na drie keren. Is het zo dat 
God de mensen toch helpt nadat ze hem en zijn profeet meer dan drie keer hebben afgedankt? 
Zelfs iedereen voordeel zou trekken uit de leer van deze vers, dan nog zal ongeloof onmetelijk 
toenemen. 
 

61. Voorzeker, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen tezamen in de hel 
bijeenbrengen.  
De huichelaars trachten Allah te bedriegen, maar Hij zal hen voor hun bedrog straffen.  
Neem geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. An-nisa (IV, 141, 143 ,145) 

 
Dayanand: welk bewijs is er dat de Mohammedaan naar het paradijs zal gaan en de niet-
Mohammedaan naar de hel? Hij is inderdaad een fijne God. Laat zo een God dat anderen misleidt 
en weer misleid wordt door hen van ons weg blijven. Laat hem zich bezig houden met hypocrieten 
en leugenaars, omdat zij van het laken hetzelfde pak zijn. Waarom zullen niet zij wiens God 
anderen misleidt zelf worden bestolen? Is het juist om zich te associëren met een kwaadaardige 
Mohammedaan en anderen te haten die wel een goed mens is, maar geen Mohammedaan? 
 

62. O mensdom, de boodschapper is inderdaad met waarheid van uw Heer gekomen, gelooft 
daarom; het zal beter voor u zijn. Maar als gij niet gelooft, voorwaar, aan Allah behoort wat 
in de hemelen en op aarde is en Allah is Alwetend, Alwijs. 
Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende. An-
nisa (IV, 171, 172) 
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Dayanand: Mohamed is gelijk aan Allah. Allah beveelt de moslims Mohammed te eren te 
aanbidden. De moslim moet ook geloven in Mohammed dat is beter voor ze. Het is alleen dat 
Allah gelokaliseerd is op een plek dat het mogelijk is dat de apostelen en profeten bij hem op 
bezoek  kunnen gaan. Zo een wezen kan nooit de ware God zijn. Op de ene plek in de Koran wordt 
gezegd dat God alomtegenwoordig is en weer op een andere plek dat hij is gelokaliseerd. Dit laat 
ook zien dat de Koran door meerdere personen is geschreven. 
 

63. Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere 
naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is gewurgd en is doodgeslagen en hetgeen 
is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild 
beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht 
en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw 
godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u 
vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie 
door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is 
Vergevensgezind, Genadevol. Al-maidah (V, 4) 

 
Dayanand: zijn dit de enige dieren en dingen die verboden zijn? Misschien is het de moslim wel 
toegestaan andere dieren te eten, kruipende insecten en mieren enz. ? Het is duidelijk dat de 
Koran niet het woord van God is. Het is mensenwerk en daarom geloven wij er niet in. 
 

64. Aan Allah's (dienst) een goede lening verstrekt, zal Ik uw zonden van u verwijderen en u 
in tuinen toelaten, waar doorheen rivieren stromen. Maar wie onder u daarna dit verwerpt, 
is inderdaad van het rechte pad afgedwaald." Al-maidah (V, 13) 

 
Dayanand: het lijkt erop dat Mohammed arm was geworden, waarom zou hij anders om een 
lening vragen. Hij verleidt de mensen hem gelden te lenen door ze voor te houden dat hij ze van 
hun zonden zou bevrijden en dat ze naar de hemel gaan. Het lijkt erop dat Mohammed voor eigen 
gewin anderen bedroog in naam van God. 
 

65. Hij vergeeft, wie Hij wil en Hij straft, wie Hij wil.  
Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven." Al-maidah (V, 19, 21) 

 
Dayanand: net als Satan tot zonde verleidt wie hij wilt zo ook doet Allah. Dit in overweging 
nemende is het Allah die naar de hemel of hel moet gaan daar hij zoals de Islam leert alle daden 
verricht, goed of slecht. De ziel in de Islam heeft geen eigen wil daarom kan het niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor haar daden. Net als de commandant van een leger 
verantwoordelijk is voor wat het leger doet, de ene doden en de ander beschermen onder zijn 
bevel en niet het leger. 
 

66. En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper. Al-maidah (V, 93) 
 
Dayanand: Allah en Mohamed zijn een, de een kan niet bestaan zonder de ander. Het is absurd 
dat de moslims beweren dat Allah alleen staat. Zonder Mohammed bestaat Allah niet. 
 

67. Allah heeft vergeven wat voorbij is, maar wie er in terugvalt, hem zal Allah straffen. Al-
maidah (V, 96) 
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Dayanand: de vergeving van de zonde is bijna net zo slecht als de bestraffing ervan, waardoor je 
aangespoord wordt het nog een keer te doen. Je mag dus zondigen, maar de zonde mag je niet 
nog een keer doen. Een juist boek zou aansporen nooit een zonde te begaan. Een boek dat 
aanspoort tot zonde kan nooit het woord van God zijn, noch het werk van een verlicht persoon.  
Het is waar dat men kan voorkomen om zonden te begaan door te bidden tot God, spijt te 
hebben van eerdere daden en door te volharden in een deugdzaam leven. 
 

68. En wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah uitdenkt of zegt: "Het is mij 
geopenbaard," terwijl hem niets is geopenbaard en die zegt: "Ik zal iets nederzenden dat 
gelijk is aan hetgeen Allah heeft nedergezonden?" Al-An’aam (VI, 94) 

 
Dayanand: deze vers laat zien dat ten tijde dat Mohamed een zogenaamde openbaring van God 
had, er nog een bedrieger was die claimde hemelse boodschappen te krijgen en een profeet te 
zijn. Mohamed heeft toen zijn vlucht genomen tot deze misleiding en vers, om zijn tegenstander 
de mond te snoeren en zijn eigen reputatie te vergroten. 
 

69. Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: "Onderwerpt u 
aan Adam" en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich 
onderwierpen.  
(Allah) zeide: "Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebood?" Hij antwoordde: "Ik 
ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen.  
(Allah) zeide: "Verwijder u van hier - het is niet aan u, hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, gij 
behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden."  
Hij zeide: "Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."  
(Allah) zeide: "U is uitstel verleend."  
Hij antwoordde: "Welnu, daar gij mij liet dwalen zal ik hen voorzeker in de weg gaan zitten op 
Uw rechte pad."  
"Dan zal ik mij gewis vََََoor hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen 
en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden."  
(Allah) zeide: "Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal voorzeker 
de hel met u allen vullen." Al-aaraaf (VII, 12-19) 

 
Dayanand: wat een discussie tussen Allah en de duivel. Deze duivel was eerst een dienaar van 
Allah. Zelfs hem kon Allah niet onder controle krijgen noch kan Allah zijn hart rein en puur maken. 
Bovendien liet Allah de rebel en duivel die alle mensen tot zonde zou verleiden ongestraft gaan. 
Dit was inderdaad een grote blunder van Allah.  
De duivel is de verleider der mensen tot zonde, maar Allah heeft de duivel geschapen uit vuur. Nu 
Allah de oorzaak is dat de duivel kan bestaan en hij de duivel liet dwalen daarom neemt deze 
wraak op de mensen. Allah is niet heilig, hij is de oorzaak en de wortel van alle kwaad op de 
wereld.  
Alleen Mohamed en de moslims kunnen geloven in zo een God, maar verlichte mensen niet. Allah 
is blijkens eindig, onrechtvaardig en gelokaliseerd en hij heeft een lichaam anders had hij geen 
gesprekken kunnen voeren met engelen en de duivel gelijk een mens persoon zou doen. Dit zijn 
de redenen dat geleerde mensen de Islam verwerpen. 
 

70. Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna 
zette Hij Zich op de Troon neder.  
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Roept uw Heer in nederigheid en in het verborgene aan. Hij heeft de overtreders zeker niet 
lief. Al-aaraaf (VII, 55, 56) 

 
Dayanand: kan hij die de wereld in zes dagen heeft geschapen en rust op zijn troon in de hemel, 
ooit de almachtige, alomtegenwoordige God zijn? Deze God die de eigenschappen van 
alomtegenwoordigheid ontbeert 0.kan nooit de ware God zijn.  
Is uw God doof dat hij alleen kan  horen als hij luid wordt aangesproken? Deze dingen kunnen 
nooit van God zijn. Daarom kan de Koran ook nooit het woord van God zijn. Inderdaad moet God 
zeer vermoeid zijn geweest na creëren van de wereld in zes dagen, dat hij op de zevende dag 
moest rusten. We vragen ons af of hij al wakker is of nog steeds aan het slapen is. Als hij al wakker 
is, is hij daar wat aan het doen of is ie gewoon aan het rondhangen en plezier aan het maken? 
 

71. En schept geen wanorde op aarde. Al-aaraaf (VII, 57) 
 
Dayanand: dit is inderdaad een goed advies en gebod, maar in andere verzen van de Koran 
worden de moslims aangespoord om oorlog te voeren tegen de ongelovigen en zelfs om ze af te 
slachten. Dit is toch zeker wel tegenspraak in de Koran. Het lijkt erop dat Mohammed de eerdere 
verzen schreef toen hij noch zwak was en later deze verzen nadat hij meer macht had gekregen. 
Door deze contradictie kunnen geen van de verzen waar zijn en is de Koran ook niet het ware 
woord van God. 
 

72. Hij (Mozes) wierp zijn staf neder en ziet, het was duidelijk een slang. Al-aaraaf (VII, 108) 
 
Dayanand: deze vers bewijst dat zowel Allah als Mohamed geloofden in fabeltjes en sprookjes. Ze 
waren beide dus vrij onnozel. Niemand kan de wetten van de natuur ombuigen of teniet doen, 
net zoals geen mens de ogen en oren het werk van andere zintuigen kan laten doen. Het laten 
veranderen van een stok in een slang lijkt meer op het werk van een goochelaar of illusionist.  
 

73. Toen zonden Wij de storm en de sprinkhanen en de luizen en de kikvorsen en bloed over 
hen.  
Wij straften hen derhalve en verdronken hen in zee.  
En Wij deden de kinderen Israëls door de zee trekken en zij kwamen tot een volk dat aan zijn 
afgoden was gehecht. Al-aaraaf (VII, 134, 137, 139) 

 
Dayanand: zie hier, dit lijkt toch heel erg veel op dat wat een bedrieger doet als hij anderen bang 
probeert te maken door te dreigen slangen op ze af te sturen. Waarom is deze God geen zondaar 
daar hij het ene volk voortrekt en de ander in zee verdrinkt.  
Er bestaat toch geen slechter en valse religie dan deze die alle andere religies (met miljoenen 
aanhangers) als slecht bestempeld, omdat geen enkele religie kan beloven dat al zijn volgelingen 
even deugdzaam en goed zijn. Alleen idioten kunnen hierin geloven. 
Is de religie gebaseerd op het oude testament vals of is het een andere religie die ze vals 
benoemen? Als het een ander geloof was, willen we graag weten welke het is en wat de naam 
ervan is. 
 

74. "Mijn Heer, toon U aan mij, opdat ik U moge aanschouwen." Hij (Allah) antwoordde: "Gij 
zult Mij stellig niet kunnen aanschouwen, maar kijk naar de berg en als deze op zijn plaats 
blijft, dan zult gij Mij wel kunnen zien." En toen zijn Heer Zich op de berg openbaarde, brak 
deze in stukken en Mozes viel bewusteloos neder. Al-aaraaf (VII, 1) 
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Dayanand: dat wat door het oog kan worden waargenomen kan nooit al-doordringend zijn. De 
ware God kan nooit door het zintuiglijke oog worden waargenomen. Als God deze wonderen in 
het verleden heeft gedaan waarom doet hij het nu niet meer? Daar dit alles tegen de rede ingaat 
is het niet waard om er in te geloven. 
 

75. En gedenk uw Heer, 's morgens en 's avonds in uw gedachte met nederigheid en vrees en 
zonder luidruchtigheid van spraak en behoor niet tot de onachtzame. Al-aaraaf (VII, 206) 

 
Dayanand: op de ene plek zegt de Koran dat God met harde en luide stem moet worden 
aangeroepen en op andere plekken zegt men dat hij in gedachten en in stilte moet worden 
aangeroepen. Welke van de twee moeten we geloven? Alleen dementerende spreken zichzelf 
tegen, gezonden van geest niet. 
 

76. Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit. Antwoord: "De oorlogsbuit behoort aan Allah en de 
boodschapper. Vreest daarom Allah. Al-anfaal (VIII, 2) 

 
Dayanand: het is vreemd dat zij die anderen beroven en leven van roof en anderen leren 
hetzelfde te doen zichzelf God, profeet en gelovige noemen. Deze mensen beroven in een zucht 
anderen en met de andere zucht spreken ze van vrees voor God. Ze voelen geen enkele schaamte 
in het verklaren dat hun religie het beste is. Is er iemand verschrikkelijker dan de persoon die uit 
pure koppigheid weigert de Vedische religie te omarmen. 
 

77. Maar Allah wilde door Zijn Woorden de waarheid bevestigen en de levenswortel der 
ongelovigen afsnijden. 
Ik zal u met duizend engelen helpen die elkander opvolgen. 
Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle 
toppen van hun vingers af. Al-anfaal (VIII, 8, 10, 13) 

 
Dayanand: hoe weinig barmhartig zijn Allah en zijn profeet die opdracht geven de hoofden van 
niet-moslims af te slaan. Is zo een God, die zijn volgelingen opdracht geeft om ongelovigen te 
doden, en hun ledematen te verwijderen en ze ook nog helpt, een spatje beter dan Ravana, de 
wrede koning van Ceylon? Deze vers moet een bedenksel zijn van de auteur van de Koran en niet 
van God, maar als het van God zou zijn, dan bidden we dat zo een God heel ver van ons blijft.  
 

78. O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en wendt u niet van hem af. 
O, gij die gelooft, weest Allah en de boodschapper niet ontrouw en weest niet ontrouw aan 
het u toevertrouwde tegen beter weten in. 
En zij maakten plannen en Allah maakte plannen en Allah is het best in staat plannen te 
verijdelen. Al-anfaal (VIII, 21, 28, 31 ) 

 
Dayanand: trekt Allah de moslims voor? Als dat zo is dan is hij onrechtvaardig omdat hij de God 
zou moeten zijn van allen, niet alleen van de moslims. Is het niet fout om de naam van de profeet 
te koppelen aan de naam van God. Waar is Allah's schat en rijkdom dat hij bang moet zijn dat het 
gestolen kan worden? Is het juist om anderen te bestelen behalve de profeet en Allah?  
Alleen de slechten en onwetenden kunnen zoiets onderwijzen. Waarom is Allah niet, daar hij zelf 
anderen bedriegt en met bedriegers omgaat, hypocriet, bedrieger en slecht? Dit lijdt ertoe dat 
men beseft dat de Koran niet het woord van God kan zijn. De auteur van de Koran moet wel een 
hypocriet en bedrieger zijn geweest, anders had je nooit zulke abjecte dingen erin teruggevonden. 
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79. En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. 
Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen. 
En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van voor Allah, de boodschapper. Al-
anfaal (VIII, 40, 42) 

 
Dayanand: wie anders dan Allah is zo onrechtvaardig om strijd aan te wakkeren en anderen aan 
te sporen hetzelfde te doen om zo de vrede te verstoren. Wat een religie die aanspoort tot roof 
ten voordele van haar profeet. Zijn deze mensen beter dan een roversbende? Ook Allah 
participeert in de roof want hij wil zijn deel. Hij verlaagt zichzelf door deze rovers te 
bevoorrechten.  
Het is onbegrijpelijk dat zo een boek met zo een God en zo een profeet heeft kunnen ontstaan die 
de oorzaak is van de verstoring van relaties tussen landen en de veroorzaker van zoveel leed. Als 
deze geloof niet zoveel aanhangers had gehad hadden wij zeker vrede op aarde gekend. 
 

80. O, hadt gij het slechts kunnen zien, wanneer de engelen de ziel der ongelovigen 
wegnemen, hun gezicht en hun rug treffende: "Ondergaat de straf van het branden. 
Zoals het volk van Pharao en degenen die vََََoor hen waren; zij verwierpen de tekenen van 
Allah, daarom strafte Allah hen voor hun zonden.  
En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen 
gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet 
kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. Al-anfaal (VIII, 51, 53, 61) 

 
Dayanand: volgens deze verzen is Allah de grote beschermer van de moslims, maar hoe komt het 
dat Turkije door de Russen is overwonnen, Engeland Egypte had gekoloniseerd en vele andere 
Islamitische landen door anderen overheerst is geweest. Waar was Allah en waar waren zijn 
engelen? Zijn ze aan het slapen? In het verleden heeft Allah de vijanden van zijn volgelingen 
gedood en doen verdrinken, maar nu helpt hij ze niet meer. Dit bewijst dat hij dit in het verleden 
ook niet heeft gedaan. 
Hoe duivels is de opdracht dat de moslims zoveel mogelijk pijn en ellende moeten doen uitstorten 
over niet-moslims. Laat staan God, zelfs een gewoon persoon, een geleerde, een rechtvaardige 
met een zacht hart zou nooit zo een opdracht geven en toch hebben de moslims de 
onbeschaamdheid om te zeggen dat hun God genadevol , barmhartig en rechtvaardig is.  
 

81. O, profeet, Allah is toereikend voor u en voor diegenen der gelovigen die u volgen.  
O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand 
houden, zullen zij tweehonderd overwinnen. 
Eet van de buit die gij ontvangt als wettig en goed en vreest Allah. Voorzeker, Allah is 
Vergevensgezind, Genadevol. Al-anfaal (VIII, 65, 66, 70) 

 
Dayanand: wat voor juistheid, wijsheid en rechtvaardigheid is het om je volgelingen te blijven 
ondersteunen zelfs als ze onrecht voorbereiden? Hij die strijdt ontketent en zelf vecht en ook 
anderen helpt om hetzelfde te doen, anderen berooft en de buit rechtmatig noemt, kan nooit 
vergevingsgezind en genadevol zijn. Zelfs een rechtvaardig mens zou zoiets niet bevelen, laat 
staan God. Dit zijn de dingen die het ons onmogelijk maken de Koran te aanvaarden als het woord 
van God. 
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82. Zij zullen daarin voor eeuwig vertoeven. Voorwaar er is bij Allah een grote beloning.  
O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven 
geloof verkiezen.  
Daarna zond Allah Zijn vrede over de boodschapper en over de gelovigen neder en Hij zond 
scharen, die gij niet zaagt en Hij strafte de ongelovigen. En dit is de vergelding voor hen die 
niet geloven.  
Daarna zal Allah Zich met Barmhartigheid wenden tot wie Hij wil en Allah is Vergevensgezind, 
Genadevol. 
Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag 
geloven. At-taubah (IX, 22, 23, 26, 27, 29) 

 
Dayanand: hoe kan God al-doordringend, alomtegenwoordig zijn als hij leeft bij hen in het 
paradijs. Maar als hij niet al- 
doordringend is, kan hij noch de schepper en noch de rechter van de wereld zijn. Het is fout om 
mensen aan te sporen de eigen ouders de rug toe te keren. Natuurlijk moet men ouders niet 
gehoorzamen die de eigen kinderen het slechte pad op duwen, maar als kind heb je de plicht om 
je ouders te dienen. Als Allah in het verleden legers van engelen heeft gestuurd om de moslims te 
helpen waarom doet hij dat nu dan niet meer? Als hij de ongelovigen heeft gestraft en zich met 
barmhartigheid heeft gewend tot wie hij wil, waarom doet hij dat nu dan niet? Kan Allah zijn 
geloof niet doen groeien zonder zijn volgelingen aan te sporen om te vechten? Zo een God willen 
we niet, hij lijkt meer op een showmaster dan op God. 
 

