ÇRÉ MADHVA
Çré Çrémad Bhaktivedänta
Näräyaëa Gosvämé Mahäräja
Çré Madhva Äcärya's Verdwijningsdag
Çré Madhva Äcärya, Stichter van Dvaita filosofie
Geselecteerde citaten ter verheerlijking van Çré Madhväcarya
[Maandaag 6 februari 2006 is de goddelijke Verdwijningsdag van
Çré Madhväcärya (1238-1317 AD), een van de vier Vaiñëava Sampradäya Äcärya's. Om deze dag te herdenken presenteren we een
selectie citaten ter verheerlijking van Çré Mädhva Muni.]
_________________________________________________________

Çréla Näräyaëa Mahäräja,
Mahäräja, "Madhväcärya was een
rechtstreekse discipel van Vyäsadeva. Toen Madhväcärya
leefde, waren ongeveer 4.000 jaar verstreken, sinds Vyäsa
uit deze wereld verdween. Madhväcärya echter wist, dat
Vyäsadeva nog leefde en dat hij eeuwig is. Dus hij bad tot
hem in Badrikäçräma en smeekte hem, 'Ik wil jouw darçana hebben en door jou worden ingewijd.' En toen hij
zat te bidden, kwam Vyäsadeva onmiddellijk in persoon
naar hem toe en Mädhväcärya legde zijn wens voor, dat
hij hem initiatie moest geven. En daarna verdween Vyäsa."
Çréla Prabhupäda:
Prabhupäda "Çréla Madhväcärya is de oorspronkelijke Äcärya voor degenen, die tot de Madhva-Gauòéya
Sampradäya behoren." (Çrémad-Bhägavatam 6.1.40 purport)

Çréla Prabhupäda,
Prabhupäda "Deze Madhva Gauòéya Sampradäya is ook bekend als de Brahmä Sampradäya, want de
disciplinaire opvolging begon oorspronkelijk bij Brahmä.
Brahmä gaf instructies aan de wijze, Närada, Närada gaf
instructies aan Vyäsadeva en Vyäsadeva gaf instructies
aan Madhva Muni, of Madhväcärya." (Kåñëa Book, Introduction)
Çréla Näräyaëa Mahäräja,
Mahäräja "Na
Rämanuja kwam Madhväcärya.
Hij vestigde een bepaald gedeelte
van de Veda's en zijn filosofie
wordt viçuddhadvaita of dvaitadvaitaväda genoemd. In deze filosofie zijn vijf begripsmatige verschillen. Jij moet de vijf verschillen uitleggen."
Aranya Mahäräja,
Mahäräja "Madhväcärya heeft de filosofie gevestigd, dat er een verschil bestaat tussen brahma en
mäyä, een verschil tussen jéva en mäyä, een verschil tussen jéva en jéva en dat tussen verschillende manifestaties
van mäyä ook verschillen bestaan. Deze vijf typen verschillen worden dvaitaväda genoemd."
Çréla Näräyaëa Mahäräja,
Mahäräja "Zijn geestelijke beoefening
was bhakti en zijn doel en object was de service van de Allerhoogste Heer in de vorm van Väsudeva. Welke Väsudeva? Hij, die een karnroede in Zijn hand heeft. Deze
vorm werd ook geaccepteerd door Çré Caitanya Mahäprabhu."
http://www.purebhakti.com/teachers/
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