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EEL MENSEN HEBBEN OP VERSCHILLENDE MA- 

nieren bijgedragen aan de publicatie van dit belang-

rijke, spirituele boek. Er zijn er teveel om op te 

noemen, maar enkelen verdienen een speciale vermelding. 

De uitgever, Gauòéya Vedänta Publications, biedt grote 

dank aan Linda Davis voor haar donatie, die dit boek moge-

lijk maakte. Ze verlangt ernaar, dat de gerespecteerde Vaiñ-

ëava-lezer haarzelf, haar gezin en vooral haar vader, Wong 

Kee Tat, wil zegenen met een gunstige vooruitgang op hun 

spirituele pad. 

Met dank aan Sarvabhavana däsa, die verantwoordelijk is 

voor de vertaling van het boek uit het oorspronkelijke, Ben-

gaalse handschrift, en aan zijn gezin, dat hem op diverse ma-

nieren in het proces bijstond. 

Tenslotte dank aan Mandala Publishing voor hun toestem-

ming voor het gebruik van het kunstwerk van B.G. Sharma 

voor de omslag van de [Engelse] uitgave. 

 

 

 





iii 

N ONZE MODERNE WERELD ZIJN DE MENSEN 

voor het grootste deel het gevoel van hun relatie 

met de persoonlijkheid van God kwijtgeraakt. Aan 

de ene kant is het nu heel gewoon, dat mensen het bestaan 

van God in twijfel trekken, terwijl men aan de andere kant 

zelden mensen aantreft, die zich gewaar zijn van God als per-

soon en die voor God als persoon enige appreciatie hebben. 

Hoewel we niet uit ons bewustzijn en onze vocabulaire totaal 

afwezig zijn, is God als godheid compleet met attributen en 

kwaliteiten, die even beminnelijk als groots zijn, in de moder-

ne cultuur opvallend afwezig. De moderne wereld lijkt uit alle 

macht te worden gestructureerd en richting te worden gege-

ven op een manier, waarop men ten koste van alles de ver-

melding kan vermijden, dat Hij verleidelijke en boeiend 

mooie eigenschappen, naam en gedaante heeft. Waardoor is 

dat gekomen? En op welke manier is de persoonlijkheid van 

God geleidelijk gemarginaliseerd geworden en naar de verste 

uithoek van het grotere, sociale bewustzijn gedreven? Welke 

filosofieën, houdingen, of doctrines hebben aan deze collec-

tieve vervreemding bijgedragen? Belangrijker nog, welke filo-
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sofieën bieden inzicht in Zijn persoonlijkheid en onze intrin-

sieke, eeuwig persoonlijke relatie met Hem? 

De komst van dit speciale boek in het Engels beantwoordt 

deze vragen en biedt een perspectief van de historische, filo-

sofische en apocriefe invloeden, die hebben samengespannen 

om de persoonlijkheid van God te ontkennen. Het mag wor-

den gezegd, dat deze uitgave een mijlpaal betreft, want het 

biedt de lezer een unieke gelegenheid om de subtiele barrière 

in ogenschouw te nemen, die op heimelijke wijze tussen de 

persoonlijkheid van God en onszelf werd opgetrokken om 

onze natuurlijke, spirituele neiging om plezier en vreugde te 

zoeken in persoonlijke uitwisselingen met Hem te verhinde-

ren. 

Het gefragmenteerde geheel van filosofieën, die het onper-

soonlijke begrip van God uitdragen, staat onder diverse na-

men bekend, zoals mayavadisme (mäyäväda), monisme, im-

personalisme en boeddhisme. Deze contemplatieve scholen 

hebben in hun onderwijs een ‘ultieme waarheid’ geformali-

seerd, die op een misverstand berust en niet over persoonlijke 

attributen beschikt. De aanhangers van mäyäväda zoeken hun 

heil bij verwarrend woordspel en valse logica en eigenen zich 

op onrechtmatige wijze schriftuurlijke referenties toe, waar-

mee ze op valse gronden een ‘waarheid’ construeren, waarvan 

ze zeggen, dat deze ondergeschikt is aan en afhankelijk is van 

illusie, vandaar de naam mayavadisme (mäyä – illusie;  vädä – 

het pad van). In hun ogen is de wereld onecht en bevindt zich 

achter deze wereld het niets – waaruit op onverklaarbare wijze 

alles voortkomt. Er bestaat alleen illusie en met het verdrijven 

van illusie blijft het niets over. Zij hebben dus de aspiratie om 
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een staat van spiritueel niet-bestaan te bereiken bij wijze van 

verlichting van de pijn van de illusie van mäyä, een ondefini-

eerbare staat, die de boeddhisten nirväëa noemen. In werke-

lijkheid is de ‘spirituele zelfmoord’, die wordt gehuldigd door 

de mäyävädés, afkomstig uit een ontologische zelfverachting, 

die zijn hoogste oorsprong vindt in een oeroude vijandigheid 

jegens de allerhoogste, wetende God. In Voorbij Nirväëa 

wordt op heldere wijze uitgelegd, dat deze ideeën in de trans-

cendentale realiteit geen basis hebben en dat deze ingebeelde 

staten van spirituele non-existentie niet alleen op illusie berus-

ten, maar in de eeuwige, vedische wijsheid geen enkele steun 

vinden. Verder presenteert Voorbij Nirväëa de manier, waar-

op deze wanbegrippen en drogredenen door de eeuwen heen 

vorm hebben gekregen en het laat zien, welke grove en subtie-

le vormen ze kunnen aannemen, vooral in onze moderne we-

reld. 

Dit boek onderzoekt in het bijzonder de filosofie van Çré 

Çaìkaräcärya, wiens filosofisch foutieve interpretaties van de 

Veda’s zoveel invloed genoten, dat ze er niet alleen in slaag-

den het boeddhisme uit India te verdrijven, maar ook, dat 

hetgeen de meesten van ons nu voor hindoeïsme aanzien in 

werkelijkheid niets anders is dan het stempel van onpersoon-

lijk mäyäväda. Een uitspraak van de auteur is, dat 

“...gevoeglijk kan worden aangenomen, dat in werkelijkheid 

iedere filosofie, die de neiging heeft het rationele, logische en 

feitelijke begrip van de persoonlijke gedaante van de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods te verdunnen, te onderverde-

len, of met iets anders te verwarren op enig moment onder 

invloed heeft gestaan van de bedriegelijke krachten van het 
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mayavadisme.” Bovendien toont Voorbij Nirväëa aan, dat de 

doctrines van Çaìkaräcärya in de uiteindelijke analyse niets 

anders zijn dan een afgeleide vorm van boeddhisme – en op 

geen enkele wijze trouw is aan de oorspronkelijke, vedische 

wijsheid genaamd sanätana-dharma.  

De auteur van Voorbij Nirväëa, Çréla Bhakti Prajïäna Ke-

çava Gosvämé Mahäräja, was een leidinggevend leerling van 

de sterk invloedrijke, spiritueel voorganger, Çréla Bhaktisid-

dhänta Sarasvaté Öhäkura, een äcärya (geestelijk leermeester) 

van hoog kaliber in de Gauòéya traditie van de laat 19
de

 en 

vroeg 20
ste

 eeuw. De Gauòéya traditie maakt onderdeel uit 

van de antieke Brahmä-Madhva-Gauòéya sampradäya, een 

van de vier hoofdstromingen (sampradäyas) van het Vaiñëa-

visme (toewijding aan Çré Viñëu als de ene Allerhoogste Per-

soonlijkheid Gods). De Gauòéya filosofie vindt haar oor-

sprong in de leer van Çré Caitanya Mahäprabhu (15
de

 eeuw), 

een incarnatie van Bhagavän Çré Kåñëa en Yuga Avatära (in-

carnatie van God en de voorganger van dit tijdperk). Vooral 

de doctrine van acintya-bheda-äbheda-tattva (onbevattelijke 

gelijktijdige eenheid en verschil) uitgedragen door Çré Caita-

nya, die de lessen en inzichten van voorgaande äcäryas sa-

menvlocht en verder ging met uitleggen, dat God “gelijktijdig 

één is met en toch aanzienlijk verschillend is van Zijn schep-

ping, waartoe zowel bewuste wezens als niet-bewuste materie 

behoren.” Deze tattva of waarheid toont zonder twijfel de 

onderscheiden identiteit aan van zowel God als het levend 

wezen en de basis van hun relatie in kwalitatieve eenheid, 

maar met kwantitatief verschil. Verder toont Zijn leer van 

Daça Müla of Tien ontologische Waarheden aan, dat de säd-
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hya-vastu of het allerhoogste bereik van spirituele realisatie 

prema is – of het koesteren van liefde voor God, waarin het 

levend wezen geabsorbeerd raakt in de transcendentale liefde 

en genegenheid voor die allerhoogste persoonlijkheid van 

God, Çré Kåñëa. Een centraal kenmerk van de leer van Çré 

Caitanya is de verzekering, dat het hoogste aspect van God 

Zijn goddelijke, bewuste persoonlijkheid is, waardoor zowel 

Hijzelf als de lijn van äcäryas, die uit Hem neerdaalt, de ‘be-

wakers van devotie’ en ‘bewakers van het personalisme’ wor-

den genoemd. 

Verderop in het boek kunt u lezen, hoe Çréla Bhaktisid-

dhänta Sarasvaté Öhäkura onvermoeibaar predikte over de 

tekortkomingen van het mayavadisme, toen hij de waarheid 

aantoonde van Gods naam, faam, gedaante en persoonlijk-

heid door middel van samenvattend, schriftuurlijk en logisch 

argument. Hiermee zette hij de traditie voort en bewaarde hij 

de disciplinaire opvolging van Çré Caitanya, die teruggaat tot 

Çré Madhväcärya (12
de

 eeuw) en nog verder teruggaat naar Çré 

Brahmä zelf. Zijn sterke leerlingen volgden Çréla Bhaktisid-

dhänta Sarasvaté Öhäkura in zijn voetspoor en hebben het 

belangrijke werk van de verspreiding van zuivere toewijding 

op voortvarende wijze voortgezet, waarbij ze tegelijkerheid 

het bedrog van de leer van mäyäväda hebben onthuld.  

Drie vooraanstaande leerlingen hebben de weg gewezen in 

de campagne voor het keren van de arglistige progressie van 

het impersonalisme, waarvan de eerste de auteur van dit boek 

betreft, Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, 

wiens omvangrijke ondernemingen in dit boek tot hun essen-

tie zijn uitgekristalliseerd. Hij was ook de sannyäsa guru van 
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Çré Çrémad A.C. Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, die in het 

Westen van de wereld bekend staat als de stichter van de Ha-

re-Kåñëabeweging. Çréla A.C. Bhaktivedänta Svämé Mahäräja  

was een kampioen in toewijding, die pioneerde met onderwijs 

aan het Westerse publiek over de betekenis en de valkuilen 

van mayavadisme. De derde strijder was Çréla Bhakti Rakñaka 

Çrédhara Mahäräja, wiens persoonlijke naam notabene ‘bewa-

ker van toewijding’ betekent. Çréla Çrédhara Mahäräja was 

evenals de andere twee äcäryas een krachtig prediker, wiens 

welsprekende kennis van het Engels iedereen boeide, die hem 

hoorde spreken of zijn boeken las. De liefdevolle wijze, de 

grondige geleerdheid en de diepe realisatie van de hoogste 

waarheden van al deze äcäryas trokken vele zielen bij de val-

kuil van droge, onpersoonlijke speculatie weg naar de be-

trouwbare toevlucht voorbij nirväëa – het bereiken van prema 

of zuivere, spirituele liefde in een unieke, persoonlijke relatie 

met de al-aantrekkelijke, al-kennende, allerhoogste Persoon. 

In het huidige tijdvak wordt de poging om onschuldige 

mensen te behoeden voor het verlies van het spirituele zelf, 

zoals dat door het mayavadisme wordt uitgedragen, voortge-

zet door de äcärya en toegewijd hoeder, Çréla Bhaktivedänta 

Näräyaëa Gosvämé Mahäräja, onder wiens leiding en aanwij-

zingen dit boek uiteindelijk in het Engels tot stand is gekomen 

en is verschenen. 

Voorbij Nirväëa werd in 1934 oorspronkelijk door de au-

teur als een reeks Bengaalse essays gepubliceerd in het toon-

aangevende, religieuze tijdschrift van die tijd, “De Gauòéya”, 

onder de titel Mäyäväda Jévani (De ontwikkelingsgeschiede-

nis van het mayavadisme). 
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Het eerste concept werd in zijn geheel voorgelezen aan Çré-

la Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura, die “zeer verheugd en 

verrukt was om het te horen”. Omdat de redacteuren van De 

Gauòéya echter dachten, dat de essay’s voor de jaarlijkse edi-

tie te omvangrijk waren, besloten ze de essay’s in de toekomst 

als afzonderlijke afleveringen uit te geven. Dit ging niet ge-

beuren, want onder vreemde omstandigheden raakten de ar-

tikelen verloren of werden gestolen. Uiteindelijk werden ze in 

1941 teruggevonden en aan de auteur teruggegeven. Ze waren 

verborgen in een aktetas, waarin zich enkele zoekgeraakte 

handschriften en artikelen van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté 

Öhäkura bevonden. Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé 

Mahäräja beschouwde dit als een teken van het verlangen van 

zijn Gurudeva naar de publicatie van het werk en begon van 

voren af aan te werken aan Mäyäväda Jévani. 

In 1849 stichtte de auteur “Çré Gauòéya Patrikä”, een baan-

brekend ‘spiritueel nieuwsblad’, en in de loop der tijd werd 

“De ontwikkelingsgeschiedenis van het mayavadisme” als 

twintigdelige serie gepubliceerd vanaf de zomer van 1954 tot 

en met het najaar van 1955. Het boek, dat u vasthoudt, is een 

samenvatting van die serie, welke voor het eerst in 1968 werd 

gepubliceerd door Çréla Bhaktivedänta Vämana Gosvämé 

Mahäräja, de oudste leerling van Çréla Bhakti Prajïäna Keça-

va Gosvämé Mahäräja. Çréla Vämana Mahäräja verfijnde de 

oorspronkelijke Bengaalse tekst, bracht enkele toevoegingen 

aan en drukte het boek onder de titel, Vaiñëava Vijai. De En-

gelse uitgave is een getrouwe vertaling van de oorspronkelij-

ke, Bengaalse tekst, die werd overgenomen uit de editie van 

Çréla Vämana Mahäräja. 
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We vertrouwen erop, dat u de inhoud van Voorbij Nirväëa 

onthullend en verlichtend vindt. Dit boek gaat de strijd aan 

met uiteenlopende, modern filosofische wanbegrippen door 

uit te weiden over de geschiedenis, de invloed en de gevolgen 

van monistisch, onpersoonlijk mayavadisme. Het boek stelt 

onomwonden vast, dat mayavadisme in feite aveda (tegenge-

steld aan de vedische wijsheid) is en onder zijn schone schijn 

eenvoudig een vorm van boeddhisme behelst. Het boek doet 

tevens een onthulling over de manier, waarop in deze tijd grof 

en subtiel atheïsme verborgen gaan onder een verscheiden-

heid aan vormen in spirituele vermommingen om het on-

schuldige publiek te misleiden. 

We hopen, dat u genoegen schept in dit boek, dat u mee-

neemt op een reis door de tijd en door het filosofische gedach-

tengoed. Om het gemakkelijk te maken hebben we filosofi-

sche kwesties in duidelijk Engels uitgelegd en bieden we, waar 

dat nodig is, voetnoeten onderaan de pagina. Achterin het 

boek treft u een Glossarium (verklarende woordenlijst) aan 

met begrippen en karakternamen. De auteur legt herhaalde-

lijk uit, dat hij de hoofdpunten van het onderwerp blijft vol-

gen om het boek leesbaar te houden, en overlegt een litera-

tuurlijst aan degenen, die nader onderzoek naar het onder-

werp wensen in te stellen. Laat het zijn wat het is; terwijl het 

boek slechts een synopsis is van een groot onderwerp, is het 

een bewonderenswaardig werk vanwege de manier, waarop 

het zowel het grote plaatje van de ontwikkeling van het may-

avadisme laat zien als de bijtende details, die van wezenlijk 

belang zijn voor een diep begrip van de onderhavige materie. 
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Als zodanig biedt dit boek op zichzelf een omvattend begrip 

van mayavadisme, van zijn leven en zijn geschiedenis. 

Tenslotte, de hoofdredakteuren zouden Çréla Bhaktivedän-

ta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja graag willen dankzeggen voor 

het bijzondere voorrecht om aan deze uitgave te mogen wer-

ken. Alle onbedoelde vergissingen of weglatingen zijn geheel 

voor rekening van de hoofdredacteur. 

 

Voltooid op de gunstige Verdwijningsdag van 

Çréla Madhväcärya (10 feb 2003) 

 

Vaiñëava dasanudäsa 

De Redacteuren 
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(Bewerking van de eerste, complete uitgave van “De ontwikkelings-

geschiedenis van het mayavadisme” in 1968) 

Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja  

 

E BEWAKERS VAN TRANSCENDENTALE KEN- 

nis en de zielen, die erdoor zijn verlicht, hebben 

allemaal aangedrongen op de publicatie van “De 

ontwikkelingsgeschiedenis van het mayavadisme”.
1
 De kans, 

dat dit filosofische tijdschrift zich kon manifesteren, was in dit 

verduisterde tijdperk van Kali in feite heel klein. De omvang 

van de extensief atheïstische invloed met al zijn basale eigen-

schappen, neigingen en manier van denken kan nauwelijks 

worden onderschat. De literaire incarnatie van de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods en samensteller van de vedische 

geschriften, Çré Veda Vyäsadeva, vertelde in Canto Twaalf 

van Çrémad-Bhägavatam met een immens sterke, vooruitzien-

                                                 

 

1
 De oorspronkelijke titel van dit boek (- Red.). 
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de blik, dat de openbaring van de absolute waarheid in het 

tijdperk van Kali tegenover enorm grote problemen zou ko-

men staan. Dit werd meer dan vijfduizend jaar geleden voor-

speld en in dit huidige tijdvak ervaren we de overweldigende 

realiteit van deze voorspelling. 

Toen ik als een naiñöhika brahmäcari (celibatair monnik) in 

het heilige land van Mayäpur, Bengalen, woonde, kreeg ik in 

1915 de zeldzame gelegenheid om de klassen van mijn eer-

biedwaardige Gurudeva, Jagat Guru Oà Viñëupäda 108 Çré 

Çrémad Bhakti Siddhänta Sarasvaté Gosvämé Çréla Prabhupä-

da
2
 over Çrémad-Bhägavatam

3
 bij te wonen. Door na te den-

ken over de inleidende uitspraken van zijn lezingen begreep 

ik zijn volle overtuiging, die was gericht tegen mayavadisme. 

Met zijn instructies heb ik vier jaar later mijn omvattende 

studie van de correcte Gauòéya Vaiñëava siddhänta (bonafide 

filosofische conclusies) afgerond, waartoe mijn grondige trai-

ning in prediken behoorde en het verspreiden van de saìkér-

tana missie van Çré Caitanya Mahäprabhu. Op dat moment gaf 

Çréla Prabhupäda me genade en schonk me zijn zegen om alle 

schriftuurlijke waarheden en ontologie [herkomst van kennis 

                                                 

 

2
 Door zijn geestelijk leermeester met zijn volledige titel aan de lezers voor 

te stellen volgt de auteur het protocol van Vaiñëava etiquette door zowel 

liefde als respect te tonen. De leerlingen van Çréla Bhaktisiddhänta Saras-

vaté gebruiken dan ook de toegenegen verkorting ‘Çréla Prabhupäda’. 

3
 Çrémad-Bhägavatam: ook bekend als ‘Bhagavata Puräëa’, wordt door 

Vaiñëava’s beschouwd als kern en hoogtepunt van vedische kennis en 

vormt het natuurlijke commentaar op de Vedänta geschreven door Çréla 

Veda Vyäsadeva. 
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– vert.] te realiseren. Hij merkte dikwijls op, “Zolang de mäy-

äväda van Çaìkaräcärya in de wereld aanwezig is, staan er 

obstakels op het pad van zuivere, toegewijde dienst. Dus op 

deze aarde mag geen enkele plek zijn, waar het mayavadisme 

een toevlucht kan vinden.”  

Hoe langer ik in zijn gezelschap doorbracht en over zijn les-

sen nadacht, hoe meer ik me realiseerde, dat hij dit idee in al 

zijn brieven, essay’s, schriften, lezingen, commentaren, toe-

spraken en instructies uitdroeg. Het gevolg van zijn sterke, 

onwankelbare overtuiging tegen het mayavadisme was, dat 

het een diepe indruk op me naliet. Çréla Prabhupäda had on-

geveer een dozijn lezingen gegeven, waarin hij commentaren 

citeerde van Rämänuja, Madhväcärya en andere noemens-

waardige commentatoren op de filosofie van Vedänta, die ook 

sterk tegen het mayavadisme waren gekeerd. Plichtsgetrouw 

heb ik deze lezingen vastgelegd door ze op te schrijven en aan 

mijn verzameling toe te voegen. Na verloop van tijd, nadat ik 

zorgvuldig en grondig had beraadslaagd, was ik in staat enige 

realisatie te hebben en werd mij door Çréla Prabhupäda spoe-

dig opgedragen om te gaan prediken en om vooral het bedrog 

van Çaìkaräcärya’s mäyäväda-filosofie aan te tonen. Ik begon 

lezingen te geven aan het Ravenscroft College in Cuttack en 

ging verder met lezingen geven onder de intellectuele elites in 

onder andere Allahabad, Assam, Meghalaya, Calcutta en Ma-

thurä. Onderdelen van deze lezingen werden gepubliceerd in 

de “Dainik Nadia Prakash”, het dagblad van die tijd.
4
 

                                                 

 

4
 “Dainik Nadia Prakash” was een baanbrekend ‘spiritueel dagblad’ opge-

richt door Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté. (- Ed.) 
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In zijn Çärérika-bhäñya commentaar op Vedänta-sütra wijkt 

Çaìkaräcärya zo ver van de fundamentele axiomata van de 

Vedänta-sütra af, dat hij een werk schrijft, dat volslagen is 

tegengesteld aan de principes van de filosofie van Vedänta. 

Çaìkaräcärya zegt in zijn werk, dat de allerhoogste spirituele 

waarheid (brahman) vormloos, onpersoonlijk en niet over 

kwaliteiten beschikt. Çré Caitanya Zelf zei dan ook, “mäyävä-

di-bhäñya çunile haya sarva-näça – Als je dit begoochelende 

commentaar hoort, ben je gedoemd.” 

In geen van de vijfhonderdvijfenvijftig verzen van de Ve-

dänta-sütra wordt melding gemaakt, dat brahman over deze 

drie eigenshappen beschikt. Brahman kan niet vormloos, on-

persoonlijk en zonder kwaliteiten zijn. Als brahman niet over 

kwaliteit beschikt, waar komt dan Zijn eigenschap van genade 

vandaan? Als brahman niet over een persoonlijkheid be-

schikt, hoe kan men dan met Hem een relatie hebben? En als 

brahman ook niet over een gedaante beschikt, hoe kunnen 

dan zoveel heilige zielen lofzangen aan het stof op Zijn lotus-

voeten hebben geschreven? Deze uitspraken van Çaìkaräcä-

rya over brahman en zijn eigenschappen vormloos, onper-

soonlijk en zonder kwaliteiten zijn volslagen fout en mislei-

dend en zijn daarom atheïstisch en asurika
5
. Nergens in zijn 

Vedänta-sütra geeft Çréla Veda Vyäsadeva melding van deze 

                                                                                                     

 

 

5
 Asurika – Dikwijls vertaald als ‘goddeloos’ of ‘demonisch’. Een meer 

directe vertaling van de betekenis van het woord is a – tegen of anti, sura 

– het licht (van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods).  
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drie schaamteloos atheïstische kenmerken van vormloos, on-

persoonlijk en zonder eigenschappen. 

Çaìkaräcärya heeft deze drie gnostische en anti-theïstische 

concepten, die hij van het boeddhisme had afgeleid, er op een 

slimme manier ingevoegd en ze daarna op deskundige wijze 

boven zijn commentaar op de Vedänta-sütra gehangen. De 

brahman van de mäyäväda-filosofie, waarop door Çaìkaräcä-

rya werd gezinspeeld, is daarom eigenlijk niet het ware brah-

man. Dit zal in de loop van dit boek met overvloedig contex-

tueel bewijs worden aangetoond. Çaìkaräcärya fabriceerde 

een illusoire, verminkte en valse imitatie van brahman, die 

nimmer en op geen enkele wijze mag worden verward met de 

ware brahman, zoals omschreven in de vedische geschriften. 

De zielen, die leergierig zijn en graag “De ontwikkelingsge-

schiedenis van het mayavadisme” willen leren kennen, kun-

nen in de woorden van dit Voorwoord reeds met gemak de 

kern van het begin vinden. 

Het woord brahman zelf wijst op het bestaan van transcen-

dentale geluidsvibratie. Dit is de näma-brahman (Transcen-

dentale Naam) in “Hare Kåñëa”, die 500 jaar geleden werd 

gepredikt door Çré Caitanya Mahäprabhu. Mensen zonder 

affiniteit voor deze transcendentale naam, die in gebreke gaan 

van de esoterische notie van het woord brahman, zullen geen 

positief effect van hun chanten ervaren. Het rondzingen van 

de Hare Kåñëa mahä-mantra (grote mantra van bevrijding) 

was de belangrijkste reden voor het stichten van de Çré 

Gauòéya Vedänta Samiti in 1940. Het propageren en onder-

wijzen van Çré Caitanya’s saìkértana missie voor Kåñëa prema 

(goddelijke liefde) via het medium van de heilige naam is het 
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enige doel van deze alles omvattende organisatie. Het is de 

wens van de Allerhoogste Persoon, dat de waarheid van Ve-

dänta en sanätana-dharma in de wereld wordt geopenbaard 

vergezeld door het chanten van Zijn heilige namen. 

Toen ik in 1943 enige tijd in Chinsurah doorbracht in de pas 

geïnstalleerde kloostertempel, Çré Uddharan Gauòéya Math, 

had ik de gelegenheid om gedurende een week klassen te ge-

ven over Çrémad-Bhägavatam in de Sankriet Tol in Serampo-

re. Dit instituut was gesticht en werd geleid door de vermaar-

de geleerde, Çré Phanibhusan Chakravarté M.A., B.I. Hij be-

schikte over een uitgebreide en indrukwekkende bibliotheek, 

zoals gepast is voor een groot paëòita (schriftgeleerde) van 

zijn kaliber en met zijn kwalificaties. Het was werkelijk een 

schitterende verzameling van zeldzame vedische literatuur in 

de oorspronkelijke uitgaven, die niet langer worden gedrukt, 

en gaf me de gelegenheid om deze documenten naar harte-

wens te gebruiken. 

Op zekere dag ging ik door de honderden boeken heen, 

waarbij één boek, getiteld Lankavatära-sütra, mijn aandacht 

in het bijzonder trok. Om mijn nieuwsgierigheid tegemoet te 

komen las ik het in één ruk uit en ontdekte zeer interessante 

informatie. In een bepaald deel van het boek is vastgelegd, 

dat Rävaëa, de beruchte tegenstander van Çré Räma, naar het 

Kailaça Massief wilde gaan om Çré Buddha daar te ontmoeten 

en te beraadslagen over het impersonalisme. Het boek levert 

ook zeer indrukwekkend, overtuigend bewijs voor de staat 

van impersonalisme in Treta-yuga, meer dan een miljoen jaar 

geleden. Ik heb de relevante delen uit Lankavatära-sütra ge-

kopieerd en voor de duidelijkheid aan dit essay toegevoegd. 
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Toen ik voor de inachtneming van Dämodara-vrata in 1946 

in Väräëasé verbleef, werd de tijd getekend door een zeer in-

teressant incident. In Bodhi-Gäya trof ik de boeddhistische 

tempel aan, die onder leiding stond van een vooraanstaand 

äcärya van de mäyäväda Çaìkaräcärya sekte. Het tempelbe-

stuur werd geheel door hem bezet en hij was bovendien het 

enige lid van de commissie van zaakwaarnemers. Deze uiterst 

ongebruikelijke combinatie van functies wekte mijn nieuws-

gierigheid en ik ging naar zijn kantoor om hem te ontmoeten. 

Mijn bescheiden vraag luidde, “Bodhi-Gäya is een beroemd 

pelgrimsoord van boeddhisten, maar u bent daarentegen een 

äcärya van de Çaìkara sekte. Hoe bent u tempelpresident van 

een belangrijke boeddhistische tempel als deze geworden? 

Onderschrijft de Çaìkaräcärya sekte nu het boeddhisme? De 

laatste vraag zette hem in vuur en vlam en hij antwoordde, 

“Çaìkaräcärya was geen boeddhist! De Vaiñëava’s verklaren 

met afgrijzen, dat hij een boeddhist is. Het is schokkend! Hebt 

u ooit het boek, Lalita Vistara, gezien?” Nadat ik dit beaam-

de, verzocht hij me om de materie met de paëòita van de tem-

pel te bespreken. Hij riep hem bij zich en we hadden een paar 

diepgaande gesprekken en als afsluiting gaf de paëòita me het 

boek, Lalita Vistara. De feiten en het bewijsmateriaal uit dit 

boek worden eveneens op geschikte plaatsen geciteerd. 

Drie jaar later, in 1949, werd de “Çré Gauòéya Patrika” in-

gewijd als het Bengaalse maandblad van de Çré Gauòéya Ve-

dänta Samiti. Na verloop van tijd inspireerde de redacteur, 

Pujapäda Nityalélä Praviñöa Naräsiàha Mahäräja, me tot het 

tot stand brengen van de gedoceerde publicatie van “De ont-

wikkelingsgeschiedenis van het mayavadisme” door het te 
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laten drukken als een serie in twintig delen van zomer 1954 

tot en met najaar 1955. Dat was in feite de eerste editie van dit 

boek. 

De wensen van vele onderlegde personen en intellectuelen 

bleven vele jaren onvervuld ondanks hun talloze en aanhou-

dende verzoeken om dit boek in één boekdeel af te drukken. 

Over het algemeen kan men vele onvoorziene hindernissen 

verwachten, die zich in deze tijdelijke wereld aandienen. Bij-

zonder inzicht in de verborgen, fundamentele oorzaak van 

vertragingen bij het uitgeven van belangrijke, spirituele litera-

tuur echter kan worden verkregen door diep na te denken 

over de vertelling van Çréla Vyäsadeva in Çrémad-Bhägavatam. 

Hierin wordt duidelijk, dat Kali, die nog een kind is en nog 

niet op volle toeren draait, in alle vrijheid regeert en de we-

reld heeft overgenomen. Het gevolg van zijn invloed kan een-

voudig worden afgelezen aan de beklagenwaardige situatie en 

de gedegenereerde conditie van deze lijdende planeet. De 

aard van käla (Tijd) is om zich in cycli te bewegen. Door de 

Goddelijke Wil ervaren alle materiële scheppingen wisselende 

perioden van dualiteit – van licht en duisternis, geboorte en 

dood, kennis en onwetendheid. Voor ons huidige tijdperk van 

duisternis is voorspeld, dat de krachten van Kali-yuga zich nog 

gaan intensiveren. De normen van het menselijk gedrag, de 

ethiek, moraal en het oordelen hebben nu dusdanige lage ni-

veau’s bereikt, dat het voor toekomstige generaties moeilijk 

zal worden om deze te overtreffen – maar op de een of andere 

manier lukt het hen toch. 

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bekrachtigde Çré Çi-

va Mahädeva om als zijn gedeputeerde dienaar naar deze aar-



__________________________________________________________________________ 

xxi 

de af te dalen en een geboorte te nemen in een brahmaans 

gezin. In deze incarnatie zou hij een filosofie ontwikkelen, die 

logischerwijs aanvaardbaar zou zijn voor degenen, die ge-

keerd zijn tegen bhakti (devotie), tot het punt, waar ze bereid 

zouden zijn om God als onpersoonlijk te aanvaarden – met 

andere woorden, zonder persoonlijkheid en zonder eigen-

schappen. Hieronder volgt een levendige beschrijving van een 

gesprek, waarin Çiva aan Parvati de methode uitlegt, waarmee 

hij deze theorie ontwikkelde. 

vedärthavan mahäçästram mäyävädam avaidikam 

mayä eva kathitam devī jagatäà näçakäranät 

veda – de Veda’s; ärthavan – de betekenis hebben in; mahä – groot; çästram 

– geschriften; mayä – illusie; vädam – de theorie; avaidikam – is non-

vedisch; mayä – ik ben het; eva – die; kathitam – heb verteld; devī – O Go-

din; jagataà – van werelden; näça – de wortel; käränät – van vernietiging. 