83. Terwijl wij betreffende u verwachten, dat Allah u een straf zal opleggen van Hemzelf of 
door onze handen. At-taubah (IX, 52) 

 
Dayanand: zijn de moslims de wettelijke politie van God dat hij bestraft de niet-moslims met zijn 
eigen handen of door de handen van de moslim. Zijn miljoenen en nu miljarden mensen Allah niet 
waardig, en zijn de moslims al zijn ze verkrachters en moordenaars Allah dan wel waardig? Als dit 
waars is dan lijkt Allah niet meer dan op een tiran. Het is vreemd dat zelfs verstandige moslims zo 
een geloof aanhangen, een religie zonder enige basis en verstoken van rede. 
 

84. Allah heeft de gelovigen, mannen en vrouwen tuinen beloofd waar doorheen rivieren 
stromen, heerlijke woonplaatsen in tuinen der eeuwigheid. En het behagen van Allah is het 
grootste. Dit is de grootste zegepraal. 
Zij, die de gelovigen belasteren en bespotten, Allah zal hun spotternij vergelden en er is voor 
hen een pijnlijke straf. At-taubah (IX, 72, 79 ) 

 
Dayanand: hier houdt Mohamed de vrouwen en mannen een lokaas voor, in naam van God voor 
eigen gewin. Had Mohamed de mensen deze beet niet voorgehouden, dan was niemand bereid 
geweest te vechten voor zijn zaak. Zo doen de mensen die anderen in hun net willen strikken. 
Mensen kunnen elkaar bespotten maar het staat de Schepper niet dit ook te doen. De Koran is 
een verzameling van sprookjesverhalen. 
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85. Maar de boodschapper en de gelovigen met hem, strijden met hun bezit en hun persoon 
en zij zijn het, die het goede zullen ontvangen en zij zullen slagen.  
En Allah heeft op hun hart een zegel gelegd, derhalve begrijpen zij niet. At-taubah (IX, 88, 93) 

 
Dayanand: zie hier, de zelfzuchtigheid, alleen zij zijn goed die in Mohamed geloven en zij die niet 
in hem geloven zijn vervloekt. Is dit niet de ergste vorm van kwezelarij en onwetendheid. Als Allah 
zelf op de harten van deze mensen een zegel heeft gelegd dan is deze mensen niks te verwijten. 
Integendeel, het is de schuld van Allah, daar hij een zegel had gelegd op alle nobele neigingen van 
deze mensen. Dit is hoogst onrechtvaardig. 
 

86. Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat gij hen daardoor moogt reinigen en 
louteren. En bid voor hen; uw gebed is voor hen inderdaad een bron van geruststelling.  
Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor 
het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood. At-taubah 
(IX, 103, 111) 

 
Dayanand: deze verzen beloven de volgelingen van Mohamed gelijk de Paus van de Christenen 
doet de garantie van het paradijs als zij handelen in voordeel van Mohamed. Allah is eigenlijk een 
geweldige koopman, die denkt een bloeiende handel te kunnen drijven door de moslims aan te 
sporen het leven van armen en hulpeloze te nemen. Door de ongelovigen te veroordelen en de 
onderdrukker te belonen met het paradijs maakt Allah zich schuldig aan wreedheid en onrecht en 
dit is een schande voor zijn Godheid. De wijzen en goed denkenden zijn gerechtigd om neer te 
kijken op deze God. 
 

87. O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in 
u vinden en weet. 
Zien zij niet, dat zij elk jaar één- of tweemaal op de proef worden gesteld? Toch tonen zij 
geen berouw noch trekken zij er lering uit. At-taubah (IX, 123, 126) 

 
Dayanand: zie deze leer, aansporing, die ontdaan is van elke nobelheid, en aanspoort de eigen 
vrienden te vernietigen. Allah leert de moslim dat hij moet vechten tegen zijn buren, en slaven. 
De moslim moet oorlog tegen ze voeren en ze af te slachten wanneer ze een kans daartoe krijgen. 
De moslims hebben integraal bijgedragen om dit soort ideeën te verspreiden, daar zij de Koran als 
inspiratiebron zien. In deze verlichte tijd zou de moslim de duivelse natuur van deze leer moeten 
realiseren en moeten opgeven. Ze zouden veel winnen door dit te doen. 
 

88. Voorwaar, Allah is uw Heer, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en Hij zette 
Zich op de troon, alles regelend. Joenos (X, 4) 

 
Dayanand: de ruimte is niet het resultaat van combinatie of van een samengesteld onderlaag. Het 
is eeuwig, nooit geschapen. De aanname dat het is geschapen, geeft blijk dat de schrijver van de 
Koran geen kennis had van natuurkunde. Heeft Allah daadwerkelijk zes dagen besteedt aan 
creatie van de wereld? En wat moeten we dan met de bewering dat Allah zei “wees en het was” is 
de aanname dat de creatie dan nul dagen heeft geduurd waardeloos. Want zo staat het ook in 
Koran. Als Allah al-doordringend was, waarom zou hij zichzelf vestigen in de hemelen of in de 
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lucht? Als Allah moet denken om zijn administratie dan lijkt hij precies op een mens. Als hij 
alomtegenwoordig is waarom zou hij dan passief zitten overdenken. Dit laat zien dat de Koran het 
werk is van Barbaren en mensen die geen kennis hadden van God. 
 

89. Hun Heer zal hen wegens hun geloof leiden. Joenas (X, 10) 
 
Dayanand: hebben de moslims een monopolie op God, hebben anderen geen recht op God? En is 
hij partijdig dat hij zijn zegeningen reserveert alleen voor de moslims en het anderen onthoudt. 
Als God alleen de moslims leidt en anderen niet dan is hij niet de ware God en is kennis 
waardeloos. 
 

90. Opdat Hij u moge beproeven wiens gedrag het beste is. En indien gij (Profeet) zegt: 
"Voorzeker, gij zult na de dood worden opgewekt," zullen de ongelovigen zeggen: "Dit is 
niets dan een zuiver bedrog. Hoed (XI, 8) 

 
Dayanand: als Allah werken moet controleren door beproeving dan is hij niet alwetend. Als God 
de doden doet opwekken, dan zullen degenen die zijn opgewekt voor een ongewis periode in 
onzekerheid moeten wachten of hun geloof wel wat heeft opgeleverd? Is het niet tegen de natuur 
van God om de doden te wekken? Is het mogelijk dat God zijn goddelijkheid te grabbel kan gooien 
door te handelen tegen zijn eigen natuur en wet? 
 

91. 11. Hoed, vers 45, 65 
O, aarde, slok op uw water en o, hemel, houd op (met regenen). 
En o, mijn volk, dit is de kamelin van Allah als teken voor u; laat haar daarom met rust opdat 
zij zich (in vrijheid) op Allah's aarde moge voeden.  Hoed (XI, 45, 56) 

 
Dayanand: wat is dit voor kinderlijk gebrabbel. Kunnen de aarde en de hemelen ooit horen? En 
als God een kamelin heeft dan moet hij ook een kameel hebben, olifanten, paarden, ezels etc.? En 
is het netjes van God dat hij zijn kamelin laat grazen op andermans velden. Je kan je afvragen of 
Allah wel eens zijn kamelin berijdt? Als dit de moslim God is dan moet zijn woning voortreffelijk 
zijn met alle pracht en praal dat is te vinden in het huis van een wereldse vorst. 
 

92. En er, zolang de Hemelen en de Aarde bestaan in vertoeven, met uitzondering van 
hetgeen uw Heer moge behagen.  
Maar degenen, die gelukkig zullen blijken te zijn, zullen in de Hemel vertoeven, zolang de 
Hemelen en de Aarde bestaan, met uitzondering van hetgeen uw Heer moge behagen, een 
gave, die niet zal worden afgesneden.  Hoed (XI, 108, 109) 

 
Dayanand: als na de dags des oordeels alle mensen naar de hemel of naar de hel gaan, waarom 
zal dan de aarde of hemel blijven bestaan? En als de hemel of hel net zolang zal bestaan als de 
aarde en de hemel, dan volgt uit de aanname, dat ze zullen verblijven in de hemel of hel eeuwig, 
er geen basis is. Het zijn de onwetende die zo spreken, niet de wijzen of de ware God. 
 

93. Toen Jozef tot zijn vader zeide: "O mijn vader, (in mijn droom) zag ik elf sterren en de zon 
en de maan en ik zag ze zich voor mij nederwerpen."  Joesof ( XII, 5) 
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Dayanand: deze vers is een dialoog tussen een vader en een zon. Dit laat zien dat de Koran niet 
het woord van God is, maar dat het een werk van mensen is die er biografieën van anderen in 
hebben verwerkt. 
 

94. Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien. Daarna 
zette Hij Zich op de troon. En Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld. 
En Hij is het, Die de aarde uitspreidde, er bergen op verhief en rivieren op vormde. 
Hij zendt water van de hemel neder, 
Zo geeft Allah de gelijkenissen. 
Allah vergroot en vermindert de voorziening voor wie Hem behaagt. Ar-ra’d ( XIII, 3, 4, 18,27) 

 
Dayanand: het is duidelijk dat Allah geen kennis heeft van natuurkunde. Anders had hij niet 
gesproken in zijn eigen boek over hemelen op pilaren. Als de ware God zou verblijven op een 
bepaald specifiek plek in de hemel of op aarde dan kan hij nooit almachtig of alomtegenwoordig 
zijn.  Had Allah kennis gedragen van de wetenschap van de wolken dan had hij zeker gekoppeld 
aan elkaar “hij zendt water van de hemel neder, hij laat het water omhoog gaan”. Dit laat zien dat 
de auteur van de Koran onwetend was van de kennis der vorming van regen en wolken.  
Volgens vers 27 kan Allah belonen of bestraffen wie hij wilt, als dit waar was en hij doet dit zonder 
rekening te houden met de verdiensten van de persoon, dan kan hij beticht worden van 
partijdigheid, onrechtvaardigheid en uitgesproken onwetendheid. 
 

95. Allah laat diegene dwalen die Hij wil en leidt tot Zichzelf degene die zich bekeert. Ar-ra’d ( 
XIII, 28) 

 
Dayanand: Als God Allah dus de mensen laat dwalen wat onderscheidt hem dan van Satan? Als 
satan wordt veroordeelt voor het verleiden en laten dwalen van de mensen, waarom zou Allah 
dan niet een groter Satan zijn en niet veroordeelt worden tot de hel voor het benadelen van de 
mensen? 
 

96. En zo hebben Wij het als een duidelijk oordeel geopenbaard. En als gij, nadat kennis tot u 
is gekomen hun boze wensen volgt, zult gij aan Allah vriend, noch beschermer hebben. Ar-
ra’d ( XIII, 38) 

 
Dayanand: wij vragen ons af hoe Allah het boek heeft neder gezonden? Is God ergens in de 
wolken te vinden misschien? Als dat waar is kan hij nooit de ware God zijn, daar hij op een 
specifieke plek is, omdat de ware God al-doordringend is en overal tegelijk aanwezig is. Het 
brengen of afgeven van berichten is het werk van een koerier en daar God te vinden is op een 
specifieke plek moet hij wel beschikken over een koerier die zijn boodschappen rondbrengt. En 
het bijhouden van een administratie in verband met anderen is het werk van mensen en niet van 
de alwetende God. Uit deze stellingen en verzen van de Koran blijkt dat het werk is van een mens 
met beperkte intelligentie. 
 

97. En Hij heeft ook de zon en de maan, die beiden hun werk voortdurend verrichten 
alsmede de nacht en de dag in uw dienst gesteld.  
En Hij gaf u al hetgeen gij van Hem vraagt en als gij de gunsten van Allah telt, zult gij ze stellig 
niet kunnen opsommen. Voorwaar, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar. 
Abraham (XIV, 34, 35) 
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Dayanand: zijn het alleen de zon en maan die voortdurend hun werk doen, ronddwalen, doet de 
aarde dat niet dan? Als de aarde niet zou ronddraaien dan zou elke avond en dag vele jaren 
duren. Als de mens van nature onrechtvaardig en ondankbaar is, dan is het geheel nutteloos om 
ze de weg te wijzen middels de Koran. Omdat zij die van nature slecht zijn, nooit goed zullen 
worden. Feitelijk is het zo dat er zowel goede en slechte mensen zijn op deze wereld. Het is 
duidelijk dat een boek met dergelijke leringen nooit van God afkomstig kan zijn. 

 
98. Wanneer Ik hem daaruit heb gevormd en hem Mijn geest heb ingeblazen, valt dan in 
onderdanigheid voor hem neder. 
Mijn Heer, daar Gij mij verloren hebt geacht, zal ik voor hen (de dingen) op aarde 
schoonschijnend maken en hen allen doen dwalen. Al-hidjr (XV, 30, 40) 

 
Dayanand: als het zo is dat Allah zijn geest in Adam heeft geblazen dan is Adam dus ook gelijk aan 
Allah geworden. Als Adam niet gelijk als Allah was waarom gaf Allah hem de eer die hij kreeg? Als 
Allah de misleider is van Satan waarom zouden we Allah niet rekenen tot een groter Satan omdat 
uiteindelijk ook Allah de maker is van Satan. Allah is toch uiteindelijk ook de misleider van Satan. 
En als Satan zegt dat hij ze allen zal doen dwalen, waarom heeft God hem dan niet onmiddellijk 
gestraft en de kerkers ingegooid, of waarom heeft hij hem niet gewoon gedood? 
 

99. En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op. 
Wanneer Wij iets willen, dan zeggen Wij slechts: "Wees", en het wordt. An-nahl  
( XVI, 37, 41) 

 
Dayanand: als het waar is dat er onder elk volk een boodschapper is opgewekt, hoe kan de Koran 
dan spreken van ongelovigen, waarom zijn er dan ongelovigen? Zouden andere profeten dan niet 
hetzelfde eer krijgen als Mohamed? Deze vers is gewoon misleiding. Als Allah boodschappers naar 
alle landen heeft gezonden, waarom heeft er dan geen gezonden naar Aryavarta (India). Daarom 
heeft deze bewering van de Koran geen enkel waarde. Als Allah tegen de aard zegt “wees” hoe 
kan dan het onbezielde dode materie hem horen? En hoe kan slechts de commando van Allah het 
universum scheppen? De moslims geloven dat er voor Allah niks bestond aan wie of wat richt 
Allah dan zijn commando en wat is er uit voort gekomen? Zij die geen kennis van wetenschap 
hebben praten op deze wijze en alleen de onwetenden geloven hierin. 
 

100. En zij schrijven dochters aan Allah toe - Heilig is Hij. 
Wij zonden (boodschappers) tot de volkeren die vََََoor u waren. An-nahl (XVI, 58, 64) 

 
Dayanand: wat moet Allah met dochters daar alleen mensen dochters behoeven? En waarom 
worden hem geen zonen toegekend? Waarom toch alleen dochters? Schelden en verwensing is 
voorbehouden aan leugenaars, niet aan de ware God. Dit blijkt altijd weer. Waarom zouden zij die 
de waarheid spreken schelden? 
 

101.  Dezen zijn het op wier hart, oren en ogen Allah een zegel heeft gelegd. En dezen zijn de 
achtelozen. 
Dan zal elke ziel ten volle worden vergoed voor hetgeen zij deed en haar zal geen onrecht 
worden aangedaan. An-nahl (XVI, 109, 112) 

 
Dayanand: Allah heeft dus zelf een zegel geleegd op de harten, oren en ogen van deze 
onfortuinlijken. Ze worden dus gestraft zonder nog ergens aan schuldig te zijn. Ze hebben 
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blijkbaar geen vrije wil. Hoe onrechtvaardig is dit? En toch zegt de Koran dat ieder beloond zal 
worden naar haar daden en altijd naar verhouding. 
Nu de zondaars geen vrije wil hadden, maar gedwongen waren om te zondigen waarom moeten 
ze dan worden gestraft? Ze mogen niet lijden, maar God dient te lijden, hij is immers de schuldige. 
En je krijgt betaalt naar gelang je daden, waaruit bestaat dan Allah’s vergiffenis? En als de Allah 
zonden zou vergeven dan handelt hij onrechtvaardig. De ware God werkt niet zo, alleen een 
dolende mens doet zo. 

 
102. Wij hebben de hel tot een kerker voor de ongelovigen gemaakt. 

En de werken van ieder mens hebben Wij om zijn hals gehangen; en op de Dag der 
Verrijzenis zullen Wij voor hem een boek brengen en hij zal het opengeslagen zien. 
18. Hoevele geslachten hebben Wij niet verdelgd na Noach! Banie Israa'iel (XVII, 9, 14, 18) 

 
Dayanand: als zij die niet geloven in de Koran, de profeet en de Allah waarvan de Koran spreekt 
en geen geloof hechten in de zeven hemelen of het gebed volgens de Islam, ongelovigen zijn, en 
het zijn zij die tot de hel zijn verdoemd, dan kunnen we zonder enige twijfel stellen dat dit pure 
partijdigheid en vooroordeel is. Kan het waar zijn dat zij die in de Koran geloven allen goed zijn en 
alle anderen slecht? 
Het is kinderlijk te stellen dat ieders werk om de hals is gehangen. Je ziet natuurlijk nooit iemand 
met zijn werken om zijn nek rondlopen. En als ze bedoelen dat ieder zal worden beloond naar hun 
daden, dan is het dwaas om hun harten, oren en ogen te bezegelen. Er wordt gezegd dat God op 
de dag van het oordeel zijn boek te voorschijn zal halen. Wij vragen ons af waar dat boek nu 
bewaard wordt, in welke hemel, grot of bibliotheek? Maakt Allah dagelijks aantekeningen in zijn 
boek zoals een kassier dat doet?  
Vanaf wanneer worden de daden van de mens in dat boek opgenomen? Als het vanaf de 
geboorte is hoe komt het dan de ene persoon in weelde wordt geboren en de ander in ellende. 
De Islam gelooft immers niet in eerdere levens waarin goeie of slechte daden zijn begaan. Als 
Allah willekeurig daden van ongeborenen opneemt zonder dat deze het hebben begaan dan is dit 
benadeling door Allah.  
Kan het dat Allah dit doet puur uit eigen plezier, dan is hij erger dan de duivel. Het is onrecht om 
iemand te belonen of te straffen zonder rekening te houden met zijn goeie of slechte daden. En 
zal het Allah zelf zijn die uit het boek de daden zal oplezen of zal hij een helper hebben? Als Allah 
tot de dag des oordeels zielen laat wachten die geen fouten hebben gemaakt, goede mensen, dan 
is hij niks anders dan een tiran. Een tiran kan nooit de ware God zijn. 
 