Vertaling 

De grote schriftuurlijke theorie van het impersonalisme 

is non-vedisch, ofschoon hij zijn betekenis ontleent aan 

de Veda’s, O Godin. Ik was degene, die dit heeft verteld, 

want dit is de kern van de destructie der werelden. 

Mayavadisme is in feite versluierd boeddhisme. Çiva Mahäde-

va werd door Çré Viñëu geauthoriseerd om te incarneren en 

deze theorie te verspreiden. Atheïstische mensen kunnen zich 

alleen van hun natuurlijke, grondrechtelijk spirituele positie 

afkeren door atheïstische denkbeelden over te nemen. Om 

deze taak te volbrengen nam Çivajé een geboorte als Çaìkarä-

cärya en verspreidde met behulp van speculatieve logica en 
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bedriegelijke toevoegingen een verkeerde voorstelling van de 

vedische geschriften. Van Vedänta (de conclusie van vedische 

kennis) kunnen we leren, dat Çiva de meester van destructie 

is, dat Brahmä de heer van de schepping is en dat Viñëu heer 

en meeste is van de instandhouding. Om de krachten van Kali 

te versnellen verklaarde Çaìkaräcärya, “Deze wereld is illu-

sie! Deze wereld is vals! Hij bestaat niet echt!” Deze duistere 

leer vergezeld van een verborgen bedoeling brengt een vorm 

van valse wijsheid over op spiritueel inactieve mensen. De 

troosteloosheid in Kali-yuga wordt nog groter, wanneer de 

nihilistische filosofie zich op subtiele wijze door de samenle-

ving verspreidt. De mensheid kan zich niet meer redden en 

wordt op hulpeloze wijze door zijn eigen deuntje betoverd en 

door zijn eigen dans gecharmeerd en valt in de diepste duis-

ternis der onwetendheid. 

Definities en verklaringen, hypothesen en theorieën, die 

nergens in de Vedänta filosofie of in de Vedänta-sütra worden 

aangetroffen, werden op roekeloze wijze en zonder wroeging 

te krijgen door Çaìkaräcärya als ‘geopenbaarde vedische 

kennis’ gepresenteerd. Zelfs al zouden we zijn filosofie als 

doctrinaire kennis aanvaarden, zouden we deze moeten afwij-

zen en volkomen moeten uitsluiten van het vedisch pantheon 

vanwege de gebrekkigheid van zijn fundamentele ontologie. 

De mäyäväda theorie van Çaìkaräcärya kan op geen enkele 

wijze als kennisleer worden aanvaard. Dit is niet alleen mijn 

mening, maar ook de opvatting van alle voorgaande Vaiñëava 

äcäryas en voorgangers, die helemaal tot in de Oudheid te-

ruggaan. Bijvoorbeeld, in de Çäëòilya-sütra, Hoofdstuk Twee 



__________________________________________________________________________ 

xxiii 

genaamd “Bhakti Khaëòa”, treffen we in vers 26 het volgende 

aan, 

brahma-käëòaà tu bhaktau tasya anujïänäya sämänyätä 

Vertaling 

Het kennisonderdeel over brahman, dat algemeen wordt 

aanvaard, heeft devotionele toewijding ten doel. 

De kennis van de Hoogste Waarheid (brahman) bestaat om 

het pad van toewijding te verlichten. Kennis zonder liefde en 

toewijding heeft geen betekenis. Transcendentale kennis dient 

te worden gebruikt in dienst van de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods. Äcäryas van devotionele wijsheid geven ons in-

structies over de beste manieren en middelen om deze liefde 

te bereiken. Deze äcäryas zijn grote, heilige zielen en ik bid 

hen, dat ze deze nederige offergave, die in hun voetspoor 

volgt, niet over het hoofd mogen zien. Närada Muni schrijft 

over zowel Çréla Veda Vyäsa (de samensteller van de Vedän-

ta-sütra) als Çäëòilya als toegewijde auteurs van de hoogste 

orde. De grote Åñi Çäëòilya verheerlijkt ook de Vedänta-sütra 

als basisgeschrift van zijn werk en als de grondlegging van 

bhakti-yoga.
6
 

Veel verzen, zoals deze, zetten de pogingen van Çaìkaräcä-

rya om het impersonalisme te vestigen in perspectief. Het 

                                                 

 

6
 Bhakti-yoga – Het pad van spirituele realisatie door toegewijde dienst aan 

Çré Kåñëa. 
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ontkennen van de gedaante, de individualiteit, het vermogen, 

de rijkdom, de toebehoren en de geliefde metgezellen en toe-

gewijden van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, en Hem 

tot een raadsel maken en Hem de povere benaming ‘brah-

man’ geven, is verstoken van alle rationaliteit en is een non-

vedisch bedenksel. 

Mijn laatste, nedigere, maar niet minder dringende verzoek 

aan alle verstandige en intelligente personen, die naar vrijheid 

uit de greep van Kali verlangen, is een totaal verbod na te 

leven op de mäyäväda hypothesen van Çaìkaräcärya, nooit 

het oeverloze gebazel aan te horen over ongedifferentieerde 

vormlooheid en nimmer aan wie dan ook een enkel woord uit 

te spreken met betrekking tot het impersonalisme. Een to-

taalverbod op mayavadisme is gebaseerd op de sommatie van 

Çréla Kåñëadas Kaviraj Gosvämé in Çré Caitanya-caritämåta 

(Madhya-lélä 6.169), 

jévera nistära lägi’ sütra kaila vyäsa 

mäyävädé-bhäñya çunile haya sarva-näça 

jévera – de levende entiteiten; nistära – bevrijding; lägi’ – omwille van; sütra 

– Vedänta-sütra; kaila – gemaakt; vyäsa – Vyäsadeva; mäyävädé – van de 

impersonalisten; bhäñya – commentaar; çunile – indien horen; haya – wordt; 

sarva-näça – alom destructief. 

Vertaling 

Çréla Veda Vyäsa heeft de Vedänta-sütra gepresenteerd 

voor het welzijn van alle levende entiteiten, maar het 

aanhoren van het onpersoonlijke commentaar van Çaì-

karäcärya is uiterst destructief. 
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Alle toegewijden, vrienden en weldoeners van het Vaiñëavis-

me moeten deze sommatie volgen. We moeten het bovendien 

verhogen met de sublieme lessen van Çréla Bhaktivinoda Öhä-

kura, die aldus schreef,  

viçaya vimüòhaù äar mäyävädijan 

bhakti çunya duhe präna dhare akäraëa 

viçaya – materialisten; vimüòhaù – onwetendheid; äar – en; mäyävädijan – 

gelovigen van het impersonalisme; bhakti – toewijding; çunya – zonder; 

duhe – de twee; präëa – leven; dhare – bestaan; akäraë – zinloos. 

Vertaling 

Het leven van de materialist en de impersonalist in onwe-

tendheid is zinloos, omdat beiden verstoken zijn van 

toewijding.  

seyi duyer maòùye viçaya tabu bhalo 

mäyävädé saëga nähi mägi kona käla 

seyi – dat; duyer – de twee; maòùye – temidden van; viçaya - materialisten; 

tabu – is nog; bhalo – beter; mäyävädé – impersonalist; saìga - associatie; 

nähi – nooit; mägi – wil; kona käla – ooit. 

Vertaling 

Van deze twee is de grove materialist nog de beste, want 

met een impersonalist mag men helemaal nooit associë-

ren. 

mäyäväda doña yär ùådaye paçila kutarka 

ùådaye tär vajåa sama bhela 
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mäyäväda – impersonalisme; doña – vergif; yär – wiens; ùådaye – hart; pasha 

– ging binnen; kutarka – lawaai; ùådaye – hart; tära – zijn; vajåa - bliksem-

flits; sama – hetzelfde als; bhela – getroffen. 

Vertaling 

Het binnengaan van het hart in de toxische ruis van het 

impersonalisme, is hetzelfde als worden getroffen door 

een blikseminslag. 

bhaktira svarüpa äar viñaya äçraya 

mäyävädé’ änitya boliä saba kaya 

bhaktira – toewijding; svarüpa – essentie; äar – en; visaya – de allerhoogste 

persoon; äçraya – volmaakte guru; mäyävädé – impersonalisten; ‘änitya – 

van voorbijgaande aard; boliä – beschouwen; saba – hen; kaya - manifesta-

ties. 

Vertaling 

De kern is toewijding aan de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods en aan Guru, maar impersonalisten beschou-

wen hen louter als manifestaties van voorbijgaande aard. 

dhik tär kåñëa sevä çrävana kértana 

kåñëa aëge vajåa häane tähär stavana 

dhik – vijandig; tär – zijn; kåñëa – Çré Kåñëa; sevä – dienstverlening; çrävaëa 

– horen; kértana – chanten; kåñëa – Çré Kåñëa; aëge – lichaam; vajåa - blik-

seminslag; häane – lijkt op; tähär – zijn; stavana – gebeden. 

Vertaling 

De gebeden van degenen, die gekeerd zijn tegen het die-

nen van Çré Kåñëa en die vijandig staan tegenover het 
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horen en chanten van Zijn heilige namen, zijn als blik-

seminslagen op het lichaam van Çré Kåñëa. 

mäyäväd sama bhakti pratikul nähi 

ateva mäyävädé saìga nähi chät 

mäyäväda – impersonalisme; sama – gelijk; bhakti – toewijding; pratikula – 

tegen; nähi – nooit; ataeba – dus; mäyävädé – impersonalisten; saìga - asso-

ciatie; nähi – nooit; chäi – wil. 

Vertaling 

Niets is meer tegengesteld aan de toewijding aan de Al-

lerhoogste Persoon, Çré Kåñëa, dan het ontkennen van 

Zijn persoonlijkheid; daarom mag men (die het pad van 

bhakti gaat) nooit het gezelschap van een impersonalist 

aanvaarden. 

Met al deze instructies in ons hoofd moeten we ons altijd blij-

ven vasthouden aan de zuivere en smetteloze lessen van de 

grote Vaiñëava äcäryas (voorgangers) door hen onze enige 

toevlucht en bescherming van het transcendentale leven te 

maken. Toen Çréla Vyäsadeva de Vedänta-sütra componeerde, 

zag hij het hoogste goed van alle mensen voor ogen. De Ve-

dänta-sütra en de Bhakti-sütra
7
 zijn synoniem. Ze zijn beide 

uit dezelfde bron afkomstig en hebben hetzelfde doel. Dit 

werd kenbaar gemaakt op de voorgaande pagina’s, waar over 

de substantie van de Vedänta-sütra en de filosofie van de Ve-

                                                 

 

7
 Vedänta-sütra en Bhakti-sütra – de conclusie van Vedänta en het pad van 

bhakti, toewijding. Çrémad-Bhägavatam wordt ook als het natuurlijke 

commentaar op Vedänta beschouwd. 
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dänta werd beraadslaagd. De enige overweging, die blijft be-

taan, is de doeltreffendheid en het effect van näma-bhajana-

ñikña.
8
 

Het chanten van de heilige namen van de Allerhoogste Per-

soonlijkheid Gods, Çré Kåñëa, betreft de hoogste schriftuurlij-

ke waarheid. In Kali-yuga worden activiteiten zonder het toe-

gewijd chanten van de heilige namen van God niet goedge-

keurd. De grote äcäryas, de wijzen, de åñis en de munis van 

India hebben dit pad voorgeschreven als methode om onver-

gankelijke, transcendentale kennis en zegen te verkrijgen. 

Alle andere paden, hetzij jïäna (kennis), yoga, tapasya (so-

berheden), meditatie of iedere andere methode, zijn vruchte-

loos, tenzij ze worden vergezeld van het chanten van de heili-

ge namen van de Allerhoogste Persoon, Çré Kåñëa, en Zijn 

incarnaties. Iedere uitgedokterde deviantie of speculatieve 

aanname, waarin het chanten van de heilige namen van de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa en Zijn incar-

naties, niet wordt meegenomen, dient als incompleet en 

waardeloos te worden beschouwd. 

Sinds januari 1968 heeft Çréman Nava Yogendra Brahmäca-

ri een serieuze poging gedaan om “De ontwikkelingsgeschie-

denis van het mayavadisme” in boekvorm uit te geven. Ik ben 

hem verschuldigd. Çré Bhaktivedänta Vämana Mahäräja heeft 

zich immens veel moeite getroost voor de publicatie in de “Çré 

                                                 

 

8
 Nama-bhajana-ñikña – Instructie voor het devotioneel chanten van man-

tras, die de transcendentale namen van de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods bevatten. 
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Gaudiya Patrika” en heeft literaire wijzigingen en verbeterin-

gen aangebracht. Hoewel ik ziek ben, heb ik er mijn uiterste 

best voor gedaan, vooral het toevoegen van de ondertitel 

“Vaiñëava Vijaya” (Zege voor de toegewijden van Çré Kåñëa) 

aan de titel, aangezien zonder Vaiñëava’s de transcendentale 

waarheid niet kenbaar kan worden gemaakt. De waarheid 

moet altijd zegevieren!
9
 

Nederig vraag ik de lezers van dit boek om de inhoud zeer 

zorgvuldig te bestuderen. Door dit te doen kan men er zeker 

van zijn, dat men nimmer meer door de illusie van het maya-

vadisme zal worden geboeid en door dit te doen zal men in 

staat zijn anderen met gemak van het mayavadisme af te 

brengen. 

 

Bhakti Prajïäna Keçava, 

Akçaya Tritiya, 

Dinsdag 30 maart, 1968, 

17, Madhusudan, 482 Gour Era, 

17, Vaiçakh, 1375 Bengali Era 

 

 

 

                                                 

 

9
 Çrépad Bhaktivedänta Näräyaëa Mahäräja koos de huidige titel, Beyond 

Nirväëa (Voorbij Nirväëa), om te illustreren, dat zich achter het onge-

gronde wanbegrip van het monisme, impersonalisme en het niets een lie-

vere, complete, gevarieerde, transcendentale realiteit bevindt, die het 

hoogste doel van de Veda’s en het hoogste bereik van zelfgerealiseerde 

zielen vormt. 





 

1 

Filosofie van het mayavadisme, een ontwikkelingsge-

schiedenis 

De Brahma-sütra (3.2.3) stelt, 

mäyä mäträntu kärtsnyeänabhivyakta svarüpa tvät 

De droom van de dromer is alleen aan hem bekend, anderen 

krijgen er niets van mee.  

 

ET LEVEN BEGINT MET GEBOORTE EN EIN- 

digt met de dood. De tijd er tussenin wordt ge-

vuld met een verscheidenheid aan activiteiten 

en ervaringen genaamd ‘levensgeschiedenis’. Als we echter de 

levensgeschiedenis van het mayavadisme (mäyäväda) in ogen-

schouw nemen, moeten we voorbij de overgangen van ge-

boorte en dood kijken. We moeten zijn verre oorsprong ont-

doen van zijn bedekking, zijn ‘prenatale’ activiteiten of de 

geschiedenis van zijn laatste leven, evenals de enorm grote 
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invloed, die het op anderen heeft overgebracht, nadat het uit 

deze wereld was vertrokken. Met andere woorden, om het 

mayavadisme als filosofie volkomen te begrijpen moeten we 

het onderzoeken in de context van voorgaande ideeën, die de 

factoren voor het verschijnen vormden, evenals de achtereen-

volgende ontwikkeling en mutaties als school van het denken 

en zijn invloed op onderliggende filosofieën en nieuwe filoso-

fieën, die erna zijn verschenen. 

Om zich te manifesteren had het mayavadisme een be-

staande grondslag van het denken nodig, een ‘echte substan-

tie’, die zou moeten dienen als fundament voor zijn verschij-

ning als steun en voor zijn geldigheid. Bij de bespreking van 

een gegeven kwaliteit is het niet meer dan logisch om de enti-

teit, welke over die kwaliteit beschikt, in de discussie te be-

trekken. Zonder een dergelijke referentie wordt een omvat-

tende en vergelijkende analyse van het onderwerp belemmerd 

en gaat een diep begrip van zijn ware aard potentieel verlo-

ren. 

Een biografie van het mayavadisme 

Het is voor mij moeilijk om een inschatting te maken met 

betrekking tot het doel van het schrijven van een dergelijke 

verhandeling en in welke mate het geheel kan worden bereikt. 

Niettemin bestaat er een aanzienlijk verschil tussen een feite-

lijk historische biografie en een gegeneraliseerde, speculatieve 

vertelling gebaseerd op vermoedens. Een authentieke biogra-

fie is een lijvige verhandeling, die een brede invloed op de 

lezer ten gevolge heeft door hem helemaal de gelegenheid te 
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geven de eigenlijke waarheid te leren kennen. Veel opper-

vlakkig onderzochte biografieën worden door schrijvers ge-

schreven, die zich tegoed doen aan het ventileren van halve 

waarheden, die alleen door henzelf zijn gewaarmerkt. De au-

thentieke biograaf daarentegen beschrijft werkelijke feiten en 

gebeurtenissen en geeft de lezer een kans om de geschiedenis 

objectief te verifiëren en te ervaren. De laatste benadering 

inspireert mijn pogingen om een goed onderzochte en histo-

risch feitelijke biografie van het mayavadisme voor te leggen. 

In de loop van het analyseren van de filosofie van het maya-

vadisme heb ik de voorkeur gegeven aan biografieën van 

vooraanstaande volgelingen van de mäyäväda school. Het 

voordeel van een methodische presentatie van deze biografie-

en is, dat het de standaardbenadering volgt, die wordt aange-

troffen in de biografieën van andere filosofen en filosofieën, 

zoals bijvoorbeeld die van de Vaiñëava traditie. Dit geeft de 

lezer de gelegenheid om de fijnere punten te vergelijken en 

het biedt een omvattend gezichtspunt, zonder hetgeen de 

markante feiten verborgen blijven. Van alle mäyäväda filoso-

fen is de meest illustere en exemplarische persoonlijkheid, die 

ieders respect waard is, de wereldvermaarde Çré Çaìkaräcä-

rya. De geschiedenis en grondbeginselen van de mäyäväda 

filosofie ontlenen het meest aan zijn leven, activiteiten en leer. 

Het pad van ‘spirituele groei’ 

Het aforisme uit de Vedänta, ‘tat tu samavayat’ (Brahma-sütra 

2.2.4) zegt, dat de waarheid (brahman) alleen volkomen kan 

worden gerealiseerd door het rechtstreekse en gunstige pad te 
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kiezen. Het indirecte, inductieve pad van het empirisme is 

moeilijk en schadelijk en leidt tot frustratie vanwege de ge-

brekkige aard van defecte, materiële zintuigen. Maar wat is 

dat gunstige pad? En met welke houding kan men op succes-

volle wijze bij de waarheid komen? 

Het kroonjuweel van de Vaiñëava voorgangers, Çréla Rüpa 

Gosvämé, schreef aan het begin van zijn boek, Bhakti-

rasämåta-sindhu, “anukulyena kåñëanuçilanam”, hetgeen zich 

vertaalt als ‘de cultivering van een authentiek begrip en een 

ware realisatie van Çré Kåñëa is alleen mogelijk met een gun-

stige houding’ (waarbij Çré Kåñëa Parabrahman of de hoogste 

waarheid is). Een goedgezinde houding is in feite altijd essen-

tieel, als men met ondernemingen succes in het leven hoopt te 

krijgen. Maar in aangelegenheden met betrekking tot de reali-

satie van de hoogste waarheid is het afwijzen van alles, dat 

ongunstig is voor spirituele vooruitgang, onvermijdelijk. Dit 

wordt ook bevestigd in de Hari-bhakti-viläsa (11.676), “anu-

kulasya saàkalpaù pratikulasya vivarjanam – Een bijzondere 

eigenschap in de cultivering van bhakti-yoga is de vastbeslo-

tenheid om gunstig te handelen en alles af te wijzen, dat on-

gunstig is”. Bij het achterhalen van de waarheid dient men 

daarom in staat te zijn om onderscheid aan te leggen tussen 

filosofische ideeën, die ondersteunen en verrijken en die, wel-

ke een helder begrip van de waarheid belemmeren of afstom-

pen. Daardoor neem ik in overweging, dat een vergelijkende 

studie van de geschiedenis van mäyäväda of monisme een 

goede geleiding biedt aan de gunstige cultivering van bhakti-

yoga. De oprechte lezer mag deze punten op nuchtere wijze 
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onderzoeken, aangezien het zijn begrip verdiept en zijn toe-

wijding versterkt. 

Het vedische tijdperk en het mayavadisme 

Het woord ‘mayavadisme’ is onder volgelingen van sanätana-

dharma in India lange tijd in gebruik geweest. Echter nergens 

in de Veda’s of Upaniñadä’s wordt melding gemaakt van mäy-

äväda. De afwezigheid van dit woord in het vedische tijdperk 

doet ons geloven, dat er geen gelegitimeerde reden voor deze 

school bestond om populair te worden. Onder de Äryans (de 

antieke aanhangers van sanatäna-dharma) bestaat sinds on-

heuglijke tijden geen document, dat de authenticiteit en het 

gezag van de vedische geschriften bestrijdt. De Veda’s zijn 

transcendentaal, geen product van het menselijk verstand en 

wordt door de wijzen gezien als ‘geopenbaard’, een geschrift 

dat uit zichzelf is gemanifesteerd. Vanaf het begin van de ve-

dische civilisatie, die voorafgaat aan de verdeling van tijdper-

ken, wordt geen authentiek spoor van het gedachtengoed van 

mäyäväda aangetroffen. Bij gebrek aan ieder historisch pre-

cedent kan veilig worden aangenomen, dat de vedische tradi-

tie onverdund werd gecultiveerd zonder besmetting van enige 

achtergebleven mäyäväda gedachte. Het blijkt daardoor lo-

gisch te zijn, dat dit een van de belangrijkste redenen is, waar-

om de geschriften het mayavadisme als niet-vedisch afwijzen. 

De belangrijkste en fundamentele mantra, waarmee het 

mayavadisme valt of staat is, “ekam eva advitiyam – Eén en 

ondeelbaar geheel.” Deze mantra vormt ook de basis van non-

duale of monistische scholen, die synoniem zijn met mayava-
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disme. Sommigen zijn van mening, dat enkele vedische man-

tras, zoals “so ‘ham – Ik ben dat” en “aham brahma asmi – Ik 

ben dat brahman” enzovoort over het algemeen en in zekere 

mate ook het mayavadisme steunen. 

Voorafgaand aan de komst van de vier Grote Tijdperken 

(Satya, Tretä, Dväpara en Kali) was het voor levende entitei-

ten niet mogelijk om uitspraken te doen, zoals “Ik ben God”, 

“Ik ben de brahman”, “Jij ben ook dat brahman” enzovoort. 

De Veda’s roepen de diepgaande woorden “Oà tad viñëoù 

paramam padam sadä paçyanti surayaù – De wijzen, die Çré 

Viñëu kennen als de Absolute Realiteit en als de enige Aller-

hoogste Waarheid, zijn eeuwigdurend getuige van Zijn Aller-

hoogste woonplaats.” Het feit, dat het woord surayaù in 

meervoudsvorm staat geschreven, hetgeen betekent ‘wijze 

heiligen’, is zeer opmerkelijk. In deze vedische tekst is het 

object van observatie één en enkelvoudig, terwijl de waarne-

mers meervoudig en gedifferentieerd zijn van hun object van 

observatie. Er is dus geen zweem van mäyäväda gedachte 

aanwezig in het hoofd van deze eeuwigdurende wijzen, zoals 

ze zich eeuwigdurend bezighouden met het aanschouwen van 

de hoogste woonplaats van Çré Viñëu. De mäyäväda uitspra-

ken, zoals so ‘ham enzovoort, zijn daarom misplaatst en in 

strijd met dit vedische gezichtspunt. 

De ‘spirituele’ geboorte van het mayavadisme 

Zodra de zuiver spirituele, levende entiteit (de jéva) afziet van 

de vereenzelviging met zijn eeuwige natuur en voorbij gaat 

aan het potentieel van zijn latent spirituele identiteit, raakt hij 
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verdiept in een tweede, inferieure substantie, de materiële 

atmosfeer, of mäyä, die ervan de oorzaak is, dat hij talloze 

verschillende gevaren en vormen van angst tegemoet gaat. 

Volgens Çréla Vyasadeva, de samensteller van de Veda’s, is de 

situatie alsvolgt, 

bhayam dvitéyabhniveçataù syad 

éçäd apetasya vipayayo’s småtiù 

Çrémad-Bhägavatam (11.2.37) 

Angst ontstaat, wanneer de jéva zich vanwege zijn verdie-

ping in de externe, illusoire wereld verkeerd identificeert 

met het materiële lichaam. Wanneer de jéva zich van God 

afkeert, vergeet hij zijn grondrechtelijke positie en zijn oor-

spronkelijke natuur. 

Evenals de surayah of wijze heiligen zijn de jévas ook bedoeld 

om eeuwigdurend de lotusvoeten van Çré Viñëu, Çré Kåñëa te 

zien (liefdevolle dienst te verlenen). Wanneer ze afwijken van 

hun intrinsiek spirituele natuur, raken ze verstrengeld in Zijn 

goddelijke, begoochelende energie (mäyä), die de oorzaak is, 

dat hij angst ervaart. Op dit moment raakt de jéva eeuwigdu-

rend in vergetelheid van zijn relatie met God en blijft verzon-

ken in de illusies van de tijdelijke wereld van godin Mäyä. 

Çréla Jagadänanda Paëòita schrijft in Prema-vivarta, 

kåñëa bahirmukh haiya bhog-bancha kare 

nikatastha mäyätare japotiya dhare 

Zodra de jéva Çré Kåñëa de rug toekeert en naar tijdelijk ma-

terieel plezier verlangt, vangt Mäyä, die dichtbij staat te 

wachten, hem onmiddellijk in haar omhelzing op. 

Het moment, waarop de levende entiteit in de greep van mäyä 

valt, is het moment, waarop hij zijn oorspronkelijke, spirituele 
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identiteit vergeet. Hij formeert een nieuwe vorm van bewust-

zijn als gevolg van zijn absorbtie in de materiële atmosfeer. 

Door te denken, dat hij ‘het centrum van zijn eigen univer-

sum’ is en zich inbeeldt ‘de genieter’ te zijn, stelt hij zich per 

vergissing gelijk aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, 

Çré Kåñëa. De Allerhoogste Persoon is altijd doordrenkt met 

de hoogste zegen, hetzij door Zijn inherente, zelfgenoeg-

zame, volmaakte natuur, of door de liefdevolle uitwisselingen 

met zijn overgegeven toegewijden. De illusie van de jéva is 

compleet, wanneer hij – overweldigd door de betovering van 

afgunst en zelfverheerlijking – de onbespreekbare en natuur-

lijke positie van de Allerhoogste Persoon wenst te bemachti-

gen. Zodoende wordt hij in zijn vijandigheid geconditioneerd, 

wordt hij tot slaaf gemaakt van de stringente wetten van kar-

ma en wordt hij door de wetten van de natuur onderhevig 

gemaakt aan de kringloop van herhaalde geboorten en dood. 

Nadat hij door mäyä in de luren is gelegd, maken zijn diepge-

wortelde overtuigingen hem tot een gemakkelijke prooi van 

de corruperende wanbegrippen van het mayavadisme. 

Dit is het beginpunt, waarop in de jéva de neiging tot en de 

gevoeligheid voor het mäyäväda begrip van so ‘ham (Ik ben 

dat) worden geboren. De jévas, die vijandig gezind zijn jegens 

Bhagavän, nemen hun toevlucht in Zijn begoochelende ener-

gie, mäyä, en worden bekeerlingen van het mayavadisme. Dus 

de [overgenomen] staat-van-illusie en de afkeer van God zijn 

de fundamentele redenen voor de geboorte van het mayava-

disme.   

De val van de jéva in de materiële wereld is een onmiddel-

lijk gevolg van zijn verlangen om van de materiële natuur te 
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genieten. In die onnatuurlijke staat wordt van hem door het 

materiële idee van tijd een slachtoffer gemaakt, dat wordt 

gegijzeld in de dualiteit van bestaan en niet-bestaan, van “Ik” 

en “mijn”, van realiteit en non-realiteit. Hij ziet het ware aan 

voor het onware en het onware voor de realiteit. Zijn verstand 

loopt over van begoochelende ideeën en wanbegrippen, zoals 

“Deze wereld is vals en lijkt op een droom”, “De wereld komt 

voort uit illusie”, “Waarheid en realiteit zijn impotent” en 

“waarheid en realiteit beschikken niet over diversiteit en ei-

genschappen”. In contrast hiermee verdient een verbijsterend 

feit te worden onthuld. In alle ongeveer 550 aforismen 

(sütras) van de Brahma-sütra of de Vedänta-sütra is geen 

rechtvaardiging voor deze misverstanden te vinden. Er wordt 

niet in het minste of geringste verwezen naar termen, zoals 

nihçaktika (impotent), nirviçeña (zonder eigenschappen), of 

nirakara (vormloos). Desondanks heeft Çré Çaìkaräcärya deze 

begrippen in zijn commentaar op de Brahma-sütra met kracht 

geïnterpoleerd in een poging ze iedereen als vedische conclu-

sies aan te smeren.
1
 

                                                 

 

1
 Latere mäyävädés misbruiken gewoonlijk het woord nirguëä door zijn 

basisbetekenis verkeerd te interpreteren (nir – zonder en guëa – materië-

le gedaante) en te denken, dat ‘geen materiële gedaante’ betekent ‘hele-

maal geen gedaante’. Dit heeft plaats ondanks overvloedige vedische re-

ferenties aan de talloze transcendentaal kennende eigenschappen van 

God, die bovennatuurlijk zijn. (-Red.) 
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Hoe luidt de definitie van het mayavadisme? 

Mayavadisme wordt soms ook gekend als de theorie van me-

tamorfose of als evolutietheorie vanwege zijn treffende aan-

vang in de waarheid, zoals wordt aangegeven door de ge-

schriften van de Vedänta. Het ware vedische gezichtspunt met 

betrekking tot evolutie is iets totaal anders dan de theorie van 

‘eenheid’ of non-dualisme, die wordt gepropageerd door mo-

nisten en die een dwaling van de vedische wijsheid is. De ve-

dische theorie van vivartaväda of evolutie zegt, dat op een 

zeker geleidend, integratief en gunstig moment in de tijd ma-

teriële atomen zich hebben samengevoegd om leven te schep-

pen. Het bijzondere onderscheid van dit filosofische gezichts-

punt is, dat het zich geheel naar het materiële model voegt en 

van ontologische concepten in het geheel geen gebruik maakt. 

Het epicurische gezichtspunt van de atheïstische filosoof, 

Carvak, vormt een extensie van deze hypermaterialistische 

conceptie. De ware betekenis van vivarta, metamorfose of 

evolutie, is de overlapping van eigenschappen, symptomen en 

schijnbare identiteit van de ziel op het lichaam als een bijpro-

duct van materiële combinaties. Ondanks dit onspirituele ge-

zichtspunt maken de ware vivartavädés niet de fout door te 

beweren, dat materie geest wordt. Het illusoire concept daar-

entegen, namelijk, dat de wereld brahman is of zich in brah-

man bevindt, heeft niets te maken met vedische metamorfose, 

maar betreft in feite zuiver mayavadisme. Dus Çré Çaìkaräcä-

rya’s definities van vivartaväda of evolutietheorie is in feite 

mayavadisme. Binnen deze context kunnen daarom de ge-

schiedenis en de biografie van het mayavadisme worden ge-
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zien als de geschiedenis en biografie van vivartaväda, of evo-

lutietheorie. 

De ware definitie en betekenis van het mayavadisme zal in 

de context nader worden besproken, maar op dit moment 

bieden we een korte omschrijving van het mayavadisme. 

Het Sanskriete woord ‘mäyä’ impliceert over het algemeen 

de betovering van de materiële energie of het onwetende 

vermogen. Ze (mäyä) is de schaduw of gereflecteerde afbeel-

ding van de gedaante van de Absolute Waarheid. De begoo-

chelende materiële energie heeft geen vermogen of gezag om 

het spirituele gebied van de bewuste realiteit binnen te gaan, 

maar hier in de materiële wereld is ze de presiderende autho-

riteit. De kleine jéva, die onder invloed staat van mäyä, aan-

vaardt opsluiting in deze materiële wereld en neemt zijn toe-

vlucht tot de ideeën en theorieën van het mayavadisme. De 

filosofen van mäyäväda trachten de bewering te ontkrachten, 

dat een dergelijke energie met de naam ‘mäyä’ bestaat en 

beweren, dat alleen ‘brahman’ bestaat zonder ‘mäyä’. 

Hun gezichtspunt is, dat brahman niet over energie be-

schikt en geen vermogens heeft. Omdat ze pogingen in het 

werk stellen om de theorie van de allerhoogste realiteit op 

een basis van wereldse logica en argumenten te vestigen, 

staan deze retorici bekend als ‘mäyävädés’. Krachtens hun 

wereldse logica laten de mäyävädés iedereen geloven, dat “De 

jéva is brahman” en dat door het arrangeren en de actie van 

het vermogen van ‘mäyä’ brahman op vele verschillende jéva-

gedaanten wordt geprojecteerd en in ieder van hen kan wor-

den waargenomen. Zodra echter de illusie van mäyä is ver-

dreven, houdt de afzonderlijke, individuele identiteit van de 
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jéva op te bestaan. De jéva blijft bestaan, zolang de bedekking 

van ‘mäyä’ blijft bestaan. Vandaar dat de mäyävädés personen 

zijn, die anderen van deze relatie tussen mäyä en jéva trachten 

te overtuigen. Dergelijke personen aanvaarden het gezag van 

de Veda’s of de Vedänta niet. Met het opleggen van botte 

kracht en verdraaide argumenten zeggen ze, “Als de bedek-

king van mäyä eenmaal is verdreven, heeft de jéva geen af-

zonderlijk, onafhankelijk bestaan meer. De jéva ervaart nim-

mer een staat van zuiver individuele gewaarwording, nadat hij 

uit de ketenen van mäyä is bevrijd.” We laten spoedig diverse 

voorbeelden zien om aan te tonen, dat deze mäyäväda conclu-

sies niet door de Veda’s worden gedragen en fundamenteel 

misleidend zijn. 

Het mayavadisme ontzegt de individuele jéva een eeuwig, 

zuiver bestaan en een zuivere identiteit. Aan de andere kant 

durft het op deductieve wijze vast te stellen, dat Éçvara, Aller-

hoogste Bestuurder, God, onderhevig is aan mäyä. In dat ge-

val ziet ‘God’ Zich genoodzaakt Zich van mäyä te bevrijden. 

Waar is dan in feite het onderscheid tussen God en jéva? 

Zelfs wanneer men eenvoudig denkt, dat de staat van vrij-

heid of de staat van gebondenheid aan de resultaten van kar-

ma de enige criteria zijn om vast te stellen wie God is en wie 

mens is, wordt men door een dergelijk gezichtspunt deson-

danks in de valkuil van het mayavadisme gejaagd. 

Indien de identiteit van God en die van de mens op basis 

van deze premisse zou worden vastgesteld, wat is dan gevaar-

lijker dan deze filosofie? De waarheid is, dat de uitdrukking 

van een dergelijk gezichtspunt op zichzelf een eerste symp-

toom is van de jéva's aandoening van mäyä. Belast met dit 
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wanbegrip zal hij zelfs met het bereiken van nirvikalpa (sa-

menvloeien in brahman) niet in staat zijn zich uit de valkuilen 

van mäyä te bevrijden, want nergens wordt een vermelding, 

een bewijs, of een voorbeeld van de bevrijding van nirvikalpa 

aangetroffen. Als zodanig kunnen de mäyävädés nimmer wor-

den gerekend onder de vier zuivere spirituele sampradäyas 

(disciplinaire lijnen van opvolging), waarvan de volgelingen 

zich strikt houden aan de ware grondbeginselen van de Veda’s 

en de Vedänta. Dit zal geleidelijk duidelijk worden in het licht 

van traditionele bewijsvoering. 

Çréla Veda-Vyäsadeva, auteur van de Veda’s 

Toen de grote heilige, Çréla Veda-Vyäsadeva, de Veda’s sa-

menstelde, nam hij talloze verwijzingen en onderbouwende 

bewijzen waar, die het inherente onderscheid tussen God en 

de levende entiteit vaststelden. Hij kwam echter ook een paar 

aanwijzigen tegen, die de ‘niet-verschillen’ tussen Éçvara 

(God) en de jéva steunden, maar in tegenstelling tot de voor-

gaande waren het er slechts heel weinig. Er zijn duidelijke en 

uitvoerige aanwijzingen, dat Çréla Vyäsadeva opmerkte, dat 

deze paar hints later de hoekstenen van het mayavadisme 

zouden worden, vooral in het licht van Çréla Vyäsadeva, die 

als zelfgerealiseerde ziener en voorganger beschikte over de 

kennis van verleden, heden en toekomst (trékälajïa). 

De discussie in de Veda’s over het concept van non-

dualisme is zowel incompleet als contextueel. Een lijvige, uit-

puttende analyse van de waarheid, of wat dat betreft van ieder 

onderwerp, kan alleen als feitelijk en authentiek worden be-
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schouwd, als deze vanuit alle perspectieven is bekeken en 

besproken. Het slijten van incomplete of eenzijdige presenta-

ties, die halve waarheden als de hele waarheid trachten te 

vestigen, is oneerlijk en niets anders dan oplichting. 

Çré Kåñëa-Dvaipäyana Vyäsadeva heeft in zijn werken in de 

Puräëa’s verklaard, dat mayavadisme vals en niet-vedisch is.  

mäyävädam asacchästram prachannaà bauddham ucyate 

Padma Puräëa (25.7) 

Het mayavadisme is een uitgedokterde theorie, die we ken-

nen als vermomd boeddhisme. 

In diverse secties van de Padma Puräëa, in het vroege gedeel-

te van Kurma Puräëa en in diverse andere Puräëa’s zijn pro-

fetische verklaringen zoals deze gemeengoed. In de Padma 

Purana wordt het mayavadisme ontegenzeglijk verklaard niet-

vedisch te zijn. Eerder in dit boek heb ik het punt aangestipt, 

dat mayavadisme of impersonalisme in het vedische tijdperk 

een vreemd begrip was en daarom in de vedische literatuur als 

authentieke filosofie geen plaats krijgt. Met betrekking hier-

toe legt Çré Çiva in de Padma Puräëa een haarscherpe verkla-

ring af, 

vedärtavan mahäçastram mäyävädam avaidikam 

mäya eva kathitaà devī jagatäà näçakäranat 

De theorie van het mayavadisme, die een façade van grote 

importantie is gegeven en van zichzelf beweert afkomstig te 

zijn van de Veda’s, is in werkelijkheid een non-vedische 

theorie. O godin (Pärvati)! Ik was degene, die deze uitge-

dokterde theorie heeft gepropageerd, die de oorzaak wordt 

van de destructie van de wereld. 
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Çréla Bhaktivinoda Öhäkura geeft alsvolgt zijn commentaar op 

het mayavadisme in zijn boek, Jaiva-Dharma.  

“Atheïstische persoonlijkheden, die als dekmantel het pad 

van bhakti-yoga volgden, ondernamen pogingen om deze 

kennis te gebruiken om zelfzuchtige en kwaadaardige zaken 

te realiseren. Çré Bhagavän, die als bewaker volkomen aan 

Zijn overgegeven toegewijden is gewijd, trok een plan om te 

voorkomen, dat demonische elementen het pad van bhakti  

konden corrumperen. Hij riep Çré Çiva, Mahādeva, bij Zich 

en zei tegen hem, “O Çambhu! De menselijke samenleving 

zal er niet beter van worden, als de wetenschap van bhakti  

tegen personen met een atheïstische mentaliteit wordt ge-

predikt. Om deze asuras
2
 om de tuin te leiden moet jij een 

geschrift opstellen, waarin Mijn identiteit als de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods wordt verduistert en waarin mäyä-

väda wordt bevorderd. Dus personen, die zijn ondergedom-

peld in een atheïstisch demonische mentaliteit kunnen 

voorbijgaan aan het pad van çuddha-bhakti , zuivere toege-

wijde dienst, en het mayavadisme omarmen, zodat Mijn 

dierbare toegewijden zonder consternatie çuddha-bhakti  

kunnen proeven.” 

De Allerhoogste Çré Viñëu zegt het volgende tegen Çré Çiva in 

de Padma Puräëa (42.110). 

svagamäyäth kalpitais tvam ca janän mad vimukän kuru 

maà ca gopäya yena syät såñti hräsa uttara-uttara 

Je moet in Kali-yuga in jouw deelincarnatie onder de men-

sen verschijnen en wanneer je valse geschriften voorleest, 

                                                 

 

2
 Asuras – Dikwijls vertaald als ‘goddeloos’ of ‘demonisch’. Echter, een 

meer directe vertaling van de betekenis van het woord is a – ‘tegen’ of 

‘tegenover’; sura – ‘het licht’ (van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods). 
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die door jou onder de naam Tantra-çästras bijeen zijn ge-

bracht, predik je een filosofie om de mens zich van Mij te la-

ten afwenden. Zorg ervoor, dat je Mijn eeuwige identiteit en 

verschijning als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods diep 

geheim houdt. Op deze manier zal de goddeloze bevolking 

geleidelijk toenemen. 

En in de Varaha Puräëa, 

   eña mohaà såjämyäçu yo janän mohayiñyati 

tvaà ca rudra mahäbäho moha çästraëi käraya 

   atathyani vitathyani darçayasva mahäbhuja 

prakäçaà kuru cätmänam aprakäçaà ca mäà kuru 

O sterkbewapende Rudra! Ik ga een verwarring opzetten 

met een dusdanige omvang, dat iedereen erdoor wordt be-

drogen en daarom moet jij je voorbereiden een geschrift te 

bekokstoven om deze doelstelling te bevorderen. Het dient 

de wereldse logica te provoceren, het moet vol staan met 

woordspelingen om de begrippen over het bestaan van God 

te ontmantelen. Manifesteer jouw wraakzuchtige gedaante 

(uit de tijd van de vernietiging) en omkleedt Mijn eeuwig 

goddelijke gedaante met een groot mysterie.  

Het gezichtspunt van Çré Vijïäna Bhiksu 

Sommige voorgangers van de Çaìkaräcärya overtuiging koes-

teren de overweging, dat de uitspraken van Padma Puräëa 

zoals hierboven uit afgunst werden geïnterpoleerd door ja-

loerse Vaiñëava’s. De filosofen van säìkhya en de egalitaire 

Vijïäna Bhiksu zijn het hiermee oneens. In het Voorwoord 

van zijn boek, Säìkhya-pravacana bhasya, heeft Vijïäna 

Bhiksu citaten uit de Padma Puräëa gebruikt. Deze werden 

daar geciteerd ter kennisgeving aan de lezers. (Dit verscheen 
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op pagina’s 5 en 6 in het Voorwoord van het commentaar van 

Vijïäna Bhiksu op Säìkhya darçanam 12.16, tweede uitgave, 

gepubliceerd door Çré Jévananda Vidyäsagar Bhattäcärya in 

de Bengaalse jaartelling.) 

astu vä päpinäm jïäna pratibandhärthaà 

ästika darçanesv apy aàçataù 

çruti viruddha artha vyavasthäpanam 

teñu teñvaàçeñvaprämänyam ca 

çruti småty aviruddheñutu muk 

yaviñayeñu prämäëyam asti eva ata eva 

padma puräëe brahmäyoga darñana 

arirktänäà darñavämäà nindä upapadyate 

yathä tatra pärvatéà pratéçvara väkyam 

Met het doel de overdracht van kennis aan zondige lieden te 

belemmeren heeft de theïstische filosofie soms interpreta-

ties voorgedragen, die in tegenstelling staan tot het vedische 

gezichtspunt. Deze secties worden doorgaans niet onder-

bouwd. Voor het overgrote merendeel, dat de Veda’s niet  

tegenspreekt, valt gemakkelijk bewijsmateriaal aan te voe-

ren. Afgezien van kritiek op de kennis van brahman zijn in 

de Padma Puräëa dus ook andere filosofieën gecensureerd 

geworden. In de Padma Puräëa bijvoorbeeld spreekt Mahä-

deva tegen zijn metgezellin, Pärvaté, het volgende. 

   såëu devī! pravaksyämi taàasäni yathäkramam 

yeñäm çrävaëamätreëa pätityaà jïäninäm api 

   prathamaà hi mayaivoktaà çaivaà päçupatädikam 

macchaktyä-veçitair vipraiù saàproktäni tataù param 

   kaëädena tu saàproktaà çästraà vaiçeñikaà mahat 

gautamena tathä nyäyaà säëkyantu pailena vai 

   dvijaàanä jaivinimä pürvam vedamayärthataù 

niréçvareëa vädena kåtam çästraà mahattaram 



VOORBIJ NIRVÄËA  

__________________________________________________________________________ 

18 

   dhiñaëena tathä proktaà cärväkam atigarhitam 

bauddha çästram asat proktaà nagna-néla-paöädikam 

   mäyävädam asac chästraà pracchannaà bauddham eva ca 

mayä eva kathitaà devī kalau brähmaëa rüpinä 

   apärthaà çrutiväkyänäà darçayalloka-garhitam 

karma svärüpatyäjyatvam atra ca pratipädyate 

  sarva karma paribhraàçän naiñkarmyaà tatra cocyate 

parätma jévayor aikyam mayä atra pratipädyate 

   brähmaëo’sya paraà rüpaà nirguëaà darçitaà mayä 

sarvasya jagato’pyasya näçanärthaà kalau yuge 

   vedärtha van mahä çästraà mäyävädam avaidikam 

mayaiva kathitaà devī! jagatäà näçakäraëät 

O Devī ! Ik ga op systematische wijze de Tämasa Darçana 

uitleggen, een filosofie in de geaardheid onwetendheid, die 

bij het horen ervan zelfs onderlegde personen in verwarring 

brengt en afleidt. Wees zo lief ernaar te luisteren. Het aller-

eerste begrip ‘päçupata’, dat onderdeel uitmaakt van de Çi-

vaïete filosofie, bevindt zich in de geaardheid onwetendheid. 

Brähmaëas, die door mij werden bekrachtigd, propageren 

deze tämasika filosofieën. De wijze, Kaëäda, bijvoorbeeld 

postuleerde de vaiçeñika filosofie. Gautama bracht de nyäya 

geschriften bijeen en Kapila vestigde de säìkhya traditie. 

Jaimini compileerde de Pürva-mémäàsäka geschriften, die 

een vals, atheïstisch wereldbeeld verkondigen. Op dezelfde 

manier heeft Cärvaka een overeenkomstig misleidende the-

orie uitgedacht en uitgegeven. Teneinde de destructie van 

de demonische klasse op aarde te bewerkstelligen heeft de 

incarnatie van Çré Viñëu, Buddha, een valse leer gebracht. 

De filosofie van mäyäväda is een valse doctrine vermomd 

als boeddhisme. 

O Godin! In het tijdperk van Kali zal ik als een brähmaëa 

verschijnen en deze valse filosofie gaan prediken. Dit ge-
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zichtspunt is tegengesteld aan de vedische conclusie en 

wordt door de massa sterk veroordeeld. In deze theorie heb 

ik de leer van non-actie geprolongeerd, die erop aandringt 

de activiteiten van het leven helemaal op te geven om vrij-

heid van reacties te bewerkstelligen. Verder heb ik de een-

heid vastgesteld van Paramätmä, de Superziel, en de jéva 

evenals het idee, dat brahman verstoken is van eigenschap-

pen. Met de intentie om de wereld in Kali-yuga absolutie te 

geven heb ik de filosofie van mäyäväda het stempel van ve-

disch gezagdrager en vedische erkenning meegegeven. 

Dan schrijft Çré Vijïäna Bhiksu het volgende, 

iti-adhikaà tu brahma mémäàsä-bhäñye 

prapaïcitam asmäbhir iti 

Meer details met betrekking tot deze punten zijn beschik-

baar in mijn commentaar op Brahma-mémäàsä. 

Het is van groot belang, dat we de achtergrond en motivatie 

van deze geleerde begrijpen. Çré Vijïäna Bhiksu had de inten-

tie om een synthese van alle filosofische scholen te vestigen. 

Hij gaf geen voeding aan slechte gevoelens of afgunst jegens 

Çré Çaìkaräcärya; integendeel, hij behield een objectief, onbe-

vooroordeeld stanpunt en analyseerde op verstandige wijze 

zijn goede en slechte verdiensten. Iemand, die gerealiseerd is 

in de Absolute Waarheid, ziet onmiddellijk wat waar en on-

waar is en zal beide nimmer met elkaar verwarren. Als het 

aanwijzen van discrepanties in een gefabriceerde, speculatieve 

theorie met grote haast als afgunstig gedrag wordt beschouwd, 

kan Çré Çaìkaräcärya van hetzelfde worden beschuldigd. Çré 

Çaìkaräcärya is nooit gecensureerd geworden, toen hij Çäkya 

Siàha Buddha een imbeciel noemde. In zijn commentaar op 
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de Brahma-sütra (2.1.32) schreef Çré Çaìkaräcärya het vol-

gende, 

bahyärtha vijïäna çünyaväda trayam itaretara  

viruddham upadiñata ‘sugatena’ spañöékåtam  

ätmano’ saàbandha praläpitvam 

De uitspraken van Sugata Buddha zijn onsamenhangend, 

alsof ze werden gedaan door iemand, die zijn redeneerver-

mogen is kwijtgeraakt. 

De lasterlijke uitspraken van Çré Çaìkaräcärya over Çäkya 

Siàha Buddha mogen geen aanleiding geven te denken, dat 

hij tegen de boeddhistische filosofie was gekeerd. Hij heeft 

juist grote moeite gedaan om Çäkya Siàha Buddha’s filosofie-

ën van vijïänatmaväda en bahatmaväda met de juiste logica 

en argumenten te weerleggen, waarbij zijn onderneming om 

de filosofie van çünyaväda (spirituele zelfdestructie) te weer-

leggen niet dezelfde grandeur scheen te krijgen. De achting 

van Çré Çaìkaräcärya voor de Buddha en zijn filosofie van 

çünyaväda was aanzienlijk en werd van binnenuit gevoed – dit 

punt zal verderop nog worden uitgediept. De voorgaande 

uitspraken van Çréla Vyäsadeva tonen ondubbelzinnig aan, dat 

Çré Çaìkaräcärya een vermomde boeddhist was. Hij gebruikte 

boeddistische filosofie, die de Veda’s tegenspreekt, zette er 

het stempel ‘vedisch gezaghebbend’ op en propageerde het 

wereldwijd op grote schaal. 
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Çäkya Siàha Buddha en de Viñëu Avatära Buddha 

 

P VERSCHILLENDE PLAATSEN IN DE PURÄËA’S 

kan worden waargenomen, dat mayavadisme wordt 

aangemerkt als boeddhisme. Het is daarom in deze 

context noodzakelijk om boeddhisme in het kort te bespre-

ken. De filosofie of gezichtspunten van Çré Buddha heet 

boeddhisme. Het is dan ook van belang, dat de lezers kennis 

nemen van de schriftuurlijke feiten met betrekking tot Çré 

Buddha, die door çästra wordt verklaard een van de tien in-

carnaties (avatäras) van de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods, Çré Viñëu, te zijn. Dit is beschreven in de compositie 

van Çréla Jayadeva Gosvämé, Gétä Govinda. 

   vedän uddharate jaganti vahate bhügolam udbibhrate 

daityaà därayate balià chalayate kñatra kçayaà kurvate 

   paulastyaà jayate halaà kalayate käruëyam ätanvate 

mlecchän mürccayate daçäköikåte kåñëäya tubhyaà namaù 
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O Kåñëa! Hij die tien incarnaties aanvaardt! Ik bied Jou 

mijn eerbetuigingen aan voor het redden van de vedische 

geschriften als de incarnatie van Matsya; Je hield het univer-

sum overeind als incarnatie van Kurma en tilde de aarde op 

als Varäha, de incarnatie van het Wildzwijn; als Nåsiàha 

heb Je Hiraëyakaçipu uit de weg geruimd; als Vämana heb 

Je Bali Mahäräja voor de gek gehouden; als Paraçuräma heb 

Je de corrupte krijgersklasse uitgeroeid; als Räma sloeg Je 

Rävaëa neer; als Balaräma nam Je de ploeg op; als Buddha 

schonk Je mededogen en als Kalki dood Je de mlecchas.
1
 

Çréla Jayadeva schrijft in het tiende vers van zijn Daça Avatära 

Stotram het volgende, 

   nindasi yajïa yajïa vidherahaha çrutijätam  

sadaya hådaya darçita paçughätam 

   keçava dhåta buddha çaréra 

jaya jagadéça hare jaya jagadéça hare 

O Meester van het universum, Keçava! Je nam de gedaante 

aan van Çré Buddha, die één en al mededogen is, en Je stop-

te het slachten van dieren, dat in de Veda’s ten strengste 

verboden is. 

Als deze Heer Buddha een incarnatie van Çré Viñëu is, vraagt 

de verbinding van Çré Çaìkaräcärya met Hem nadere uitwei-

ding en analyse. Het wordt dringend noodzakelijk om deze 

materie uit te zoeken, indien naar de filosofie van Çré Çaìka-

räcärya als een nieuwe presentatie van het boeddhisme wordt 

                                                 

 

1
 Mleccha – afgeleid van de Sanskriete werkwoordstam mlech, hetgeen 

betekent ‘onjuist uitspreken’ (Sanskriet) – een vreemdeling; niet-Äryan; 

iemand uit een ras van outcaste; ieder niet-Sanskriet sprekend persoon, 

die zich niet houdt aan de vedische sociale en religieuze gebruiken. 
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verwezen. Çré Çaìkaräcärya’s inschatting van Buddha schijnt 

ondoorzichtig te zijn, want hij zou het liefste willen, dat wij 

geloven, dat Çäkya Siàha Buddha en Çré Viñëu Buddha, die 

door de Vaiñëava’s wordt vereerd, één en dezelfde persoon-

lijkheid zijn. Dit is echter ver van de waarheid verwijderd. 

Onze eerbiedwaardige gurudeva, Çréla Bhaktisiddhänta Saras-

vaté Öhäkura onthulde, dat Çäkya Siàha Buddha eenvoudig 

een hoog intelligente sterfeling is, een zeer geleerd persoon, 

die enkele innerlijke realisaties had gekregen. Dus door te 

verklaren, dat Çäkya Siàha Çré Buddha was, of door hem ge-

lijk te stellen met de incarnatie van Çré Viñëu, geeft Çré Çaìka-

räcärya voldoende blijk van zijn respect en toewijding, die hij 

stiekem van binnen voor Çäkya Siàha koesterde. De beris-

pingen en vermaningen, die hij op Çakya Siàha richtte, zijn 

slechts een ‘wassen neus’ om het publiek op het andere been 

te zetten. 

Men kan zich op dit punt afvragen, in welke context Çré 

Çaìkaräcärya ervan overtuigd raakte, dat Çäkya Siàha Bud-

dha (ook bekend als Gautama Buddha) en Avatära Buddha 

dezelfde persoonlijkheid zijn. Ik zou de hooggeleerde lezers 

willen verzoeken de commentaren van Çré Çaìkaräcärya eens 

grondig onder de loupe te nemen. In zijn commentaar op 

Brahma-sütra, waarnaar ik eerder refereerde, wijst het woord 

sugatena op Gautama Buddha, de zoon van Çuddhodana en 

Mäyädevi, en niet op de originele Viñëu incarnatie van Bud-

dha. Bij de bespreking van de filosofie van Buddha in zijn 

commentaar noemt Çré Çaìkaräcärya zijn naam, sarvathä api 

anädarëéya ayam sugata-samayaù çreyaskämaiù iti abhipräy-

aù. In deze uitspraak wijst sugata wederom op Gautama Bud-
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dha, de zoon van Mäyädevi. Het woord samäyäh wijst op filo-

sofische conclusies (siddhänta), dat wil zeggen, de siddhänta 

van Gautama Buddha. Het is echter wel waar, dat een andere 

naam voor Viñëu Avatära Buddha Sugata is en op die manier 

heeft Çaìkaräcärya Çäkya Siàha Buddha er op onrechtmatige 

wijze tussengevoegd, alsof hij Viñëu Avatära Buddha zou zijn. 

Gebruik van de naam Sugata Buddha voor Viñëu Avatära 

Buddha was reeds in boeddhistische geschriften in omloop. 

Dit wordt hard gemaakt in het boek Amarakoña, een zeer 

antieke verhandeling geschreven door de beroemde nihilist en 

atheïst, Amara Siàha. Men neemt aan, dat Amara Siàha 

ongeveer 150 jaar eerder dan Çaìkaräcärya werd geboren. 

Amara Siàha was de zoon van de brähmaëa, Sabara Svämé, 

die vader was van een sloot kinderen van verschillende moe-

ders uit verschillende kasten. Dit antieke vers over Amara 

Siàha was overbekend in geleerde kringen van weleer. 

brähmaëyäm abhavad varäha mihiro jyotirvidäm agraëéù 

   räjä bhartåhariç ca vikrämanåpaù kñaträträtmajäyäm abhüt 

vaiçyäyäà haricandra vaidya tilako jätaç ca çaìkuù kåté 

   çüdräyäm amaraù ñaòeva çabara svämé dvija sya ätmajäù 

Varäha Mihira, vooraanstaand onder de grootste astrologen, 

kwam ter wereld uit de baarmoeder van een brähmaëa da-

me. Koning Vikrama en Koning Bhartåhari werden geboren 

uit een kñatriya moeder. Uit een vaiśya moeder werd Hari-

candra, een vaidya tilaka – een uitstekend ayurvedisch arts 

en Çaìku geboren; en uit een dienstmeid (çüdra) kwam 

Amara Siàha ter wereld. Deze zes werden bevaderd door 

de brähmaëa, Çabara Svämé. 
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De Amarkoña spreekt van twee Buddha’s 

Amara Siàha was auteur van vele boeken over het boed-

dhisme. Door een samenloop van omstandigheden kwamen al 

deze boeken in het bezit van Çré Çaìkaräcärya, die vervolgens 

alleen de Amarakoña behield en alle andere in brand stak. De 

volgende verzen over Buddha worden in de Amarakoña aan-

getroffen. 

sarvajïaù sugato buddho dharmaräjas tathägataù 

samanta bhadro bhagavän märajil lokajij jinaù 

ñaòabhijïo daçabalo’ dvayavädé vinäyakaù 

munindrä çréghanaù çästä muniù 

Alwetende, transcendentale Buddha, koning der rechtvaar-

digheid, Hij die is gekomen, zegenrijk, allesomvattende 

Heer, overwinnaar van de god van de liefde, Mära, overwin-

naar van werelden, Hij die zijn zintuigen beheerst, bescher-

mer van de zes vijanden, eigenaar van de tien vermogens, 

spreker van monisme, vooraanstaand leider, meester der as-

ceten, belichaming van schittering en leraar der asceten.  

Het vers hierboven bevat achttien namen van Viñëu Avatära 

Budha, inclusief de naam Sugato, en het vers hieronder bevat 

zeven aliassen van Çakya Siàha zonder vermelding van Suga-

to. 

çäkyamunis tu yaù sa çäkyasiàhaù 

sarvärthasiddha çauddodaniç ca saù 

gautamaç cärkabandhuç ca 

mäyädevé sutaç ca saù 

Onderwijzer van de Çäkyas, leeuw van de Çäkyas, voltooier 

van alle doelen, zoon van Çuddhodana, van de lijn van Gau-

tama, vriend van de gevallenen, de zoon van Mäyädevé.  
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In deze verzen, vanaf sarvajnah tot en met munih staan acht-

tien namen, die zich tot de originele Viñëu incarnatie, Çré 

Buddha, richten. De volgende zeven namen, die beginnen met 

Çäkya-munistu tot en met Mäyädevi-Sutasca, verwijzen naar 

Çäkya Siàha Buddha. De Buddha, naar wie wordt verwezen 

in de eerste achttien namen en de Buddha, naar wie wordt 

verwezen in de latere zeven namen, zijn duidelijk niet dezelf-

de persoon. De geleerde, Çré Raghunätha Cakravarté verdeel-

de de verzen ook in twee secties in zijn commentaar op Ama-

rakoña. Aan de achttien namen van Viñëu Avatära Buddha 

schrijft hij de woorden “astadaç buddha” toe, hetgeen duide-

lijk alleen naar de Viñëu avatära verwijst. Vervolgens schrijft 

hij in zijn commentaar aan de zeven aliassen van Çäkya Siàha 

toe, “ete sapta çakya bangçabatirneh buddha muni bishete – 

De volgende zeven namen, te beginnen met Çakhya-munistu, 

zijn aliassen van Buddha-muni, die werd geboren in de Çäkya 

dynastie.” 

Uit de bovenstaande verzen en hun commentaren wordt 

duidelijk, dat Sugata Buddha en de atheïstische wijze, Gau-

tama Buddha, niet één en dezelfde persoon zijn. Ik maak van 

deze gelegenheid gbruik om de geleerde lezer te verzoeken 

zich tot de Amarakoña te wenden, die werd gepubliceerd door 

de gerespecteerde Mr. H.T. Colebrooke in 1807.
2
 Op pagina’s 

2 en 3 van dit boek is de naam “Buddha” uitgelegd geworden. 

De “Marginal Note” op pagina 2 voor de eerste achttien na-

                                                 

 

2
  Dit boek werd onder auspiciën van de Asiatic Society uitgegeven en kan 

op de bibliotheek worden ingezien. Zie www.indev.nic.in/asiatic/ (-Red.) 

 

http://www.indev.nic.in/asiatic/
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men verklaart, dat dit de namen zijn van Ajina of Buddha en 

de “Marginal Note” voor de latere zeven verklaart, dat deze 

aliassen van Çäkya Siàha Buddha zijn. Een nadere voetnoot 

is eraan toegevoegd om opheldering te geven over de tweede 

Buddha van de latere seven namen. Voetnoot (b) “de stichter 

van de religie, die naar hem is genoemd”. 

De heer Colebrook somt in zijn Voorwoord de namen op 

van de vele commentaren, die hij als referenties heeft ge-

bruikt. Behalve het commentaar van Raghunätha Cakravarté 

haalde hij referenties uit vijfentwintig andere. Er kan met 

zekerheid worden gezegd, dat de verspreider van bahyatma-

väda, jïänätmaväda, en çünyamaväda, de drie pilaren van het 

atheïsme, Gautama Buddha of “Çäkya Siàha Buddha” was. 

Er is geen enkel bewijs te vinden, dat Sugata Buddha, de in-

carnatie van Çré Viñëu, op welke wijze dan ook in contact 

heeft gestaan met atheïsme in welke vorm dan ook. Çäkya 

Siàha of Siddhärta Buddha ontving de naam Gautama van 

zijn geestelijk leermeester, Gautama Muni, die behoorde tot 

de Kapila dynastie. Dit wordt bevestigd in de antiek boed-

dhistische verhandeling Sundaränanda Carita, “guru goträd 

ataù kautsäste bhavanti sma gautamäù – O Kautsa, omdat zijn 

leraar een Gautama was, werden zij bekend door zijn familie-

lijn.” 

Twee Buddha’s in andere boeddhistische literatuur 

Behalve de Amarakoña, die van Çaìkaräcärya de hoogste 

voorkeur genoot, zijn er nog andere beroemde boeddhistische 

teksten, zoals Prajïä-Päramitä Sütra, Añtasahaçtrika Prajïa 
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Sütra, Sata-sahastrika Prajïä-Päramitä Sütra, Lalita Vistara 

enzovoort. Nauwkeurig onderzoek van deze teksten onthult 

het bestaan van drie categorieën Buddha’s, namelijk de vol-

gende. 

 Mens Buddha’s, zoals Gautama, die als Buddha bekend 

werd, nadat hij verlichting had bereikt. 

 Bodhisattva Buddha’s, persoonlijkheden zoals Samanta 

Bhadraka, die verlicht werd geboren. 

 Adi (oorspronkelijke) Buddha, de almachtige Viñëu Ava-

tära incarnatie van Çré Buddha. 