103. En Wij gaven aan de Samoed de kamelin als een zichtbaar teken. 
En bekoor met uw stem wie gij kunt. 
(Gedenk) de Dag waarop Wij elk volk met zijn leider zullen oproepen. Zij die hun boek in de 
rechterhand ontvangen, zullen hun boek lezen en hen zal geen onrecht worden aangedaan. 
Banie Israa'iel (XVII, 60, 65, 72) 

 
Dayanand: wat verbazingwekkend, een van de meest overtuigende bewijzen van Gods 
goddelijkheid is de kamelin. Als Allah satan heeft opgedragen de mensen te misleiden dan is hij 
zelf een groter satan. Maar om hem die de mensen misleidt God te noemen is een grote domheid. 
Als Allah op de dag des oordeels de profeet en zijn volgelingen zal roepen om te beslissen over 
het lot van de doden, dan moeten ze allen eerst in gevang wachten tot die dag. Maar 
gevangenschap zonder een berechting is onrecht, omdat de plicht van elke rechter is om zaken 



467 
 

snel te beslissen. Wat zal men moeten denken van de rechter die zegt dat hij niet zal recht 
spreken tot dat alle criminelen van de laatste vijftig jaar op een plek zijn samen gebracht. 
Dit systeem van de Koran is tegen het recht, Allah laat een persoon vijftig jaar wachten terwijl hij 
onmiddellijk recht spreekt voor een ander. Als men wil weten wat ware recht is lees dan de 
Veda's en de Manusmriti, die verklaren dat er geen enkele vertraging is in de rechtspraak van God 
en dat alle zielen onmiddellijk en direct worden beoordeelt naar hun daden. Als Allah de profeet 
moet raadplegen als getuige dan is hij blijkbaar niet de almachtige en alwetende God die hij moet 
zijn? Kan zo een boek ooit het werk van God zijn en kan de schrijver ervan ooit de ware God 
almachtige zijn? 
 

104. Voor dezulken zijn de Tuinen der eeuwigheid, waardoor beken vloeien. Zij zullen daarin 
worden getooid met armbanden van goud en zullen groene gewaden van fijne zijde en zwaar 
brocaat dragen, terwijl zij op tronen zullen liggen. Hoe goed is de beloning en hoe schoon is  
de rustplaats. Al-kahf (XVIII, 32) 

 
Dayanand: inderdaad is de paradijs beschreven in de Koran een zeer fijne plek. Er zijn daar tuinen, 
goud en zilver, groene gewaden, tronen en kussens om comfort en plezier te geven aan degenen 
die daar verblijven. Een wijs persoon zal onmiddellijk begrijpen dat de Mohammedaanse paradijs 
uitblinkt in niets anders dan in onrecht. Aan het systeem van het paradijs moeten de bewoners 
ervan oneindig genot ondergaan of oneindig verdriet voor daden die eindig zijn. Oneindig genot 
kan omslaan in oneindig ellende zoals het oneindig eten van zoetigheid kan leiden tot ziekte. 
Daarom is alleen de doctrine waar dat de ziel herboren wordt na het genieten van haar verlossing 
(moksh) tot het eind van de universum. 
 

105. En deze steden! Wij vernietigden ze toen zij ongerechtigheden bedreven. En Wij stelden 
een bepaalde tijd vast voor hun verdelging. Al-kahf (XVIII, 60) 

 
Dayanand: kan het waar zijn dat alle inwoners van een stad zondig zijn? Deze manier van 
handelen laat zien dat deze God niet- alwetend is omdat hij de steden achteraf moet vernietigen. 
Hij heeft de steden pas vernietigd nadat deze onrechtmatigheden had begaan. De God van de 
Koran wist niet van tevoren dat deze steden ongerechtigheden zouden begaan. Het vernietigen 
van deze steden bewijst ook dat deze God geen genade kent. 
 

106. En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande 
over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof." 
Totdat hij het verste punt in de richting van de ondergaande zon bereikte, en deze in een 
bron van modderig water zag ondergaan, waarbij hij een (ongelovig) volk aantrof.  
Zij zeiden: "O Zol-Qarnain, Gog en Magog stichten onheil op aarde, mogen wij u dan 
schatting betalen mits gij een afscheiding tussen hen en ons opricht? Al-kahf (XVIII, 81, 87, 
95)) 

 
Dayanand: hoe onwijs van Allah. Hij vreesde dat de jongen schande over hem zou brengen. Dit is 
niet overeenkomstig de natuur van de ware God. In vers 87 zegt de schrijver van de Koran dat hij 
de zon in een bron van modderig water zag ondergaan. Wat onwetend van de schrijver. De zon is 
vele malen groter dan de aarde. Hoe kan het dan ondergaan in een meer of oceaan. Dit bewijst 
dat de schrijver van de Koran geen kennis had van geografie of astronomie. Anders had hij deze 
tegenstellingen over de natuur niet opgeschreven. De gelovigen van dit boek moeten ook 
ongeletterden zijn anders hadden ze nooit geloofd in zo een boek vol fouten. 
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Zie ook Allah's onrechtvaardigheid in vers 95. Hoewel hij de schepper is van de aarde en hij haar 
koning en rechter is staat hij toch toe dat God en Magog constant oorlog voeren. Dit is ook niet in 
overeenstemming met Gods natuur. In zo een boek kunnen alleen barbaren geloven, maar niet de 
geleerde mensen. 
 

107. En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten 
uitziende plaats. 
En zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de 
gestalte van een volmaakte man. 
Zij zeide, ik neem mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien gij God 
vreest. 
Hij antwoordde; ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon mag 
schenken.  
Zij zeide; hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik 
evenmin onkuisheid heb bedreven. 
Hij zeide; het is zo naar uw Heer zegt het is gemakkelijk voor Mij, opdat Wij hem tot een 
teken voor de mensen maken, een genade Onzerzijds, het is een besloten zaak. 
En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord. Marjam (XIX, 17, 
18, 19 ,20, 21, 22, 23) 

 
Dayanand: de wijzen moeten bedenken dat als alle engelen de geest van God zijn, dat zij niet 
kunnen bestaan als onafhankelijke entiteiten. Maria, een maagd, die geen gemeenschap met een 
man wilde gaf geboorte aan een zoon. Zij wilde nier maar de engel had haar toch bevrucht omdat 
God dit had bevolen. Hoe onrechtvaardig is dat van God om zo te handelen. Er zijn vele 
verwerpelijke dingen opgenomen in de Koran waarvan we vinden dat het niet wijs is om hier te 
noemen. 
 

108. Ziet gij niet dat Wij duivelen over de ongelovigen hebben losgelaten om hen aan te 
sporen? Marjam (XIX, 84) 

 
Dayanand: nu Allah, de God van de Koran, zelf duivels heeft losgelaten over de ongelovigen, zijn 
niet de duivels schuldig maar Allah. Noch de duivels noch de mensen die zij hebben kunnen 
verleiden kunnen worden gestraft voor hun daden, want hun treft geen blaam. Nu alleen Allah de 
veroorzaker is van alle zonde, zou alleen hij de straf moeten ondergaan. Als hij waarachtig de 
rechtvaardige is zou hij zichzelf in de hel moeten plaatsen en daar lijden. 
 

109. Doch die als gelovigen tot Hem komen en goede werken hebben verricht, zullen de 
hoogste graden der gelukzaligheid ontvangen. Taa-haa (XX, 76) 

 
Dayanand: in de Koran staat dat zondes worden vergeven indien men berouw toont. Dit is een 
aansporing tot het begaan van zondes, omdat er niets is dat de mensen afschrikt om zondes te 
begaan. Dit boek en haar schrijver loven een beloning uit voor het begaan van zondes. 
 

110. En Wij hebben op aarde onwrikbare bergen geplaatst, opdat zij niet met hen (de 
mensen) zouden beven. Al-anmbiyaae (XXI, 32) 
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Dayanand: had de auteur van de Koran kennis gehad van het fenomeen beweging van de aarde 
dan had hij nooit gedacht dat de aarde onwrikbaar is omdat bergen erin zijn geplaatst. Je zou dus 
kunnen aannemen dat de aarde niet meer beweegt omdat de bergen die erin zijn geplaatst ze op 
hun plaats houden. Hoe ontstaan dan aardbevingen en beweegt de aarde bij een beving. 
 

111. En (gedenk) haar, die haar kuisheid bewaarde; Wij bliezen haar Onze geest in. Al-
anmbiyaae (XXI, 92) 

 
Dayanand: het lijkt onmogelijk dat zulke obscene dingen zijn opgenomen in een heilige 
openbaring of zelfs geschreven door een net persoon. Als zelfs mensen niet zulke dingen kunnen 
bedenken hoe kan dan God dan zoiets bedenken? Het zijn deze stellingen dat de Koran in 
opspraak brengt. Als de leer van de Koran goed was geweest dan had het zeker dezelfde respect 
gekregen als de Vedas. 
 

112. Hebt gij dan niet gezien dat alles zich voor Allah nederwerpt, wat in de hemelen en op 
aarde is, de zon, de maan, de sterren, de bergen, de bomen, het vee en een groot deel der 
mensen;  
Zij zullen daarin worden getooid met armbanden van goud en parels, en hun gewaden zullen 
van zijde zijn. 
Laat hen dan hun vuilheid verwijderen en hun geloften vervullen en een omgang maken om 
het oude Huis (Kaaba)." 
Daar is in de offeranden een profijt voor u voor een vastgestelde tijd, daarna is hun plaats bij 
het oude Huis. 
En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij de 
naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven. Uw God is dus Eén 
God, weest daarom onderdanig aan Hem. En geef blijde tijding aan de ootmoedigen. Al-hadj 
(XXII, 19, 24, 30, 34, 35) 

 
Dayanand: de maan, de sterren, de bergen, de bomen zijn onbezielde lichamen die God 
onmogelijk kunnen kennen, hoe kunnen ze God dan aanbidden? De Koran is van geen waarde. 
Het moet zijn geschreven door een onwetende barbaar.  
Zie hoe prachtig de tuinen, het paradijs, is, haar bewoners zijn getooid met armbanden van goud 
en parels, en hun gewaden zijn van zijde. De paradijs uit de Koran is niks beter dan welk paleis van 
een koning; en als de hemel het huis van God is, dan moet God daar dan ook echt wonen. Hoe 
kan men dan volhouden dat de Koran tegen het aanbidden van afgodsbeelden is? 
Allah lijkt heel erg op de afgoden die de Pauranieks aanbidden zoals Bhairva (Indiase Bacchus) en 
Durga, omdat hij giften verlangt, hij legt zijn volgelingen op om een rondgang te maken rond zijn 
huis, de Kaaba, en dieren te offeren. Allah en de Koran zijn de ergste vorm van afgoderij, omdat 
de grote moskee, de Kabba, een groter afgodsbeeld is dan al die beelden die ze in India gebruiken. 
De moslims zijn nog ergere afgodendienaren dan de Pauranieks en Jains. 
 

113. En op de Dag der Verrijzenis zult gij worden opgewekt. Al-Monimoen (XXIII, 17) 
 
Dayanand: je vraagt je af wat de doden doen tot de dag der opstanding, zijn ze aan het 
ronddwalen in hun tombe? Als ze aan het ronddwalen zijn, dan zullen zelfs de deugdzame hebben 
te lijden van de stank van de verrotte lichamen, de stank zal oneindig zijn. Deze vorm van recht is 
net zo slecht als het niet doen van recht. Het begraven van lichamen in de aarde verspreid ziektes. 
Daarom zijn Allah en zijn volgelingen schuldig aan het verspreiden van ziektes. 
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114. Op die Dag zal Allah hun de hun toekomende vergelding ten volle geven, en zij zullen 
weten dat alleen Allah de duidelijke Waarheid is. 
Allah is het Licht van de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn Licht is als een nis waarin 
een lamp staat. De lamp is door een glas omsloten; het glas is als een schitterende ster. Het 
wordt, aangestoken met olie van een gezegende boom, een olijfboom, die van het Oosten 
noch van het Westen is, welks olie bijna zou lichten, zelfs al raakte vuur haar niet. Licht op 
Licht. Allah leidt tot Zijn Licht wie Hij wil. - Allah geeft gelijkenissen voor de mensen; Allah 
heeft kennis van alle dingen. A-Noer (XXIV, 25) 

 
Dayanand: omdat handen onbezield zijn kunnen ze geen getuigenis afleggen. De tweede stelling 
is in strijd met de wetten van de natuur en derhalve een foute stelling. Is God van vuur of 
elektriciteit? De beschrijving zoals gegeven in de Koran kan niet op God terug te voeren zijn. Zulke 
omschrijvingen kunnen alleen geldig zijn voor objecten met een bepaalde vorm. 
 

115. En Allah heeft elk dier uit water geschapen. Sommigen hiervan gaan op hun buik,  
En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt en Allah vreest. 
Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper.  
En gehoorzaamt de boodschapper, opdat gij barmhartigheid moogt ontvangen. A-Noer 
(XXIV, 46, 53, 55, 57) 

 
Dayanand: wat een onzin om te denken dat dieren uit water zijn geschapen, terwijl we weten dat 
elk lichaam uit meerdere elementen zijn opgebouwd. Hoe achterlijk om het zo te stellen. In de 
Koran is de boodschapper van zo groot belang dat je gerust kan stellen dat Allah een gelijke 
partner in hem heeft. Als God een partner heeft (de profeet) waarom schrijven jullie dat Allah die 
ene zonder een gelijke is, en waarom preken jullie dit? 
 

116. En de Dag waarop de hemel met de wolken zal worden gespleten en de engelen worden 
nedergezonden in grote aantallen; 
Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.  
Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor 
dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen. 
En hij die berouw heeft, en het goede doet, wendt zich voorzeker berouwvol tot Allah. Al-
Forqaan (XXV, 26, 53, 71, 72) 

 
Dayanand: het is een onmogelijkheid dat de hemel met wolken zal worden gespleten. Het zou 
alleen gespleten kunnen worden indien het een vaste materiële vorm zou hebben. De leringen 
van de Koran verstoort de vrede op aarde en zaait tweedracht tussen de volkeren. Het is daarom 
dat vrije en rechtvaardigen er niet in geloven.Het is onrecht om zonde en deugd met elkaar af te 
wegen. Zonde en deugd kan niet vergeleken worden als men doet met zaden en linzen. Als 
berouw tonen zonden kan doen verdwijnen en God kan doen bereiken, dan zal niemand bang zijn 
om zonden te begaan. Dit alles is tegengesteld aan de wetenschap. 
 

117. En Wij openbaarden aan Mozes, zeggende: "Neemt Mijn dienaren mede in de nacht, 
want gij zult worden achtervolgd."  
En Pharao zond herauten naar de steden, zeggende, 
Die mij heeft geschapen en Hij is het, Die mij leidt;  
En Die mij voedsel en drank geeft. 
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En Die, hoop ik, mij mijn tekortkomingen zal vergeven op de Dag des Oordeels." A-
Shoe'araae (XXVI, 53, 54, 79, 80, 83) 

 
Dayanand: als Allah aan Mozes al een boek had nedergezonden, wat was dan de nut om boeken 
te sturen naar David, Christus en Mohamed? De kennis van de ware God is feilloos en 
onveranderlijk, maar door het later openbaren en neder zenden van boeken der kennis is het 
onvermijdelijk dat de kennis van God in de eerste boeken niet feilloos en perfect was. Als de 
eerste 3 werken ware kennis bevatte, dan moet de Koran zeker foute kennis hebben. Het is 
onmogelijk dat alle vier de boeken ware kennis bevatten omdat de boeken elkaar tegenspreken. 
Als God zielen heeft geschapen dan moeten ze een keer ophouden te bestaan. Als het God is die 
voldoende schenkt aan de mensen en andere wezens, waarom lijden mensen dan van ziektes en 
waarom krijgt niet een ieder evenveel voedsel. Waarom is er een verschil in hoeveelheid rijkdom 
tussen de koning en een gewoon persoon? Als het God is die de mensen van voedsel voorziet en 
voor hun gezondheid zorgt dan zou er toch geen honger en ziektes moeten bestaan? 
Maar we zien dat zelfs de moslims ziektes ondergaan. Als het Allah is die de ziektes geneest dan 
zouden moslims altijd gezond moeten zijn en nooit ziek. Maar dat gebeurt niet en is het duidelijk 
dat Allah een niet al te goede dokter is omdat moslims blijkbaar niet altijd herstellen van ziektes. 
Als het Allah is die de mensen doodt en weer tot leven wekt dan kan alleen hij hier de gevolgen 
van dragen.  
Maar indien men aanneemt dat pijn en verdriet gevolgen zijn van iemands daden (van de ziel) ten 
gevolge van geboortes (vele geboortes) dan kan men God hier niet verantwoordelijk voor houden. 
Het is Allah die op de dag des oordeels zonden vergeeft en recht zal doen, als dit waar is dan kan 
men stellen dat het Allah is die tot het begaan van zonden aanspoort. En als hij de zonden niet 
vergeeft kan je niet anders dan vaststellen dat de leer van de Koran een valse en foute is. 
 

118. Gij zijt slechts een mens zoals wij, toon ons dan een teken, als gij tot de waarachtigen 
behoort."  
Hij (Salih) zeide: "Hier is een kamelin, zij heeft haar beurt om te drinken en gij hebt uw beurt 
om te drenken op een vastgestelde tijd. A-Shoe'araae (XXVI, 155, 156) 

 
Dayanand: zij die geloven dat kamelin uit steen is ontstaan (geboren, voortgekomen) zijn 
barbaren (dommelingen). De kameel als teken is eerder lomp dan een verheven idee. Als dit boek 
echt was geopenbaard dan had het niet zulke onzinnige dingen bevat. 
 

119. Mozes, Ik ben Allah, de Machtige, de Alwijze.  
Werp uw staf neder." Maar toen hij de staf zich als een slang zag bewegen, wendde hij zich af 
en wilde zich niet omkeren. (En Allah zeide) "O Mozes, vrees niet, voorwaar bij Mij vrezen de 
boodschappers niet." 
Weest niet laatdunkend tegenover mij maar komt tot mij in onderworpenheid." A-Naml 
(XXVII, 10, 11, 32) 

 
Dayanand: in vers 10 benoemt Allah zich als de machtige en de alwijze. Zelfs een wijs mens zou 
dit niet over zichzelf zeggen, de wijzen scheppen niet op over zichzelf, laat staan dat de ware God 
dit zou doen. 
Allah is de God geworden van deze barbaren door ze te verleiden met tovenarij. Dit boek kan 
nooit het woord van God zijn. Als Allah de God is van de grote troon in de zevende hemel, kan hij 
nooit de ware God zijn, omdat hij logischerwijs gelokaliseerd is op een plek in de zevende hemel. 
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Als het slecht is om laatdunkend te zijn, waarom hebben God en Mohammed dan een boek 
geschreven waarin zij zichzelf zo ophemelen, en de profeet aangespoord door Allah velen heeft 
gedood dat minder was dan laatdunkendheid. De Koran staat bol van herhalingen en zichzelf 
tegensprekende stellingen. 
 

120. En gij ziet de bergen en gij denkt ze onbewegelijk terwijl zij als de wolken voorbijgaan. 
Dit is Allah's werk Die alles volmaakt heeft geschapen. Voorwaar, Hij is goed op de hoogte 
van hetgeen gij doet. A-Naml (XXVII, 89) 

 
Dayanand: misschien dat in het land waar de auteur van de koran leefde dat de bergen bewogen 
als wolken, daar het nergens anders beweegt. De waakzaamheid en oplettendheid van Allah kan 
beoordeelt worden aan het feit dat hij de rebel Satan niet kon pakken en straffen. Wie kan meer 
van verwaarlozing worden beticht dan hij die een rebel niet heeft kunnen oppakken en 
bestraffen? 
 

121. Daarom stompte Mozes hem zodat deze stierf.  
Hij zeide: "Mijn Heer, ik heb mijn eigen ziel onrecht gedaan, bescherm mij." Daarom vergaf 
Hij hem; want Hij is de Vergevingsgezinde, de Genadevolle. 
Uw Heer schept en kiest wat Hij wil. Al-Qasas (XXVIII, 16, 17, 69) 

 
Dayanand: Allah en Mozes zijn beiden onrechtvaardig. Mozes de profeet van de moslims en 
christenen doodt een ander en Allah vergeeft hem.  
Schept Allah bij de grilligheid van zijn eigen wil. Is het van zijn grilligheid afhankelijk dat de een als 
koning wordt geboren en de ander als bedelaar, de een als geleerde en de ander als onwetende? 
Als dit waar is dan behelst de Koran geen waarheid en omdat Allah onrecht doet kan hij nooit de 
ware God zijn. 
 

122. En Wij hebben de mens geboden zijn ouders goed te doen; en indien zij trachten u ertoe 
te brengen dat gij iets met Mij vereenzelvigt waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen 
dan niet.  
Voorwaar, Wij zonden Noach tot zijn volk, en hij verbleef onder hen duizend jaar op vijftig 
jaar na. Al-Ankaboet (XXIX, 9, 15) 

 
Dayanand: natuurlijk is het goed om onze ouders te dienen en het is ook juist om ze niet te 
gehoorzamen als ze je vragen om te geloven dat er naast God noch een ander wezen is die moet 
worden geëerd.  
Maar we moeten onze ouders niet geloven als ze ons aansporen in leugens te geloven, en deze 
vers is maar voor de helft waar. Als Allah Noach en andere profeten naar de wereld stuurt wie 
stuurt dan de andere schepselen? Als Allah ze allen stuurt waarom dan niet aannemen dat ze 
allen profeten zijn? En als men vroeger duizend jaar oud werd waarom nu dan niet? Ook deze 
vers is derhalve onjuist. 
 

123. Allah brengt de schepping teweeg; dan herhaalt Hij haar; daarna zult gij tot Hem worden 
teruggebracht.  
En de Dag, waarop het Uur zal komen, zullen de schuldigen wanhopig worden. 
Dan zullen zij die geloven en goede werken verrichten in een tuin gelukkig worden. 
En indien Wij een (droge) wind hadden gezonden en zij de aarde zagen geel worden, zouden 
zij daarna zeker ondankbaarheid hebben betoond. 
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Zo verzegelt Allah het hart van hen, die niet willen weten. A-Roem (XXX, 12, 13, 16, 52, 60) 
 
Dayanand: dus Allah doet de schepping slechts twee keer en niet drie keer. Na de eerste creatie 
moet hij zeker zeer zijn vermoeid en na de tweede creatie zal hij zeker totaal uitgeput  neervallen. 
Als zondaars op de dag des oordeels wanhopig worden of gestraft worden dan is dat goed,maar 
we hopen dat deze vers niet betekent dat allen behalve de moslims als schuldigen zullen worden 
gestraft, omdat op vele plekken in de Koran wordt de schuldige en zondige gelijkgesteld aan de 
niet-moslim, de ongelovige. 
Het paradijs uit de Koran lijkt heel veel op een aardse tuin zoals wij mensen ook kennen en ook de 
versieringen die men zal krijgen in deze paradijs lijkt heel veel op wat wij ook in deze wereld 
kennen. In dat geval zal er ook een tuinman nodig zijn en een juwelier anders moet God deze 
werken zelf uitvoeren. Stel je voor dat een van de bewoners van het paradijs zich benadeeld voelt 
en gaat stelen, dan zal hij toch wel in de hel moeten belanden. Mocht dit opgaan dan is de stelling 
dat het paradijs voor eeuwig is ook meteen ontkracht raken. 
En als Allah leiding geeft aan tuin en landbouw dan moet hij ergens ervaring hebben opgedaan in 
de agrarische sector. Mocht je willen beweren dat Allah alwetend is en dus deze kennis 
automatisch heeft dan is hij nog wel schuldig aan pesterijen en razernij. 
Als Allah de harten van mensen heeft verzegeld en deze hebben zondes begaan, dan dient Allah 
verantwoordelijk worden gehouden voor deze zonden en niet de mensen; gelijk de commandant 
van een leger verantwoordelijk is voor verlies of overwinning. Allah moet rekenschap geven voor 
deze zonden 
 en niet de zondaars. 
 

124. Dit zijn verzen van het Boek vol van Wijsheid. 
Hij heeft de hemelen geschapen zonder enige voor u zichtbare pilaren en Hij heeft op aarde 
hechte bergen gemaakt opdat zij niet beven met u. 
Hebt gij niet gezien, dat Allah de nacht in de dag doet overgaan en de dag in de nacht en dat 
hij de zon en de maan in dienst heeft gesteld?  
Hebt gij niet gezien, dat de schepen op zee varen door de gunst van Allah, opdat Hij u Zijn 
tekenen moge tonen? Loqmaan (XXXI, 3, 11, 30, 32) 

 
Dayanand: wat opmerkelijk dat de Koran wordt geacht wijsheden te bevatten maar in 
tegenspraak is met de wetenschap, zoals de mening dat de hemelen worden ondersteund met 
onzichtbare pilaren en dat de bergen vast gehecht zijn aan het aardoppervlak zodat ze niet 
kunnen bewegen. Zelfs mensen met zeer weinig scholing en opleiding kunnen niet zulke onzin en 
gebrabbel geloven.  
Wat een wijsheid is het om te stellen dat Allah de nacht in dag doet overgaan en de dag in nacht. 
Iedereen weet dat dag en nacht elkaar afwisselen, hier is geen wijsheid in te vinden. De Koran kan 
geen boek met ware kennis zijn, daar deze vers volledig aan stomheid grenst. 
Wat een onzin om te stellen dat schepen op zee door gunst van Allah varen omdat het duidelijk is 
dat ze voortgaan door machines of zeilen. Kan Allah een schip van steen of laten varen als zijn 
teken? Dit boek kan noch door God noch door een intelligente persoon zijn geschreven. 
 

125. Hij ordent het bestel van de hemel tot de aarde, daarna zal deze tot Hem opstijgen in 
een dag, waarvan de duur naar uw berekening duizend jaar is.  
Alzo is de Kenner van het onzichtbare en het zichtbare, de Almachtige, de Genadevolle, 
Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een uittreksel van een nietige vloeistof. 
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Zeg: "De doodsengel, aan wie gij toevertrouwd zijt, zal uw ziel nemen; dan zult gij tot uw 
Heer worden teruggebracht." 
Indien Wij het wilden, zouden Wij aan elke ziel haar leiding kunnen geven, maar Mijn woord 
werd bewaarheid: "Ik zal de hel met djinn en mensen allen tezamen vullen." A-Sadjdah 
(XXXII, 6, 7, 9, 12, 14) 

 
Dayanand: uit vers 6 kan men opmaken dat Allah beperkt is en op een bepaalde plek verkeert net 
als de mens, want was hij alomtegenwoordig geweest dan zou niet worden gesteld dat Allah de 
boel ordent (administratie voert) en dat het daarna tot hem zou opstijgen. Allah moet door de 
ruimte beperkt zijn omdat hij zijn engelen naar de aarde moet sturen en zelf in de hemel blijft. 
Hoe zal Allah ervan weten als zijn engelen op aarde worden omgekocht om de feiten aan te 
passen of zal ze het leven van een veroordeelde sparen? Hij kan dit alleen weten als hij alwetend 
is en alomtegenwoordig, maar dat is Allah niet. En als hij wel alwetend en alomtegenwoordig is 
wat is dan het nut om engelen te sturen en mensen op de proef te stellen. Hij kan ook niet 
almachtig zijn omdat het duizend jaar duurt voor zijn handlangers naar hem terugkeren.  
Als er een doodsengel is dan rijst de vraag hoe die zelf zal dood gaan? Als gezegd wordt dat de 
engel eeuwig leven heeft, dan moeten we aannemen dat Allah dus niet de enige is die eeuwig 
bestaat.   
We kunnen aannemen dat een engel niet veel mensen tegelijk naar de hel zal kunnen brengen en 
als Allah het fijn vindt om de hel te vullen met onschuldige die marteling moeten ondergaan dan 
is hij onrechtvaardig, onrechtmatig en wreed. Een boek met deze wijsheden kan nooit het woord 
van God zijn of zelfs van een geleerd persoon en wezen zonder rechtschapenheid, 
rechtvaardigheid en genade kan nooit heilig zijn. 
 

126. Zeg: "Vlucht zal u stellig geen voordeel brengen als gij voor de dood of voor het gevecht 
vlucht; slechts korte tijd zult gij genieten." 
O vrouwen van de profeet! Als iemand onder u schuldig is aan een openbaar onbetamelijk 
gedrag zal haar straf worden verdubbeld. En dit is gemakkelijk voor Allah. Al-Ahzaab (XXXIII, 
17, 31) 

 
Dayanand: Mohamed heeft deze vers geredigeerd om te voorkomen dat zijn soldaten het 
slagveld zouden ontvluchten en hij zeker was van hun inzet en zijn overwinning, groei van zijn 
rijkdom en zijn geloof. 
Als het de vrouwen van de profeet verboden is zonder sluier in openbaarheid te verschijnen 
waarom is het de profeet dan wel toegestaan. Is het juist dat de vrouwen gestraft worden en de 
profeet niet? 
 

127. Maar wie van u aan Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt  
Toen Zaid van haar scheidde, verenigden Wij haar met u in de echt, opdat er voor de 
gelovigen geen bezwaar mocht zijn ten opzichte van de vrouwen van hun aangenomen 
zonen, als zij van haar zijn gescheiden. Allah's gebod moet worden nageleefd. 
Er moet voor de profeet geen bezwaar zijn betreffende hetgeen Allah voor hem geordend 
heeft.  
Mohammed is niet de vader van één uwer mannen. 
O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar huwelijksgiften 
hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van haar. Wij hebben reeds kenbaar 
gemaakt wat Wij omtrent hun (gelovige) vrouwen en degenen die hun rechterhand bezit, 
hebben verordend, opdat er geen blaam u aankleve.  
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Gij moogt verlaten wie gij wilt en tot u nemen wie gij wilt, er rust geen blaam op u wanneer 
gij haar terugneemt van wie gij u afzijdig hebt gehouden 
Het is u hierna niet toegestaan vrouwen te huwen noch haar voor andere vrouwen te ruilen, 
zelfs al behaagt u haar schoonheid, met uitzondering van haar die uw rechterhand mocht 
bezitten. En Allah houdt de wacht over alle dingen. Al-Ahzaab (XXXIII, 32, 38, 39, 41, 51, 52, 
53) 

 
Dayanand: het is zeer onrechtvaardig om de vrouw te veroordelen in huis te blijven en de man 
kan vrij rondgaan. Willen de vrouwen dan niet verse lucht inademen, wandelen in open lucht en 
genieten van de natuur? Dit is ook de oorzaak dat veel moslimjongeren een zwervend en 
losbandig leven leiden. Zijn de bevelen van Allah en de profeet altijd in overeenstemming of zijn 
ze verschillend? Als het eerste geldt dan is het nutteloos te zeggen dat het bevel van beide moet 
worden opgevolgd, maar in het geval ze verschillend zijn dan moet een van de bevelen dus een 
fout zijn? Dan zou een van deze dus als God zijn en de andere als de duivel, en allebei zullen ze 
geëerd worden. 
Wat te zeggen van deze God van de Koran en zijn profeet die een boek hebben geschreven die 
toestaat dat een persoon zichzelf boven anderen stelt en alle voordelen boven anderen geniet? 
Het is ook overduidelijk dat Mohammed een wellustig persoon was anders had hij niet zijn 
schoondochter gehuwd. En Allah bewijst dat hij bevoordeeld is door een onjuiste daad als juist te 
verklaren. Zelfs een barbaar acht zijn schoondochter heilig. Hoe onjuist is het dat de profeet geen 
enkele wroeging voelde om toe te geven aan zo een wild en zondig gevoel.  
Als de profeet niet de vader van iemand was, wie was dan de vader van Zaid (de slaaf). Je kan je 
afvragen nu de profeet niet van zijn schoondochter kon afblijven hoe hij zich zou gedragen bij 
andere vrouwen. Geen enkele redenering kan dit vergrijp verzachten. Was het juist geweest als 
een andere getrouwde vrouw uit vrije wil de profeet ten huwelijk had gevraagd. Hoe wreed is dat 
de profeet kon scheiden van zijn vrouw als hij dat wilde en zijn vrouw zelfs niet van hem kon 
scheiden nadat hij ontucht had gepleegd.  
Als het nodig was dat niemand het huis van de profeet binnen met slechte bedoelingen dan moet 
het toch ook zo zijn dat de profeet dit ook doet. Hoe kan het dat de profeet zich gedroeg alsof hij 
een brevet had om dit soort dingen te doen en toch nog bewonderd wordt. Hij is zeker een idioot 
die gelooft dat de Koran de openbaringen van God zijn en Mohammed een profeet en Allah de 
ware God. Het is onbegrijpelijk dat de Arabieren zijn gaan geloven in zulke idiote en 
onrechtvaardige stellingen. 
 

128. En het past u niet de boodschapper van Allah lastig te vallen, noch dat gij ooit zijn 
vrouwen na hem zoudt huwen. Dat zou in de ogen van Allah inderdaad een grote (belediging) 
zijn. 
Betreffende hen, die Allah en Zijn boodschapper lastig vallen, Allah heeft hen in deze wereld 
en in het Hiernamaals vervloekt en heeft een vernederende straf voor hen bereid. 
En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat dezen er schuld aan hebben, 
dragen voorzeker de schuld van laster en een openlijke zonde. 
Vervloekt zijn zij; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood. 
Onze heer, geef hun een dubbele straf en vloek hen met een zware vloek. Al-Ahzaab (XXXIII, 
54, 58, 59, 62, 69) 

 
Dayanand: uit de verzen blijkt dat Allah niet gelijk voor allen is. Als hij de mensen commandeert 
om de profeet geen pijn te doen, dan was het juist geweest als hij de profeet had opgedragen 
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anderen ook geen pijn te doen. Waarom deed hij dit niet. Is Allah onderhevig aan pijn. Voelt Allah 
pijn, is hij hier bang voor. Als Allah pijn kan leiden dan kan hij nooit de ware God zijn. Is het 
verbod om Allah en zijn boodschapper niet lastig te vallen niet juist een vrijbrief voor deze twee 
om pijn toe te brengen aan wie zij willen. Moeten alle anderen pijn ondergaan behalve Allah en 
zijn profeet.  
Als het niet juist is om Mohammed en zijn vrouwen te benadelen dan moet het ook juist zijn dat 
anderen niet benadeelt worden. Als dit niet wordt geaccepteerd dan kunnen we aannemen dat 
God en zijn boodschapper bevoordeeld zijn en graag tweedracht zaaien. Hoe zullen de moslims 
zich voelen als iemand zou verkondigen dat ze moeten worden vastgebonden en gedood, net 
zoals, de Koran verkondigt ten opzichte van niet-moslims. De profeet was een zeer haatdragend 
mens daar hij bidde dat Allah de niet-moslims een dubbele straf en zware vloek moet geven. Dit is 
een zeer zelfzuchtige en onrechtvaardige standpunt. Misschien dat het de deugnieten onder de 
moslims zijn die zulke dingen doen. Zo waar is het dan een niet geschoolde mens gelijk is aan een 
beest. 
 

129. En het is Allah Die de winden zendt zodat zij wolken doen opstijgen, dan drijven Wij 
deze (de wolken) naar een verdord land en geven leven aan de aarde na haar dood. Zo is de 
Opstanding. 
Hij, Die ons door Zijn genade deze verblijfplaats heeft toegewezen, waarin ons geen last, 
noch vermoeienis raakt. Faatir (XXXV, 10, 36) 

 

Dayanand: wat een vreemde denkwijze is dit? Allah zendt de winden en doet de wolken opstijgen 
en zo brengt hij de doden tot leven. Dit kan niet gezegd worden van de ware God, omdat deze 
altijd op een constante wijze te werk gaat. Een huis kan niet bestaan zonder dat het is gemaakt en 
dat wat ooit is geschapen kan nooit eeuwig bestaan. Hij die een lichaam heeft en niks te doen zou 
hebben zal zich miserabel voelen en het lichaam is onderhevig aan ziektes. Als er ziektes ontstaan 
bij mensen die gemeenschap hebben met een man, hoeveel erg is het voor de persoon die met 
meerdere vrouwen gemeenschap heeft. Uiteindelijk zijn de moslims zelfs niet in hun hemel 
gelukkig. 