De Amarakoña zegt, dat Çré Buddha, Çré Viñëu’s incarnatie, 

ook bekend is als Samanta Bhadra, terwijl Gautama Buddha 

een menselijk wezen is. Anders dan de achttien namen van de 

Viñëu Avatära Buddha, die worden genoemd in Amarakoña, 

worden vele namen van Çré Buddha vastgelegd in de boven-

genoemde boeddhistische teksten. In Lalita Vistara (Hfsk. 21, 

pag. 178) wordt beschreven hoe Gautama Buddha op dezelfde 

plek mediteerde als zijn voorganger Buddha. 

   ca dharaëémuëde pürvabuddhäsanasthaù 

samartha dhanur gåhétvä çünya nairätmaväëaiù 

   kleçaripuà nihatvä dåñtijälaï ca bhitvä 

çiva virajamaçokäà präpsyate bodhim agryäà 

Degene, die op de uitgeholde grond zat in de geboorteplaats 

van de voorgaande Buddha, bevindt zich op het pad van het 

niets en verzaking. Met zijn wapen, de sterke boog, versloeg 

hij de vijanden verdriet en illusie. En zo zal hij met wijsheid 

de heilzame staat van zorgeloosheid en wereldse onthech-

ting bereiken. 
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Uit dit vers wordt helder, dat Gautama Buddha, die het spiri-

tuele vermogen van de geboorteplaats van de voorgaande 

Buddha proefde, ervoor koos om in die nabijheid onder een 

pipal-boom meditatie en soberheden uit te voeren. De antieke 

en oorspronkelijke naam van deze plaats was Kékata, maar 

nadat Gautama hier verlichting bereikte, raakte de plek be-

kend als “Buddha Gaya” (Bodhi Gaya). Zelfs tot vandaag de 

dag worden de rituelen van de verering aan het godsbeeld van 

Buddha in Bodhi Gaya door een sannyäsé (wereldverzakende 

monnik) van de Giri-orde, die behoort tot de sekte van Çré 

Çaìkaräcärya. Onder deze monniken wordt algemeen aan-

vaard, dat Buddha-Gaya (Viñëu Avatära Buddha) een voor-

loper was van Gautama Buddha, die later naar de geboorte-

plaats van Buddha kwam om meditatie te beoefenen. Çäkya 

Siàha Buddha koos deze plek uit om bevrijding te bereiken, 

omdat hij wist, dat de plek was verzadigd van een immense, 

geestelijke kracht.  

Laìkävatära Sütra is een beroemd en gezaghebbend boed-

distisch geschrift. Uit de beschrijving van Buddha, die in dit 

boek wordt aangetroffen, kan met overtuiging worden gecon-

cludeerd, dat hij niet de meer recente Çäkya Siàha of Gauta-

ma Buddha is. Aan het begin van dit boek treffen we Rävaëa, 

Koning van Lanka, aan, die eerst tot de oorspronkelijke in-

carnatie van Viñëu als Buddha bidt en daarna aan de toekom-

stige opvolger van Buddha. Een deel van dit gebed staat hier-

onder afgedrukt. 

   laìkävatära sütraà vai pürva buddha anuvarëitaà 

smarämi pürvakaiù buddhair jina-putra puraskåtaiù 
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   sütram etan nigadyante bhagavän api bhäñatäà 

bhaviñyatyanägate käle buddhä buddha-sutäç ca ye 

Rävaëa, de koning van Laìka, reciteerde eerst in het toöaka 

metrum en zong daarna het volgende, “Ik roep in mijn ge-

heugen de aforismen op geheten Laìkävatära-sütra, samen-

gesteld en gepropageerd door de voorgaande Buddha (Viñ-

ëu’s incarnatie). De zoon van Jina (Çré Buddha) heeft dit 

boek gepresenteerd. Çré Buddha en zijn zonen, die in de 

toekomst zullen verschijnen, evenals Bhagavän, de Viñëu in-

carnatie, zullen allemaal uit dit boek instructie geven.”  

Aïjana’s zoon Buddha is niet Çuddhodana’s zoon 

Sommige mensen kunnen in overweging nemen, dat niet Çaì-

karäcärya maar de Vaiñëava’s een grotere mate van respect 

en oprechte eerbied jegens Buddha tonen en dat ze daarom 

ook als boeddhisten bekend zouden moeten zijn. Wat dit be-

treft is mijn persoonlijke opvatting, dat volgens de Liìga Pu-

räëa, Bhaviñya Puräëa en de negende van de tien Viñëu in-

carnaties genoemd in de Väraha Puräëa, de Buddha, die daar-

in werd beschreven, niet dezelfde persoonlijkheid is als Gau-

tama Buddha, de zoon van Çuddhodana. Vaiñëava’s eren 

nimmer de nihilistische en atheïstische (çünyaväda) Buddha 

of Gautama Buddha. Ze vereren alleen Çré Viñëu’s negende 

incarnatie, Çré Buddha, met dit gebed uit de Çrémad-Bhäga-

vatam (10.40.22), 

namo buddhäya çuddhäya daitya-dänava-mohine 

O Allerhoogste Çré Buddha! Ik bied mijn eerbetuigingen 

aan U, die foutloos is en is verschenen om de demonische en 

atheïstische klasse van mensen om de tuin te leiden.  
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Eerder in Çrémad-Bhägavatam (1.3.24) wordt de komst van 

Çré Buddha op de volgende manier beschreven, 

   tataù kalau sampravåtte 

sammohäya sura-dviñäm 

   buddho nämnäïjana-sutaù 

kékaöeñu bhaviñyati 

Dan, aan het begin van Kali-yuga, zal Bhagavän verschijnen 

als Buddha, de zoon van Aïjanä, in de provincie Gayä met 

het doel om degenen, die afgunstig zijn op de trouwhartige 

theïsten, te begoochelen. 

De Buddha genoemd in dit vers is Çré Buddha, de zoon van 

Aïjana; door sommigen ook “Ajina’s” zoon genoemd. Çré 

Çrédhara Svämé schrijft in zijn gezaghebbende commentaar op 

dit vers het volgende, 

buddha avartäramäha tata iti aïjanasya sutaù ajina suta it päöhe 

ajino’ pi sa eva kékaöeñu madhye gayä-pradeçe 

De woorden “tataù kalau” enzovoort beschrijven Viñëu’s in-

carnatie Buddha als de zoon van Aïjana. Ajina in het woord 

´ajina sutaù” betekent eigenlijk “Aïjana”. Kékata is de naam 

van het district Gayä. 

De monisten beschouwen Çré Çrédhara Svämé abusievelijk of 

om een andere reden als behorend tot hun sekte en overtui-

ging. Het zij zo, echter zijn commentaren op deze materie 

kunnen gemakkelijk door de mäyävädés zonder aarzelen als 

waar worden aanvaard. Het volgende citaat is uit Nåsàha 

Puräëa (36.29), 

kalau präpte yathä buddho bhavannäräyaëa – prabhuù  
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  In Kali-yuga verschijnt de Allerhoogste Persoon Çré Nä-

räyaëa als Buddha. 

Op basis van dit vers kan een redelijke inschatting worden 

gemaakt van de verschijning van Çré Buddha; dat hij ongeveer 

3.500 jaar geleden leefde, of volgens accurate astronomische 

en astrologische calculaties rond 4.000 jaar geleden. Met be-

trekking tot de astrologische feiten op het moment van Zijn 

geboorte zegt Nirnaya-sindhu in het tweede hoofdstuk het 

volgende, 

jyaiñöha çukla dvitéyäyäà buddha-janma bhäviñyati 

Çré Buddha zal verschijnen op de tweede dag van de was-

sende maan in de maand Jyaiñöha. 

Elders in dit boek wordt de procedure beschrven van de vere-

ring van Çré Buddha, 

pauña çuklasya saptamyäà kuryät buddhasya püjanam 

Çré Buddha wordt in het bijzonder vereerd op de zevende 

dag van de wassende maan in de maand Pauña.  

De rituelen, gebeden en procedures voor verering, die in deze 

geschriften staan vermeld, wijzen er allemaal duidelijk op, dat 

ze zijn bedoeld voor Çré Viñëu’s negende avatära incarnatie. 

Çré Buddha krijgt ook herhaaldelijk vermelding in vele au-

thentiek vedische geschriften, zoals Viñëu Puräëa, Agni Purä-

na, Väyu Puräëa en Skanda Puräëa. De Buddha genoemd in 

Devé Bhägavat, een meer recente tekst, en in Çakté Pramoda 

verwijst naar Çäkya Siàha – niet de Viñëu Avatära Buddha. 

Het is waar, dat er vele verschillende halfgoden en halfgo-

dinnen door hun respectievelijke toegewijden worden vereerd 

op dezelfde manier als Çäkya Siàha Buddha (die atheïst was) 
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door zijn volgelingen wordt vereerd en verheerlijkt. Dit heeft 

echter helemaal geen relatie met het pad van sanätana-

dharma, de eeuwige religie van de mens, die in Çrémad-

Bhägavatam wordt gearticuleerd. 

Volgens de Duitse wetenschapper, Max Mueller, werd 

Çäkya Siàha Buddha geboren in 477 voor Christus in de tui-

nen van Lumbiné in de staat Kapilävastu. Deze antieke en op 

dat moment dicht bevolkte stad in het Terai gebied van Nepal 

was goed bekend. Çäkya Siàha of Gautama Buddha’s vader 

was bekend als Çuddhodana en zijn moeder heette Mäyädevé. 

Dit zijn allemaal aanvaarde, historische feiten. Ofschoon de 

zoon van Aïjana en Çuddhonana dezelfde naam (Buddha) 

delen, zijn ze niettemin twee verschillende persoonlijkheden. 

Een van hen werd geboren in Kékaöa – dat nu zo befaamd is 

als Bodhi-Gayä, terwijl de tweede Buddha werd geboren in 

Kapilävastu, Nepal. Dus de geboorteplaats, de ouders en het 

tijdperk van Viñëu Avatära Buddha en de geboorteplaats, 

ouders, tijdperk enzovoort van Gautama Buddha zijn totaal 

verschillend. 

We kunnen daarom nu zien, dat de beroemde persoonlijk-

heid, naar wie over het algemeen wordt verwezen als ‘Bud-

dha’, niet de Viñëu incarnatie, de oorspronkelijke Çré Buddha 

is, waardoor de gezichtspunten van Çaìkaräcärya hierover 

volslagen onacceptabel zijn. Het is niet ongebruikelijk om 

meningsverschillen te treffen in traditionele of historische 

kwesties, maar met betrekking tot belangrijke zaken is een 

onbevooroordeelde en objectieve discussie hoogst noodzake-

lijk. Als men wordt aangetrokken door Buddha’s persoonlijk-

heid en roem, is het één ding om hem te eren en te respecte-
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ren, maar onder de indruk zijn van zijn filosofie en zijn lessen 

en zich met eerbied aan hem overgeven is geheel iets anders. 

Wat het ook zijn moge, ik ben er zeker van, dat de gerespec-

teerde lezers het cruciale punt hebben begrepen, dat Buddha 

niet een enkel persoon is, maar ten minste in twee afzonder-

lijke identiteiten bestaat – Çäkya Siàha is niet dezelfde als Çré 

Buddha, Viñëu’s negende incarnatie. Het valt niet te ontken-

nen, dat er enkele overeenkomsten tussen de twee Buddha’s 

bestaan, toch valt niet te bestrijden, dat ze twee afzonderlijke 

personen zijn. 
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RI KIÇORÉ MOHANA CATTOPÄDHYÄYA, EEN 

volgeling van het boeddhisme, schrijft in zijn boek, 

Prajïä-Päramitä Sütra, het volgende op pagina 177,  

“De begrippen çünyaväda (leer van het niets) in het boed-

dhisme en “onpersoonlijk brahman”, of hindoeïsme (Çaìka-

räcärya), betekenen hetzelfde, maar klinken verschillend.”  

Dat Çaìkaräcärya een vooraanstaand exponent van het boed-

dhisme was, is een onderwerp voor een debat. Verder blijft 

zijn boek ongevraagd bewijs aanvoeren, dat de ideeën en ze-

despreuken corresponderen met de gezichtspunten van boed-

dhisten. Filosofen van de Säìkhya school, zoals Vijïäna Bhi-

kñu, yogés van de Pataïjali school, filosofen van Vedänta, 

vermaarde geleerden en äcäryas, zoals Çré Rämänuja, Çré 

Madhva, Çré Jéva Gosvämé, Çré Vallabäcärya, Çréla Kåñëadäsa 
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Kaviräja Gosvämé, Çré Baladeva Vidhyäbhuñaëa enzovoort en 

zelfs boeddhistische geleerden beschouwen Çaìkaräcärya als 

een vooraanstaand supporter en instandhouder van de boed-

dhistische school van het denken. 

Het kwistige vertoon van eerbied en respect van Çré Çaìka-

räcärya voor het boeddhisme is louter een bewijs voor de di-

verse feiten, diagnose en argumenten, die we in verband 

hiermee eerder hebben gepresenteerd. Vele Puräna’s hebben 

naar de filosofie en lessen van Çaìkaräcärya verwezen als ge-

camoufleerd boeddhisme. In de wetenschap, dat deze uitspra-

ken van de Puräëa’s onweerlegbaar zijn, postuleren vele aan-

hangers van de Çaìkaräcärya school, dat deze verzen en uit-

spraken zijn geïnterpoleerd (ingevoegd) en proberen ze ver-

volgens valse, ongezonde argumenten aan het onschuldige 

publiek op te dringen. In werkelijkheid kunnen ze geen enkel 

bewijs vinden, dat hun aannamen onderbouwt. 

De conclusies van het boeddhisme en Çré Çaìkaräcärya 

Een vergelijking van langdurig geëerde grondbeginselen en 

traditionele kennis in de boeddhistische filosofie laat vele 

overeenkomsten zien met de leer van Çré Çaìkaräcärya. Om 

nu het etiket van een undercover boeddhistisch agent op Çaì-

karäcärya te plakken louter op basis van aitihya, of door de 

tijd heen gerespecteerde, traditionele grondbeginselen, zou 

mogelijkerwijs ernstige bezwaren van de mäyävädés oproepen. 

Met het doel aan hun bezwaren tegemoet te komen en hen 

tevreden te stellen zal ik op nauwgezette wijze de filosofische 

conclusies van beide scholen van het denken helder maken en 
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hun overeenkomsten presenteren met het oogpunt om de 

groei en verspreiding van deze filosofie voor het welzijn van 

mijn gerespecteerde lezers in kaart te brengen.  

Prakåti (de materiële natuur) is mäyä inderdaad, of als zo-

danig een onderdeel ervan, dus het bestempelen van Gautama 

Buddha’s interpretaties van pantheïsme als mayavadisme is 

niet verkeerd. Het woord “Buddha” is afgeleid van het Sans-

kriet budha, dat leidt tot bodha, betekenis, zingeving, percep-

tie of kennis. Gautama Buddha werd geboren uit de baar-

moeder van Mäyädevi en zo wordt ook de kennis (budha), die 

wordt geproduceerd uit de matrix van de begoochelende ma-

teriële natuur (mäyä), als mayavadisme gekend, terwijl de 

grondbeginselen, die door Buddha werden gepredikt, boed-

dhisme worden genoemd. Het is waard te vermelden, dat het 

mayavadisme na de verschijning van Gautama Buddha een 

specifiek karakter kreeg en op tastbare wijze werd gemanifes-

teerd en naar de wereld uitgezonden. De beginselen van het 

non-dualisme of monisme (advaitaväda) voorafgaand aan de 

verschijning van de oorspronkelijke Çré Buddha onderschei-

den zich sterk van de advaitaväda, die van Çaìkaräcärya en 

Gautama Buddha afkomstig was. Ons voornaamste doel is nu 

om alle middelen aan te wenden om de parallellen aan te to-

nen in de leer van Çré Çaìkaräcärya en het boeddhisme. De 

begrippen jagat (materiële wereld), brahman (transcenden-

tie), çünya (het niets), mokña (middel tot bevrijding), de een-

heid van brahman enzovoort in het boeddhisme komen over-

een met dezelfde stellingen in het mayavadisme van Çré Çaì-

karäcärya, zoals we hierna zullen aantonen. 
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Het boeddhistische idee van een vals universum 

Volgens de boeddhistische filosofie is het universum zero, een 

onderdeel van het niets. De bron van het universum is zero, of 

in een staat van niets, en het eind is ook vals, of zero. Dus als 

zijn begin en eind vals zijn, moet de tussenliggende episode 

noodzakelijkerwijs ook vals zijn. Boeddhisten ontkennen het 

bestaan van kala (tijd) in iedere vorm. Dus de substantie van 

al het bestaande, de Alfa en Omega van alles, is çünya, het 

niets. Het verleden is niet bestaand, de toekomst is niet be-

staand en tussen de twee is het heden ook uiteindelijk niet 

bestaand. Ze postuleren, “Het heden bestaat niet, het is een-

voudig een andere benaming voor verleden en toekomst. Bij-

voorbeeld, voordat een woord wordt gesproken, ligt het in de 

toekomst en zodra het wordt gesproken, verandert de tijd in 

verleden en wordt het heden verzwolgen om nooit meer terug 

te keren.” Met deze logica en argumenten willen de boeddhis-

ten bewijzen, dat het huidig gemanifesteerde universum niet 

bestaat. 

De Vaiñëava’s hanteren het standpunt, dat de uitspraak, 

“Koning Räma leeft” er op zijn minst op wijst, dat het concre-

te bestaan van een spreker vereist is om gezegd te kunnen 

krijgen, “Koning Räma leeft”. Als alles tot niets wordt gere-

duceerd, bestaat de persoon, die met argumenten tegen ‘het 

heden’, inclusief zijn verstand en logica komt aanzetten, dus 

ook niet! Als men werkelijk een onderzoek instelt naar de 

aard van zijn bestaan, kan men waarnemen, dat het heden in 

feite bestaat en dat men daardoor in staat is de transformaties 

van verleden en toekomst waar te nemen. Als niets een be-

staan heeft, hoe kon Çäkya Siàha Buddha dan in deze wereld 
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worden geboren? Hoe was hij in staat zijn koninkrijk te ver-

zaken en zijn filosofie te vestigen? Hoe het ook zij, boeddhis-

me ontkent het bestaan van het universum en van de tijdfac-

toren – verleden, heden en toekomst. Çré Çaìkaräcärya onder-

schreef dit gezichtspunt, zoals we hierna zullen zien. 

Çaìkaräcärya onderwijst het universum is vals 

Çré Çaìkaräcärya, die trouw in het voetspoor van Çäkya Siàha 

Buddha volgde, postuleerde ook de theorie, dat de hoogste 

oorzaak van het universum een niet-kwalitatieve, niet in tijd 

bestaande, onpersoonlijke eenheid (çünya) is, die hij als avi-

dyä of onwetendheid beschreef. Het ontwijkende idee van zijn 

avidyä is in de praktijk niet uit te leggen. Deze avidyä is niet 

eeuwig en reëel, noch is het vals, maar eerder een onverklaar-

baar principe, dat zich zowel onderscheidt van “sat” (het ui-

terlijk reële) als “asat” (het niet-bestaande en onechte). Als 

begrijpelijk concept is het niet uit te leggen, hetgeen gemak-

kelijk door zijn eigen erkenning kan worden waargemaakt. In 

zijn boek Ajïäna Bodhiné schrijft Çaìkaräcärya in de achtste 

uitspraak het volgende, 

   bho bhagavän yad bhrama mätra siddhaà tat kià satyam? 

are yathä indrajälaà paçyati janaù vyäghra jalataòädi 

   asatyatayä pratibhät kim / indrajäla bhrame nivåtte sati 

sarvam mithyä iti jänäti idam tu / sarveçäm anubhäva siddham 

O Bhagavän! Kan datgene, dat alleen in de verbeelding kan 

worden bereikt (gezien), feitelijk zijn? Hoe kan de optische 

illusie van een tijger of een waterval op het podium, die 

wordt voorgetoverd door een magiër, door het publiek als 

onecht worden waargenomen? (Met andere woorden, dat 
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is niet het geval.) Maar na de magische voorstelling reali-

seert iedereen zich, dat de optische illusies werkelijk ill u-

sies waren. Dit is voor iedereen gemakkelijk te begrijpen.  

En weer in zijn boek, Nirväëa Daçaka, schrijft hij, 

na jägran na me svapnako vä suñuptir na viçve 

Ik ervaar niet de wakende staat, de droomstaat, noch diepe 

slaap. 

Dergelijke uitspraken illustreren op ondubbelzinnige wijze, 

dat Çré Çaìkaräcärya evenals Gautama Buddha het bestaan 

van het universum ontkende. Ergens anders in de Ätma-

païcaka (6) zegt Çré Çaìkaräcärya het volgende, 

   äbhätédaà viçvam ätmany asatyaà 

satya jïäna änanda rüpeëa vimohät 

   nidrä mohät svapnavat tan na satyaà 

çuddhaù pürno nitya ekaù çivo’ ham 

In de betekenis van dit vers verwijst de zin “svapnavat tanna 

satyam” naar het universum. “Het universum is niet -

bestaand, zoals een droom ook vals is. Het universum lijkt 

alleen echt, zoals wanneer we slapen, in een droomstaat; in 

werkelijkheid bestaat het niet.”  

Buddha heeft op sommige plaatsen verwezen naar het univer-

sum als saàskära, een “indruk”, terwijl Çaìkaräcärya ver-

klaart, dat het universum op een droom lijkt. Zo kan men 

zien, dat svapna of droom en saàskära of indruk synoniem 

zijn. De onvoorstelbare beelden, die in een droom worden 

gezien, worden veroorzaakt door indrukken – dat is de opvat-

ting van filosofen en psychiaters. Hoewel Çré Çaìkaräcärya in 

zijn commentaar op de Vedänta-sütra het begrip saàskära aan 

flarden heeft gescheurd, wordt het bij nader inzien helder als 
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glas, dat zijn concept van een droomachtig universum en de 

filsofie van saàskära één en dezelfde zijn – ze onderscheiden 

zich alleen in nomenclatuur. 

Als Çré Çaìkaräcärya de betekenis van avidyä (onwetend-

heid) uitlegt, dat volgens hem de oorzaak van het universum 

is, spreekt hij van een onuitlegbare realiteit, die zich buiten 

bestaan en niet-bestaan bevindt en dit wordt vergeleken met 

Buddha’s concept van het niets; er is geen verschil. Zijn ana-

logie van de “oester en zilver” maakt duidelijk, dat een oester 

aanzien voor zilver te wijten is aan avidyä of onwetendheid en 

wordt geproduceerd door onwetendheid (ajïäna). De valse 

aanname, dat zijn glans zilver is, is afhankelijk van een tijde-

lijke en feilbare invalshoek. Vertrouwen in verschijnselen is 

sterk zolang avidyä of onwetendheid aanhoudt, dat volgens de 

boeddhisten slechts tijdelijk is. Hiermee beweren ze, dat de 

tijdelijke aanname, dat de oester zilver is, niets dan onwe-

tendheid is en aangezien deze ontwetendheid in tijd – verle-

den, heden, toekomst – niet-bestaand is, is het vals. De eer-

biedwaardige Çré Räjendranätha Ghoña stelde de volgende 

hypothese op met betrekking tot de gezichtspunten van Çré  

Çaìkaräcärya, 

“Datgene, dat niet bestaat, heeft of maakt een verschijning, 

zoals dit universum; terwijl de ene, die werkelijk bestaat, 

niet verschijnt, zoals brahman.” Dit idee is eenvoudig de 

echo van het boeddhistische gezichtspunt. Aldus zei de 

boeddhistische geleerde en filosoof, Jïänaçré,  

yat sat tat kñaëikam 

Datgene, dat echt lijkt te zijn, maar tijdelijk is en wegvloeit, 

is daarom vals. 
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Çré Çaìkaräcärya, die commentaar geeft op Buddha’s idee van 

“tijdelijke verschijning”, schrijft in zijn boek Aparokñänubhüti 

(44), 

rajju-jüänat kñaëenaiva yad vad rajjurhi sarpiné 

Geparafraseerd staat er,  

“De verkeerd gemaakte interpretatie door een slang (sarpa) 

aan te zien voor een touw (rajju), hoewel het een illusie is, is 

niettemin tijdelijk. Op dezelfde manier is de illusoire ver-

schijning van dit universum inderdaad tijdelijk.” 

Ik vraag onze gerespecteerde lezers om het volgende te be-

oordelen. Wat is het verschil tussen Çaìkaräcärya’s uiteenzet-

ting van de tijdelijke, illusoire verschijning van het universum 

en Çäkya Siàha Buddha’s gezichtspunt van van de afwezig-

heid van een tijdcontinuüm? 

Brahman en het niets 

Ik heb laten zien, dat met betrekking tot het universum zowel 

Çré Çaìkaräcärya als Gautama Buddha dezelfde conclusie 

accepteren. Als het universum niet-bestaand, vals, tijdelijk, 

een verschijning of een gelijkenis is, wat is dan wel echt en 

eeuwigdurend bestaand? Dit is precies hetgeen we hier moe-

ten vaststellen. Voor de non-dualist, Gautama Buddha, is çü-

nya (de leegte of het niets) realiteit en eeuwigdurend be-

staand, hetgeen betekent, dat kennis van çünya de hoogste 

realisatie is. Voor de impersonalist, Çaìkaräcärya, is brahman 

de eeuwige realiteit, dat wil zeggen, brahman is de hoogste 

realisatie. Eerder hebben we Çré Çaìkaräcärya geciteerd, 

“Datgene, dat geen verschijning (vorm) heeft, is sat, realiteit 
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met een eeuwig bestaan”, terwijl Buddha zegt, dat de onge-

manifesteerde (zonder verschijning of gedaante) çünya (het 

niets) is, of sat, eeuwige realiteit. Çré Çaìkaräcärya beschrijft 

deze sat als brahman, de Absolute Waarheid, dat hetzelfde 

idee is als çünyaväda of het niets van Buddha. Verder liet Çré 

Çaìkaräcärya op behendige wijze het begrip van Buddha’s 

çünya ongemoeid en hield het in bescherming, terwijl hij het 

verving met de term brahman, die op hetzelfde ding wijst. En 

alles, dat de boeddhisten over çünya te zeggen hadden, kopi-

eerde Çré Çaìkaräcärya eenvoudig voor de omschrijving van 

brahman. Daardoor kunnen na zorgvuldig onderzoek geen 

tegenstrijdigheden tussen çünya en brahman worden aange-

troffen. Ik zal dit feit met een paar voorbeelden staven. 

Gautama Buddha’s concept van het niets 

Het volgende citaat is afkomstig uit Prajìa-päramitä Sütra, 

een gezaghebbende boeddhistische tekst, sütra 16,  

sudurbodhäsi mäyaiva dåçyase na ca dåçyase 

“Je (çünya) bent erg moeilijk te begrijpen; zoals een illusie 

ben je zowel manifest als ongemanifesteerd. 

In Sütra 2 van hetzelfde boek wordt gezegd, 

äkäçamiva nirlepäà niçprapaìcäà nirakñaräm 

yastaà paçyati bhävena sa paçyati tathägatam 

Iemand, die Jou waarneemt als luchtruim of ether – het 

niets, die onthecht, niet-materieel en vormloos is, is tathäga-

ta, heeft het niets gerealiseerd. 
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In de tweede ronde van de boeddhistische tekst Añtasähasri-

kä-prajìä-päramitä staat geschreven, 

sarva dharmä api devaputra mäyopamäù svapnopamäùpratyag 

buddho’pi mäyopamaù svapnopamaù 

pratyag buddhatvam api mäyopamaà svapnopamam 

samyak sambuddho’pi mäyopamaù svapnopamaù 

samyak sambuddhatvam api mäyopamaà svapnopamam 

O Zoon van God! Alle religies zijn illusie, zoals een droom. 

Iedere Buddha, zelfs alle Bodhisattva’s (Buddha’s) en alle 

religieuze leringen zijn illusies als een droom. 

En in het boek Sarvadarçana-saìgraha heeft de filosoof Säya-

na Mädhava wederom boeddhistische principes op deze ma-

nier ontwikkeld in Doctrine 15, 

mädhyamikäs täavad uttama prajìä ittham acékathan bhikñupäda 

prasäraëa-nyäyena kñaëa-bhaìgädyabhidhäna mukhena 

sthäyitva anuküla vedanéyatva anugatva sarva-satyatva bhrama-

vyävarttanena sarva-çünyatäyäm eva paryavasänam 

atas tattvam sad asad ubhayänubhayätmaka catuñkoöi 

De meest intelligente leraar van de Mädhyamikä’s gaf de 

analogie van een bedelaar, die in ongemak zijn benen strekt. 

Zo wordt de theorie van de tijdelijke, niet-bestaande aard 

van iedere ervaring geïntroduceerd, zelfs de ervaring van 

pijn, wanneer het eenmaal als gunstig wordt aanvaard. Dit 

verslaat de hypothese, dat alles bestaat. Met deze voltooiing 

monden alle theorieën uit in het niets. Dit betekent feitelijk, 

dat achter de vier parameters – sat, asat en geen van deze 

twee zich de staat van het niets bevindt. 

In hetzelfde boek legt Doctrine 21 het begrip çünya of leegte 

uit, 
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kecana bauddhä bähyeñu gandhädiñu äntareñu 

rüpädi-skandheñu satsväpi taträn ästham utpädayituà 

sarvaà çünyam iti präthamikän vineyäncékathan 

Vers 45 – “Achter brahman, dat de ingrediënten en oorzaak 

van het materiële universum vormt, bestaat niets anders.”  

Vers 46 – “Brahman is zowel de oorzaak als de bron van de 

levende wezens. Daarom zijn alle materiële dualiteiten en 

onderscheidingen ook brahman zelf – men moet op deze 

manier denken.” 

Vers 94 – “Zoals aarde en water ingrediënten zijn voor het 

maken van een aarden pot, zo is de ajïäna of het niet-weten 

het ingrediënt, dat het hele materiële universum formeert. 

In de Upaniñadä’s wordt de vraag gesteld, wat er van de ma-

terie of het universum overblijft, zodra dit niet -weten een-

maal is verdreven. 

Hieruit mag duidelijk worden, dat Çré Çaìkaräcärya brahman 

schraagt als de eerste oorzaak van het universum. In dit ge-

zichtspunt worden alle levende entiteiten uit brahman gege-

nereerd en is het weer brahman, dat vanwege onwetendheid 

manifest wordt in de vorm van het universum. Zodra niet-

weten is vernietigd, wordt alles, dat manifest is (alle levende 

entiteiten), ook vernietigd en in brahman getransformeerd. 

Het universum is de broedplaats van dualiteit, zoals angst en 

lijden. Çäkya Siàha Buddha trachtte het lijden van de wereld 

tot niets terug te brengen met het wapen van çünyaväda of de 

leer van het niets en Çré Çaìkaräcärya probeerde hetzelfde te 

bewerkstelligen met het wapen van het ‘brahman’ idee. Dus 

met het doel om het materiële lijden te neutraliseren paste Çré 

Çaìkaräcärya het pad toe van het realiseren van een onper-

soonlijk brahman, terwijl Gautama Buddha zijn pad van het 
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niets toepaste. Wat betreft de uitspanning van het illusoire of 

de droomverschijning van het universum beweert één theorie, 

dat brahman blijft bestaan, terwijl de andere beweert, dat het 

niets blijft bestaan. Op dit punt is het belangrijk te onthullen, 

welke manier iedere voorstander aanbeveelt voor de uitspan-

ning van de valse verschijning van het universum. Onderzoek 

en analyse van dit onderwerp is noodzakelijk om een beter 

begrip te krijgen van de omvang, waarmee ze in hun denk-

beelden met elkaar in overeenstemming zijn. 

Het pad van verlossing in het boeddhisme 

Met betrekking tot de manier waarop mokña of bevrijding in 

het boeddhisme kan worden bereikt heeft Säyana Mädhava 

geschreven, 

tat dvividhaà tadidaà sarvaà duùkhaà dukhäyatanaà 

duùkhasädhanam ceti bhävayitvä tan nirodha upäyaà tattva jïä-

naà sampädayet/ ata eva uktaà duùkha-samudäya-

nirodhamärgäçcatväraù äryabuddhasyäbhimatäni tattväni/ tatra 

duùkhaà prasiddhaà samudäyo duùkha-käraëaà tad dvividhaà 

pratyayopanibandhano hetupanibandhanaçca 

De strategie van sommige boeddhisten, waarmee ze hun be-

ginnelingen onderwijzen, is hen uit te leggen, dat materie en 

zintuiglijke waarneming (ruiken, zien, horen, proeven enzo-

voort), de interne vorm en zelfs ‘sat’ allemaal çünya of het 

niets zijn. Op die manier doordrenken ze hun studenten met 

apathie voor al die dingen. 

In Lalita Vistära (21) wordt de volgende uitspraak over Çäkya 

Siàha Buddha aangetroffen, 
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samartha dhanur gåhétvä çünya-nairätmävädine 

kleçaripun nihatvä 

Çäkya Siàha Buddha was in staat het lijden van het materië-

le bestaan tot nul terug te brengen met de boog van çünya 

en nairatmavad, het niets en egoloosheid. 

Uit de talloze bewijzen, zoals degene hierboven, die allemaal 

zijn vergaard uit diverse gezaghebbende boeddistische ge-

schriften, kan de conclusie worden getrokken, dat het nihilis-

tische idee van emancipatie in het niets is als samenvloeien in 

het onbegrensde uitspansel van het luchtruim – vormloos en 

immaterieel. Verder is materie de metamorfose van çünya of 

leegte, de oorspronkelijke oorzaak, en alles is een droom of 

een illusie. Hoewel de materie tijdelijk is, is haar bron en oor-

spronkelijke oorzaak çünya of het niets. 