130. Bij de Koran, die vol van Wijsheid is,  
Gij zijt inderdaad één der boodschappers  
Op het rechte pad.  
Dit is een openbaring van de Almachtige, de Genadevolle. YaaSien (XXXVI, 3. 4, 5, 6) 

Dayanand: als de Koran het werk van Allah is waarom zweert hij er dan bij? Als de profeet 
daadwerkelijk een boodschapper van God was dan was hij afgebleven van zijn schoondochter. Het 
is dwaas om te stellen dat de moslims op het rechte pad verkeren, omdat alleen van hem gezegd 
kan worden het rechte pad te bewandelen die geloofd in de waarheid, de waarheid spreekt, 
handelt in de lijn van de waarheid en zijn gedrag in overeenstemming is met de dharma, m.a.w 
rechtvaardig en zonder vooroordeel. Noch de Koran, noch de moslims noch Allah voldoen aan 
deze voorwaarden. Als Mohammed daadwerkelijk de grootste profeet was geweest dan was hij 
de hoogst geleerde geweest en het meest deugdzame van alle mensen. Het prijzen van 
Mohammed door de moslims is als de marktkoopman die zijn eigen waar prijst. 

 
131. En de bazuin zal worden geblazen, en ziet! zij zullen zich vanuit hun graven naar hun 
Heer haasten. Maar hun handen zullen tot ons spreken en hun voeten zullen getuigenis 
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afleggen van alles wat zij hebben bedreven. Voorwaar, wanneer Hij Zich iets voorneemt is 
Zijn gebod slechts: "Wees", en het wordt. YaaSien (XXXVI, 52, 66, 83) 

Dayanand: hoe dwaas? Kan een voet ooit iets getuigen? Toen er niks was behalve Allah tot wie 
richtte hij zijn bevel en wie hoorde het en wat kwam tot zijn? Als er niks was dan is deze vers een 
domme en als er wel iets was dan is de stelling dat alleen Allah eerst was dan ook een valse. Er is 
veel tegenspraak in Koran, stellingen spreken elkaar tegen. Zaken worden vele keren herhaald, 
een warboel van woorden. 

132.En een beker zal hun worden rond gereikt uit een stromende bron.  
Helder, smakelijk voor de drinkenden,  
En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen.  
Rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren.  
En Lot was voorzeker een der boodschappers.  
Toen Wij hem en zijn familieleden redden,  
Met uitzondering van zijn vrouw die tot de achterblijvenden beboorde.  
En Wij vernietigden de anderen. A-Ssaffaat (XXXVII, 46, 47, 49, 50, 134, 135, 136, 137) 

Dayanand: de moslims zweren om geen wijn te drinken op aarde maar in hun hemel stroomt de 
wijn rijkelijk. Het is natuurlijk goed dat de moslims matigen op aarde, maar blijkens kunnen ze alle 
schade inhalen in hun paradijs. De mannen worden zoveel vrouwen aangeboden dat het moeilijk 
lijkt om te concentreren op een. Het moet een plaats zijn met vele ziektes.  

Als de bewoners van het paradijs lichamen hebben dan moeten ze ooit sterven, hebben ze geen 
lichamen dan kunnen ze hun lusten niet botvieren. Wat is dan het voordeel van zo een paradijs uit 
de Koran? Als jullie moslims geloven dat Lot een profeet was, geloven jullie dan ook dat hij 
kinderen heeft verwekt bij zijn dochters zoals beschreven in de Bijbel? Als het zo is dan is het zeer 
dwaas om zo een persoon als profeet te zien. Als Allah bescherming en redding geeft aan zulke 
mensen en zijn familie dan moet hij ook zo zijn als zij zijn. Een wezen die ouwe wijven verhalen 
vertelt en anderen doodt door vooroordeel kan niet de ware God zijn, zo een God kan alleen in 
het huis van de moslims wonen en nergens anders. 

133. Tuinen der eeuwigheid met de poorten wijd voor hen open;  
Op tronen rustend zullen zij daarin om overvloedig vruchten en drank roepen.  
En bij hen zullen vrouwen zijn, die haar blikken weerhouden, metgezellen van gelijke leeftijd. 
Derhalve vielen alle engelen neder,  
Doch Iblies niet, hij toonde hoogmoed en behoorde tot de ongelovigen.  
God zeide: "O Iblies, wat heeft u verhinderd te buigen voor hem, die Ik met Mijn Hand heb 
geschapen? Zijt gij te trots of behoort gij tot de (hoog) verhevenen?"  
Hij zeide: "Ik ben beter dan hij, Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen."  
God zeide: "Ga dan hier vandaan, voorzeker gij zijt de verworpene.  
En Mijn vloek zal op u rusten tot de Dag des Oordeels."  Hij zeide: "O mijn Heer, vergun mij 
dan uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."  
God zeide: "U wordt uitstel verleend,  
Tot de Dag van de bepaalde tijd." Hij zeide, Bij Uw eer, ik zal hen allen zeker doen dwalen. 
Saad (XXXVIII, 51, 52, 53, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83) 

Dayanand: als er tuinen en versieringen in de paradijs zijn zoals opgetekend in de Koran, kunnen 
ze nooit eeuwigdurend zijn noch kunnen ze daar eeuwig blijven omdat hetgeen dat is 
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samengesteld uit de elementen en nooit hebben bestaan voor haar samenvoeging zal zeker 
eindigen met het einde der werelden. Als deze onderdelen verdwijnen uit het paradijs hoe 
kunnen dan haar bewoners daar eeuwig verblijven? Bij het vestigen van dit geloof heeft 
Mohammed de Arabieren verleidt met beloftes van tronen met zachte kussens en overvloed aan 
drank en fruit. Het is overduidelijk dat de mensen in de omgeving van Mohammed het heel slecht 
hadden en in slechte omstandigheden leefden. Het is een zeer geslaagde truc van Mohammed 
gebleken door deze mensen te strikken door ze te verleiden met deze heerlijkheden. Eeuwig 
geluk kan niet bestaan daar waar er vrouwen zijn. Waar komen deze vrouwen trouwens vandaan? 
Zijn het vaste bewoners van het paradijs of zijn ze daar heen gebracht? Indien erheen gebracht 
dan gaan deze vrouwen op een gegeven moment zeker ook terug. En als het permanente 
bewoners van het paradijs zijn wat doen deze vrouwen dan in het paradijs tot de dag des 
oordeels? Hangen ze nutteloos rond en doen ze dan niks? 

Zie hier de schittering van Allah, alle engelen gehoorzamen hem door eer te bewijzen aan Adam 
behalve Satan, Iblis toonde hoogmoed. In vers 76 zegt Allah tegen Iblis “Ik heb hem met mijn 
eigen hand geschapen, ben je te trots om hem eer te bewijzen? Dit laat zien dat de God uit de 
Koran een persoon moet zijn geweest met handen zoals de mens heeft. Hij kan daarom nooit de 
alomtegenwoordige en almachtige God zijn. Iblis had gelijk door te stellen dat hij beter dan Adam 
was. 

Waarom werd Allah hier Rancunes om? Is het huis van Allah ergens in de lucht en niet op aarde? 
Waarom wordt de kaaba het huis van God genoemd? Hoe heeft de ware God zich kunnen 
scheiden van zijn creatie? Deze hele creatie behoort toe aan de ware God. Dit laat zien dat de God 
van de Koran een zekere landheer was. 

Allah vervloekte Iblis, Satan en zette hem gevangen, maar Satan kreeg hem zover dat hij vrij kwam 
tot de dag der opwekking. En Allah die niet ongevoelig was voor vleierij stemde in met zijn 
verzoek, Allah liet zich verleiden hem vrij te laten. Toen Satan vrij was zeide hij, dat hij alle 
mensen zou verleiden en laten dwalen. En Allah zeide “Ik zal u zeker vervolgen en allen in de hel 
doen belanden.  

Waardige lezer! Wie heeft de duivel aangezet tot het verleiden, Allah of hij zelf? Mocht het Allah 
zijn dan is hij een grotere duivel en als Satan uit eigen wil handelde dan doen anderen dit ook op 
deze wijze. Wat is dan de noodzaak van het bestaan van Satan? Als Allah Satan heeft vrijgelaten 
dan is hij medeschuldige aan de daden van Satan. Hoe schuldig is hij die eerst de diefstal 
faciliteert en dan de schuldige zelf wil veroordelen? Hoe onrechtvaardig is het van Allah om Satan 
de mogelijkheid te geven mensen te verleiden en dan deze mensen in de hel te gooien? 

 
134. Voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de 
Genadevolle. De gehele aarde zal in Zijn greep zijn op de Dag der Opstanding, en de hemelen 
zullen worden opgerold in Zijn hand. En de aarde zal door het licht van haar Heer schitteren, 
en het Boek zal neergelegd worden en de profeten en de getuigen zullen worden gebracht en 
er zal tussen hen met rechtvaardigheid geoordeeld worden en hun zal geen onrecht worden 
aangedaan. A-Zomar (XXXIX, 54, 68, 70) 

Dayanand: als Allah inderdaad alle zonden vergeeft leidt hij de hele wereld tot zondig gedrag. Hij 
is ook klaarblijkelijk wreed van karakter want als een slechte persoon vergeven wordt dan zal hij 
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zeker ook aangespoord worden tot slecht daden. Zelfs als de minste misdraging onbestraft blijft 
zal de wereld overspoeld worden met zondig gedrag. 

En hoe schittert Allah gelijk als vuur? Wie heeft het boek geschreven dat zal worden geraadpleegd 
tijdens het oordeel? Als Allah recht moet spreken met ondersteuning van profeten en getuigen 
dan hebben wij het hier zeker over een wezen die niet alwetend en almachtig is. Als hij niet 
onrechtvaardig is en gelijke recht spreekt dan moet hij iedereen berechten naar elks verdienste. 
Daden worden begaan in vorige levens of het huidige. Het is niet juist dan om zonden te 
vergeven, de harten te bezegelen, mensen onwetend te houden, ze laten verleiden door de duivel 
en ze dan te martelen in de hel. 

135. De openbaring van dit Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwetende.  
De Vergever der zonden, de Aanvaarder van berouw, de Gestrenge in het straffen, de Heer 
van genade. Ghaafir (XL, 3, 4) 

Dayanand: deze verzen hebben de bedoeling om de lichtgelovige en de onwetenden te verleiden 
om het boek te accepteren als afkomstige van de ware God. Een boek dat bol staat van 
onwaarheden. De Koran en de God van de Koran en zij die in dit boek geloven geven steun aan 
slechte daden en onrechtvaardigheden en ze promoten dat mensen zondes begaan. Het is een 
groot zonde om onrecht toe te staan of ervan weg te kijken. Het zijn deze leringen die de moslims 
aansporen om te zondigen en oorlog te voeren en bloed te vergieten. 

136. Zo voltooide Hij hen als de zeven hemelen in twee dagen, en Hij wees elke hemel zijn 
werk aan. Tot zij het bereiken, zullen hun oren, ogen en huiden tegen hen getuigenis 
afleggen over wat zij plachten te doen.  
En zij zullen tot hun huiden zeggen: "Waarom getuigt gij tegen ons?" Deze zullen 
antwoorden: "Allah Die alles heeft doen spreken - deed ook ons spreken. Haamiem Sadjdah 
(XLI, 13, 21, 22) 

Dayanand: heel goed moslims, is dit jullie almachtige God? Het kostte hem twee volle dagen om 
de zeven hemelen te voltooien. De ware God kan het universum in een oogwenk voltooien. Als 
God de oren, de ogen en de huid zielloos heeft gemaakt hoe kunnen ze dan getuigen? Als de 
moslim zou beweren dat Allah dit kan doen (hij geeft ze op de dag des oordeels bewustzijn) dan 
gaat Allah tegen zijn eigen wetten in. Wat eerst zielloos was kan niet later een ziel hebben. 

Wat helemaal absurd is, is de aanname dat wanneer oren en organen getuigen tegen de zielen, 
dat de ziel aan haar eigen organen en ledematen vraagt waarom ze tegen hem getuigen? Deze 
stelling is vergelijkbaar als dat iemand zou zeggen dat hij het gezicht heeft gezien van de zoon van 
een vrouw die onvruchtbaar is. Als de vrouw een kind heeft dan kan ze dus nooit onvruchtbaar 
zijn geweest. 

Als Allah de doden weer tot leven wekt, waarom dood hij ze dan eerst? Kan Allah zelf ook 
sterven? Als dit bevestigend beantwoordt wordt waarom denkt hij dan dat de dood iets slechts is? 
En in welk moslims huis zullen de zielen verblijven tot de dag des oordeels, en waarom moeten 
deze zielen allen ongelijk lang wachten op een oordeel zonder zelf hier enige schuld aan te 
hebben? Waarom beoordeelt Allah niet alle zielen apart naar hun daden zonder vertraging? Dit 
zijn de dingen die als een smet voorkomen op de Goddelijkheid van de God uit de Koran. 

137. Aan Hem behoren de schatten van de hemelen en de aarde. Hij vergroot en verkrimpt 
de voorziening voor wie hij wil. Hij schept wat hij wil. Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke 
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kinderen aan wie hij wil. Of hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar 
wie hij wil. Het is voor een mens niet mogelijk dat Allah tot hem zou spreken anders dan door 
ingeving of van achter een sluier. Of door een boodschapper te zenden om door Zijn gebod 
te openbaren wat Hij wil. Asjsjoera (XLII, 13, 50, 51, 52) 

Dayanand: God moet een onuitputtelijke hoeveelheid sleutels bewaren gezien dat hij al zijn 
schatten zal moeten opbergen en bewaken. Nogmaals is het kinderlijk dat Hij kan geven aan wie 
hij wilt en afnemen van wie hij wilt zonder rekening te houden met diens verdiensten. Als God zo 
een grillig wezen is, dan is hij onrechtvaardig. Let op de slimmigheid van de schrijver van de 
Koran. Het is met opzet zo opgesteld om ook de vrouwen te vangen en in de val te lokken. Als de 
Mohammedaanse God kan scheppen wat hij wilt kan hij dan ook een andere God scheppen? Als 
hij dit niet kan, moeten we dan aannemen dat zijn almachtigheid hier ophoudt? En als het God is 
nakomelingen geeft aan de mensen, wie geeft dan de nakomelingen aan de vogels, vissen, 
varkens etc., die een grotere aantal nageslacht hebben. En waarom kan hij de mensen geen 
nageslacht geven zonder dat de man en vrouw gemeenschap met elkaar hebben? Waarom 
verdoemd hij sommige vrouwen een leven van steriliteit en veroordeelt hij deze hiermee? Hij 
moet inderdaad een glorieuze God zijn, overwegend dat niemand in zijn nabijheid mag spreken. 
Maar heeft hij niet al eerder verklaard op een zekere plaats dat tot hem gesproken kan worden 
vanachter een gordijn, en dat zowel de engelen als de profeet tot hem mogen spreken. Als deze 
bewering over de engelen en de profeet waar is, dan zorgen ze er wel heel goed voor dat God 
doet wat ze willen. Als u zou stellen dat God alwetend en al-doordringend is (en dat is hij), dan is 
deze stelling dat hij spreekt van achter een gordijn en nieuws tot zich neemt als of het over de 
post komt geheel nutteloos. Als hij deze agenten en helpers nodig heeft, dan kan hij God niet zijn. 
Hij is eerder een zeer gewiekst menspersoon. Daarom kan de Koran nooit van heilige origine zijn.  

138. Hij Jezus is niets anders dan een dienaar van wie Wij Onze gunst schonken. Azzochrof 
(XLIII, 60) 

Dayanand: Als ook Jezus door God is gezonden waarom heeft hij dan ook de Koran gezonden 
wiens leer tegengesteld is aan die van Christus? Nogmaals, nu de Bijbelse leer tegengesteld is aan 
dat van de Koran, kunnen geen van beiden van heilige openbaring zijn. 

139. Grijp hem en sleurt hem in het midden van het laaiend vuur. En wij zullen hen met 
schone meisjes, die grote, mooie ogen hebben verenigen. Addochaan (XLIV, 48, 55) 

Dayanand: het is heel erg vreemd dat een rechtvaardige God mensen laat oppakken en sleuren. 
Als dit de God van de Mohammedanen is dan is het niet vreemd dat haar volgers de zwakke, 
hulpelozen en wezen sleuren? Helpt God ook bij de de feestelijkheden van de huwelijken. Als dat 
zo is dat is hij niet meer dan een koppelaar, gelijk aan hun Qazis. 

140. Wanneer gij de ongelovigen (in een oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij 
overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En hoeveel steden die sterker waren dan de stad die u 
heeft uitgedreven, hebben wij niet vernietigd. Het beeld van het paradijs dat aan de 
Godvruchtigen is beloofd; er zijn daarin stromen water dat niet bederft; en stromen melk 
waarvan de smaak niet verandert en stromen wijn, smakelijk voor degenen die drinken en 
rivieren van zuivere honing. En zij zullen er allerlei vruchten in hebben en vergiffenis van 
hun Heer. Mohammad (XLVII, 5, 14, 16) 

Dayanand: Dit bewijst dat de Koran, haar God, en Mohammed schuldig zijn aan het verstoren van 
de vrede op aarde, ze hebben de mensheid doen lijden, zijn zelfzuchtig en ontberen gevoel voor 
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de medemens. Zouden de moslims niet ook lijden als niet-moslims ze op dezelfde wijze zouden 
behandelen? Het was zeer onrechtvaardig van God om de steden te vernietigen die Mohammed 
hadden geweigerd. Is de Mohammedaanse paradijs, waarin er rivieren van puur water, melk en 
geklaarde honing stromen, op enigerlei wijze beter dan wat wij in de sterfelijke wereld kennen? 
Rivieren van melk wiens smaak niet verandert bestaan niet, omdat het in korte tijd verzuurd. De 
verlichte mensen hebben geen geloof in de Mohammedaanse geloof omdat het onmogelijke en 
onmenselijke zaken behelst. 