In de Prajìä-päramitä Sütra wordt gezegd, “Als de eigen-

schappen en kwaliteiten van een mango worden afgescheiden 

van de mango, bereikt hij het niets.” Çré Çaìkaräcärya’s begrip 

van een niet-kwalitatief brahman is louter een andere naam 

voor çünya. Buddha zegt, “Datgene, dat niet beschikt over 

actie of kwaliteiten, is çünya”, terwijl Çré Çaìkaräcärya zegt, 

“Datgene, dat niet over kwaliteiten beschikt is brahman”. 

Çré Çaìkaräcärya’s doctrine van ‘brahman’ 

Het onderwerp van de overeenkomsten tussen het niets van 

Çäkya Siàha Buddha en het ‘brahmanisme’ van Çré Çaìkarä-

cärya behoeft de nodige vergelijking en voorbeelden, die zul-

len volgen. Çré Çaìkaräcärya schrijft in zijn boek, Aparokñä-

nubhüti (45-46, 94), het volgende, 
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upädänaà prapaïcasya brahmaëonye na vidyate 

tasmät sarva prapaïco’yaà brahmaivästi na cetarat 

brahmaëaù sarva-bhütäni jäyante paramätmanaù 

tasmäd etäni brahmaiva bhavantéty avadhärayet 

upädänaà prapaïcasya mådbhäëòasyeva dåçyate 

ajïänam ca iti vedäntästan nañöaiva kä viçvatä 

Door zich te realiseren, dat dit universum is doordrenkt van 

lijden en dat het de reikwijdte en bron van verdriet is, moet 

men proberen filosofische kennis te verkrijgen als middel 

om verdriet uit te bannen. Er zijn vier paden om dit te be-

reiken. Maar volgens Buddha is alle filosofische kennis een 

middel om verdriet te beëindigen. Maar is er iemand, die 

weet, dat het universum zelf de oorzaak is van verdriet en 

lijden? Deze oorzaak bestaat uit twee soorten – ‘praty-

ayopanibandhana’ en ‘hetupanibhandhana’, verbonden aan 

gevoelens en verbonden aan de cyclus van oorzaak en ge-

volg. 

In Prajìä-päramitä Sütra 17 wordt deze zelflovende uitspraak 

aangetroffen, “margaste meko mokñasya iti niçcayaù – Je bent 

het enige pad van bevrijding, er bestaat geen ander, dat is 

zeker.” In veel boeken van de boeddhistische mahäyäna rich-

ting wordt het pad van bevrijding uit Prajìä-päramitä als het 

belangrijkste erkend. Meteen aan het begin van de Çatasaha-

çréka prajìä-päramitä wordt geschreven,  

Bevrijding kan niet worden verkregen uit kennis buiten het-

geen is geschreven in Prajìä-päramitä. Men moet het dan 

ook met zorg en respect horen en lezen. 

Elders in dit boek wordt de volgende uitspraak aangetroffen, 

yä sarvajïätayä nayaty upaçamaà çäntyaiñinaù çrävakän 

yä märgajïätayä jagaddhita kåpä lokärtha sampädikä 
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sarvakäram idaà vadanti munayo viçvaàm jayä saìgatä 

tasmai çrävaka-bodhasattva gaëino buddhasya mätre namaù 

De Prajìä-päramitä, de compassie waarvan men volkomen 

kennis krijgt, beloont zijn lezers, die naar rust en vrede ver-

langen, met complete beëindiging van alle verdriet in het 

materiële bestaan. Het kent het pad, dat naar mokña leidt. 

Alleen dit is de bron van zegen voor het hele universum. Ik 

bied mijn respect aan Boddhisattva Prajìä-päramitä, die 

zich in de vorm van een boek bevindt.  

De bovenstaande citaten uit boeddhistische geschriften leiden 

ons tot de conclusie, dat mokña (het bereiken van bevrijding 

in het niets, çünya) realisatie is van de fundamentele waarheid 

of ‘Prajìä-päramitä’. Wat boeddhisten precies onder deze 

Prajìä-päramitä verstaan, wordt in het eerste aforisme van de 

Prajìä-päramitä zelf uitgelegd – Sütra 1,  

nirvikalpe namastubhyaà prajïä-päramite’ mite 

yä tvaà sarva anavadya aìgi nirvadyair nirékñase 

Aho Prajìä-päramitä! Ik bied u mijn eerbiedige eerbetui-

gingen aan. U bent absoluut onmetelijk. Uw onderdelen en 

constructie zijn feilloos. Daarom is alleen een foutloos per-

soon in staat u waar te nemen. 

Als men ieder woord van dit vers analyseert, kan men duide-

lijk zien, dat het pad, dat door Çré Çaìkaräcärya voor het be-

reiken van brahman wordt voorgesteld, hiermee volkomen 

overeen komt. Verder postuleren de boeddhisten, dat de be-

eindiging van de twee typen oorzaken, die hierboven zijn ge-

noemd – pratyayopanibhandana (verbonden aan de eigen 

gevoelens) en hetupanibhandhana (verbonden aan de cyclus 
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van karma) in mokña of bevrijding resulteert. Sayana Mädha-

va noemt dit ook in zijn boek,  

tad ubhaya nirodha karanäntaraà vimala jïänodayo vä 

muktiù tannirodhopäyo märgaù sa ca tattva jïänaà 

tac ca präcéna bhävanä baläd bhavati ité paramaà rahasyam 

Geparafraseerd betekent het, 

Wanneer deze twee oorzaken zijn uitgeroeid, bloeit zuivere 

kennis op, met andere woorden, verlossing wordt bereikt. 

Degenen, die gekwalificeerd zijn om deze twee oorzaken 

met wortel en tak uit te roeien, verkrijgen absolute kennis. 

Deze absolute kennis of prajìä-päramitä wordt alleen be-

reikt krachtens antieke wijsheid. Dit is een uitermate diep-

zinnig mysterie. Als eenmaal de oorzaak is vernietigd, wordt 

het effect automatisch tot nul teruggebracht – dit is een axi-

omatische waarheid. 

Dus volgens de boeddhistische filosofie is de enige manier om 

het niets te bereiken het nietig verklaren van de oorzaak, die 

het universum manifesteert, en de methode van nietigverkla-

ring is het verkrijgen van absolute, onmetelijke kennis. 

Verlossing zoals gearticuleerd door Çré Çaìkaräcärya 

Çaìkaräcärya componeerde een gedicht getiteld Kevalo’ham, 

waarin hij het proces van het bereiken van verlossing afte-

kent. Hieronder citeren we een vers uit dat gedicht – Vers 2, 

brahma bhinnatvävijïänaà bhava mokñasya käranam- 

yena advitéyam änandaà brahmä saàpadyate budhaiù 

Realisatie dat brahman is non-duaal (niet-verschillend van 

het universum), is de staat van verlossing, bevrijding uit het 

materiële bestaan. Geleerden bereiken dat ‘ene zonder 
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tweede’, de belichaming van zegen genaamd brahman, door 

dit proces van realisatie. 

Het volgende verse is afkomstig uit zijn boek, Aparokçanub-

huti (106), 

tyägaù prapaïca rüpasya cidätmatvävalokanät 

tyägo hi mahatäà püjyaù sadyao mokñamayo yataù 

Wanneer men het verlichte zelf rechtstreeks waarneemt, 

verzaakt men het universum met al zijn materiële vormen. 

Deze staat van verzaking wordt door grote persoonlijkheden 

geëerbiedigd, want het leidt spoedig tot verlossing. 

Rechtstreekse waarneming van het spirituele zelf of het reali-

seren van de non-dualiteit van brahman enzovoort zijn pro-

cessen om verlossing te krijgen. Realisatie wordt veronder-

steld de oorzaak te zijn van het verdwijnen van niet-weten of 

onwetendheid. Dus Gautama Buddha’s idee van prajïä (abso-

lute kennis) en Çré Çaìkaräcärya’s idee van brahman-jïäna 

realisatie van brahman) zijn één en dezelfde zonder verschil-

len. Çré Çaìkaräcärya heeft getracht steun en geloofwaardig-

heid te schragen voor het bovenstaande idee door uitgebreid 

te citeren uit Aitareya Upäniñadä en deze citaten te becom-

mentariëren in zijn boek, Çaririka bhäñya. Hij heeft mantras 

geciteerd, zoals ‘prajïänam brahma’ (gerealiseerde kennis van 

brahman), ‘prajïäne pratisthitam’ enzovoort. Het commentaar 

van Çré Çaìkaräcärya evenals dat van anderen, die allemaal 

zwaar op zijn commentaren steunden, onthullen, dat het 

woord ‘prajïä’ betekende ‘nirupadhika caitanya’ – ‘verlicht 

bewustzijn in egoloosheid’ en het woord ‘paristhita’ betekende 

‘het illusoire universum’. 
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Het lijdt geen twijfel, dat Çré Çaìkaräcärya het principe van 

prajïä van Çäkya Siàha Buddha aangreep om het “verlichte 

bewustzijn in een egoloze staat” te noemen en dat hij tevens 

zijn idee van een tijdelijk universum kopieerde en het om-

schreef met zijn analogie van het touw en de slang. Verder 

zegt Çré Çaìkaräcärya in zijn Aparokçanubhuti (135), 

kärye käraëatä yätä käraëe na hi käryatä 

käraëatvaà tato gacchet käryäbhäve vicärataù 

Het is mogelijk, dat oorzaak inherent is aan het effect, maar 

dat effect niet inherent is aan de oorzaak. Dus door te con-

templeren op de afwezigheid van effect verdwijnt de oor-

zaak. 

In vers 139 van hetzelfde werk schrijft hij, 

kärye hi käraëaà paçyet paçcät käryaà vivarjayet 

käraëatvaà tato gacchet avaçiñöhaà bhaven muniù 

Nadat men de oorzaak in een effect heeft waargenomen, 

dient men het af te wijzen. Wanneer oorzakelijkheid zelf 

verdwijnt, is het restant hetgeen, waarvoor men dient te as-

pireren. 

Hetzelfde concept van ‘oorzaak en gevolg’ klinkt terug in de 

boeddhistische analogie van de mango. Nu wordt het aan de 

lezer overgelaten om te beoordelen, of de uitspraak ‘het res-

tant’ van Çré Çaìkaräcärya niet hetzelfde is als çünya, leegte. 

Nadat de mango al zijn eigenschappen, zoals smaak en kleur, 

is kwijtgeraakt, blijft er niets over, alleen çünya, leegte. Op 

een sluikse wijze impliceert Çré Çaìkaräcärya zijn eigen termi-

nologie van ‘avasistha’, het overblijvende restant, in Buddha’s 

çünya. Het is niet onrechtmatig te zeggen, dat Çré Çaìkaräcä-

rya heeft getracht zijn mäyäväda filosofie te vestigen, welke 
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was beïnvloed door Buddha’s overtuiging van mäyäväda. We 

zullen duidelijk aantonen, dat Çré Çaìkaräcärya de methode 

van het proces van het bereiken van mokña, verlossing, van 

Gautama Buddha geheel onderschreef.  

‘Çünya’ en ‘Brahman’ in de boeddistische filosofie 

De volgende stap in onze analyse is het vaststellen welke ver-

schillen, indien ze er zijn, tussen brahman en çünya bestaan. 

In de boeddhistische tekst Prajìä-päramitä (19) staat deze 

uitspraak geschreven, 

çaktaù kastväà iha stotuà nirëimittäà niraïjanäm 

sarva-väg viñayätétaà yä tväà kvacid anéçrétä 

Wie in deze wereld is in staat Jou te loven, de ene zonder in-

strumentele oorzaak, ongehecht, onafhankelijk en buiten 

het gebied van alle relaas. 

We hebben eerder de verschillende karakteristieken bespro-

ken van het boeddhistische begrip van çünya, het niets, zoals 

in deze woorden omschreven, 

äkäçäm nirlepäm niñprapaïcäm nirakñaräm 

De alomtegenwoordige ether of het hemelruim is onge-

hecht, niet-materieel en vormloos. 

In Añöa-saha Çréka Prajìä-päramitä beschrijft Çäkya Siàha 

Buddha de eigenschappen van çünya in Vers 19, 

ye ca subhùüte çünyä akñayä‘pi te 

yä ca çünyatä aprameyatä api sä 

O Subhuti, het niets is onuitputtelijk. Datgene, dat wordt 

gekend als çünya, is onmetelijk. 
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In hetzelfde boek wordt çünya nader omschreven, 

aprameyam iti vä asaìgheyam iti vä akñayam iti vä çünyam iti vä 

animittam iti vä apranihitam iti vä anabhisaàskära iti va 

anutpad iti vä ajïätirikta vä abhäva iti 

viräga iti vä nirodha iti vä nirväëam iti 

De symptomen van çünya zijn alsvolgt: onmetelijk, solitair, 

onvergankelijk, leeg, zonder oorzaak, ongehecht, onveran-

derlijk, niet uit te drukken, onthecht, de wet en het hoogste 

doel. 

In de twaalfde parivartta (horizon) van hetzelfde boek staat 

geschreven, 

çünyam iti devaputrä atra lakñaëäni sthäpyante 

anabhisaàskära ityunutpäda ityanirodha ity asaàkleça 

ityavyavadänam ity abhäva iti nirväëam iti dharma dhätur iti 

tathät eti devaputrä atra lakñanäni sthäpyante 

naitäni lakñaëäni rüpa-niçcitäni 

O’ zonen der goden, met betrekking tot het niets worden 

karakteristieken genoemd zoals, niet transformeerbaar, on-

geproduceerd, moeilijk te bevatten, zonder aandoeningen, 

ongehinderd, niet-bestaand, beschikkend over de aard van 

Nirväëa. O’ zonen der goden, ze geven deze eigenschappen, 

maar ze worden eigenlijk niet door vorm bepaald.  

Bij nader onderzoek van deze eigenschappen wordt onthuld, 

dat er geen verschil bestaat tussen de principes van brahman 

van Çré Çaìkaräcärya en de principes van çünya van Buddha. 

In feite ging Çré Çaìkaräcärya zelfs zover om brahman ‘çünya’ 

te noemen. Hieronder voorzien we in het nodige bewijsmate-

riaal. 
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Çré Çaìkaräcärya’s begrip van het niets en brahman 

Een diepgaande studie van de boeken van Çré Çaìkaräcärya, 

zodals Vivek Cüòämaëi, Aparoksanubhuti, Brähmaëamaväli-

mäla enzovoort leidt tot de conclusie, dat hij alle symptomen 

en karakteristieken van çünya heeft toegeschreven aan brah-

man. Er kan een veelvoud aan bewijzen uit zijn werken wor-

den aangedragen om dit gezichtspunt te onderbouwen, maar 

als alle bewijzen zouden worden geciteerd, zou dit boek on-

praktisch omvangrijk worden. Daarom bied ik alleen een paar 

van de meer onmiskenbare citaten aan. 

Uit Vivek Cüòämaëi (402), 

drañtå darçana drçyädi bhäva çünyaika vastuni 

nirvikäre niräkare nirviçeñe bhidä kutaù 

Bestaat er een onderscheid tussen de ziener, het zien en het 

object van het zien met betrekking tot de onveranderlijke, 

vormloze substantie zonder eigenschappen? (Met andere 

woorden, er is geen onderscheid.)  

Uit Aparaokçanubhuti (108), 

väco yasmän nivartante tad vaktuà kena çakyate 

prapaïco yadi vaktavyaù so’pi çabda vivarjitaù 

Wie kan iets beschrijven, dat zich buiten de taal bevindt? 

Ofschoon het zich laat bespreken als discussiepunt, blijft het 

desondanks onuitsprekelijk. 

Uit Brahma-namavali-mäla (4), 

nityo’ham niravadyo’haà niräkäro’ham akñaraù 

paramänanda rüpo’ham aham eva avyayaù 

Ik ben eeuwig, feilloos, vormloos, onvergankelijk, uiterst 

zegenrijk en onuitputtelijk. 
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Non-dualist en monist 

Uit deze analyses komt de heldere indicatie naar voren, dat 

het boeddhistische gedachtengoed het mayavadisme heeft 

gevoed. In het boek, Amarkoña, wordt Çäkya Siàha Buddha 

aangesproken als ‘advayavädé’, een non-dualist. Omdat we 

weten, dat Çré Çaìkaräcärya een onbetwist advaitavädé (mo-

nist) was, geeft een onpartijdige en objectieve observatie ons 

voldoende reden om aan te nemen, dat er geen verschil be-

staat tussen non-dualisme en monisme. Niettemin kan af en 

toe enige ongelijkheid tussen hen aan de oppervlakte komen 

en daarom is in deze zaak een onderzoek naar de feiten ver-

eist. 

Met betrekking tot pariëäma, de theorie van transmutatie, 

zei Buddha, “Leegte (çünya) moet worden begrepen als niet-

bestaan, een volkomen gebrek aan alles, nietsheid en vol 

emancipatie. Zelfs als verlichte Bodhisattva’s çünya niet als 

leegte aanvaarden of volkomen emancipatie als een kwalita-

tieve bewustzijnsstaat beschouwen, bevinden zij zich eveneens 

in een begoochelde, geconditioneerde staat, zoals iemand die 

droomt.” 

Çaìkaräcärya legde de theorie van transmutatie of evolutie
1
 

uit en zei, dat brahman de belichaming van eeuwigheid is. 

Ergens anders zei hij, brahman is de belichaming van zegen en 

de belichaming van volkomen emancipatie. Bij een terloopse 

observatie kunnen opmerkelijke verschillen in terminologie 

worden waargenomen, maar in essentie zijn hun betekenissen 

                                                 

 

1
 Zie “Hoe luidt de definitie van het mayavadisme” (pag. 9). 



__________________________________________________________________________ 

57 

niet in het minst tegenstrijdig. Een klein onderzoek toont aan, 

dat dit waar is. Als de term nirväëa, complete emancipatie, 

het gevoel van een verlichte staat overbrengt, die is ontdaan 

van droge kennis en verzaking en is verzadigd van spirituele 

stemming, kan niemand zich tegen het gebruik van dit woord 

verzetten. Zowel Buddha als Çré Çaìkaräcärya hebben hun 

individuele, essentiële principe gedefinieerd, respectievelijk 

çünya en brahman, als de belichaming van nirväëa. Çré Çaìka-

räcärya propageerde, dat brahma in de post-emancipatoire 

staat wordt waargenomen als de belichaming van ongelimi-

teerde zegen. Bij nader inzien blijkt deze uitspraak eigenlijk 

overbodig te zijn, aangezien volgens hem niemand de be-

kwaamheid verkrijgt om die staat persoonlijk te bereiken. 

Dus vanwege de onbereikbaarheid kan men het evengoed de 

belichaming van verdriet noemen. Zou dat niet logischer zijn? 

Çré Çaìkaräcärya schrijft in Aparokçanubhuti (129), 

bhäva-våttyähi bhävatvaà çünya-våttyähi çünyatä 

brahma våttyähi brahmatvaà tathä pürëatvam abhyaset 

Het waarnemen van iets, dat bestaat, vereist meditatie op 

zijn neigingen; het bereiken van de staat van het niets ver-

eist het ontwikkelen van de karakteristiek van de afwezig-

heid van alles; en het bereiken van de staat van brahman 

vereist te zijn geneigd om zijn (brahmans) eigenschappen te 

ontwikkelen. 

In het bovenstaande vers heeft Çré Çaìkaräcärya getracht het 

concept van brahman topprioriteit te verlenen boven het con-

cept van het niets (voidisme), maar bij nader inzien bleek, dat 

dit niet mogelijk was. Dit kwam eenvoudig neer op overtollig 

spraakgebruik. Hier wordt geïnsinueerd, dat door te medite-
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ren op de eigenschappen van een wetend brahman men de 

ontologische realisatie van brahman bereikt. En op dezelfde 

manier krijgt men de niet-bestaande, het niets, door zich te 

verzinken in de eigenschappen van een niet-wetend çünya. 

Het is hoogst noodzakelijk om de verschillen, als die er zijn, 

tussen ‘wetend brahman’ en ‘niet-bestaand çünya’ te bespre-

ken. 

De vraag moet worden gesteld, wie eigenlijk te lijden heeft 

of voordeel krijgt door dit te weten? Is een groot voordeel aan 

het zoeken verbonden door het ontologische principe van ‘de 

ziener, het geziene en het zien’ toe te passen om erachter te 

komen, of een object zoals çünya kan worden gekend als we-

tend en bestaand, of als niet-wetend en niet-bestaand? Weten-

schappers zeggen, dat er vele zaken zijn, die nog moeten wor-

den ontdekt of uitgevonden, en door eenvoudig te erkennen, 

dat ze in potentie bestaan, zal dat niemand schade doen noch 

voordeel bieden. Op dezelfde manier zal de ontdekking of de 

uitvinding van hetgeen, dat niet kan bestaan, niemand voor-

deel bieden. Als een object of realiteit door een spirituele of 

ontologische visie niet wordt waargenomen en als het object 

geen ziener of getuige heeft, kan het als totaal irrelevant wor-

den beschouwd – welke naam we er ook aan geven, het is al-

lemaal eender. 

In deze context is het belangrijk het volgende vers te be-

spreken, dat is gecomponeerd door het kroonjuweel onder 

filosofen en heilige dichters, Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvä-

mé, in zijn boek, Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 6.168). 

veda nä mäniyä bauddho haya ta’ nästika 

vedäçraya nästikya-väda bauddhake adhika 



__________________________________________________________________________ 

59 

De boeddhisten aanvaarden de authoriteit van de Veda’s 

niet en daarom worden ze als agnostici beschouwd. Degenen 

echter, die beweren vertrouwen te hebben in de vedische 

geschriften en desondanks agnosticisme in overeenstemming 

met mäyäväda (mayavadisme) prediken, zijn zowaar ge-

vaarlijker dan de boeddhisten zelf.  

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja, die Buddha en Çré Çaìkaräcärya 

met elkaar vergeleek, kon nauwelijks verschillen vinden, maar 

kwam tot de slotsom, dat Çré Çaìkaräcärya de sterkste atheïst 

van de twee was. De reden hiervoor is, dat de onschuldige, 

algemene massa mensen, die gelooft, dat Çré Çaìkaräcärya een 

geleerde van Vedänta is en dus een theïst is, gemakkelijk kan 

worden misleid door de uiterlijk theïstische verschijningsvorm 

van zijn leer en op die manier eveneens – zonder het te weten 

– ook atheïst wordt. Dit is een van de meest geslepen manie-

ren, waarop Kali zich in een yuga nestelt. 

De redenen voor de camouflage van mayavadisme 

Hoewel advayaväda, non-dualisme, en advaitaväda, monisme, 

praktische hetzelfde zijn, weigerde Çré Çaìkaräcärya de term 

boeddhisme te gebruiken om zijn eigen grondbeginselen te 

identificeren, ondanks dat hij goed wist, dat er geen verschil 

tussen beide bestaat. Hij had een specifieke reden om dat te 

doen; het maakte nauwelijks iets uit, dat er weinig of geen 

tegenspraak tussen zijn principes en die van het boeddhisme 

bestonden. De ware reden was, dat hij de opdracht van Bhag-

avän moest uitvoeren. Çré Kåñëadäsa Kaviräja belicht deze 

zaak in belangrijke mate in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-

lélä 6.180), 
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äcäryer doña nähi éçvara-äjïä hoila 

ata eva kalponä kari’nästik-çästra kailä 

Çaìkaräcärya maakte geen fout; hij voerde eenvoudig de 

opdracht van Bhagavän uit. Hij moest uit zijn verbeelding 

een geschrift fabriceren, dat atheïsme in naam van de Ve-

da’s verkondigde.  

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft over dit onderwerp in Jaiva-

Dharma het volgende geschreven, 

“Toen Çré Paramahaàsa Bäbäjé de naam van Çré Çaìkaräcä-

rya hoorde noemen, viel hij op de grond en bood zijn eerbe-

tuigingen aan. Hij vervolgde, “Geachte heer, blijf alstublieft 

altijd herinneren – ‘Çaìkaräcäryah Çaìkaräcäryah saksat’ -  

Çré Çaìkaräcärya is Çré Çaìkara (Çiva) zelf. Çré Çaìkara 

wordt als guru van de Vaiñëava’s beschouwd. Çaìkaräcärya 

zelf was een groot Vaiñëava; daarom richtte Çré Caitanya 

Mahäprabhu Zich altijd met eerbied tot hem als äcärya. 

Toen hij in India verscheen, was er grote behoefte aan een 

guëa-avatära (een kwalitatieve incarnatie) van zijn statuur. 

De cultivering van vedische geschriften en de uitoefening 

van varëäçrama (religieuze principes) was in India praktisch 

tot stilstand gekomen door de aanslag van de boeddhistische 

filsofie van het niets. De theorie van het niets is een extreme 

vorm van atheïsme. Hoewel het een paar waarheden met be-

trekking tot de ware aard van de ziel erkent, is deze theorie 

in wezen geheel van voorbijgaande aard. De klasse van 

brähmaëas bekeerde zich tijdens die periode massaal tot het 

boeddhisme en liet de vedische principes achterwege. Juist 

op dat moment verscheen Çré Çaìkaräcärya, een incarnatie 

van de buitengewoon machtige Çré Çaìkara, Çiva, en her-

stelde het gezag en de distinctie van de Veda’s, waarmee hij 

een metamorfose van boeddhisme naar brähmaëisme te-

weeg bracht. Dit was een exceptionele prestatie. Bhärata-
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varña (India) en de vedische cultuur zullen altijd aan Çré 

Çaìkaräcärya verschuldigd blijven. 

Alle werken in deze materiële wereld worden beoordeeld op 

basis van twee dingen: sommige werken zijn tijdgebonden 

en tijdelijk en andere zijn universeel en eeuwig. De verrich-

tingen van Çré Çaìkaräcärya zijn tijdgebonden. Zijn werk 

creëerde vele positieve resultaten, want hij legde een sterke 

fundering, waarop later äcäryas, voorgangers zoals Çré Rä-

mänujäcärya, de tempels van zuiver vaiñëavisme zouden 

gaan bouwen. Daarom is de incarnatie van Çré Çiva als Çaì-

karäcärya een diep betrokken weldoener van het vaiñëavis-

me geweest en een van zijn vroegste äcäryas.” 

Ik presenteer deze feiten niet om de drager van Gods op-

dracht te beledigen, maar eerder om te trachten de waarheid 

open te leggen. Met het doel om op omvattende wijze de god-

delijke opdracht van Çré Viñëu uit te voeren, heeft Çré Çaìka-

räcärya de concepten van het boeddhisme of het niets (voi-

disme) gecamoufleerd en ze als zijn eigen concepten gepre-

senteerd. Zijn vooringenomenheid jegens Buddha wordt dui-

delijk aangetoond in de tekst Daksinamurti-stotra, waarin hij 

Buddha op deze wijze verheerlijkt, 

citraà vaöa-taror-müle våddhaù çiñyäù gurür yuvä 

gurostu maunaà vyäkhyänaà çiñyästu chinna saàçayäù 

Zowaar een wonderbaarlijk gezicht! De stralende heilige le-

raar is jeugdig, terwijl al zijn leerlingen op leeftijd zijn. Ter-

wijl hij onder de banyan-boom zit, verdrijven zijn zwijgende 

instructies alle twijfels uit het hart van zijn discipelen.  

Het lijdt geen twijfel, dat Çré Çaìkaräcärya groot respect had 

voor Çakya Singh Buddha. In het bovenstaande vers betekent 

citram eerbied en bewondering. Verder is de verwijzing naar 
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de banyan-boom belangrijk, omdat deze ondubbelzinnig on-

derscheid aanlegt tussen Çré Viñëu’s incarnatie, de oorspron-

kelijke Çré Buddha, en de meer recente Gautama Buddha, die 

naar Bodhi Gaya reisde om verlichting te vinden onder de 

inmiddels beroemd geworden banyan-boom, die de indicatie 

vormt voor de lofprijzing door Çaìkaräcärya. Een ander inte-

ressant punt is de manier, waarop Çaìkaräcärya meer dan 

verheugd was, toen hij een vers vond in de Nåsiàha-tapani 

Upäniñadä, dat zijn concept van het ontologische principe 

steunde, dat çünya omschrijft als hetzelfde principe, dat 

brahman definieert. Dit vers (Nåsiàha-tapani Upäniñadä 6.24) 

is alsvolgt, 

ananda ghanam çünyam brahma atma prakasam çünyam 

Çünya, leegte, belichaamt zegen in de vorm van brahman. 

Zelfs Çäkya Singh [Siàha] Buddha spiegelde de woorden van 

dit vers in zijn boek, Milinda Pancaha, dat de staat van nirvä-

na beschrijft als samenvloeiend met het niets als ‘ekanta suk-

ham’ - complete, totale zegen; en ‘vimukta sukha patisamvedi’ 

– hetgeen betekent ‘belichaming van ongelimiteerde zegen’. 

De beroemde boeddhistische geleerde, Amara Siàha, heeft 

nirväëa beschreven als ‘çreyasa amåtam’ – het zegenrijke 

hoogste goed. De commentator van dit vers schrijft, 

nirvateh atyantika duhkhocchede-bhavekta 

Nirväëa is een staat van realisatie, welke wordt verkregen, 

nadat alle verdriet volkomen is ontworteld.  

Dit is een ander helder bewijs, dat Çäkya Singh Buddha en Çré 

Çaìkaräcärya over dezelfde concepten spreken en dezelfde 

woorden en eigenschappen gebruiken om hun individuele ideeën 
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te omschrijven met het enige onderscheid, dat ze verschillende 

benamingen zijn gegeven. Çäkya Singh Buddha noemde het çün-

ya en Çré Çaìkaräcärya noemde het brahman. 

Çaìkaräcärya onthult een boeddhist te zijn 

Eerder hebben we het epitheton ‘vermomde boeddhist’ voor 

Çaìkaräcärya gebruikt. Om deze bewering te staven hebben 

we, voor zover, de volgende parallellen uit hun leer gehaald, 

 De filosofie van Buddha met betrekking tot het universum 

en die van Çré Çaìkaräcärya zijn hetzelfde; 

 De methode om mokña, bevrijding of emancipatie, te be-

reiken zijn hetzelfde; 

 Het hoogste doel, of hetgeen wordt bedoeld met mokña, is 

ook hetzelfde. (Buddha noemde het ‘çünya’ en Çré Çaìka-

räcärya noemde het ‘samenvloeien met brahman’.) 

De unanimiteit van deze kardinale, ontologische principes is 

voldoende bewijs om aan te tonen, dat er tussen hun filsofieën 

geen onderscheid bestaat. Sommige Puräëa’s constateren ook, 

dat Çaìkaräcärya mäyävädé en vermomd boeddhist is. De 

monistensekte, aanhangers van Çaìkaräcärya, trachten deze 

schriftuurlijke uitspraken allemaal te ontkennen en de diverse 

citaten uit de Puräëa’s te verwoesten door te zeggen, dat het 

interpolaties zijn gebaseerd op bedachte logica en argument 

en te beweren, dat Çaìkaräcärya mäyävädé noch boeddhist 

was. Sommigen van hen verwaardigen zich door te erkennen, 

dat deze uitspraken uit de Puräëa’s geen interpolaties zijn, 

maar authentiek zijn. Zij pogen echter de historische waar-

heid te corrumperen door de bizarre theorie op te dringen, 
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dat deze Puräëa’s werden samengesteld, nadat Çaìkaräcärya 

was overleden. Diezelfde personen beweren, dat de naam van 

Çaìkaräcärya in de Puräëa’s wordt genoemd, omdat hij zelfs 

vóór de komst van Jezus Christus verscheen. Zulke argumen-

ten worden gegeven door verwarde, slecht geïnformeerde 

lieden, die speculeren en niet kunnen begrijpen, dat het voor-

slaan van dergelijke argumenten de historische feiten zo gro-

tesk vervormen door de verschijning van tijdgenoten van Çré 

Çaìkaräcärya, personen zoals Çré Padmapäda en Çré Govinda-

päda, die beiden werden geboren in het post-christelijke tijd-

vak, zover naar achteren in de tijd te verschuiven. Ongeacht 

welk standpunt door hen wordt ingenomen, het is duidelijk, 

dat hun argumenten en logica eenzijdig en gemotiveerd zijn. 

Een juiste, omvangrijke weerlegging, die wordt gedragen door 

ampele historische feiten, kan met gemak worden aangele-

verd om deze valse argumenten te verslaan; de enige reden 

om dit niet te doen is om dit boek kort en bondig te houden. 

Het doel van dit boek is het blootleggen van de mäyäväda 

filosofie, zoals het is. Om een evenwichtige, onbevooroor-

deelde presentatie te maken vonden we het beter om primair 

uitspraken en leringen van mäyävädés te gebruiken en af te 

zien van die van onszelf en van gezichtspunten van anderen 

met betrekking tot dit onderwerp. Zelfs als we toegeven, dat 

bovenstaande referenties aan de Puräëa’s na de tijd van Çaì-

karäcärya werden samengesteld en dat hun uitspraken met 

betrekking tot Çré Çaìkaräcärya vervolgens werden geïnterpo-

leerd, hebben onze voorgaande argumenten en referenties op 

succesvolle wijze aangetoond, dat Çré Çaìkaräcärya als kop-
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stuk onder de mäyäväda filosofen in werkelijkheid een zuive-

re boeddhist was. 

Çré Çaìkaräcärya, een mahäyäna boeddhist 

Sommigen mogen beweren, dat Çré Çaìkaräcärya vóór Chris-

tus verscheen, maar het feit, dat Çré Çaìkaräcärya debatteerde 

met Äcärya Bhaskara, kan door geen enkele rechtgeaarde 

monist worden ontkend. Het meest waterdichte bewijs hier-

voor wordt geleverd in Çaìkaräcärya Vijaya, een boek ge-

schreven door Änanda Giri, een rechtstreekse en leidende 

discipel van Çré Çaìkaräcärya. Het is uit beschikbare histori-

sche documentatie bekend, dat Çaìkaräcärya er niet in slaag-

de om Bhaskaräcärya in het debat te verslaan. Verder ont-

krachtte Bhaskaräcärya in zijn eigen commentaren veel ar-

gumenten van Çaìkaräcärya en toonde aan, dat ze blijk gaven 

van een boeddhistische en mäyäväda overtuiging. We hebben 

niet de intentie een tirade te houden tegen de mäyävädés en 

hun kromme methoden van argumenteren. We zullen daaren-

tegen eenvoudig historische feiten aandragen, die onze bewe-

ringen staven. Hieronder citeren we uit het commentaar van 

Çré Bhaskaräcärya op de Brahma-sütra (gepubliceerd door 

Chowkhamba, Sanskrit Depot, 1914, pagina 85), 

tathäca väkyaà pariëämastu syäd dadhyädivaditi 

vigétaà vicchinamülaà mahäyanika-bauddha-gäthäyitaà 

mäyävädaà vyavarnayanta lokän vyämohayanti 

(Çaìkaräcärya) heeft de verfoeilijke en ongegronde (zonder 

essentie) filosofie van de mahäyäna boeddhisten genomen 

en uitgevaardigd (als zijn eigen verlichte realisaties) in naam 
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van de mäyäväda filosofie om de mensen te charmeren en in 

verwarring te brengen. 

Elders in hetzelfde boek (pagina 124) schrijft Bhaskara, 

ye tu bauddha-matävalambino Mäyävädinaste’pyanena 

nyäyena sütra-käreëaiva nirastä veditavyäù 

De auteur van dit aforisme (Çréla Vyäsadeva) heeft zelf deze 

logica en dit argument gebruikt om de mäyäväda volgelin-

gen van het boeddhisme te pareren – dit is de manier om 

zijn uitspraak te verstaan. 

In het Voorwoord van zijn commentaar schrijft Bhaskaräcä-

rya, 

süträbhipräya saàvåtya-sväbhipräya prakäçanät 

vyäkhyätam yairidaà çästraà vyäkhyeyaà tannivåttaye 

Met het uitdrukkelijke doel om de ontologische these van 

Çaìkaräcärya te weerleggen is op dit specifieke geschrift 

(Brahma-sütra) een commentaar geschreven. 

Of de Puräëa’s onder discussie recent of antiek zijn, of som-

mige uitspraken daarin zijn geïnterpoleerd of niet, is niet de 

uiteindelijke kwestie, waar het om gaat; de gerespecteerde 

lezer moet beslissen, of er voldoende getuigenissen zijn om 

aan te tonen, dat Çaìkaräcärya een mäyävädé en een mahäyä-

na boeddhist was. Bhaskaräcärya was een tijdgenoot en te-

genstander van Çaìkaräcärya; dit wordt algemeen aanvaard 

als historisch feit. Zijn uitspraken zijn daarom ijzersterke ge-

tuigenissen, die niet kunnen worden ontkend. Andere filoso-

fen van die tijd stemmen ook overeen met de opvatting van 

Bhaksaräcärya, dat Çré Çaìkaräcärya een mäyävädé en een 

mahäyäna boeddhist was. De waarheid is, dat de leer van het 
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mahäyäna boeddhisme het corpus, de psyche en de biografie 

van het mayavadisme vormt. In verband hiermee lijkt dit een 

geschikt moment om de gezichtspunten te citeren van enkele 

prominente monistisch filsofen. 
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Çévänatha Çiromani 

 

E EERBIEDWAARDIGE, MONISTISCH FILO- 

soof Çévänatha Çiromani schreef over Çré Çaìkarä-

cärya in Çabdartha-manjari gepubliceerd in de 

Bengaalse jaartelling, 1308. In de parisistha sectie op pagina 

35 zegt hij het volgende, 

“Mahätmä (grote ziel) Çaìkaräcärya heeft de betekenissen 

van de verzen van Içopaniñad geschreven en negen andere 

belangrijke Upaniñadä’s, het commentaar op Vedänta of 

Brahma-sütra en een reeks andere teksten. De Çaririka Bhä-

ñya, zijn commentaar op de Brahma-sütra, is werkelijk zijn 

onsterfelijke meesterwerk. Dit boek reflecteert zijn geniali-

teit en diepgaande kennis. Bij het lezen van dit boek kan 

worden vastgesteld, dat hij voor het afwaarderen van boed-

dhistische theorieën zijn toevlucht heeft genomen tot boed-

dhistische logica en argument. In veel gevallen heeft hij stel-

lingen van de voorgaande boeddhistische meesters, zoals 

Nagärjuna’s opvatting, geleend.”  
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De eerbiedwaardige Çiromani, die de vooraanstaande positie 

van Çré Çaìkaräcärya wil bewaren, zegt, dat hij verantwoorde-

lijk was voor het weerleggen van boeddhistische gezichtspun-

ten. Maar deed hij dat eigenlijk? Of was hij verantwoordelijk 

voor het bevorderen van de propaganda van het boeddhisme? 

In werkelijkheid maakte het succes van zijn propagandastra-

tegie, waarvan het doel het respect en de steun van het pu-

bliek was, onderdeel uit van zijn misleiding. Wat betreft het 

weerleggen van het boeddhisme lijken de tijdgenoten van 

Çaìkaräcärya, de filosofen, die hem krachtig tegenspraken, 

veel meer lof waardig te zijn. 

Rajendranätha Ghosh 

De eerbiedwaardige Rajendranätha Ghosh kan met gemak 

worden beschouwd als de meest vooraanstaande Bengaalse 

monist van de 20
ste

 eeuw. Geheel onder de indruk van Çaìka-

räcärya en door hem bewapend gedroeg hij zich bijtend en 

bikkelhard jegens andere zuivere religies. Deze trek in hem 

legde een bekrompen, blind geloof in monisme bloot. Deson-

danks was de gerespecteerde Rajendra gedwongen te accepte-

ren, dat zijn vererenswaardige idool, Çaìkaräcärya, een on-

omkeerbare boeddhist was. Hij bevestigt dit in het voorwoord 

van zijn Advaitasiddhi, 

“Tot ongeveerd 500 jaar na Buddha, dat wil zeggen, tot kort 

vóór de geboorte van Christus en het verschijnen van Ko-

ning Vikramaditya (57 v. Chr.), werd de filosofie van mo-

nisme krachtig beoefend in de vorm van boeddhisme.”  
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In deze uitspraak zegt de heer Rajendranätha, dat de boed-

dhistische filosofie niet ‘non-vedisch’ is, maar met het vedi-

sche gezichtspunt overeenkomt. Hij heeft een reden om dit te 

zeggen, want als hij het boeddhisme als niet-vedisch zou aan-

vaarden, zou hij achtereenvolgens toegeven, dat het gezichts-

punt van Çaìkaräcärya ook niet-vedisch was. De heer Rajen-

dranätha heeft een oprechte poging in het werk gesteld om 

bepaalde verschillen tussen boeddhistische gezichtspunten en 

de leer van Çré Çaìkaräcärya te identificeren. In zijn persoon-

lijke opvatting is hij er zeker van, dat boeddhistische gezichts-

punten vedisch zijn, maar dat ze niettemin de wortel van de 

vedische boom weghakken, terwijl de gezichtspunten van 

Çaìkaräcärya de wortel juist beschermen. De realiteit is ech-

ter, dat Çaìkaräcärya ook aan de wortel van vedische kennis 

hakt, waarop we verderop nog zullen terugkomen. Terwijl de 

heer Rajendranätha zijn uiterste best heeft gedaan om Çaìka-

räcärya te beveiligen tegen het stempel een boeddhist te zijn, 

bleken zijn pogingen uiteindelijk tevergeefs te zijn. 
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De reden voor de aankondiging van mayavadisme  

 

ERDER DEED IK ENKELE OBSERVATIES MET 

betrekking tot de reden voor het propageren van may-

avadisme. Ik zou bij dit onderwerp graag nog een 

paar punten willen aangeven. In Padma Puräëa (Uttara khan-

da 25.7) staat vermeld, wat Çiva tegen zijn eeuwige metgezel-

lin, Durga-devé, zei, 

mäyävadam asac-chästraà pracchannaà bauddham ucyate 

mayaiva vihitaà devi kalau brähmaëa-mürtiëä 

In het tijdperk van Kali zal ik als een brähmaëa verschijnen 

en in naam van de Veda’s een atheïstische, valse filsofie ver-

spreiden, waarmee ik op sluikse wijze het boeddhisme on-

derwijs. 

In de Padma Puräëa (Uttara 62.31), 

svägamaiù kalpitais tvaà ca janän mad-vimukhän kuru 

mäm ca gopäya yena syät såñöir eñottarottarä 
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Bhagavän, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, zei tegen 

Çiva: “Interpreteer de Veda’s op een dusdanig manier, dat 

de gewone bevolking van Mij raakt afgekeerd. Verberg Mijn 

identeit en verleid de mensen door hen geleidelijk aan te 

moedigen de jacht op materiële vooruitgang te openen.” 

Deze twee uitspraken wijzen er ondubbelzinnig op, dat Çré 

Çaìkaräcärya de ontwikkelaar en professor van mayavadisme 

is. Echter, de woorden pracchanaà bauddham ucayate, die 

‘heimelijk boeddhisme prediken’ betekenen, zouden klaar-

blijkelijk Buddha als vader van het mayavadisme vestigen. In 

het tweede vers hierboven wijzen de woorden mäm ca gopäya 

‘Mijn identiteit verbergen’ (gesproken door Çré Kåñëa) er dui-

delijk op, dat de allereerste reden voor het ontwikkelen van  

mayavadisme de wil van Bhagavän is. De transcendentale 

reden waarom Çré Kåñëa een dergelijke wens uitspreekt is 

bhakta-vätsalya, de beschermende en toegenegen bewaking 

van Zijn liefhebbende toegewijden. 

De jéva, levende entiteit, keert voor altijd zijn rug naar 

Bhagavän door Çré Kåñëa te vergeten. We zien daardoor, dat 

de jéva wordt geboeid door de gevoelens van so ’ham (Ik ben 

brahman, de Allerhoogste), zodra hij zijn dienstverlening aan 

Kåñëa vergeet. Dit gevoel maakt van binnen diepgewortelde 

afgunst vrij jegens toegewijden, die zich aan Bhagavän hebben 

overgegeven. Dus de voornaamste oorzaken voor het idee om 

mayavadisme in de wereld te verkondigen kan worden terug-

geleid tot de jéva’s vergetelheid van God en Gods eigen wil. 

Derhalve kunnen we zien, dat sinds de schepping van dit uni-

versum en de begoochelde staat van de jéva er iemand moet 

zijn geweest, die het pad van monisme heeft betreden. 



__________________________________________________________________________ 

75 

In de drie voorgaande yugas (kosmische tijdperken), Sta-

tya, Tretä en Dväpara, zijn er altijd een paar empirisch filoso-

fen geweest, die het pad van monisme volgden. Door de in-

vloed van hun kennis en de verzengende hitte van het mäyä-

väda gedachtengoed zag Bhagavän, dat de delicate kruipplant 

van bhakti, toegewijde dienst aan God, dreigde uit te drogen. 

Dus om religieuze principes in de vorm van devotionele ge-

schriften in te stellen en om de malaise van het mayavadisme 

te ontwortelen verschijnt Bhagavän in iedere yuga. Çré Kåñëa 

verklaart aan Arjuna in de Bhägavad-gétä (4.8) het volgende, 

   pariträëäya sädhünäm 

vinäçäya ca duñkåtäm 

   dharmasaàsthäpanärthäya 

sambhavämi yuge yuge 

Om Mijn toegewijden te beschermen, de verdorvenen uit te 

roeien en het pad van dharma te herstellen verschijn Ik yuga 

na yuga. 

In deze context moet worden vermeld, dat het kosmische 

werk van het beschermen van toegewijden en hemelse wezens 

(halfgoden) en het neerslaan van asuras en atheïsten het spel 

is, dat wordt uitgevoerd door Çré Kåñëa’s eerste, transcenden-

tale expansie, Çré Balaräma. Bhagavän verschijnt in iedere 

yuga met het doel om de mentale afwijkingen van mäyävädés 

te herstellen door hun atheïstische ideeën uit te wissen en hen 

in de principes van devotie (bhakti) in te wijden. De mäyävä-

dés, die er niet in slagen hun ideeën over die van anderen te 

laten zegevieren, worden aangetrokken tot het stralende pad 

van bhakti. Ze gaan het humorloze pad van droog empirisme 

afwijzen, ze gaan het als waardeloos gezwets beschouwen en 
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door de zoete smaak van toewijding buigen ze hun hoofd voor 

het pad van eeuwige, liefdevolle dienst aan Bhagavän, dat ze 

ervaren als een intieme, persoonlijke relatie met Hem.  

Tot dusver heb ik de belangrijkste essenties uit de geschie-

denis in de Puräëa’s en andere geschriften gehaald in een po-

ging ze bondig weer te geven om te voorkomen dat dit boek 

onnodig lijvig wordt. Nadat ik deze historische feiten heb 

vastgesteld als algemene kennis, die door velen onomstotelijk 

wordt aangenomen, zal ik verder het werk vermijden om ie-

der punt met nog meer citaten uit gezaghebbende bronnen te 

staven (hoewel ze overvloedig zijn) en van de gelegenheid 

gebruik maken om onze discussie voort te zetten, zodat we 

met het onderhavige onderwerp snel vooruitgang kunnen 

maken. 
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Monisme in Satya-yuga 

HET VERHAAL VAN DE VIER KUMÄRA’S 

 

N DE VEDISCHE GESCHRIFTEN WORDT RE- 

gelmatig melding gemaakt van Catuhsana, de grote 

kindwijzen van Satya-yuga genaamd de Vier Ku-

mära’s, wier namen Sanaka, Sanätana, Sanandana en Sanata-

Kumära zijn. Met hun geboorte hebben de Vier Kumära’s de 

natuurwet van de voortplanting overstegen, want ze kwamen 

niet ter wereld zoals gewone persoonlijkheden, die het pro-

duct zijn van de vereniging van mannelijke en vrouwelijke 

energie. Ze waren daarentegen ‘psychisch nageslacht’ uit de 

geest van Çré Brahmä, het hemelse wezen, die als ‘Kosmisch 

Vader’ door Bhagavän is bekrachtigd om de universele 

schepping te overzien. Ze hadden als zodanig geen normale 

ouders, moeder en vader, maar alleen hun ‘psychisch’ vader, 
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Çré Brahmä. Geïnspireerd door hun zoektocht naar zuivere 

spirituele kennis namen ze vanaf hun vroege kindertijd een 

strikte gelofte van het celibaat in acht. Hun zoektocht naar 

kennis werd echter op subtiele wijze getint door de afwijking  

van de onpersoonlijke gedachte, die hun ondernemingen on-

gunstig maakte voor het cultiveren van zuivere bhakti, die 

wordt gerealiseerd door devotionele overgave. Dit bedroefde 

hun goedbedoelende ‘vader’, Çré Brahmä, die Bhagavän Viñ-

ëu benaderde en Hem vroeg om Zijn zegeningen te geven 

voor het goede geluk van zijn zonen. Bhagavän dacht na over 

het feit, dat de Vier Kumära’s als eerste nageslacht van de 

universele schepper een precedent zouden scheppen voor de 

rest van het kosmische ras. Hij kwam tot de conclusie, dat de 

zaak ernstig genoeg was om Zijn directe interventie te verdie-

nen en daalde af als de Haàsa Avatära (incarnatie in de ge-

daante van een goddelijke zwaan) om de Vier Kumära’s en 

Närada Muni (een andere zoon van Çré Brahmä) de weten-

schap van bhakti-yoga bij te brengen. Çré Brahmä vertelde 

deze feitelijke gebeurtenis zelf aan Närada Muni en de Vier 

Kumära’s, zoals staat opgetekend in Çrémad-Bhägavatam 

(2.7.19), 

   tubhyaà ca närada bhåçaà bhagavän vivåddha 

bhävena sädhu parituñöa uväca yogam 

   jïänaà ca bhägavatam ätma-satattva-dépaà 

yad väsudeva-çaraëä vidur aïjasaiva 

O Närada, je kreeg persoonlijk instructies van de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods in Zijn Haàsa incarnatie over 

de wetenschap van bhakti-yoga. Bhagavän, die blij was met 

jouw toewijding aan Hem, heeft op heldere wijze uitgeweid 

over deze devotionele wetenschap, die in het bijzonder 
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wordt begrepen door degenen, die zich hebben overgegeven 

aan de Allerhoogste Persoon, Väsudeva. 

Hoewel de Vier Kumära’s niet expliciet werden genoemd, legt 

de auteur van het commentaar, Govinda-bhasya, op Çrémad-

Bhägavatam en vooraanstaand voorganger van de filosofie 

van acintya-bhedäbheda tattva, Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, 

uit, dat het woord ‘ca’ in het vers (tubyaà ca närada) wijst op 

de Vier Kumära’s, die daar ook aanwezig waren. Hij schrijft in 

het commentaar, Säraìgaraìgadä, op Laghu-Bhägavatamåta, 

“tubhyam ca iti cat sanakadibhyah – Het woord ‘ca’ in dit vers 

is van toepassing op de Vier Kumära’s”. 

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja schrijft, dat Çré Çeña (Çré Viñëu’s 

primaire expansie) de Vier Kumära’s instructies gaf over Çré-

mad-Bhägavatam, zoals geschreven staat in zijn episch werk, 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 5.120-122), 

sei ta’ ananta çeña’ bhakta-avatära 

éçvarera sevä vinä nähi jäne ära 

sahasra vadane kare kåñëa guëa gäna 

niravadhi guëa gäna anto nähi pä’na 

sanakädi bhägavata çune yäìra mukhe 

bhagavänera guëa kahe bhäse prema-sukhe 

Die Ananta Çeña is de toegewijde-incarnatie van Bhagavän. 

Hij wil van niets anders weten dan dienst verlenen aan Bha-

gavän. Hij zingt onophoudelijk over de glorie van Bhagavän 

en toch is hij niet in staat het eind van de wonderbaarlijke 

kwaliteiten van Çré Kåñëa te vinden. De Vier Kumära’s ho-

ren de recitatie van Çrémad-Bhägavatam van zijn lippen en 

herhalen het op hun beurt voor anderen met een gevoel van 

goddelijk gejubel en liefde voor God.  
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We weten van Çré Caitanya-caritämåta, dat de Vier Kumära’s 

meer dan een instructeur hadden in de wetenschap van bhak-

ti-yoga, de Haàsa incarnatie van Bhagavän en de Ananta 

Çeña incarnatie, die hen ook in de Çrémad-Bhägavatam on-

derwees. 

De Çrémad-Bhägavatam is de belangrijkste schatkist van 

ontologische principes, want het zet het transcendentale be-

grip van acintya-bhedäbheda-tattva uiteen. Deze spirituele 

waarheid onthult, dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, 

Çré Kåñëa en Zijn energieën, op onbevattelijke wijze gelijktij-

dig zowel één als verschillend zijn. De Vier Kumära’s hadden 

het grote geluk om deze spirituele waarheid van Çré Ananta 

Çeña, de toegewijde-incarnatie van Bhagavän, te leren. Door 

alles te ontlenen aan de lessen van de Vier Kumära’s heeft de 

illustere Vaiñëava voorganger, Çré Nimbarkäcärya, de stralen-

de ster van de Catuùsana lijn, achtereenvolgens de beroemde 

dvaita-advaita-tattva filosofie aangenomen. Çré Nimbarkäcärya 

ontvouwt dvaita-advaita-tattva in zijn beroemde commentaar 

op de Vedänta Parijata Saurabha en zo wordt deze gelegiti-

meerde en erkende Vaiñëava lijn gekend als Sanaka Samprä-

daya. 

De analen van de geschiedenis van deze Vaiñëava lijn be-

vestigen, dat de Haàsa incarnatie van Bhagavän de geestelijk 

leermeester en gids was van de Vier Kumära’s. Ze werden 

door Haàsa-avatära persoonlijk onderwezen in de weten-

schap van bhakti-yoga, waarna de Vier Kumära’s van het pad 

van droog empirisme afstand deden en met hart en ziel het 

pad van zuivere toewijding omarmden en dit pad zelfs propa-

geerden. 
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VÄSKALÉ 

De geschiedenis leert, dat Väskalé (ook bekend als Väskala) 

door de monistische wijze, Vadhva (sommigen noemen hem 

ook ‘Badhva’), in non-duale filosofie werd geschoold. Volgens 

de legende zou na het heengaan van de wijze Vadhva Väskalé 

als een vooraanstaand monist in zijn eigen recht respect heb-

ben gekregen. In het commentaar van Çaìkaräcärya op de 

Brahma-sütra (3.2.17) heeft hij de gesprekken tussen de wijze 

Vadhva en Väskalé uit de Veda’s geciteerd. Deze sectie wordt 

hieronder weergegeven.   

väskalinä ca vähvaù påñöaù sannavacanenaiva brahma proväceti 

çruyate sa hoväcädhähi bhagavo brahmeti sa tuñëéà vabhüva 

tam ha dvitéye vä tåtéye vä vacana uväca – 

brahmaù khalu, tvantu na vijänästupaçänto’yamätmä 

Voor het verkrijgen van brahman-realisatie in de mäyäväda 

discipline is het voldoende om op een afgesloten plek te zit-

ten en te zwijgen; men zal na enige tijd vanzelf verlicht wor-

den. In de mäyäväda discipline is het met logica en argu-

ment of schriftuurlijke kennis niet mogelijk iets over brah-

man te weten te komen. 

In de instructie van Vadhva tegen Väskalé weerklinkt dezelfde 

stemming en ontologische essentie, die worden geciteerd in 

het twaalfde vers van Daksina-murti Stava van Çré Çaìkaräcä-

rya, dat eerder in dit boek is aangehaald. Het volgende is een 

citaat van Vedänta Vagisa, die zijn visie geeft op het commen-

taar van Çré Çaìkaräcärya. 

Uit de Çruti is meer over de wijze, Vadhva, bekend. Op de 

vraag van Väskalé liet de wijze indirect de waarheid van 

brahman zien door te blijven zwijgen. Väskalé informeerde 
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bij de wijze, “O grote ziel! Wat is de discipline om brahman 

te realiseren?” Toen sprak de wijze en zei, “Ik st el met ze-

kerheid en overtuiging vast, dat brahman, de ätmä, oneindig 

non-duaal is.” 

Het echte schouwen van de wijze was, dat – aangezien brah-

man vormloos en onpersoonlijk is – het onverklaarbaar is, 

omdat er geen woorden zijn om het te beschrijven en derhalve 

was stilte het enige geschikte antwoord op deze vraag. 

Niemand twijfelt eraan, dat Väñkalé een halsstarrig mäyävädé 

was. Väñkali wordt ook in Çrémad-Bhägavatam (6.18.12-13, 

16) genoemd, 

   hiraëyakaçipor bhäryä kayädhur näma dänavé 

jambhasya tanayä sä tu suñuve caturaù sutän 

   saàhrädaà präg anuhrädaà hrädaà prahrädam eva ca 

tat-svasä siàhikä näma rähuà vipracito’grahét 

   anuhrädasya süryäyäà bäñkalo mahiñas tathä 

virocanas tu prährädir devyäà tasyäbhavad baliù 

De vrouw van Hiraëyakaçipu was Kayädhu, de dochter van 

Jambha en een nakomeling van Koning Dänu. Ze kreeg vier 

zonen, Saàhläda, Anuhläda, Hläda en Prahläda en een 

dochter genaamd Siàhikä. Siàhikä trouwde met de asura, 

Vipracit, en hun zoon was de demoon, Rähu. Anuhläda’s 

vrouw heette Sürya en ze hadden twee zonen genaamd Väñ-

kala en Mahiña. Prahläda had één zoon, Virocana (wiens 

zoon Bali Mahäräja was). 

Anuhläda kwam in een lijn van sterke asuras, dus zijn zoon, 

Väñkala, werd vanzelfsprekend met duistere lessen opgevoed 

om een beroemde asura, atheïst en ‘demoon’ van zijn tijd te 

worden. In de geschiedenis van mäyäväda is het niet moeilijk 

om voorbeelden als deze in iedere yuga aan te treffen. Als we 
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de traditie en kennis van de Veda’s als authentiek respecte-

ren, kunnen we hun geschiedschrijving aanvaarden als bewijs, 

dat door alle tijdperken heen het vooral de demonische en 

atheïstische klasse mensen is, die de filosofie van mäyäväda 

heeft bevorderd. Er is documentatie van evenwichtige, een-

voudige en onbevooroordeelde wijzen, die het pad van mo-

nisme tijdelijk omarmden, maar die later in het leven een 

transformatie van het hart ondergingen onder invloed van 

associatie met de incarnatie van Bhagavän of Zijn zuivere 

toegewijde. Deze fortuinlijke, hoge zielen waren in staat het 

monisme af te wijzen en geheel hun toevlucht te nemen aan 

de lotusvoeten van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. 

Daar tegenover zijn er atheïsten, die geheel hun toevlucht 

namen tot het pad van mayavadisme en snel blinde aanhan-

gers werden van een harteloze filosofie, die hen diskwalifi-

ceerde voor de kans om bhakti-yoga te beoefenen. Bhagavän 

en Zijn ontelbaar vele incarnaties en bekrachtigde vertegen-

woordigers zijn de beschermers en bewakers van de hemelse 

wetenschap van bhakti. Ze hebben die demonische mäyävädés 

genadevol overwonnen en hun filosofie verslagen en door dat 

te doen hebben beiden hen gezuiverd en gezegend. 

Çré Vämana was de incarnatie van Bhagavän als een jonge 

brähmaëa, die Väñkali vrijmaakte. Çréla Rüpa Gosvämé, het 

kroonjuweel onder Vaiñëava voorgangers, schrijft in zijn Lag-

hu-bhägavatamåta, dat Çré Vämana, behalve voor deze gele-

genheid, waarbij Hij Väñkali verloste, een tweede keer incar-

neerde. De tweede keer was bij de yajïa (het vuuroffer) van 

Bali Mahäräja en een derde keer bij de yajïa van Dhundi. We 

citeren hier uit dit boek vers 80, 
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mahäräjäs triräbhivyaktim kälpe’smin pratipedivän 

taträdau dänavendrasya bäñkaler adhvaraà yayau 

Çré Vämana manifesteerde Zich drie keer in deze kalpa 

(kosmisch tijdperk), eerst verloste Hij de demonenkoning, 

Väñkali, toen hij een vuuroffer uitvoerde. 

In de twee voorgaande voorbeelden werden eerst de Vier 

Kumära’s bevrijd, die in Satya-yuga het pad van empirische 

kennis afwezen en hun toevlucht namen tot bhakti-yoga en bij 

de tweede gelegenheid werd de demoon, Väñkali, uit de ka-

ken van het mayavadisme bevrijd. In beide gevallen werd 

bhakti-yoga hersteld en als hoogste pad verlicht voor alle op-

rechte zoekers naar perfectie. 

Monisme in Tretä-Yuga 

DE WIJZE VASIÑÖHA 

In Tretä-yuga was de wijze, Vañiñöha, de hoofdvoorganger van 

het monisme en de koninklijke guru voor de Zondynastie 

(sürya-vaàsa), waarin Çré Räma verscheen. De Räma Carita-

mänasa biedt een korte beschrijving van zijn eruditie als em-

pirisch filosoof. Zelfs zwaarwichtige filosofen en empiristen 

kunnen worden ondergedompeld in de oceaan van goddelijke 

liefde. Dit overkwam Vaçiñöha, toen hij Bhärata, de broer van 

Çré Räma, troostte, die op dat moment diep bedroefd was 

vanwege de uitwijzing van zijn broer en de daarop volgende 

ondergang van zijn vader, Koning Daçaratha. De wijze ging 

een extatische trance binnen, toen hij de onvermengde liefde 

van Çré Lakñmana en Sitadevé voor Çré Rämacandra beschreef. 

De Vaiñëava dichter, Çré Tulsidäsa schrijft, 
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bhärata vasiñöha nikaöa baiöhäre 

néti dharma-mäyä vacana ucäre 

soka saneha magana muni-jïäné 

Bhärata zat vlak naast Vaçiñöha en hoorde door deze zeer 

geleerde wijze spirituele wijsheid spreken. De wijze ging 

echter door het spreken van troostende woorden om het 

verdriet van Bhärata te lenigen een extatische transce bin-

nen. 

In de Bengaalse vertaling van de Rämäyäna refereerde de 

schrijver, Kirttivasa, ook naar Vaçiñöha als de belangrijkste 

wijze op het pad van empirische kennis. Het feit, dat de wijze 

Vaçiñöha een ‘brahman gerealiseerd’ monist was, werd door 

niemand bestreden. De beroemde compositie, Yoga-Vaçiñöha 

Rämäyäna, is hiervan een degelijk bewijs. In Çrémad-

Bhägavatam (6.18.5) wordt Vaçiñöha alsvolgt beschreven, 

välmikiç ca mahä-yogé valmékäd abhavat kila 

agastyaç ca vasiñöhaç ca miträ-varuëayor åñé 

De grote yogé, Valmiki, werd op mystieke wijze geboren in 

een mierenheuvel uit de essentie van Varuëa. Valmiki en 

Bhågu werden als bijzondere zonen van Varuëa beschouwd, 

terwijl Agastya en Vaçiñöha zonen waren van Varuëa en Mi-

tra (Aditi’s zoon), die langs natuurlijke weg werden gebo-

ren. 

De vermaarde commentator en erudiete voorganger, Çréla 

Çrédhara Svämé, schrijft ook in zijn commentaar op het boven-

staande vers, 

“Zowel Bhågu als Valmiki vertoonden diepgaande eruditie 

en superexcellente kwaliteiten van Vaiñëava’s en daarom 

worden ze de buitengewone zonen van Varuëa genoemd. 

Agastya en Vaçiñöha waren ‘brahman gerealiseerde’ monis-
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tische mäyävädés en zijn derhalve bekend als gewone zonen 

van Varuëa.” 

Çrémad-Bhägavatam beschrijft op poëtische wijze hoe de half-

god, Varuëa, bij het zien van Urvaçi, de apsara (hemelse 

nimf), op onbeheerste wijze zijn zaad verloor, dat later langs 

mystieke weg resulteerde in de geboorte van de twee wijzen, 

Agastya en Vaçiñöha. Vaçiñöha is daarom over het algemeen 

bekend als de zoon van Urvaçi en misschien is dit de reden, 

waarom Çréla Çrédhar Svämé Vaçiñùa beschreef als Varuëa’s 

gewone zoon. Vaçiñöha was een monist, die het pad van on-

persoonlijke bevrijding ging, hetgeen de empirische kennis 

betrof, waarvoor hij bekend stond deze in zijn kluizenaarshut 

aan zijn leerlingen te onderwijzen. Çré Rämacandra was zeer 

bedroefd om Zijn familievoorganger zo misleid en verward 

over de Absolute Waarheid te zien. Door Gods grondeloze 

genade werd Vaçiñöha bevrijd, waarbij zijn empirische intel-

lect blijkbaar in de onophoudelijke, ambrozijnen stroom 

bhakti werd getrokken, waarin hij zijn hart overgaf aan de 

lotusvoeten van Çré Räma en daar eeuwigdurend in Zijn lief-

devolle dienst betrokken bleef.  