141. Wanneer de aarde hevig zal worden geschokt. En de bergen verbrijzeld. Zullen deze als 
stof worden verstrooid. De mensen aan de rechterkant, hoe gelukkig zijn de mensen aan de 
rechterkant. De mensen aan de linkerkant, hoe ongelukkig zijn de mensen aan de linkerkant. Op 
sofa’s doorvlochten met goud en edelgesteenten. Daarop nederliggende, naar elkander 
toegewend. Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen verouderen. Met 
bekers, kannen en kopjes gevuld uit een zilveren bron. Zij zullen daarvan geen hoofdpijn krijgen 
noch zullen zij dronken worden. En met fruit dat zij het liefst hebben. En met vlees van vogelen 
dat zij begeren. Er zullen schonen zijn met grote mooie ogen. Als verscholen paarlen. Voorwaar, 
Wij hebben dezen tot een wonderlijke schepping gemaakt. Wij maakten haar maagden. 
Beminnelijk, van gelijke leeftijd. En zult er uw buik mee vullen. En Ik roep de verschieten der 
sterren tot getuige. Al-Waaqiah (LVI, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 54, 
76) 

Dayanand: zie hier de vreemde stellingen van de auteur van de Koran. Feitelijk is het zo dat de 
aarde altijd in beweging is ook op de tijd door hem gegeven. Dit bewijst wel een ding, dat de 
auteur van de Koran geloofde dat de aarde stationair is (op een plek). Wilt hij de bergen doen 
vliegen alsof het zoveel vogels zijn. Zelfs als ze zouden veranderen in insecten en motten, het 
zullen kleine lichamen blijven. Waarom dan ontkennen dat ze weer geboren zullen worden? 

Inderdaad! De moslim God moet stoffelijk zijn, hoe is het anders mogelijk dat iemand aan zijn 
rechter of linker kant kan staan zoals geschreven in de Koran. 

Als er in het paradijs ligbanken zijn ingelegd met goud en gevuld met sterren, dan moeten daar 
ook timmerlieden en goudsmeden aanwezig zijn. Zullen er daar dan ook geen insecten zijn die ze 
zullen bijten en zo hun rust zullen verstoren.  

Wat doen de bewoners van het paradijs behalve de hele dag nutteloos op hun bank hangen? Als 
ze ijdel de hele dag zitten dan is het lastig om hun voedsel te verteren, die dan weer ziektes zal 
veroorzaken en zullen zo snel sterven. Maar als ze aan het werk zijn, dan verdienen ze hun 
levensonderhoud net zoals de stervelingen hier op aarde doen. Wat is dan het verschil tussen de 
paradijs en het leven hier op aarde? Natuurlijk is er geen verschil. 

Als de jongens altijd in het paradijs leven, dan leven daar ook hun ouders en schoonouders? Dit 
betekent dat daar een grote kolonie moet huizen waar dan ook verschillende soorten van ziektes 
zullen ontstaan vanwege het vuil en viezigheid dat wordt geproduceerd. 

Als zoals gesteld zij fruit eten, water drinken uit tuimelaars en wijn slurpen uit wijnglazen, waarom 
zouden ze dan niet hoofdpijn hebben en zich op vreemde wijze gedragen. Als het waar is dat ze 
zich daar tegoed doen aan fruit en aan het vlees van vogels en dieren, dan is het zeker dat ze te 
lijden zullen hebben aan allerlei ziektes. Er zijn zeker ook slachthuizen en slagerswinkels in het 
paradijs en er zal zeker hier en daar botten en beenderen te vinden zijn? Wij kunnen de moslim 
paradijs niet genoeg prijzen! Het lijkt beter te zijn dan Arabië. Natuurlijk als ze dronken zijn en zich 
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tegoed hebben gedaan aan het vlees en wijn in het paradijs, dan is er natuurlijk grote behoefte 
aan mooie meisjes en jonge knappe knapen, anders kan de drank hun hersenen aantasten, en ze 
veranderen in wilde maniakken. Het is daarom juist dat er genoeg bedden moeten zijn in paradijs 
om al deze mensen te kunnen voorzien. 

Het is natuurlijk logisch dat er jongeren moeten zijn in paradijs nu God daar ook maagden heeft 
geschapen. Maar ons is verteld dat de maagden in paradijs bestemd zijn voor de mannelijke 
stervelingen die het paradijs bereiken van deze wereld. Wat gebeurt dan met de mannelijke jeugd 
dan die in paradijs ronddwalen. God is terughoudend wat betreffende hun huwelijk, worden zij 
net als de maagden aan de kandidaat stervelingen gegeven van deze wereld? God geeft op dit 
punt geen helderheid en dit zien we als een grote fout van hem. Als vrouwen in het paradijs 
verenigd worden met mannen van hun eigen leeftijd, dan is dit niet juist, omdat de man altijd 
dubbele zo oud moet zijn als de vrouw, of ouder. Zoveel wat betreffende de Mohammedaanse 
paradijs. Wat betreffende de Mohammedaanse hel, haar bewoners moeten thohar eten, dit 
betekent dat er doornige bomen voorkomen in de hel die doorns dragen, en ze moeten heet 
water drinken. Dit zijn de martelingen die ze moeten ondergaan in de hel. 

142. Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende 
gelederen, alsof zij een hechte muur vormen. Assaf (LXI, 5) 

Dayanand: door het prediken van dit soort doctrines heeft de hij de Arabieren zover gekregen dat 
ze vochten en vijanden maakten van de mensen van andere landen en maakte zo van religie een 
instrument om oorlog te voeren en heeft zo onmetelijke leed veroorzaakt. Een wezen als deze kan 
geen verlicht persoon God noemen. Hij die twist creëert tussen de mensen is de ware oorzaak van 
hun ellende en pijn. 

143. O, profeet, waarom verbiedt gij u hetgeen Allah voor u wettig heeft gemaakt. Zoekt gij 
het behagen uwer vrouwen. En Allah is Vergevingsgezind, Genadevol. Dan is Allah zeker zijn 
beschermer. Indien hij van u scheidt, is het mogelijk dat zijn Heer hem betere vrouwen dan 
u zal geven, die Moslim zijn en onderdanig, gelovig, gehoorzaam, berouwvol, vroom, 
gewend te vasten, weduwen of maagden. Attahriem (LXVI, 2, 5, 6) 

Dayanand: als we hier even op reflecteren dan zien we dat God niet meer dan een bediende is 
van Mohammed om zaken te organiseren, intern en extern. Er worden twee verhalen verteld in 
relatie tot de eerste vers. Een is dat Mohammed ontzettend gek was op honing en water. Hij had 
vele vrouwen, en op een dag was hij verlaat terwijl hij dit drankje nuttigde in een van de huizen 
van een van de vrouwen. Deze vertraging irriteerde de andere vrouwen. Daarop zwoer 
Mohammed dat hij nooit meer het drankje van honing en water zou nuttigen. Het tweede verhaal 
gaat over dat Mohammed op een avond onderweg was naar het huis van een van de vrouwen. De 
vrouw was niet thuis, ze was naar haar ouderlijke huis gegaan. Mohammed daarop nam een van 
zijn slavinnen. Nadat de vrouw hiervan te weten kwam werd ze erg boos en liet Mohammed 
zweren dat hij dit nooit meer zou doen, daarop vroeg de profeet aan haar om de zaak geheim te 
houden en zij beloofde dit. Maar daarop ging Mohammed naar een andere vrouw van hem en 
vertelde haar het hele verhaal. God inspireerde Mohammed toen met de volgende vers: 

“O, profeet, waarom verbiedt gij u hetgeen Allah voor u wettig heeft gemaakt? Laat de wijzen 
maar beslissen of God optreedt als een bemiddelaar in de huiselijke zaken van mensen. En wat 
betreffende de karakter van Mohammed, is er genoeg duidelijk geworden aan de hand van de 
bovenstaande verhalen, omdat hoe kan een man, die heeft vele vrouwen, ooit een vroom 
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persoon of profeet zijn? Is hij niet partijdig en daarom dan ook zondig, die zich partijdig gedraagt, 
de ene vrouw vernedert en de andere eert. En hoe kan hij die niet voldoende heeft aan de vele 
vrouwen, maar zich ook vergrijpt aan de slaven, ooit moreel zijn, Godvrezend en vroom. Het is 
goed gezegd: 

“De losbandige is niet bang of beschaamd van zijn schandelijkheid”. Zelfs de God van deze 
mensen trad op als referee in de ruzies tussen de profeet en zijn vrouwen. Laat de wijzen maar 
zeggen of de Koran is geschreven door God of dat het het werk is van een onwetende en 
zelfzuchtige persoon. Vanaf de tweede vers blijkt dat als een van de vrouwen van Mohammed 
boos op hem werd, dat God haar dan dreigde dat als ze boos zou blijven dat Mohammed dan van 
haar zou scheiden, en dat hij dan Mohammed betere vrouwen zou geven, die dan nog maagd 
was. Elk mens met een klein beetje verstand kan begrijpen dat dit geen zaken zijn van God maar 
van een zelfzuchtig persoon die alleen uit is op zijn eigen gewin. Deze zaken laten duidelijk zien 
dat God al deze zaken niet heeft gezegd, maar dat het Mohammed was en niet God die alles 
verzon passend op dat moment en situatie om zijn zelfzuchtige doel te bereiken en al deze zaken 
aan God heeft toebedeeld. Niet alleen wij maar alle verstandige mensen zullen zeggen dat de 
Mohammedaanse God niet meer dan een regelaar was van de vrouwen voor Mohammed. 

144. O profeet strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en weest streng tegen. 
Attahriem (LXVI, 10) 

Dayanand: zie hier weer de wonderen van de Mohammedaanse God. Hij spoort de profeet en de 
Mohammedanen aan om te vechten met anderen die een ander geloof hebben. Dit is waarom de 
Mohammedanen altijd in oorlog verwikkeld zijn. Moge God genade hebben voor de moslims, 
zodat zij het vechten opgeven en in vriendschap met anderen kunnen leven. 

145. En de hemelen zullen uiteen splijten zodat deze op die dag zwak zullen zijn. En de engelen 
zullen op de zijde ervan staan. En op die dag zullen acht engelen de troon van uw Heer boven zich 
houden. En hij aan wie zijn boek in de rechterhand wordt gegeven zal zeggen; komt leest mijn 
boek. Maar hij wiens boek in de linkerhand wordt gegeven, zal zeggen: O was mijn boek mij maar 
niet gegeven. Al-Haaqqah (LXIX, 17, 18, 20, 26) 

Dayanand: wat een diepe filosofie en wat een opmerkelijke gevoel voor recht! Kunnen de 
hemelen ooit worden gedeeld? Is het als een stuk stof dat je het kan schuren. Als je de lucht 
boven de hemel noemt is dat tegen de leer van wetenschap. Het is zonder twijfel vastgesteld dat 
de God van de Koran stoffelijk is, omdat slechts hij die een lichaam heeft is in staat om op een 
troon te zitten en kan verordenen dat het gedragen moet worden door acht mensen op hun 
schouders. Daarnaast, we kunnen alleen van de voor en achterkant spreken van iets dat een 
lichaam heeft. Als God stoffelijk is, dan is hij natuurlijk gebonden aan een plek en kan hij daarom 
niet alwetend, alomtegenwoordig en almachtig zijn, noch kan hij op de hoogte zijn van de daden 
van de zielen. Om boeken te plaatsen van hun daden in de rechterhand van de deugdzamen en 
deze laten oplezen en ze dan naar de hemel sturen, en om boeken te plaatsen van hun daden in 
de linkerhand van de slechte en ze dan naar de hel sturen, en om recht te spreken met behulp van 
boeken is erg vreemd voor een alwetende God. Kan een alwetend wezen ooit zo handelen? Dit is 
kinderlijke gepraat. 

146. De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een Dag waarvan de maat vijftig duizend 
jaren is. De dag waarop zij zich uit hun graven zullen haasten alsof zij zich naar een bepaald 
doel spoeden. Al-Ma’aaridj (LXX, 5, 44) 



484 
 

Dayanand: als de dag vijftig duizend jaar zal duren dan zal de nacht zeker net zo lang duren. Maar 
als dit niet opgaat dan kan de dag nooit vijftig duizend jaren duren. Zullen God, zijn engelen, en zij 
die de boeken van het lot vasthouden zitten, staan of lopen gedurende die vijftig duizend jaren. 
Als dat zo is dan gaan ze allen ziek worden en omvallen. Zullen de doden uit hun graf opstaan en 
rennen naar de rechtbank van God. En hoe gaat het bericht ze bereiken in hun graf. Nogmaals, 
waarom moeten de arme mensen waarvan enkele deugdzaam zijn en anderen slecht, zolang in 
hun graf wachten. Is het gerecht van God gesloten op die dagen en zitten Hij en zijn engelen ijdel 
te zijn? Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig. Voor zover wij kunnen weten zullen ze 
rondhangen, denken over dit en dat, slapen, of genieten van theater en dansers en een leven van 
luxe en weelde leven. Laat staan het koninkrijk van God, zoiets kan zich niet een voordoen onder 
de heerschappij van een aardse koning. Wie anders dan barbaren kunnen geloven in dit soort 
zaken. 

147. En hij heeft u door verschillende stadia heen geschapen. Hebt gij niet gezien, hoe Allah 
de zeven opeenvolgende hemelen schiep. En hoe hij daarin de maan als licht heeft 
geplaatst en de zon als stralende lamp. Noeh (LXXI, 15, 16, 17) 

Dayanand: als God de ziel heeft geschapen, dan kan het nooit eeuwig of onsterfelijk zijn. Hoe kan 
het dan voor eeuwig in paradijs leven, daar alles wat ooit is geschapen eens zal verdwijnen. Hoe 
kan God de ene hemel boven de andere plaatsen, daar het vormeloos en doordringend is. Als je 
de naam hemel aan iets anders toeschrijft dan Akash (ether) dan is het nutteloos. Als hemelen 
over elkaar wordt geplaatst, dan kan je de zon en maan niet tussen ze in plaatsen. Als ze in het 
midden worden geplaatst dan zal alleen die direct boven en onder zijn verlicht worden, alle 
anderen vanaf de tweede hemel zullen in het donker verkeren. Maar dit is niet het geval, daarom 
is al dit onjuist. 

148. En zeg; “alle bedelhuizen behoren aan Allah; roept daarom niemand naast Allah aan. 
Al-djinn (LXXII, 19) 

Dayanand: als dit waar is waarom wordt dan de naam van Mohammed in de regel genoemd. “er 
is geen God dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper”. Dit gaat duidelijk in tegen de leer van 
de Koran, en als dat niet zo is dan moet de vers in de Koran onjuist zijn. Als de moskee het huis is 
van Allah dan zijn de Mohammedanen erg afgodisch, omdat als de Pauranieks en de Jains 
afgodisch zijn, omdat zij de beelden het huis van God noemen, waarom zouden de moslims net 
hetzelfde zijn? 

149. En de zon en maan zullen samengebracht worden. Al-Moddassir (LXXV, 10) 

Dayanand: kan de maan en zon ooit worden verenigd? Wat een nutteloos gedoe is dit. Wat heeft 
het voor nut om de zon en maan samen te voegen, en waarom zouden niet alle werelden worden 
samengevoegd. Kunnen deze onmogelijkheden ooit ontsprongen zijn van God? Zeker is dat het 
uitvindingen zijn van de dwazen en niet van verlichte mensen. 

150. En jonge mannen die niet verouderen zullen om hen rondgaan (om hen te bedienen). 
Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat verstrooide paarlen zijn. Zij zullen klederen van fijne 
groene zijde en zwaar brocaat dragen en zilveren armbanden. En hun heer zal hun een 
zuivere drank geven. Addahr (LXXVI, 20, 22 

Dayanand: waarom zijn er jongetjes van parelachtige uitstraling daar aanwezig? Kunnen zij in 
paradijs niet tevreden worden gesteld door volwassen mannen, en dat hun behoeften vervuld 
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door vrouwen? Het is geen wonder dat misdaad die sommige meest erge duivels plegen met 
jongetjes haar oorsprong vindt in de vers van de Koran. En waarom wordt er in het paradijs 
voortgetrokken door een deel van de bewoners te voorzien van bedienden. Zij die bediende 
worden zullen zich wel goed voelen, maar de bedienden ervaren ellende. En als God hun bekers 
vult met wijn, lijkt hij ook meer op een bediende. Wat behelst dan zijn glorie en macht. Raken de 
vrouwen in paradijs ook zwanger door de gemeenschap met de mannen en baren ze dan ook 
kinderen. Als dit niet gebeurt dat is de sexuele gemeenschap nutteloos, en als wel, dan waar 
komen de zielen dan vandaan. En waarom zijn deze zielen dan in het paradijs geboren zonder op 
aarde God te hebben aanbeden. Als ze daar geboren zijn zonder te geloven in de ware religie, dan 
hebben ze het paradijs bereikt zonder dit te verdienen. Wat kan onrechtvaardiger zijn dan dat 
sommigen mogen genieten van geluk door religieus te zijn en anderen dit ook krijgen zonder 
religieus te zijn?  

151. Een passende vergoeding voor hun daden. En een gevulde beker. De Dag waarop de 
Geest en de (anderen) engelen in gelederen opgesteld staan. Annaba (LXXVIII, 27, 35, 39) 

Dayanand: als de doden worden beoordeeld naar hun daden, waaraan hebben dan de Houris, 
engelen, en de parelachtige jongetjes verdiend dat ze eeuwig in het paradijs moeten verblijven. 
Als ze hele bekers met wijn op drinken, raken ze dan niet dronken en gaan ze niet met elkaar op 
de vuist. Ruh is de naam van een engel die sterker is dan de rest. Gaat God Ruh en de andere 
engelen opstellen als in een regiment. Gaat hij ze macht geven zodat ze de zielen die fouten 
maken kunnen bestraffen. Zal hij zelf dan zitten of staat hij. Als God al zijn troepen bijeen zou 
krijgen voor de dag des oordeels en zo Satan grijpen, dan wordt zijn heerschappij zeker gesteld. 
Wat een Godheid is dit. 

152. Wanneer de zon wordt omhuld. En wanneer de sterren dof worden. En wanneer de 
bergen verdwijnen. En wanneer de Hemel wordt opengelegd. Attakwier (LXXXI, 2, 3, 4, 12) 

Dayanand: het is erg achterlijk om te zeggen dat de zon dat een atmosfeer is opgevouwen zal 
worden of omhuld zal worden. Hoe vallen de sterren en hoe gaan de bergen die een levenloos 
entiteit zijn in beweging komen. Nogmaals, is de lucht een beest dat het kan worden opengelegd. 
Alleen de meest onwetende mensen die barbaren zijn kunnen zo praten.  

153. Wanneer de hemel wordt gespleten. En wanneer de sterren verstrooid worden. En 
wanneer de rivieren worden geledigd. En wanneer de graven werden geopend. Al-infitaar 
(LXXXII, 2, 3, 4, 5) 

Dayanand: prachtig oh filosofisch auteur van de Koran. Hoe zult u in staat zijn om de hemel open 
te splijten en de sterren te verstrooien. Zijn rivieren houten balken die in stukken gesneden 
kunnen worden en waar blijft het water als de rivieren zijn geledigd. Is een graf een dood lichaam 
dat het opgewekt kan worden. Al deze dingen zijn niet meer dan kinder gepraat.  