RÄVANA, DE KONING VAN LAÌKÄ 

Er is een eeuwenoud adagium in de spirituele lijn van Madh-

väcärya, dat stelt, dat de scholastieke orde in de cultus van 

Çaìkaräcärya respect biedt aan Rävaëa, de legendarische Ko-

ning van Laìkä, als de oorspronkelijke commentator van de 

monistische mäyäväda overtuiging. Men kan daarom de ‘Ko-

ning der Demonen’, Rävaëa, veilig een monist noemen. Met 
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betrekking tot de geboorte van Rävaëa wordt het volgende 

aangetroffen in Çré Kåñëa-saàhitä, 

“Pulastya Åñi verliet het koninkrijk Brahmavarta (in India) 

en ging naar het eiland Laìka in het Zuiden. Daar woonde 

hij enige tijd en trouwde met een meisje uit een Räkñasa 

familie.
1
 Rävaëa werd uit deze verbintenis geboren, dus hij 

werd als half åñé en half demoon beschouwd.”  

Dit citaat staaft de theorie in de Madhva Sampradäya, dat 

Rävaëa een bevestigd mäyäväda voorganger was. Van de be-

roemde boeddhistische verhandeling, Laìkä-Avatära Sütra, 

weten we, dat hij behalve een befaamd mäyävädé ook een 

voidist, een çunyaväda yogé, was. In de laatste analyse spreken 

zijn beruchte activiteiten boekdelen over zijn mäyäväda en 

monistische ideeën en bevestigen zijn grote status als voor-

aanstaand toortsdrager voor beide stromingen. Het principië-

le credo van de mäyävädés is trachten de attributen, energieën 

en gedaante van de Allerhoogste brahman te confisqueren en 

Hem voor te stellen als impotent, onpersoonlijk en zonder 

eigenschappen. Hiermee impliceert de impersonalist op sub-

tiele wijze, dat zijn eigen constitutionele positie gelijk is aan 

die van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De grondre-

den van Rävaëa’s destructie was zijn poging om de eeuwige 

metgezellin van Çré Rämacandra, Koningin Sitädevé, te stelen, 

die wordt erkend als de goddelijke belichaming van het mys-

tieke vermogen van Çré Räma – het vermogen van de Aller-

                                                 

 

1
  Räkñasa – een demonisch schepsel uit het antieke verleden, dat over mys-

tieke krachten beschikt en dat wordt beschreven in de Veda’s.  
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hoogste almachtige brahman. Çré Sitädevé Zelf is de personifi-

catie van het alaantrekkelijke vermogen van Bhagavän, dat 

het mayavadisme zowel tracht toe te eigenen als te ontken-

nen. Helaas had Rävaëa niet begrepen, dat men op nederige 

wijze zijn toevlucht dient te nemen tot de Allerhoogste brah-

man door eerst zijn toevlucht te nemen tot Zijn gepersonifi-

ceerde vermogen – en door dat te doen zou zijn latente nei-

ging ontwaken om God liefdevol te dienen. Als Rävaëa, die 

was grootgebracht met het mäyäväda credo, “Ik ben brah-

man” (so ’ham), oprecht zijn toevlucht had gezocht aan de 

lotusvoeten van Koningin Sitä-devé in plaats van te proberen 

Haar te confisqueren en op zelfzuchtige wijze ‘toe te eigenen’, 

had hij zeker zijn demonische plan om de hoogste positie van 

Çré Rämacandra in te nemen verzaakt. En zo heeft Rävaëa 

door zijn acties bewezen een verstokte mäyävädé en monist te 

zijn.  

Op het eind confronteerde de grote toegewijde strijder, 

Hanumän, de demonenkoning bij de belegering van Laìkä. 

Zijn steenharde vuist vol met de essentie van zuivere bhakti 

raakte het hart van Rävaëa, dat de droge, empirische kennis 

van het monisme verloor, en liet hem bewusteloos liggen. Op 

dat moment beschoot Çré Räma met een pijl gedoopt in de 

conclusie van de Veda’s de tien hoofden van Rävaëa, die al-

lemaal vol zaten met mayavadisme en voidisme (het niets). 

Toen hij in zijn gezuiverde staat lag te sterven, begon Rävaëa 

tenslotte Çré Räma te verheerlijken en bereikte perfectie. Hier 

hebben we wederom een voorbeeld van de manier, waarop in 

Tretä-yuga de Allerhoogste Godheid in Zijn incarnatie neer-

daalt om de mäyävädé demonen uit te schakelen en de monis-
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tische wijzen te verlossen, zodat het toortslicht van bhakti-

siddhänta nog helderder kan schijnen. 

Monisme in Dväpara-Yuga 

ÇRÉ ÇUKADEVA 

De grote heilige, Vyäsadeva, bevaderde Çukadeva in de 

baarmoeder van Vitika. Çukadeva was zelfs al in zijn moeders 

buik een bevrijde ziel. Hij weigerde te worden geboren en 

bleef gedurende twaalf jaar in zijn moeders baarmoeder zitten 

uit bezorgdheid, dat hij zijn spirituele kennis zou verliezen, 

zodra hij in contact zou komen met de begoochelende materi-

ele natuur. Pas nadat zijn vader herhaaldelijk verzoeken had 

gedaan om het lijden van zijn moeder te verlichten en pas 

nadat hij darçan (rechtstreekse visie) van Çré Kåñëa met Zijn 

persoonlijke verzekering had gekregen, werd Çukadeva einde-

lijk geboren. Ondanks dat hij behoorlijk groot was, heeft dat 

zijn moeder totaal niet geschaad. Meteen toen hij verscheen 

begon hij hymnen te chanten ter meerdere glorie van Çré Kåñ-

ëa, waarbij hij zo lief zong als een çuka, of papegaai, en werd 

zodoende Çukadeva genoemd. Dezelfde feiten worden her-

haald in het commentaar van Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura op Çrémad-Bhägavatam (1.11.25). De geboorte van 

Çré Çukadeva wordt ook in detail beschreven in de Brahma-

vaivartta Puräëa. (Later wordt Çukadeva beroemd vanwege 

het reciteren van de hele Çrémad-Bhägavatam voor Koning 

Parikñit). 

Het boek Harivamça spreekt ook van een zekere Çuka, 

maar dit is een andere persoonlijkheid dan Çukadeva, de zoon 
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van Çréla Vyäsadeva. Deze andere Çuka, zoals wordt geschre-

ven, was ook een zoon van Çréla Vyäsadeva, geboren uit Arané 

en stond bekend als Chaya Çuka. Chaya Çuka heeft Mahäräja 

Parikñit nooit ontmoet of met hem een relatie gehad, daarom 

mogen de twee niet worden verward. Chaya Çuka was verlicht 

in onpersoonlijke kennis van brahman. Hoewel hij was ver-

zonken in onpersoonlijk brahman realisatie, zorgde de çakty-

äveça-avatära (bekrachtigde incarnatie) van de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods, Çréla Vyäsadeva, met grote kracht, dat 

hij zijn monistische ondernemingen achterwege liet en bracht 

hem naar het ongecompliceerde, liefdevolle en ambrozijnen 

pad van zuivere toewijding aan Çré Bhagavän. Çréla Çukadeva 

heeft zijn eigen innerlijke gevoel in Çrémad-Bhägavatam 

(2.1.8-9) onthuld, 

   idaà bhägavatam näma puräëaà brahma-sammitam 

adhétavän dväparädau pitur dvaipäyanäd aham 

   pariniñöhito’pi nairgunya uttama-çloka-lélayä 

gåhéta-cetä räjarñe äkhyänaà yad adhétavän 

(Çréla Çukadeva Gosvämé sprak tot Mahäräja Parékñit:) Aan 

het eind van Dväpara-yuga heb ik onder leiding van mijn 

vader, Çréla Dvaipäyana Vyäsadeva, deze grote Puräëa, Çré-

mad-Bhägavatam, bestudeerd, die de essentie bevat van alle 

vedische geschriften. O heilige Koning, ondanks dat ik per-

fect was gesitueerd in transcendentie, werd ik toch aange-

trokken tot de vertelling van het wonderbaarlijke spel van 

Çré Bhagavän, dat in verlichte verzen wordt verheerlijkt. 

Op twaalfjarige leeftijd verliet Çréla Çukadeva de baarmoeder 

van zijn moeder, maar omdat hij zo bang was voor de valstrik 

van het wereldse leven, vertrok hij onmiddellijk na zijn ge-

boorte naar het oerwoud om een kluizenaar te worden. Om-
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dat hij wist, dat zijn zoon geen gewoon kind was en dat zijn 

bewustzijn ver buiten het bereik van de wereld lag, besloot 

Çréla Vyäsadeva, dat hij Çrémad-Bhägavatam zou moeten be-

studeren. Om hem zover te krijgen bedacht hij een ingenieus 

plan. Het was gebruikelijk, dat de leerlingen van Vyäsadeva 

iedere dag in het bos hout voor de keuken gingen sprokkelen, 

maar nu gaf hij hen de opdracht om verzen uit de Bhägavatam 

te chanten, terwijl ze daarmee bezig waren. Toen de jonge 

kluizenaar, Çukadeva, de wonderlijke geluidsvibratie van de 

transcendentale Çrémad-Bhägavatam hoorde, raakte hij beto-

verd en werd overweldigd door spirituele extase. Hij volgde 

de zoete, melodieuze stemmen als een hommel, die op jacht is 

naar nectar, en werd spoedig teruggeleid naar de açräma van 

zijn vader, waar hij zich de wens van zijn vader realiseerde en 

zich aan hem overgaf om een hoge-klasse student van de Bhä-

gavatam te worden. 

Met zijn vaders zegen was Srla Çukadeva in staat om het 

sublieme onderscheid te maken tussen een vormloze concep-

tie van de absolute waarheid en de voelbare, zoete kwaliteiten 

van het bovenzinnelijke spel en vermaak van Çré Bhagavän. 

Omdat hij beide richtingen had ervaren, was hij in staat de 

twee te vergelijken en realiseerde zich, dat het horen en ver-

heerlijken van het spel van willekeurig welke incarnatie van 

God veruit superieur is aan alle andere realisaties. Toen hij 

door deze waarheid was verlicht, begreep hij, dat het grootste 

fortuin voor alle levende wezens was om deze heilzame, am-

brozijnen werken te horen en te reciteren. Om het hoogste 

goed van iedereen te faciliteren gaf Çréla Çukadeva instructies 

aan Mahäräja Parékñit over de complete Bhägavatam in een 
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luttele zeven dagen tijd, omdat hij wist, dat Parékñit noch ie-

mand anders geen enkel voordeel zou hebben bij de onper-

soonlijke kennis van mäyäväda. Çréla Çukadeva Gosvämé 

wordt daarom beschouwd als een van de meest illustere Vaiñ-

ëava voorgangers. 

KAÀSA, DEMOON BIJ UITSTEK 

Koning Kaàsa was de zoon van Mahäräja Ugrasena en Pad-

madevé. Kaàsa zette Ugrasena gevangen, omdat hij walgde 

van de devotionele neigingen van zijn vader en, natuurlijk 

ook, omdat Ugrasena in de weg stond naar de troon. Kaàsa’s 

zuster was Devaké, die de transcendentale persoonlijkheid, Çré 

Väsudeva, huwde. Na de trouwpartij bestuurde Kaàsa per-

soonlijk de wagen van het pas getrouwde echtpaar, toen hij 

een profetische boodschap hoorde, die hem waarschuwde, dat 

de achtste zoon van Devaké en Väsudeva de transcendentale 

Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa, zou zijn, die tot Kaàsa’s 

destructie zou leiden. De diabolische Kaàsa wilde daar ter 

plekke zijn zuster, Devaké, vermoorden in een poging om de 

profetie te keren. Met de interventie van Väsudeva en vele 

wijze woorden stemde Kaàsa erin toe haar leven te sparen. 

Niettemin sloot hij hen op in de kerker van het paleis en 

wachtte op de geboorte van hun achtste zoon, zodat hij Hem 

eigenhandig kon vermoorden en op die manier zijn eigen lot 

kon bepalen. 

Mäyävädés zijn vijandig gezind jegens het vererenswaardige 

godsbeeld van Çré Kåñëa. Volgens hun filosofie beschikt God 

niet over een gedaante, of een lichaam – of het nu eeuwig, 

transcendentaal of iets anders is. In Çarérika Bhäñya van Çré 
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Çaìkaräcärya is zijn opvatting, dat ‘gedaante’ of ‘lichaam’ een 

manifestatie is van de illusoire aard van mäyä. Uitroeiing van 

het lichaam of de gedaante, welke wordt geproduceerd door 

avidyä, is het bereiken van bevrijding of mokña. Het achtste 

kind van Devaké, een zoon, was inderdaad de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa. Kaàsa nam aan, dat deze 

baby niet anders was dan een andere baby en dat het een ster-

felijk lichaam had, dat de kwaadaardige koning graag wilde 

vernietigen. Kaàsa kon niet begrijpen, dat Kåñëa of Zijn in-

carnatie nooit een tijdelijk, materieel lichaam aanneemt, wan-

neer Hij neerdaalt. Verder ging het ook boven zijn begrips-

vermogen, dat transcendentale, spirituele objecten zich buiten 

de jurisdictie van de wereldse, zintuiglijke waarneming bevin-

den. Bhagavän Çré Kåñëa wist, dat de atheïstische mäyävädé 

demoon, Kaàsa, afgunstig op Hem was en Hem wilde ver-

moorden. Dus Kåñëa versloeg op vermaarde wijze één voor 

één Kaàsa’s bewakers in goddelijk spel en vermaak, dat 

wordt beschreven in de Bhägavata Puräëa. Bij het neerslaan 

van asuras, zoals Pralamba, Tåëävarta, Agha, Baka en Pütanä 

toonde Hij hen en de wereld in feite de unieke bekoorlijkheid 

van Zijn eeuwige, transcendentale gedaante.  

In het vierde hoofdstuk van Kåñëa-saàhitä worden Kaàsa 

en de demoon, Pralambasura, beschreven als mäyävädés. 

Door deze twee demonen neer te slaan hebben Çré Kåñëa en 

Balaräma op symbolische wijze de levende entiteiten van deze 

yuga beschermd tegen de verschrikkingen van het mäyäväda 

gedachtengoed en het atheïsme. De volgende uitspraken wor-

den aangetroffen in Kåñëa-saàhitä, 
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devakéà gåhit kaàsa nästikya bhaginéà satim 

pralambo jévacaurastu çuddhena çauriëa hataù 

kaàsena peritä duñöäh pracchanna bauddha-rüpa dhåk 

Väsudeva huwde Devaké, de zuster van de demoon, Koning 

Kaàsa, een onbuigzame atheïst. Een verdekt boeddhistisch 

icoon van het mäyäväda gedachtengoed, ontvoerder van de 

ziel en kwaadaardige demoon, Pralamba, werd door Kaàsa 

gestuurd om dood en verderf te zaaien, maar werd omge-

bracht door Çré Balaräma. 

Het woord ‘jivacaura’ in het bovenstaande vers is belangrijk. 

Evenals de mäyävädés steunen de boeddhisten het idee, dat 

alleen wanneer brahman onder betovering komt van avidyä, 

of onwetendheid, het een vorm of een lichaam aanneemt. Ze 

onderwijzen, dat de transformatie van brahman in een jéva, of 

een afzonderlijke levende entiteit, een illusoire, geconditio-

neerde staat is. Op basis hiervan postuleren ze, dat met het 

verdrijven van avidyä door realisatie van brahman de jéva niet 

langer bestaat, omdat hij weer terugvloeit in brahman. Vaiñ-

ëava’s noemen dit het stelen van het bestaan van de jéva door 

zijn eeuwige individuele identiteit te ontkennen. ‘Jivacaura’, 

het stelen van jévas is een weerzinwekkende gewoonte van 

mäyävädés en demonen, die ze onophoudelijk praktiseren. Dit 

idee kan ook op een andere manier worden geformuleerd; er 

is geen object, substantie of entiteit bekend als de jéva– alles is 

eenvoudig een transformatie van de ‘ene brahman’, want er 

bestaat niets anders dan brahman. Onder invloed van niet-

weten neemt brahman de illusoire gedaante van de jéva aan. 

Monisten filosoferen op deze manier oeverloos en zonder 

resultaat, terwijl de Veda’s bewijs aandragen, dat zelfs in 

Dväpara-yuga sterke atheïsten en mäyävädés werden uitge-
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schakeld door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kå-

ñëa en Çré Balaräma, waarmee Ze de eeuwige overwinning 

van zuivere bhakti en zuiver vaiñëavisme symboliseerden. 

De conditie van monisme in de drie yuga’s 

Door de wil van Bhagavän hebben de eerste drie van de vier 

yugas – Satya, Tretä en Dväpara – de opkomst en val van het 

mayavadisme gezien. Iedere yuga had zijn onpersoonlijke 

yogés en vele asuras als atheïsten en mäyävädés. Ik heb alleen 

de hoofdrolspelers van iedere klasse monisten en mäyävädés 

in iedere yuga gepresenteerd louter om een idee te geven. De 

oneindig genadevolle Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

heeft het hart van de monistische wijzen getransformeerd en 

aangetrokken tot het vaiñëavisme, waar ze Hem eeuwigdu-

rend dienen, terwijl Bhagavän de mäyäväda atheïstische de-

monen heeft uitgeschakeld, waarna Hij hen door zijn gronde-

loze genade met bevrijding beloonde. Als zodanig is een an-

dere naam voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ‘muk-

tipada’, degene die bevrijding schenkt. 

Samenvattend heeft het mayavadisme of impersonalisme in 

de prehistorische yugas niet dezelfde kenmerken en gebrui-

ken gehad als zijn moderne tegenhanger, die werd gepropa-

geerd door Çré Çaìkaräcärya. De moderne vorm van mayava-

disme is niet alleen een recente stroming, maar is ook tegen-

gesteld aan schriftuurlijke conclusies en aan de gezichtspunten 

van Çréla Vyäsadeva. Het soort bevrijding, waarin het resul-

teert, is een vorm van verdoving, die de ziel in een diepe slaap 

brengt, in een staat van totale vergetelheid, die op zichzelf een 
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zeer pijnlijke conditie is – niettegenstaande het relatieve feit, 

dat - ofschoon ongewenst – het toch veel beter is dan het valse 

bestaan van de monistische realisatie, waarbij men het verlan-

gen koestert om op een onmogelijke wijze ‘Één’ met brahman 

te worden. De moderne vorm van bevrijding, die wordt voor-

gesteld door Çré Çaìkaräcärya, is fictief en illusoir – het bevat 

geen zweem van spirituele realiteit. 

De vedische calculatie van tijd 

In India ziet men, dat de duur van de eerste drie yugas – Sat-

ya, Tretä en Dväpara – en het aantal jaren, dat reeds is ver-

streken van het huidige en vierde tijdperk van Kali heimelijk 

zijn berekend door moderne westerse wetenschappers in sa-

menwerking met hun Indiase tegenhangers. Deze mensen 

worden doorgaans gezien als moderne, vedische ‘geleerden’, 

waarvan de meesten sterk worden beïnvloed door een lange 

reeks niet-vedische, westerse ideeën. Parallel aan deze weten-

schappers werkt een klasse astrologen, die hun calculaties 

baseren op wereldse, empirische of speculatieve wetenschap-

pen. Volgens sommigen van hen is een totaal van ongeveer 

7.500 jaar verstreken sinds het begin van Satya-yuga tot nu. 

Deze school van moderne ‘geleerdheid’ hanteert ook slecht 

onderbouwde theorieën over de Äryans als blanke, nomadi-

sche ruiters, die rond 1.500 v. Chr. vanuit Centraal-Azië het 

Noorden van India binnenvielen. Ze doen doorgaans de on-

zinnige bewering, dat deze barbaarse nomaden de uiterst ge-

raffineerde, Sanskriete taal naar India brachten en de Åg-veda 

schreven. Ideeën en speculaties, zoals deze, liggen niet in de 
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lijn van het vedisch denken en moeten nog worden bewezen, 

maar worden desondanks als ‘antieke Aziatische geschiede-

nis’ aan vele universiteiten en hoge scholen in de wereld on-

derwezen.  

Er bestaat een bekend astronomisch axioma genaamd de 

‘Precessie van de Equinoxen’, die bekwame astrologen in 

staat stelt om op accurate wijze de data van antieke gebeurte-

nissen te berekenen, indien ze beschikken over de specifieke 

astronomische referenties. Met dit astronomische systeem is 

het wetenschappelijk mogelijk om het relatieve tijdraam te 

bepalen van een bepaalde gebeurtenis over een cyclus van 

25.000 jaar, waarin ons zonnestelsel rond de spil, Polaris of 

Poolster, loopt. Bijvoorbeeld, in de Kauñétaki Brähmaëa 

(XIX.3) staat, dat een winterse zonnewende plaats had op de 

nacht van de nieuwe maan in de maand Mägha. Dit kan op 

accurate wijze worden gedateerd op ongeveer 3.000 v. Chr. 

Dus door astronomische verwijzingen in de Veda’s te bestu-

deren kunnen data en tijden worden gekend. Dit is de juiste 

manier om de chronologie van de goddelijke incarnaties van 

Çré Viñëu in verschillende universele tijdperken te berekenen. 

Volgens dit systeem verschenen de Çesa en Haàsa avatäras 

in Satya-yuga, dat 2.160.000 jaar geleden eindigde. Tretä-yuga 

ving op dit moment aan en duurde 1.296.000 jaar, waarin Çré 

Räma in de koninklijke zondynastie verscheen en zijn spel 

uitvoerde, zoals in de Rämäyäna verhaald is geworden. Het 

volgende tijdperk was Dväpara-yuga, dat 864.000 jaar duurde. 

Helemaal op het eind van Dväpara-yuga verscheen de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa, samen met Zijn 

primaire expansie, Çré Balaräma, en voerde talloze transcen-
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dentale spelen uit. Hiertoe behoren Zijn zegenrijke kinder-

spel als de goddelijke koeherder van Vraja, waarna Hij Zijn 

kwaadaardige oom, Kaàsa, omver wierp en Hij tenslotte Zijn 

centrale rol speelde in het epos, Mahäbhärata. Centraal in dit 

epos staat de beroemde oorlog van Kurukñetra, waar Çré Kåñ-

ëa de sublieme Bhägavad-gétä sprak tegen Zijn vertrouwelijke 

vriend en toegewijde, Arjuna. 

Vedische teksten, zoals Çrémad-Bhägavatam, beschrijven 

hoe het universum door periodieke cycli en subcycli van 

enorm grote, kosmische tijdschalen loopt, waarin Çré Kåñëa, 

de Oorspronkelijke Godheid, slechts eens in een lange tijd 

van een subcyclisch tijdraam genaamd een ‘dag’ van Brahmä 

Zijn transcendentale spel manifesteert. Een ‘dag’ van Brahmä 

is gelijk aan 4.320.000.000 (vier miljard driehonderdtwintig 

miljoen) aardse zonjaren. Laat ik deze cycli in ons huidige 

‘moderne’ tijdperk in perspectief zetten. Kali-yuga begon on-

geveer 5.000 jaar geleden en duurt in totaal 432.000 jaar. Vlak 

na het begin van Kali-yuga, circa 3.500 jaar geleden (1.500 v. 

Chr), verscheen de Viñëu Avatära Buddha in Bodhi Gaya. 

Duizend jaar later (rond 563 v. Chr.) werd Çakya Siàha Bud-

dha geboren in Kapilavastu in Nepal. Toen kwam rond het 

jaar 700 na Christus de Vaiñëava äcärya, Viñëusvämé bekrach-

tigd door Çré Çiva, die de Rudra Sampradäya vestigde en de 

filosofie van çuddha-advaita-väda predikte. Çré Çaìkaräcärya 

werd in 786 geboren in Chidambaram, Kerala, en verkondig-

de zijn mäyäväda hypothese, die het boeddhistische concept 

van Çakya Siàha uit India verdreef. In chronologische volg-

orde verschenen de respectievelijke persoonlijkheden als-

volgt: 
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 Çré Buddha – 1.500 v. Chr. 

 Çakya Siàha Buddha – 563 v. Chr. 

 Viñëusvämé – 700 n. Chr. 

 Çré Çaìkaräcärya – 786 n. Chr. 

Na Çaìkaräcärya verschenen de broemde äcäryas van de an-

dere drie geauthoriseerde Vaiñëava lijnen in drie achtereen-

volgende eeuwen: 

 Rämänujäcärya – 1017-1137 

 Nimbärkäcärya – 1130-1200 

 Madhväcärya – 1238-1317 

Ieder van deze äcäryas wordt als transcendentale persoonlijk-

heid beschouwd, die langs goddelijke weg was bekrachtigd om 

de drogreden van de mäyäväda hypothese aan te tonen door 

tegelijkertijd verschillende, unieke aspecten van de Absolute 

Waarheid te openbaren. Rämänuja, bekrachtigd door Lakñmi-

devé, stichtte de Çré Sampradäya. Madhväcärya, bekrachtigd 

door Brahmä, stichtte de Brahmä Sampradäya, en Nimbärka, 

bekrachtigd door de Vier Kumära’s, stichtte de Nimbärka 

Sampradäya. Deze drie äcäryas hebben in verschillende scho-

len de individuele identiteit van de jéva en zijn persoonlijke 

natuur in relatie tot Bhagavän tot uitdrukking gebracht. Deze 

vier filosofische scholen zijn alsvolgt ingedeeld: 

 Viñnusvämé – çuddha-advaita-väda 

 Rämänujäcärya – vaçista-advaita-väda 

 Nimbärakäcärya – dvaita-advaita-väda 

 Madhväcärya – dvaita-väda 
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Deze vier legitieme, echte Vaiñëava lijnen hebben het maya-

vadisme in heel India ontworteld en hebben het podium ge-

reed gemaakt voor de verschijning van de laatste incarnatie 

van de Allerhoogste Çré Kåñëa als Çré Caitanya Mahäprabhu 

in het jaar 1486 in Mäyäpur, Bengalen. 

Çré Caitanya Mahäprabhu verenigde de vier sampradäyas in 

één harmonieuze filosofie door te laten zien, dat iedere äcärya 

een fundament had gelegd voor de geleidelijke openbaring 

van de complete Waarheid. Dit werd bewezen door Zijn aan-

vaarding van twee principes van ieder van de vier Vaiñëava 

äcäryas. Van Rämänuja aanvaardde Hij het concept van on-

vermengde toewijding onbevlekt door karma (materieel 

voordeel) en jïäna (monisme) en dienstverlening aan de Vaiñ-

ëava’s. Van Madhväcärya aanvaardde Hij de totale afwijzing 

van mayavadisme en het principe van verering van het gods-

beeld in de gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods, Çré Kåñëa. Van Viñëusvämé aanvaardde Hij de totale 

afhankelijkheid van Kåñëa en de schoonheid van spontane, 

toegewijde dienst. En tenslotte van Nimbärka aanvaardde Hij 

als hoogste ideaal de verheven liefde, die de gopés (koeher-

dersmeisjes) koesterden voor Kåñëa in Zijn spel en vermaak 

in Vraja en de noodzaak om exclusieve toevlucht tot hen te 

nemen. Met het verenigen van de vier sampradäyas heeft Hij 

het aforisme, acintya bheda-äbheda-tattva, geopenbaard, de 

filosofie, die zegt, dat God door Zijn ondoorgrondelijke, 

transcendentale vermogen op onbevattelijke (acintya) wijze 

tegelijkertijd ‘één met’ en ‘verschillend van’ Zijn creaties is. 

Çré Caitanya verscheen om de meest esoterische en ver-

trouwelijke waarheden te openbaren met betreking tot de 
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relatie van levende entiteiten met God en gaf tegelijkertijd 

praktische instructie over de manier, waarop die relatie uit 

zijn sluimerende staat kon worden opgewekt. De saìkértana 

missie
2
 van Çré Caitanya explodeerde letterlijk als een alles 

omvattende beweging, die de vedische wereld op zijn grond-

vesten deed schudden. Deze beweging trok oprechte en ver-

lichte mannen en vrouwen aan ongeacht ras, kaste of overtui-

ging. Het is interessant om op te merken, dat deze devotione-

le wedergeboorte in India schokgolven van verandering in het 

Westen veroorzaakte in de vorm van de Europese Renaissan-

ce. Een prachtig citaat uit Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-

lélä 17.233) illustreert dit op subtiele wijze alsvolgt, 

jagat bhäsila caitanya-lilära päthäre 

yäìra yata çakti tata päthäre säìtäre 

De hele wereld zweefde door de vloedgolf van het spel en 

vermaak van Çré Caitanya Mahäprabhu. Men kon in die 

vloedgolf rondzwemmen volgens de reikwijdte van zijn spiri-

tuele vermogen. 

Het sublieme spel van Çré Caitanya Mahäprabhu richt onze 

aandacht op een ontplooiende waarheid. Evenals de oevers 

van de Gaìgä Rivier komt er landmassa naar de oppervlakte 

                                                 

 

2
  De saìkértana missie van Çré Caitanya is gebaseerd op de vedisch schrif-

tuurlijke sommatie (i.e. Kali santarana Upaëiñadä), dat de yuga-dharma 

het gezamenlijk chanten, herinneren en verheerlijken van de Heilige 

Naam van Bhagavän Çré Kåñëa is. Çré Caitanya’s implementatie van de 

yuga-dharma rechtvaardigt uiterlijk de vedische verwijzingen naar Hem 

als de  yuga-avatära – en de rechtstreekse, complete incarnatie van Çré Kå-

ñëa. 
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en verdwijnt weer door de beweging van het water gedurende 

eeuwen. Soms verschijnt de waarheid gedeeltelijk, waarbij 

ieder nieuw hoofdstuk op goddelijke wijze wordt gearran-

geerd om nader licht te werpen en begrip te vormen. De saì-

kértana missie van Çré Caitanya is even eeuwig als tijdelijk. Dit 

is de meest volkomen uitdrukking van verlossing, de meest 

grootmoedige manifestatie van de schepping, de meest welwil-

lende uitdrukking van mededogen, een universeel panacea 

voor een lijdende wereld, die wordt aangevallen door Kali. 

De Heliodorus zuil 

Heliodorus was een Grieks ambassadeur voor India, 200 v. 

Chr. Als buitenlands diplomaat genoot hij kennelijk het volle 

vertrouwen van de Griekse overheid en beschikte waarschijn-

lijk over een ontwikkelde kijk op de wereld, zoals die op dat 

moment bestond. Hij is echter niet bekend vanwege zijn poli-

tieke en diplomatieke loopbaan, maar vooral in de archeolo-

gische wereld vanwege de bouw van een monumentale zuil in 

Besnagar in Madhya Pradesh in 113 v. Chr. Hoewel de zuil nu 

bekend staat als de Heliodorus zuil, wordt deze kolom in alle 

archeologische kringen en literatuur erkend als een ‘Garuòa-

sthambha’ overeenkomstig met die, welke in de beroemde 

Jagannätha tempel in Puri, Orissa, staat. Het bestaan van deze 

zuil is niet zo bekend aan de gewone man, maar in archeologi-

sche kringen wordt deze heel duidelijk beschouwd als een 

antiek verschijnsel, dat een diepgaand begrip geeft van de 

universele invloed van de vedische cultuur door de eeuwen 

heen. In het licht van het feit, dat de westerse landen het 

grootste deel van hun kennis en vooronderstellingen aan de 
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Griekse civilisatie ontlenen, maakt van deze zuil een aanzien-

lijke en unieke archeologische ontdekking van wereldbelang. 

De Heliodorus zuil kwam het eerst onder de aandacht van 

de westerse intelligentia in 1877 tijdens een Britse archeologi-

sche expeditie geleid door Sir Alexander Cunningham. Nadat 

ze de stijl en vorm van de zuil hadden geanalyseerd, leidde 

Cunningham eruit af, dat deze zuil tijdens het bestuur van het 

Gupta Keizerrijk (tweede eeuw v. Chr.) werd geplaatst. Hij 

had echter nooit kunnen dromen, dat onder de laag rode af-

zetting aan de voet van de kolom een inscriptie verborgen 

was. Tweeëndertig jaar later in 1901 liet een onafhankelijk 

onderzoeker vergezeld door Dr. J.H. Marshall de laag rode 

afzetting verwijderen. Bij nader onderzoek kwam een inscrip-

tie aan het licht, die onthulde, dat de zuil was opgericht in de 

tweede eeuw v. Chr. Dus niet tijdens het Gupta Keizerrijk, 

zoals eerder werd aangenomen. Dr. Mashall schreef in een 

artikel in het “Journal of the Royal Asiatic Society”, dat Cun-

ningham de leeftijd van de zuil verkeerd had ingeschat en dat 

hij zich nooit had kunnen voorstellen, wat de waarde van de 

ontdekking was, die hij door zijn vingers had laten glippen. 