154. Bij de hemel met zijn huizen. Voorwaar, het is een glorierijke Koran, op een 
beschermde tafel. Al-Boroedj (LXXXV, 2, 22, 23) 

Dayanand: het is duidelijk dat de schrijver van de Koran geen kennis had van geografie en 
astronomie, waarom zou anders de lucht vergelijken met een kasteel met torens. Als hij de ster 
Aries en anderen benoemd als sterrenbeelden waarom geeft hij de andere sterren dan geen 
naam. Het zijn geen torens, maar zonnen. Als God de schrijver is van deze Koran dan ontbeert ook 
hij kennis en wijsheid, en is gezonken in grote dieptes van onwetendheid. 
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155. Voorwaar zij smeden een plan tegen u. En ook Ik smeed een plan tegen hen. Attaariq 
(LXXXVI, 16, 17) 

Dayanand: bedrieglijkheid is synoniem aan stelen. Is God dan ook bedrieglijk. Moet diefstal 
beantwoordt worden met diefstal, een leugen met een leugen. Als een dief bij een eervolle 
persoon inbreekt moet dan deze ook weer gaan stelen. Bravo, auteur van de Koran.  

156. En uw Heer komt en de engelen in rijen gerangschikt zijn. Op die dag zal de hel (hem) 
worden getoond. Al-Fadjr (LXXXIX, 23, 24) 

Dayanand: handelt de God van deze mensen als een commandant of politie inspecteur die zijn 
troepen aanvoert. Is de hel net een aarden werpbal dat het overal naartoe wordt gebracht. Als 
het dan zo klein is hoe is het dan mogelijk dat zoveel gevangenen kan behelzen. 

157. Zeide de boodschapper van Allah: laat de kamelin van Allah vrij in haar drinken. Maar 
zij verloochenden hem en verlamden haar, daarom vernietigde hun Heer hen volkomen om 
hun zonden en maakte het land met de grond gelijk. Asjsjams (LXLI, 14, 15) 

Dayanand: maakt God ook af en toe een ritje op zijn kameel. Als niet waarom houdt hij dan dat 
dier, en waarom breekt hij zijn eigen belofte door deze mensen te treffen met de pest voordat de 
dag des oordeels is aangebroken. Als hij deze ziekte aan de mensen heeft gegeven, dan moet hij 
dit hebben gedaan vanwege een straf, dan moet de dag des oordeels en de beoordeling van 
mensen op die dag niet meer zijn dan een valse doctrine. Deze vers over de kameel geeft ons het 
idee dat in Arabië in die dagen er geen andere dieren waren om op te rijden dan de kameel. Dit 
bewijst ook dat de Koran is geschreven door een inwoner van Arabië. 

158. Nee, als hij niet ophoudt, zullen Wij hem zeker bij de haren van zijn voorhoofd grijpen. 
Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd. Wij zullen ook onze wachters bijeen 
brengen. Al-alaq (LXXVI, 16, 17, 19) 

Dayanand: God ontkomt niet aan het uitvoeren van het werk van een bediende, dat van het 
sleuren van een persoon. Kan het voorhoofd ooit schuldig zijn aan liegen. Alleen de ziel kan zoiets 
doen. Kan hij ooit God zijn die de wachters van de hel beveelt net als de directeur van een 
gevangenis zijn bewaarders oproept.  

159. Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. Wat weet 
gij ervan wat de waardevolle nacht is. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod 
neder zeggende. Al-alaq (LXXVII, 2, 3, 5)  

Dayanand: indien de Koran is geopenbaard in een nacht, hoe kan het dan waar zijn als wordt 
gezegd dat een bepaalde vers is geopenbaard op een bepaald moment. Dat de nacht donker is 
kan iedereen weten zonder daarover te worden ingelicht. We hebben al gezegd dat er geen 
boven of onder is in de ruimte, maar er wordt gezegd dat de engelen en de heilige geest, op bevel 
van God, naar de aarde komen om de zaken te regelen. Tot zover spreekt de Koran van God, de 
engelen en de profeet, maar er wordt ook gesproken van een vierde wezen, de heilige geest. 
Niemand kan begrijpen wat er bedoeld wordt met de heilige geest. Deze vierde is een toevoeging 
waar de Christenen in geloven namelijk God, de zoon en de heilige geest. Als jullie 
Mohammedanen niet in deze drie geloven God te zijn, dan is dat zo, maar als de heilige geest erg 
verschillend is van de anderen, moeten we de andere drie dan heilige energieën  noemen? Als zij 
ook heilig zijn waarom wordt dan slechts een de heilige geest genoemd. Nogmaals, God vlokt bij 
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dag en nacht, bij paarden en andere dieren, en bij de Koran, het is de goeden niet gegeven te 
vloeken.  

Wij leggen deze kritiek over de leer van de Koran aan alle weldenkende mensen. Wat ons betreft 
kan dit boek niet het werk zijn van God, noch van een verlicht persoon, noch heeft het enige 
kennis. Wij hebben enkele van haar vele fouten uitgelegd zodat de mensen er niet in trappen en 
hun leven verspillen. Dat klein beetje waarheid dat het kent in overeenstemming met de leer van 
de Veda en andere wetenschappelijke werken is acceptabel voor ons net als het is voor andere 
verlichte mensen die vrij zijn van kwezelarij en vooroordeel. De rest is bijgeloof en fout. Het 
vergroot de ellende van de mensheid doordat het mensen tot beesten maakt, en het verstoort de 
vrede van de wereld door oorlog te bevorderen en door het zaaien van zaden van onenigheid. 
Daarnaast, staat de Koran vol met herhalingen van onzin. Moge God genadevol zijn aan alle 
mensen zodat zij elkaar lief kunnen hebben, in vrede met elkaar kunnen leven en elkaars geluk 
vergroten. 

Als alle verlichte mensen net als ons zouden wijzen op een onpartijdige wijze de vele fouten in de 
verschillende religies, is het niet onmogelijk dat alle ruzies zouden stoppen, en dat de mensen in 
vrede met elkaar zouden kunnen leven en een religie volgen, en dat dan waarheid zou triomferen. 
De wijzen en de rechtvaardigen hopen wij zullen de motieven begrijpen van de auteur op dit alles 
op te schrijven en dat ze er hun profijt mee kunnen doen. Wij verzoeken hen de fouten die 
onverhoopt zijn ingeslopen in het boek te verbeteren. 

Er blijft nog een zaak over voordat wij klaar zijn met de onderwerp. De Mohammedanen schrijven 
en en vertellen regelmatig dat in de Atharva Veda wordt gesproken over de Mohammedaanse 
religie. Het is voldoende om te zeggen dat er geen woordt in de Veda voorkomt over deze geloof. 

Mohammedaan: hebt u de hele Atharva Veda gelezen? Indien ja, dan hebben wij het over 
Allopanishad. Daar is het overduidelijk opgeschreven. Waarom zegt u dan dat er niks over de 
Mohammedaanse religie wordt gezegd in de Atharva Veda. Hier is een passage uit de 
Allopanishad: 

Asmallam Ille Mitra Varuna…………………………..Allorasul 

Mohammad Akbarasya Allo allam…………………...etc……. 

Er wordt overduidelijk gesproken over Mohammed zijnde de profeet, hiermee is het duidelijk dat 
het moslim geloof haar oorsprong heeft in de Veda.  

Dayanand: Als u de Atharva Veda niet hebt gelezen, kom dan naar ons en kijk naar haar pagina’s 
van begin tot eind,of u kunt naar elk ander persoon gaan die dat boek kent en lees met hem alle 
verzen van de twintig hoofdstukken. U zult nooit de naam van uw profeet erin vinden. En wat 
betreffende de Allopanishad, het komt niet voor in de Atharva Veda noch in haar antieke 
commentaren, genaamd Gopath Brahmana of in een van de Shakhas (hoofdstukken). We 
vermoeden dat iemand het heeft geschreven tijdens de heerschappij van Akbar. De schrijver blijkt 
iemand te zijn die een beetje kennis had van Sanskriet en van Arabisch, omdat in de tekst 
woorden van beide talen voorkomen. Bijvoorbeeld de Arabische woorden Asmallam Ille en de 
Sanskriet woorden Mitra en Varuna komen voor in de passage hierboven en hetzelfde is te zien 
door het hele boek. Als we naar haar betekenis kijken dan is het kunstmatig, ondeugdelijk en 
tegengesteld aan de leer van de Veda en de constructie van de woorden en zinnen zijn niet 
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grammaticaal. De volgelingen van andere geloven hebben verblind door kwezelarij ook andere 
Upanishads vervalst zoals de Swaroep Upanishad, Narsinhatapni, Ramtapni, Gopaltapni. 

Mohammedaan: nooit is de deze theorie over de Allo Upanishad eerder uitgelegd, hoe kunnen wij 
u dan geloven? 

Dayanand: onze stelling kan niet fout zijn of u het nu geloofd of niet. Uw bewering kan dan alleen 
geaccepteerd worden als zijnde waar als u op dezelfde wijze dat wij hebben laten zien dat het 
fout is, aan kunt wijzen waar de Allopanishad te vinden is in de Veda, de Gopath of in welk ander 
Shakhas en u voldoende kunt aantonen dat uw interpretatie in harmonie is met de inhoud.  

Mohammedaan: wat een geweldige religie hebben wij. Door het te aanvaarden kan je genieten 
van alle geneugten van deze wereld en toch verlossing bereiken. 

Dayanand: andere sektes beweren ook “de onze is de beste, alle andere zijn slecht”. Niemand kan 
verlossing bereiken zonder ons te volgen. Wiens bewering moeten wij voor waar aannemen, die 
van u of van hen? Het enige waar wij in geloven zijn, waarachtigheid in spraak, liefde, 
medemenselijkheid en soortgelijke deugden, maakt niet uit in welke geloof deze is te vinden, zijn 
aan te bevelen, terwijl ruzie, jaloezie en haat, verdeeldheid en soortgelijke duivelse praktijken 
zijn, en wie dit promoot die veroordelen wij. Als u waarlijk gedreven bent om de waarheid te 
kennen, omarm dan de Vedische religie. 
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Visie van Swami Dayanand 

Ik geloof in een religie gebaseerd op universele en eeuwig geldende principes die al van oudsher 
als waar wordt geaccepteerd door de mensheid, en ook voor de toekomst geldend zal blijven. Het 
gaat om de oorspronkelijke eeuwige religie. Deze religie staat boven de vijandigheid van de 
mensen onderling. Dat wat onwetende mensen en anderen die door sektes zijn beïnvloed 
prediken is het niet waard door de wijzen te worden gevolgd. Alleen die religie is het waardig om 
te worden gevolgd die door de waarachtige, zij die waar zijn in woord, daad en gedachte, 
algemeen welzijn nastreven, onpartijdig zijn en geleerd zijn. Al wat dat door deze waarachtige 
wordt verworpen is het niet waardig om je druk over te maken. 

Mijn begrip van God en alle andere objecten in het universum is gebaseerd op de leer van de 
Veda’s en alle andere ware Shastra’s, en is in overeenstemming met de leer van de zieners, vanaf 
Brahma tot en met Jaimini: “Ik geef u een statement van mijn overtuiging ter acceptatie door alle 
weldenkende mensen. Voor mij is alleen dat het waard om te worden geloofd en nagejaagd dat 
door alle mensen van alle tijden van toepassing is. Het is nooit mijn bedoeling geweest om een 
nieuwe sekte te beginnen. Mijn enige doel is om de waarheid te achterhalen en anderen te 
helpen deze te vinden, valsheid te verwerpen en anderen te helpen dit ook te kunnen doen. Was 
ik vooringenomen geweest dan had ik een van de heersende sektes in India opgehemeld. Maar 
dat doe ik niet. Maar in tegendeel, ik steun geen van de valse leringen geldende in India of welk 
ander land, nog ben ik tegen dat wat goed is en in harmonie met de lering van de ware religie. Het 
is een mens onwaardig om in tegenstelling te leven.” 

Hij alleen kan als mens worden gewaardeerd die beschikt over een gevoelig natuur en hetzelfde 
gevoel heeft voor anderen als hij heeft voor zichzelf, geen angst kent voor het onrechtvaardige 
hoe machtig die ook zijn, maar angst heeft voor de deugdzame hoe zwak die ook is. Nog meer, hij 
moet zich tot het uiterste inzetten voor de rechtvaardige, om ze vooruit te helpen, en zich 
waardig tegenover ze opstellen hoe arm en zwak ze ook mogen zijn en hoe verstoken ze ook 
mogen zijn van materiële rijkdom. En hij moet zich steeds inzetten om nederig tegenstand te 
bieden aan de kwaadaardige heersers van de aarde hoe machtig ze ook mogen zijn. Met andere 
woorden een man moet zich inzetten voor zover zijn macht reikt om onrecht te bevechten en 
rechtvaardigheid te versterken. Hij zal misschien ontberingen moeten doorstaan, zelfs de dood 
onder ogen moeten zien bij uitvoeren van deze plicht, maar om menselijkheid mag hij niet 
terugdeinzen. 

Koning Bhartri Hari en andere wijzen hebben hun visie in over dit onderwerp gegeven: 

1. BhartriHari; de mensen mogen hem prijzen of niet, geluk is zijn deel of niet, dood kan 
onmiddellijk intreden dan wel mag hij lang leven, maar een wijs persoon mag nooit het pad van 
rechtvaardigheid verlaten. 

2. Mahabharat; laat een persoon nooit ‘dharma’ (weg der rechtvaardige) verwerpen noch wegens 
lust, noch wegens hebzucht of om zijn leven te redden, omdat ‘dharma’ onvergankelijk is terwijl 
plezier of pijn vergankelijk is, de ziel is onsterfelijk, het lichaam vergaat. 

3. Manu; er is slechts één ware vriend die ons zelfs na de dood vergezelt. Alle andere verlaten ons 
zodra de dood is ingetreden. 
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4. Upanishad; het is de waarheid dat overwint, niet de leugen. Het is het pad der rechtvaardigheid 
die de wijzen hebben bewandeld, en het is door volgen van dit pad dat de zieners en 
rechtvaardigen de hoogste bron van waarheid hebben bereikt namelijk God. 

5. Upanishad; er is geen deugd hoger dan de waarheid; geen zonde lager dan valsheid, er is geen 
kennis hoger dan de waarheid, laat een mens daarom altijd de waarheid volgen. 

Laat alle mensen dezelfde vaste geloof hebben in de kracht van waarheid en rechtvaardigheid 
zoals beschreven in de verzen boven door de grote zielen van weleer. 

Nu zal ik een korte samenvatting geven van mijn geloof. Haar gedetailleerde expositie heb ik al 
gegeven in dit boek op de passen plekken. 

1. Hij, die wij Brahma noemen of de meest Hoge; hij die is Paramatma of de Superieure 
energie die het hele universum doordringt; Hij die is de ware personificatie van het 
Bestaan, Bewustzijn en Zaligheid; wiens natuur, attributen, en karakteristieken Heilig zijn; 
Hij die is alwetend, Vormeloos, Al-doordringend, Ongeboren, Oneindig, Almachtig, 
Rechtvaardig en Genadevol; Hij die de maker is van het universum en deze onderhoudt en 
weer ontmantelt; Hij die alle zielen de vruchten van hun daden geeft in strikte 
overeenstemming van hun voorwaarden van absolute rechtvaardigheid en die bezitter is 
van soortgelijke attributen, Hij is volgens mij de Grote God.  

2. Ik aanvaard de vier Veda's- de bewaarplaats van Kennis en Religieuze Waarheid, zijn het 
Woord van God. Zij omvatten alleen dat deel dat gekend wordt als Sanhita-Mantra. Ze zijn 
absoluut vrij van fouten, en zijn een autoriteit van zichzelve. Met andere woorden zij 
hebben geen andere boeken nodig om hun autoriteit te bevestigen. Net als dat de zon of 
een lamp door haar licht, haar eigen natuur toont en ook dat van andere objecten in het 
universum, zoals de aarde, precies zo zijn de Veda’s. De commentaren op de vier Veda’s, 
zoals de Brahmanas, de zes Angas, de zes Upangas, de vier Up-Veda’s, en de elf honderd 
en zeven-twintig Shakhas, die zijn uiteenzettingen van de Vedische teksten door Brahma 
en andere grote Rishis, ik zie deze werken als werken van afhankelijke karakter. Met 
andere woorden, ze worden voor autoriteit gehouden zolang ze niet in strijd zijn met de 
kennis en leer van de Veda’s. Onderdelen van deze werken die tegengesteld zijn aan de 
Vedische bevel verwerp ik totaal. 

3. Het praktiseren van gelijke rechtvaardigheid gepaard gaande met de waarheid in woord, 
daad en gedachte en soortgelijke deugden, dus dat in overeenstemming is met de wil van 
God zoals neergelegd in de Veda’s, dat noem ik Dharma (juist). Maar het praktiseren van 
dat wat niet vrij is van partijdigheid en onrecht zoals onwaar in woord, daad en gedachte, 
dus dat wat tegengesteld is aan de wil van God, dat noem ik Adharma (fout). 

4. De onsterfelijke, eeuwige principe die begiftigd is met aantrekking en afstoting, gevoelens 
van plezier en geluk, en bewustzijn, en wiens capaciteit van kennis gelimiteerd is, dat 
geloof de ziel te zijn. 

5. God en de ziel zijn twee verschillende entiteiten omdat zij in de kern verschillend zijn van 
natuur en bezitter zijn van andere attributen en karakteristieken. Maar ze zijn wel 
onafscheidelijk van elkaar, omdat zij de relatie hebben van doordinger en 
doorgedrongene en omdat bepaalde attributen hetzelfde zijn. Net zoals een materieel 
object altijd gescheiden is en zal blijven van de ruimte waarin het bestaat en net als dat 
de twee nooit een zijn geweest en ook nooit een zullen worden, zo ook zijn God en de 
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ziel. Hun gemeenschappelijke relatie is die van doordringer en doordrongene, van vader 
en zoon en soortgelijke. 

6. Voor mij zijn drie zaken zonder begin, namelijk, God, de ziel en prakriti, de materiële 
oorzaak van het universum. Ze zijn ook gekend als de eeuwige substraat. Omdat ze 
eeuwig zijn, zijn hun essentiële natuur, attributen en hun karakteristieken ook eeuwig. 

7. Substanties, eigenschappen, en karakteristieken, die het resultaat zijn van combinatie, 
houden op te bestaan bij oplossing of ontmanteling van dat eenheid. Maar de kracht of 
macht, door wiens deugd substanties met elkaar mengen, of van elkaar scheiden, is 
eeuwig verbonden aan dat substantie, en deze kracht zal het bewegen om soortgelijke 
vereniging en scheiding te zoeken in de toekomst. Vereniging en scheiden, Creatie en 
ontmanteling van de wereld en geboorte en sterven van de ziel gaat al eeuwig door. 

8. Dat wat het resultaat is van de combinatie van verschillende elementaire substanties op 
een intelligente wijze en in de juiste hoeveelheid en orde, dat noemen wij in al haar 
verscheidenheid Creatie. 

9. Het doel van de creatie is de essentiële en natuurlijke expressie van de creatieve energie 
van de Godheid. Eens vroeg iemand een ander “wat is het nut van de oog?” natuurlijk om 
te zien was het antwoordt. Hetzelfde is hier het geval. De creatieve geest van God kan 
worden geuit en de zielen kunnen de vruchten plukken van hun daden alleen als de 
wereld is geschapen. 

10. De wereld is geschapen. Haar maker is de hiervoor genoemde God. De wijze waarop het 
universum is samengesteld en het feit dat dode materie niet in staat is om uit zichzelf te 
bewegen naar verschillende vormen zoals zaden bewijst dat het een maker moet hebben. 

11. De gehechtheid van de ziel heeft een oorzaak. Deze oorzaak is onwetendheid die is de 
bron van zonde, het leidt ertoe dat mensen andere zaken gaan aanbidden dan god, ze 
verduisteren hun intelligentie dat weer leidt tot pijn en ellende. Niemand wenst gehecht 
te zijn, maar allen moeten het ondergaan. 

12. De verlossing van de ziel van pijn en ellende van alle verschijningsvormen en de tijd van 
totale vrijheid in de al-doordringende God en verblijven in zijn onmetelijke creatie voor 
een van te voren bepaalde periode en de terugkeer naar aarde na verloop van die periode 
behelst verlossing. 

13. De manieren om verlossing te bereiken zijn de aanbidding van God, met andere woorden, 
het praktiseren van Yoga, het doen van de juiste daden, het opdoen van de ware kennis 
door praktiseren van Brahmacharya, de omgang met wijzen en geleerden, liefde voor de 
ware kennis, reinheid van gedachte, en een actief leven leiden, enzovoort. 

14. Rijkdommen verkregen op rechtvaardige wijze behelst Artha, terwijl rijkdommen 
verkregen op foute wijze behelst Anarth. 

15. Genieten van legitieme wensen verkregen door eerlijk verdiende rijkdommen is Kama. 
16. De klasse en orde van een individu wordt bepaald aan de hand van zijn verdiensten. 
17. Hij alleen verdient de titel van Koning die begiftigd is met uitstekende kwaliteiten en 

nobele houding, en een uitmuntende karakter heeft, die volgt de weg van gelijke recht, 
die zijn onderdanen behandelt zoals een vader zijn kinderen behandelt en altijd 
verwikkeld is in het bevorderen van hun geluk en vooruitgang. 

18. Hij alleen verdient de naam onderdaan die bezit uitstekende kwaliteiten, een nobele 
houding, en goed karakter, vrij is van partijdigheid, de opdrachten van het recht opvolgt, 
is rechtvaardig en verwikkeld is in het geluk van zijn mede onderdanen als ook van zijn 
koning, die hij is ziet als een van zijn ouder en aan wie hij loyaal is. 
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19. Hij die eerst goed nadenkt voordat hij handelt, is altijd klaar om de waarheid te omarmen 
en om valsheid te verwerpen, die de slechten straft en de goeden helpt, voor anderen 
hetzelfde voelt als voor zichzelf, hem zie ik als juist. 

20. Devas zijn zij die zijn geleerd en wijs; asuras zijn zij die zijn dom en onwetend; rakshas zijn 
zij die slecht zijn en van zonde houden; en pishachas zijn zij die smerig zijn in hun 
gewoontes. 

21. Devapuja betekent om eer te bewijzen aan de wijzen en geleerden, aan de eigen vader, 
moeder, en opvoeder, aan de rondreizende predikers van waarheid, aan een wijze 
heerser, aan hen die een rechtvaardig leven leiden, aan vrouwen die kuis zijn en trouw 
aan hun echtgenoten, aan mannen die gewijd zijn en loyaal aan hun echtgenoten. Het 
tegenovergesteld van deze wordt genoemd Adevapuja. Het eren van de hierboven 
genoemde mensen houd ik voor juist, terwijl het aanbidden van dode materie, zielloze 
objecten houd ik voor fout. 

22. Opleiding (shiksha) is dat wat jou helpt om kennis te verkrijgen, cultuur, rechtvaardigheid, 
zelfcontrole en soortgelijke deugden; en wist uit onwetendheid en slechte gewoontes. 

23. De Puranas zijn de Brahmana geschriften, zoals de Aitreya Brahmana geschreven door de 
grote Rishi Brahma. Ze worden ook genoemd Itihas, Kalpa, Gatha, en Narashansi. De 
Bhagvat en andere soortgelijke geschriften zijn de echte en ware Puranas. 

24. Tirtha is dat waarmee de oceaan van ellende kan worden overgestoken. Het behelst de 
praktijk van waar in de spraak, in het bemachtigen van ware kennis, in het cultiveren van 
een gemeenschap van wijzen en goeden, in het praktiseren van Yama en andere delen 
van Yoga in het leiden van een actief leven, in het verspreiden van kennis en in het doen 
van goede werken. Zogenaamde heilige plekken op land en water zijn geen tirthas. 

25. Activiteit is hoger dan de bestemming, omdat het eerste voorgaat aan de tweede, ook 
omdat als de activiteit goed is gericht, het ook uitkomt; maar als het verkeerd wordt 
gericht, gaat alles fout. 

26. Het is aan te bevelen voor de mens om te voelen voor anderen zoals hij voor zichzelf 
voelt, om met ze te sympathiseren in hun verdriet en verlies en om te delen in hun geluk 
en verdiensten; het is verwerpelijk om anders te doen. 

27. Sanskar is dat wat voordeel brengt aan het fysieke, mentale en spirituele vooruitgang van 
de mens. Vanaf de conceptie tot de crematie zijn er in totaal zestien sanskaars. Het is aan 
allen gehouden om deze uit te voeren. Er mag niks meer worden gedaan voor de 
gestorvene nadat deze is gecremeerd. 

28. Het doen van Yajna is aan te bevelen. Het laat zien dat je respect hebt voor de wijzen en 
geleerden, in de juiste toepassing van de principes van chemie en fysieke en mechanische 
wetenschap die het leven bepalen, in het verspreiden van kennis en cultuur, in het 
uitvoeren van Agnihotra die bijdraagt aan het reinigen van de atmosfeer, water, regen en 
vegetatie, het draagt bij aan het welzijn van alle levende wezens. 

29. Een heer wordt genoemd Arya, terwijl een schurk een Dasya. 
30. Dit land wordt genoemd Aryavarta omdat het de woonplaats is geweest van de Aryas 

sinds het begin van de creatie. In het noorden wordt het begrensd door de Himalayas, in 
het zuiden door de Vindhyachala gebergte, en in het westen door de Attok (Indus), en in 
het oosten door Brahmaputra. Het land ertussen in wordt genoemd Aryavarta en de 
bewoners ervan sinds het begin der tijden Aryas. 

31. Een Achrya is hij die de kennis van de Vedas onderwijst en ook haar Angas en Upangas, 
die hun pupillen leert om juist te leven en weg te blijven van slechte gewoontes en 
ondeugden. 
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32. Hij alleen is een Shishya (pupil) die de capaciteit heeft om kennis te vergaren en ware 
cultuur, wiens moraal onwrikbaar is en die gretig is om te leren en die zijn leraar eert. 

33. Met het woord Guru wordt bedoeld moeder of vader. Het gaat ook op voor degene door 
wie ons geest versterkt raakt in waarheid en weg van valsheid. 

34. Hij is Prohitha die de Yajmana goed wenst, en altijd de waarheid predikt. 
35. Een Upadhyaya (professor) die in staat is om bepaalde delen van de Veda of van de Angas 

te onderwijzen. 
36. Shishtachar betekent het leiden van een deugdzaam leven, in het vergaren van kennis 

gedurende de periode van Brahmacharya in het onderscheiden van waarheid van valsheid 
met behulp van de acht vormen van bewijs zoals directe waarneming en het omarmen 
van waarheid en verwerpen van fouten. Hij die shishtachar praktiseert wordt genoemd 
shistha (heer). 

37. Ik geloof in de acht vormen van bewijs zoals directe waarneming. 
38. Hem alleen noem ik een Apt die altijd de waarheid spreekt, is rechtvaardig en juist en 

werkt voor het welzijn van allen. 
39. Er zijn vijf testen:- 1. de natuur, attributen en karakteristieken van God, en de leer van de 

Veda. 2. Acht vormen van bewijs zoals directe waarneming. 3. wetten van de natuur. 4. 
Het praktiseren van Aptas. 5. De puurheid en overtuiging van de eigen ziel. Het is ons 
allen geboden om met behulp van deze vijf testen waarheid van valsheid te 
onderscheiden en om waarheid te omarmen en valsheid te verwerpen. 

40. Propkar (filantropie) is dat wat om de mensen te helpen hun ondeugden te overwinnen 
en zo hun lijden te beëindigen, bevorderen van deugd onder hen en zo hun geluk te 
vergroten. 

41. Het staat de ziel vrij om daden te doen, maar het is aan God om de vruchten van deze 
daden te geven. Precies zo ook is God vrij om zijn goede werken te doen. 

42. Swarga (paradijs) is het genieten van extreem geluk en het verkrijgen van de middelen 
hiervoor. 

43. Narka (hel) is een ander naam voor het moeten ondergaan van extreem lijden en het 
bezit van de middelen daarvoor. 

44. Janma (geboorte) bestaat uit het aannemen van een vaste, zichtbare lichaam door de ziel, 
gezien in de relatie van tijd in drie vormen, verleden, heden, toekomst. 

45. Geboorte is een andere naam van de unie van de ziel met het lichaam, en de dood is 
oplossen van die link. 

46. Het accepteren van de hand met wederzijdse instemming van een persoon van de andere 
sexe op een publieke wijze en in overeenstemming met de regels van de wet zoals 
bepaald door de Veda’s en Shastra’s is het huwelijk. 

47. Niyoga is de voorlopige unie van de ene persoon met iemand van de andere sexe, beide 
partijen mogen behoren tot dezelfde klasse of de man mag behoren tot een hogere 
klasse, om het doel te bereiken daar waar het huwelijk haar legitieme doel niet heeft 
kunnen bereiken. Het is bedoeld voor extreme situaties, waarin er een sterfgeval is van 
een van de partners of als door ziekte de voortplanting elementen in de man of vrouw 
niet naar behoren werken. 

48. Stuti (verheerlijking) is het prijzen van heilige attributen of krachten of in het horen dat 
deze wordt verheerlijkt, met de bedoeling om het in het te fixeren in onze gedachte en 
het te verwezenlijken. Naast andere dingen inspireert het ons in de liefde voor God. 



494 
 

49. Prarthana (bidden) is het bidden tot God, nadat men zijn uiterste best heeft gedaan in het 
verkrijgen van kennis en ook andere zegeningen door unie met Hem. Het maakt ons 
nederig etc in de gedachten van de devote. 

50. Upasana (vereniging) gaat over ons zelf doen opgaan zo veel als mogelijk in de puurheid 
en heiligheid van de goddelijke energie, en het voelen van de aanwezigheid van de 
godheid in ons hart door te realiseren zijn al-doordringende natuur door het praktiseren 
van Yoga die ons in staat stelt om directe waarneming van God te hebben. Upasana 
maakt het mogelijk dat wij de grenzen van onze kennis kunnen uitbreiden. 

51. Sagun stuti behelst in het prijzen van God die bezit specifieke attributen die inherent aan 
hem zijn; terwijl Nirgun Stuti behelst in prijzen van God over attributen die vreemd zijn 
voor zijn natuur. 

Sagun Prarthana is het bidden tot God voor het verkrijgen van deugdzame kwaliteiten; 
terwijl Nirgun Prarthana behelst in vragen aan de Godheid om ons te verlossen van al 
onze fouten. 

Sagun Upasana is het overgeven van hetzelve aan God en aan zijn wil realiserend dat hij 
attributen bezit die in harmonie zijn met zijn natuur; terwijl Nirgun Upasana behelst het 
overgeven aan God en zijn wil realiserend dat hij verstoken is van attributen die vreemd 
zijn voor zijn natuur. 

Ik heb in het kort mijn geloof hier weergegeven, het wordt verder gedetailleerd 
behandeld in dit boek op de juiste plekken en ook in mijn andere werken zoals “Een 
introductie tot uiteenzetteing van de Veda’s”. 

Met andere woorden ik geloof dat wat waard is in de ogen van allen, zoals 
waarheidsgetrouw in spraak; en ik geloof niet in dat wat door allen als fout wordt gezien 
zoals liegen. Ik verwerp de onderlinge strijd van de sektes, omdat door het promoten van 
de eigen sekte, hebben zij de mensen tot vijanden van elkaar gemaakt. Het enige doel van 
mijn leven die ik daarvoor ook heb ingezet is het beëindigen van deze onderlinge strijd, 
prediken van universele waarheid, alle mensen bijeen brengen tot een geloof waardoor 
zij ophouden elkaar te haten, maar, juiste beginnen elkaar innig lief te hebben, in vrede te 
leven en te werken voor elkaars vooruitgang. Moge deze doctrine, door de genade en 
hulp van God, en met de ondersteuning van alle waarheidsgetrouwen, eerlijke en 
geleerde mensen die begaan zijn met het lot van de mensheid (Aptas) alle delen en 
hoeken van deze aarde bereiken zodat allen rechtvaardigheid krijgen, rijkdommen, 
vervulling van legitieme wensen en verlossing bereiken en zo zichzelf verheffen en in 
geluk leven. Dit is het hoofdoel van mijn leven. 

EEN WOORD AAN DE WIJZEN 

“Wilt u (AOM) O God, die is (Mitra), ieders vriend, (Varuna) allerheiligst, en 
(Aryama) heerser van het Universum, wees ons genadig. 

(Rig veda) Wilt u (Indra) O almachtige God, (Brihaspati) de heer van het 
Universum, de steun van allen, schenk ons kennis en kracht. Wilt u (Vishnu) O 
alomtegenwoordige en (Kurukrama) almachtig wezen, ons uw zegen schenken.” 

EINDE 
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APPENDIX 

Dit zijn de boeken die door de auteur zijn veroordeeld is zijn schema van studie: 

i. Grammatica:- 1. Katantra, 2. Saraswara, 3. Chandika, 4. Mugdhabodha, 5. Kaumudi, 6. Shekhar, 
7. Monorma, etc. 

ii. Woordenboek. Amarkosha etc. 

iii. Prosody. Urittaratnakar, tec. 

iv. Shiksha is de wetenschap die leert de juiste uitspraak van woorden en de wetten van klank. 

Atka Shiksham Pravakshyami Pranamyan matam yatha. 

v. Jotisha (astronomie)  

Shighrabodha, Mahurta, Chintamani etc, boeken van astrologie. 

vi. Poezie. 1. Naya ka bheda. 2. Kuvabja nand. 3. Raghuvansha. 4. Magha. 5. Kiratarjunira tec. 

vii. Mimansa: 1. Dhramasindhu. 2. Vratarka etc. 

viii. Vaisheshika: Tarkasangraha, etc. 

ix. Nyaya: Yogdisha etc. 

x. Yoga: Hathapradipka. 

xi. Sankhya: Sankhyatatwa kaumudi., etc. 

xii. Vedant: 1. Yagavasishtha. 2. Panchadashi. 

xiii. Medische zorg: Sharangdhar. 

xiv. Smriti: alle smiritis behalve de Manu smriti met de geïnterpoleerde versen. 

Alle Tantras, Puranas, Upapuranas, Ramyana van Tulsi Das. Rukmani Mangala etc, en alle boeken 
van dezelfde strekking geschreven in Bhasha.  
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De Tien Principes  van de Arya Samaj  

1. God is de primaire oorzaak van alle wetenschappen en alles dat we via die wetenschap 
aan de weet kunnen komen. 

2. God is bestaand, intelligent en gelukzalig. Hij is vormeloos, almachtig, rechtvaardig, 
genadevol, ongeboren, oneindig, onfeilbaar, zonder begin, onvergelijkbaar, de steun en 
heer van iedereen, alomtegenwoordig, zonder angst, onvergankelijk, onsterfelijk, eeuwig, 
heilig en de Schepper van het universum. Alleen hem komt verering toe. 

3. De Veda’s zijn geschriften met ware kennis. Het is de plicht van alle Arya’s ze te lezen, ze 
te horen en aan anderen voor te dragen. 

4. Iedereen moet bereid zijn de waarheid te aanvaarden en onwaarheid te verwerpen en 
deze te bestrijden. 

5. Alle handelingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met Dharma, dat wil 
zeggen na overweging van goed en kwaad. 

6. Het hoofddoel van de Arya Samaj is het goede te doen voor iedereen, oftewel het 
bevorderen van het fysieke, sociale en spirituele welzijn. 

7. Iedereen moet worden tegemoet getreden met liefde, redelijkheid en met waardering 
voor hun verdienste. 

8. Men moet streven naar het verhelpen van onwetendheid en het bevorderen van kennis. 

9. Niemand zal tevreden zijn met eigen welzijn alleen, wij moeten deze beschouwen als 
ondergeschikt aan het algemeen belang. 

10. Men moet zich bewust zijn van het volgen van een maatschappelijke altruïstische 
levenswijze. Terwijl iedereen vrij is om het individuele welzijn na te streven. 
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Swami Dayanand’s woorden van Wijsheid 

De Veda’s is de erfenis van de gehele mensheid; 

Waarheid is één en voor allen; 

Zo ook is het licht van de Veda’s voor allen; 

Daar er één God is, zo ook is er één openbaring en één religie voor allen; 

Wees een denker maar ook een doener; 

Wees een ziel maar ook mens; 

Wees een dienaar van God, maar ook een meester van de natuur; 

Een Arya moet bereid zijn om de waarheid te accepteren en het tegengestelde te verwerpen; 

Maak van de wereld een plek waar de waardige en nobele kan leven; 

Hoewel ik geboren ben in Aryavarta en er ook leef behandel ik de vreemdeling op dezelfde wijze 

als dat ik mijn eigen landgenoten behandel, om zo het menselijke ras te verheffen; 

Om communie met God te krijgen lees SATYARTHA PRAKASH 

 