De taal was Prakrit, een afgeleide vorm van Sanskriet, en één 

blik op de antieke Brahmi inscriptie aan de voet van de zuil 

wees er duidelijk op, dat de Garuòa-stambha vele eeuwen 

eerder was gebouwd dan in 200 v. Chr. Dit kwam als een gro-

te verrassing voor Dr. Marshall, maar wat hem verbaasde en 

later ook de internationale archeologische gemeenschap elec-

trocuteerde, was de vertaling van het antieke Brahmi script 

zelf: 
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devadevasya väsudevasya garuòa dhvajaù ayaà kärétaù 

heliodoreëa bhägavatena diyasa putreëa täkñaçiläkena 

Deze Garuòa-pilaar is opgedragen aan Väsudeva, de Heer 

des heren, en is hier geplaatst door Heliodorus, een volge-

ling van het Bhägavata devotionele pad, zoon van Dion en 

inwoner van Täkñaçila. 

Täkñaçila is Taxila en volgens het boek, Select Inscriptions on 

Indian History and Civilisation, door Professor Dines Candra 

Sircar gepubliceerd door de Universiteit van Calcutta is de 

precieze lokatie van Taxila in het District Räwalpindi in het 

huidige West-Pakistan. 

yavanadütena ägatena mahäräjasya 

antalikitasya upäntät sakäçaà räjïah 

käçé putrasya bhägabhadrasya trätuù varñena 

caturdaçena räjyena vardhamänasya 

Die is gekomen als ambassadeur van de grote Koning Anti-

alkidas naar het koninkrijk van Koning Bhägabhadra, de 

zoon van de Käçé, de beschermheer, die nu voortvarend re-

geert in het veertiende jaar van zijn koningschap.  

Om te proberen dit heel beknopt in perspectief te plaatsen 

moeten we ons herinneren, dat de grootste Griekse filosofen, 

te beginnen met Pythagoras (560 v. Chr.), Socrates (450 v. 

Chr.), Hippocrates (400 v. Chr.) en Plato en Aristoteles (350 

v. Chr.) in die tijd reeds hun doctrines hadden uitgedragen, 

hun filosofie hadden verspreid, hun boeken hadden samenge-

steld en hun invloed begonnen te verspreiden. Ambassadeur 

Heliodorus, die behoorde tot de ontwikkelde Griekse elite 

van de tweede eeuw voor Christus, is met hun filosofische 

stromingen en reputaties zeker bekend geweest. Met deze 
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sociale en historische achtergrond is het des te meer opval-

lend, dat de Griekse ambassadeur, Heliodorus, een ambitieu-

se Vaiñëava toegewijde van Väsudeva Kåñëa werd en een mo-

numentale zuil in de vorm van een Garuòa-stambha als getui-

genis hiervan voor het nageslacht naliet. Na een enorm groot 

onderzoek ontdekte Dr. M.D. Khare in 1955 in dezelfde om-

geving de overblijfselen van een gigantisch tempelcomplex 

gewijd aan de verering van Çré Kåñëa daterend uit dezelfde 

periode. 

Om deze korte sectie af te sluiten – het is duidelijk en inte-

ressant om te zien, dat we in het grote bereik van de geschie-

denis kleine, persoonlijke details kunnen ontdekken, die hun 

licht werpen op de levenservaring van een individu en zijn 

persoonlijke transformatie. Dankzij Heliodorus en zijn zuil 

kunnen we zien, dat de filosofie van het vaiñëavisme exquisiet 

genoeg is om het hart van verfijnde en ontwikkelde Grieken 

te boeien (en dat het universeel genoeg was om hen in hun 

gelederen toe te laten) zelfs in een tijd, waarin de Indiase en 

Europese culturen ideologisch ver van elkaar verwijderd wa-

ren.  

Çakya Siàha 

Çakya Siàha Buddha werd ongeveer duizend jaar na de ver-

schijning van Viñëu Avatära Buddha geboren. Er zijn verschil-

lende theorieën over het exacte jaar van Çakya Siàha’s ge-

boorte.  Vedische geleerden hebben vastgesteld, dat hij leefde 

van 563-483 v. Chr., terwijl mahäyäni boeddhisten 566-486 v. 

Chr. aanhouden. Afgezien van de precieze datum is het duide-
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lijk, dat de mäyäväda school na een lange onderbreking vanaf 

dit punt opnieuw een enorme stimulans kreeg en gedurende 

duizend jaar doorging zich als boeddhisme te verspreiden (zij 

het in verscheidene vormen) tot de verschijning van Çré Çaì-

karäcärya. We hebben al besproken, dat het mayavadisme van 

Çaìkaräcärya in feite boeddhisme is met een andere termino-

logie. De verstokte monist, de eerbiedwaardige Rajendranät-

ha Ghoña schrijft in zijn boek, Advaita Siddhi,  

“Vanaf de tijd van Çakya Siàha Buddha’s verschijning tot 

de verschijning van Çaìkaräcärya werden de principes van 

het monisme krachtig uitgedragen onder de vlag van het 

boeddhisme.” 

Uitspraken van bekende monisme geleerden, zoals de eer-

biedwaardige Çré Ghoña, bevestigen de waarheid, dat er geen 

verschil is tussen monisme en boeddhisme. 
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Zeven filosofische scholen 

 

ET MAYAVADISME BESTOND EVENALS DE 

veelkoppige Hydra in vele gedaanten en onder 

verschillende benamingen. De volgende zeven 

scholen waren de belangrijkste van het mäyäväda gedachten-

goed. 

 Wijze Cäåvaka’s epicurische school van atheïsme 

 Jéna’s jainisme of Arhata 

 Kanada’s atomische theorie van Vaiçeñika 

 Gautama Åñi’s systeem van logica en retoriek, Nyäya 

 Wijze Kapila’s school van Säìkhya 

 Pataïjali’s Yoga systeem 

 Jamini’s Mémäàsa (dat beweert, indien er een God is, is 

Hij niet almachtig) 
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Het mayavadisme werd in deze gevarieerde vormen hyperac-

tief en werd een broedplaats van een veelvoud aan propagan-

dacentra in een poging het transcendentale, vedische concept 

van acintya-dvaita-advaita-vaiñëava-siddhänta – het Vaiñëava 

ontologische principe, dat de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods en Zijn veelvoudige energie transcendentaal is, te ver-

slinden. Deze vormen van energie zijn dus niet gebonden aan 

materiële overwegingen en zijn op onbevattelijke wijze gelijk-

tijdig duaal en non-duaal, één en verschillend. De reden 

waarom deze andere stromingen ook als mäyäväda worden 

aangemerkt is, omdat ze de goddelijke ‘energie’ zelf als mäyä 

of illusoir beschouwen, waardoor al hun debatten en conver-

saties zich richten op en zijn verankerd in de materiële wereld 

der verschijnselen. De bovenstaande stromingen werden 

vooral een wildgroei tijdens de periode tussen Çakya Siàha 

Buddha en Çaìkaräcärya. 

Door een eigenaardige maar voorspelbare kink in hun suc-

cesvolle verspreiding raakten ze verwikkeld in bittere ruzies 

onder elkaar en waren niet in staat elkaars overwicht te ver-

dragen. Dit verzwakkende binnengevecht ondermijnde hun 

gezamenlijke ondernemingen, waarvan een rechtstreeks ge-

volg was, dat Caravak’s Nastikya school van atheïsme – ge-

lukkig voor de samenleving – bijna ineenstortte. Hetzelfde 

noodlot trof ook het jainisme. Toen Çré Çaìkaräcärya in 786 

op het toneel verscheen, zag hij deze ongelijksoortige groepen 

mäyävädés in een interne strijd verwikkeld en nam zich voor 

een manier te vinden om hen hetzelfde podium te laten delen. 

Hij selecteerde uit ieder van deze stromingen een paar filoso-

fische punten, maar snoeide en interpoleerde ze ten gunste 
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van zijn eigen behoeften onder voorwendsel ze samenhan-

gend en vergelijkbaar te maken. Door dit te doen gebruikte 

hij ze om zijn eigen filosofie verder te steunen. Als men deze 

zeven stromingen onder de loupe legt, zal men tot de conclu-

sie komen, dat met de toevoeging van Çakya Siàha’s voidisme 

en Çaìkaräcärya’s brähmaëisme er in totaal negen mäyäväda 

scholen zijn. Op dit moment is het niet mogelijk om met om-

vangrijke argumenten en citaten de reden uit te werken, 

waarom de bovenstaande zeven filosofische scholen van het 

denken mayavadisme worden genoemd. Indien het echter 

nodig is, zullen we dit in te toekomst in een afzonderlijk boek 

neerleggen. 

Bharttåhari 

Ongeveer 150 jaar vóór de verschijning van Çré Çaìkaräcärya 

richtte Bharttåhari een cultus op, die was gebaseerd op de 

leerstof van de Upaniñadä’s, en gaf het mayavadisme een 

nieuwe richting. Hij maakte gebruik van boeddhistische ar-

gumenten en retoriek en vestigde daarna een reeks conclusies 

gebaseerd op de Upaniñadä’s. Met deze nieuwe, vedisch geba-

seerde cultus trachtte hij het boeddhisme in naam van hindoe-

isme te prediken en te verspreiden. Bharttåhari was een tijd-

genoot van de beroemde boeddhist, Amara Siàha, en men 

gelooft, dat de twee halfbroers waren en zonen van de be-

faamde boeddhist, Sabara Svämé. Het is waarschijnlijk, dat Çré 

Çaìkaräcärya vele snedige punten van Bharttåhari onttrok om 

zijn eigen merk mayavadisme te propageren. De nieuwe 
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boeddhistische cultus van Bharttåhari gebaseerd op de Upani-

ñadä’s werd de spreekbuis van het mayavadisme. 

Het ware gezicht van het mayavadisme  

GAUÒAPÄDA 

De biografie van Gauòapäda werpt een groot licht op de ge-

schiedenis en biografie van het mayavadisme. Derhalve is het 

van groot belang om zijn leven en werken te bespreken. Niet 

alleen had Çré Çaìkaräcärya een zeer intieme band met hem, 

maar ook bijna alle filosofische conclusies van Çaìkaräcärya 

waren tot stand gekomen door Gauòapäda’s argumenten en 

retoriek als fundering te gebruiken. De guru van Çaìkaräcä-

rya was Çré Govindapäda, wiens guru Çré Gauòapäda was – dit 

betekent, dat Çré Gauòapäda de ‘groot-guru’ was van Çré Çaì-

karä (soms werd ook naar Gauòapäda verwezen als Gaurapä-

da). Çré Govindapäda heeft geen boek geschreven of andere 

schriften nagelaten. Hoewel Çaìkaräcärya voorheen door 

Govindapäda naar het brähmaëisme werd geleid, heeft zijn 

‘groot-guru’ hem geholpen om zijn filosofie te formeren en 

daarom is Gauòapäda in feite de çikñä-guru (instructie gevend 

geestelijk leermeester) van Çré Çaìkaräcärya. In Çaìkaräcä-

rya’s tijd kreeg zijn merk mayavadisme een dermate formida-

bele statuur, dat de Indiase hindoegemeenschap van sanätana-

dharma uitsluitend Çaìkaräcärya en zijn volgelingen bedoel-

de, wanneer men verwees naar ‘mäyäväda’. Dus om meer te 

weten over Çaìkaräcärya moeten we te rade gaan bij zijn ech-

te instructiegevende çikñä-guru, Gauòapäda. De volgende 

informatie wordt aangetroffen in Harivamsa, 
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paräçara-kulotpalaù çukonäma mahäyaçäù 

vyäsäd araëyäà saàbhüto vidhu moha’gniriva jvalan 

satasyäà pitå-kanyäyäm viriëyäm jana yañyati 

kåñëaà gauòam prabhuà çambhum tatha bhuriçrutam jayam 

kanyäà kértimatià ñañöhém yogéném yogamätaram 

brahmadattasya jananém mahisé mänuhasya ca 

Çuka verscheen in de illustere familie van Paräñara Muni als 

de zoon van Çréla Vyäsa in de baarmoeder van Arané. Çuka 

was de vader van Kåñëa, Gauòapäda, Sambhu en Jaya in de 

baarmoeder van Virini. Hij was ook vader van dochters, zo-

als Kirtimati en zijn zesde kind, Mahisi, een yogéni , die ge-

boorte gaf aan Brahmadatta, een afstammeling van Manu. 

Sommigen halen de twee Çuka’s door elkaar – de ene wordt 

genoemd in Çrémad-Bhägavatam in het vers çuka kanyayam’ 

brahmadattam ajijanat, en de andere, Çukadeva Gosvämé, de 

zoon van Çréla Vyäsadeva en Vitika, was levenslang celiba-

tair, dus hij heeft geen nageslacht. De andere Çuka (ook be-

kend als Chaya Çuka) ging het huishoudelijke leven binnen 

en is degene, naar wie in Harivaàsa wordt verwezen. 

Çréla Çrédhara Svämé schrijft in zijn commentaar op dit vers, 

yadapi çuka utpattyeva vimukta-saìgo 

nirgatas tathäpi virahäturaà vyäsa 

manuñänta dåñövä chäyä çukaà nirmäya gatavän 

tad abhipräyenaivam gärhasthyädi 

vyavahäraù ityaviodhaù sa ca 

brahmadatto yogé gavé vacé sarasvatyäm 

Vanaf zijn geboorte was de grote heilige Çukadeva onthecht 

en verliet het huis onmiddellijk. Toen hij echter zijn vader, 

Çréla Vyäsadeva door zijn afwezigheid zag lijden, manifes-

teerde Çukadeva een exacte replica van zichzelf en vertrok 

opnieuw, deze keer voorgoed. Deze mystiek geëxpandeerde 

replica is Chaya Çuka, die het huishoudelijke leven binnen-
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ging en kinderen kreeg. Brahmadatta (zijn kleinzoon) was 

een yogé, die zijn verstand en zintuigen onder beheersing 

had en aan de oevers van de heilige rivier, Sarasvaté, leefde.  

Er is geen tegenstelling met betrekking tot de verzakende 

Çukadeva Gosvämé in het bovenstaande vers. De Devé Bhaga-

vata vermeldt specifiek, dat Gauòapäda de zoon was van 

Chaya Çuka en sommige geleerden geloven, dat Gauòapäda 

inwijding  kreeg van zijn eigen vader. Het is dus duidelijk, dat 

Gauòapäda in een sterke familie van heiligen en wijzen werd 

geboren, hetgeen een duidelijke indicatie is voor de belangrij-

ke rol, die hij spoedig zou gaan spelen in het assisteren van 

het ‘kosmische drama’, dat zich ging ontvouwen met de op 

stapel staande verschijning van Çré Mahädeva Çiva als Çaìka-

räcärya. Geboren als de zoon van Chaya Çuka en Viriëi zou 

hij spoedig iedereen onder de indruk brengen van zijn ge-

leerdheid en zelfscholing. Hij is een van de meest heldere 

sterren aan het firmament van het mayavadisme. Zijn tijdloze 

bijdrage aan de wereld van de filosofie bestaat uit zijn twee 

commentaren – Säëkhya-kärikä en Mänòukya-kärika. Deze 

twee kärikäs (commentaren) zijn de hoekstenen van het mä-

yävädisme. 

Het weerleggen van de gezichtspunten van Guru 

Çaìkaräcärya stelde zijn eigen commentaar samen gebaseerd 

op Gauòapäda’s kärikäs. De befaamde mäyäväda geleerde en 

filosoof, Väcaspati Miçra, was een tijdgenoot van Çré Çaìkara. 

Hij schreef het commentaar, Tattva-kaumudi, om Gauòapä-

da’s kärikäs te weerleggen en men hoeft aleen maar zijn uit-

spraak ‘51’ op te slaan om geheel vrij te zijn van iedere twijfel 
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over zijn intentie. Het is een algemeen gebruik onder mäyä-

vädés om het gezag en de reputatie van de persoon of perso-

nen, van wie ze voor steun en hulp het meest afhankelijk zijn, 

te ondermijnen – ‘ze bijten de hand, die hen voedt’. Op de-

zelfde manier bekende Çaìkaräcärya zijn ware kleuren als een 

doorgewinterde mäyävädé in zijn commentaar, Çärérika Bhä-

ñya, op de Vedänta-sütra, toen hij trachtte Çré Vyäsadeva, de 

samensteller van de Veda’s, te ondermijnen. De illustere dich-

ter, Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, heeft dit verraad be-

knopt weergegeven in zijn Çré Caitanya-caritämåta (Adi-lélä 

7.121), 

vyäsera sütrete kahe ‘pariëäma’-väda 

‘vyäsa bhränta’ – bali’tära uöhäila viväda 

Çréla Vyäsadeva’s Vedänta-sütra beschrijft, dat alles in de 

realiteit een transformatie is van de goddelijke energie van 

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Çaìkaräcärya heeft 

echter het onschuldige publiek misleid door in zijn commen-

taar te schrijven, dat Çréla Vyäsa een fout had gemaakt en 

schreeuwde moord en brand over deze uitspraak van de 

waarheid. 

Om zijn wandaden te bewijzen citeren we een paar voor-

beelden: Çré Çaìkara heeft zijn uiterste best gedaan om de 

betekenis van de Vedänta-sütra te verdraaien om zijn eigen 

theorieën te begunstigen, maar zijn pogingen ontploften. In 

zijn commentaar op de sütra 1.1.12, “anandamäyäù abhyäsät”, 

heeft hij geprobeerd de betekenis van anandamayo te ver-

draaien, hetgeen betekent ‘de Ene, die verzadigde zegen is’ en 

refereert alleen aan Parabrahman, de Allerhoogste Godheid. 

In ieder geval, Çré Çaìkara heeft wanhopig geprobeerd te ex-
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trapoleren, dat änandamayo verwijst naar onpersoonlijk 

brahman en niet naar een Allerhoogste Persoonlijkheid. Vol-

gens hem impliceert het achtervoegsel ‘mäyän’ in het woord 

änandamayo, dat onpersoonlijk brahman een vikara (trans-

formatie) aanvaardt. Maar in werkelijkheid worden alleen 

Gods energieën of çaktis getransformeerd, zonder dat Kåñëa 

Zelf enige transformatie of modificatie hoeft te aanvaarden. 

Als Çaìkaräcärya de ware betekenis van ‘mäyäh’ had geac-

cepteerd, was zijn theorie, dat brahman onpersoonlijk is, on-

middellijk afgewezen. Gefrustreerd in zijn mislukte poging 

om met een samenhangende uitleg te komen om Çréla Vyäsa-

deva te weerleggen nam hij schaamteloos zijn toevlucht tot 

karaktermoord en verklaarde, dat Çréla Vyäsadeva een foute 

sütra had gecomponeerd en beweerde, “het had ‘änanda’ 

moeten zijn zonder het achtervoegsel ‘mäyäh’, omdat ‘änan-

da’ alleen naar brahman verwijst”. 

Çaìkaräcärya hield niet op alleen Çréla Vyäsadeva te ont-

eren, maar ging zover om zijn eigen çikñä-guru, Çré Gauòapä-

da, te beledigen, van wie hij zijn oorspronkelijke training had 

gekregen. Hij trachtte de kärikäs van Gauòapäda te weerleg-

gen door er fouten in te zoeken. Çré Çaìkara schreef in zijn 

boek, Ajïänabodhini, “anavagatau brahmatma bhavam syat” 

over Gauòapäda en maakte duidelijk, dat het ‘zijn guru ont-

brak aan kennis van brahman’ en daarom onervaren en onwe-

tend was in spirituele onderwerpen. Hoe is het mogelijk, dat 

iemand, die kennis heeft van de Veda’s, zijn çikñä-guru en 

voorganger confronteert en zich desondanks durft uit te geven 

als lichtdrager van de vedische traditie? De Veda’s veroorde-

len categorisch overtredingen tegen de eigen guru, dus hoe 
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kan iemand Çré Çaìkaräcärya als iets anders aanvaarden dan 

een aparädhi (overtreder) of zijn woorden serieus nemen? 

De geboorte van Çré Çaìkara 

Çaìkaräcärya was de bewaker van het mayavadisme, de voor-

naamste exponent en voorstander van het voidisme (de leer 

van het niets), de initiatiefnemer van de moderne vorm van 

monisme en het kroonjuweel van de mäyäväda lijn. Praktisch 

alle ontwikkelde, belezen personen zijn op de hoogte met het 

verhaal van zijn geboorte, tenminste degenen in India. Vele 

geleerde personen uit de Çaìkara cultus hebben zijn lofreden 

overvloedig neergeschreven in biografische werken, zoals 

Çaìkara Vijaya en Çaìkara Digvijaya. Nadere informatie en 

incidenten uit zijn leven zijn ook beschikbaar in gezagheb-

bende verhandelingen van de Madhva cultus, zoals Madhva 

Vijaya en Manimanjari. De Mädhva cultus en de Çaìkara cul-

tus zijn tegengesteld aan elkaar. Om een samengesteld beeld 

te schetsen van de biografie van Çré Çaìkara is het daarom 

hoogst noodzakelijk de feiten uit deze beide bronnen en hun 

geauthoriseerde media te putten. Als toevoeging op deze 

bronnen zijn er biografische werken over Çré Çaìkara in over-

vloed geschreven. Dankzij al deze betrouwbare bronnen ach-

ten we het onnodig om langer bij dit onderwerp stil te staan. 

Er zijn talloze meningen in omloop over de exacte datum 

van de geboorte van Çré Çaìkara. Onze persoonlijke schatting 

is, dat hij ongeveer 700 jaar na Christus werd geboren in het 

dorp Chidambaram in Kerala, Zuid-India. Zijn moeder was 

een brähmaëé (vrouwelijke brähmaëa) genaamd Viçiñöhä, die 
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de brähmaëa, Viçvajita, huwde. Gedurende een lange tijd was 

het paar niet in staat om kinderen te krijgen, hetgeen het ge-

zinsleven kapot maakte voor een zwaar teleurgestelde Viçvaji-

ta, die alle banden verbrak, het huis verliet en naar het bos 

vertrok om daar als kluizenaar te leven. Later werd dezelfde 

Viçvajita befaamd als Çivaguru. Het volgende verhaal is een 

uittreksel uit de ‘conclusie’ van de Çabdärtha Maïjaré door 

Çivanätha Çiromani gepubliceerd in het Bengaalse jaar 1308. 

“Viçiñöhä werd in huis geheel aan zichzelf overgelaten. Ze 

leefde vroom in haar afzondering en deed de gelofte om de 

dorpsgod, Çré Mahädeva, Çiva, dagelijks te vereren en dat 

werd haar levensdoel. Ze werd een leerling van de hoofd-

priester van de tempel en gaf zich geheel over aan de vere-

ring van Çré Çiva, waarvoor ze haar lichaam, geest en ziel in-

zette. Er had spoedig een verbazingwekkend incident plaats: 

ze werd zwanger. Het gerucht deed de ronde als een bos-

brand. De raad van rechtgeaarde mannen in het dorp ver-

stootten haar uit het dorp, omdat ze dachten, dat ze immo-

reel en onkuis was. Viçiñöhä, die niet in staat was de schan-

de, beledingen en valse beschuldigen uit de gemeenschap 

aan te horen, besloot zich het leven te ontnemen. Op dat 

moment ontving de vader van Viçiñöhä, Maghamaëdana, een 

providentiële instructie in een droom, die zei, “Çré Çiva is ge-

ïncarneerd in de baarmoeder van Viçiñöhä, zorg dat ze niet 

haar leven beëindigt.” Maghamaëòana ging spoorslags naar 

zijn dochter en raadde haar af om zelfmoord te plegen. Na 

enige tijd in de zorg van haar vader te zijn geweest gaf Viçi-

ñöhä geboorte aan Çaìkara. 

Çaìkara was een uiterst intelligent en getalenteerd kind. Hij 

voltooide zijn studies in Sanskriete grammatica en woor den-

lijst, zelfs voordat hij zijn inwijding van de heilige draad had 

ontvangen. Na zijn inwijding (upanayana) op achtjarige leef-
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tijd ving hij aan met zijn vedische studie. Hij liep snel door 

zijn studie van de Veda’s heen en concentreerde zijn aan-

dacht daarna op het beheersen van de zes scholen van vedi-

sche filosofie en de Upaniñadä’s. Het is bekend, dat Çaìkara 

apathisch was voor het gezinsleven en het materiële bestaan; 

zijn tijd werd volkomen besteed aan schriftuurlijke studies 

en de verering van Çré Çiva. 

Çaìkara begeleidde zijn moeder eens naar een ander dorp, 

toen ze onderweg een smal, ondiep riviertje moesten over-

steken. Toen ze door het water waadden, werd de moeder 

zich opeens gewaar, dat de jonge Çaìkara bezig was te ver-

drinken. Çaìkara was haar enige zoon, haar enige familielid 

en betekende meer voor haar dan haar eigen leven. Hem te 

zien in die conditie was meer dan ze kon verdragen en haar 

hart begon te bonzen. Ze stond van een kleine afstand te 

kijken en raakte verlamd van angst, omdat hij niet in staat 

leek zichzelf te redden. Het moet een pathetisch gezicht zijn 

geweest, om te zien hoe een hulpeloze moeder aan de grond 

genageld stond en machteloos was om haar eigen kind te 

redden. Tenslotte waadde ze naar hem toe en terwijl hij be-

zig was te verdrinken, liet hij zijn moeder beloven hem toe-

stemming te geven om sannyäsa te nemen. Hij zei, “Moeder, 

als je niet belooft me de verzakende levensorde binnen te 

laten gaan, doe ik niet de minste moeite om mezelf te red-

den”. Omdat ze geen andere uitweg had, stemde ze wanho-

pig in met zijn verzoek. Çaìkara tilde zich toen uit het water 

en keerde met zijn moeder terug naar huis.” 

Uit de bovenstaande vertelling over Çaìkaräcärya kan ge-

makkelijk worden afgeleid, dat hij er niet in slaagde zijn moe-

der te overtuigen hem toestemming te geven om sannyäsa te 

nemen, een spirituele orde bedoeld om de hele wereld te be-

voordelen. Geen schriftelijke sommaties noch enige andere 

vorm van troostende woorden waren hem behulpzaam bij het 
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overtuigen van zijn moeder. In plaats daarvan strikte hij zijn 

uitgestoten moeder om hem toestemming te geven om sanny-

äsa te nemen door te pretenderen, dat hij in een ondiep beek-

je verdronk, en door volledig gebruik te maken van haar 

zwakheid als moeder met gevoelens en sympathie. Deze vorm 

van dubbele moraal en emotionele afpersing is waarschijnlijk 

niet bekend in de annalen en biografieën van andere grote 

persoonlijkheden. Toen Çré Caitanya, de universele spirituele 

meester van iedere levende entiteit, de wereldverzakende 

levensorde van sannyäsa omarmde, deed Hij dat met de zegen 

van Zijn bejaarde moeder, Çacédevé, en de toestemming van 

Zijn jonge, prachtige vrouw, Viñëupriya Devé. Hij had hen vol 

geduld en met diep begrip voor de gemoedsgesteldheid van 

hun geest en hart laten realiseren, wat het belang van Zijn 

besluit was. Men moet immers niet vergeten, dat Çré Caitanya 

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, die verscheen om 

voor het welzijn van de hele wereld bovenzinnelijk spel uit te 

voeren, terwijl Çré Çaìkara de incarnatie van Zijn dierbare 

toegewijde, Çré Çiva, is. 

Het feit is, dat Çré Çaìkara niet aarzelde om alle middelen 

aan te wenden, of het nu trucs waren, bedrog of agressie om 

zijn gewenste doel te bereiken, wanneer logica en argument 

niet werkten. Door zijn buitengewone kennis en genialiteit 

schreef hij stapels boeken. Zijn commentaren op Brahma-

sütra en geselecteerde Upaniñadä’s, die zijn theorie comple-

menteerden, zijn allemaal buitengewone literaire prestaties en 

een waardevolle nalatenschap aan de wereld. Hij reisde overal 

naartoe met het enige doel om zijn gezichtspunten en filosofie 

te verspreiden en te verankeren. Hij stapte aan boord van een 
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wereldwijde verovering. Een paar incidenten van zijn pralen-

de overwinningen worden hieronder verhaald. 

Çaìkara Vijaya 

Een van de vele indrukken, die men krijgt, bij het lezen van 

de biografie van Çaìkaräcärya is, dat hij over de geschriften in 

debat moest gaan met vele Çmärta brähmaëas (ritualistische 

brähmaëas), Çaivieten, Çakta’s (vereerders van Devé) en Ka-

päléka (Tantrika’s van het linker pad, dat schriftuurlijke regels 

en reguleringen achterwege laat). Een zekere Kapäléka met 

de naam Ugrabhairava uit Mähärashtra werd een discipel van 

Çré Çaìkarä, maar dat gebeurde onder bizarre omstandighe-

den. Çré Çaìkara slaagde er niet in om zijn argumenten te 

weerleggen en op bevredigende manier zijn vragen te beant-

woorden, maar werd daarentegen door zijn stellingen over-

tuigd. Door een voorheen overeengekomen, draconische af-

spraak en weddenschap zou de verliezer van het debat zijn 

afgehakte hoofd als prijs aan de winnaar moeten aanbieden. 

Alleen door de tussenkomst van een oudere leerling van Çré 

Çaìkara, Padmapäda, werd Käpälika tenslotte succesvol ver-

slagen en werd zijn guru een zekere dood bespaard.  

In een ander voorval werd Çré Çaìkara in een fel debat be-

trokken met een Krakaca, een guru van de Käpälika sekte in 

Karnätaka. Çré Çaìkara vond, dat hij al zijn argumenten had 

uitgeput zonder Krakaca op succesvolle wijze te overtuigen en 

werd gedwongen zich snel terug te trekken. In een poging zijn 

gezicht en reputatie te redden wist hij de koning van Ujjaini, 
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Sudhanvä, over te halen om Krakaca te executeren op basis 

van opgeblazen aanklachten. 

In een beschamend incident, dat zich deze keer in Assam 

afspeelde, raakte Abhinava Gupta, een Çäkta (vereerder van 

Durga Devé) onder de indruk van Çré Çaìkara’s persoonlijk-

heid en invloed en werd zijn leerling na een onbeslist debat 

over mayavadisme. De leerlingen van Abhinava weigerden 

echter hun guru in zijn overgave aan Çré Çaìkara te volgen, 

omdat hun guru hen niet kon overtuigen van de superieuriteit 

en de absolute positie van het mayavadisme. Çré Çaìkara er-

voer dit als een belediging en beschuldigde Abhinava Gupta 

onterecht van besmetting met een onplezierige huidinfectie, 

die afkomstig was van een duistere tantrika vloek – althans, 

dit is hetgeen wordt verteld. Hoe het ook zij, het is duidelijk, 

dat noch Abhinava Gupta noch zijn leerlingen werden over-

tuigd door de filosofie van Çré Çaìkara. Padmapäda smeedde 

tenslotte een plan en liet Abhinava vermoorden. 

Bij een ander bezoek aan Ujjaini kruiste Çré Çaìkara de 

zwaarden met Bhaskaräcärya over zijn merk mayavadisme. 

Bhaskaräcärya was de hoeder van de filosofie van Çaiva-

Viçiñöa-advaita van non-dualisme. Çré Çaìkara slaagde er niet 

alleen in om hem over te halen naar zijn eigen overtuiging, hij 

werd hardhandig afgeranseld. Bhaskaräcärya legde hem bloot 

als een mahäyanika boeddhist door al zijn argumenten in zijn 

commentaar op de Vedänta-sütra te weerleggen, zoals we 

reeds eerder hebben besproken. 

Een van de meest bizarre en ongelooflijke hoofdstukken in 

het leven van Çaìkaräcärya betreft een debat met de vrouw 

van een geleerde. Ubhaya Bhäraté was een wijze, geleerde 
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brähmaëa dame en de vrouw van de illustere geleerde Maëò-

ana Miçra. Nadat Maëòana Miçra in een schriftuurlijk debat 

door Çaìkaräcärya werd verslagen, weigerde Ubhaya Bhäraté 

de nederlaag toe te geven. Ze citeerde uit de geschriften, dat 

Çré Çaìkara slechts de helft van het geheel had verslagen, 

waarmee ze bedoelde, dat na een huwelijk man en vrouw één 

geheel vormen. Als Çaìkaräcärya een totale overwinning wil-

de behalen, zou hij ook haar moeten verslaan. Ubhaya Bhära-

té versloeg Çaìkaräcärya echter in een debat over käma, de 

kunst en wetenschap van materiële liefde en seks. Çaìkaräcä-

rya was terneergeslagen en beloofde zijn nederlaag te wreken. 

Nu gebeurde het, dat de koning van een klein koninkrijk in de 

nabijheid juist was overleden, zonder dat zijn onderdanen 

ervan op de hoogte waren. Met zijn aanzienlijke mystieke 

vermogens nam Çaìkaräcärya bezit van het lichaam van de 

koning en ging terug naar zijn koninklijk paleis. Hij ging, zon-

der dat iemand het in de gaten had, de binnenste kamers van 

de koninginnen van de koning binnen en leerde gedurende de 

volgende twee nachten de kunst der liefde van velen van hen. 

Daarna liet hij het lichaam van de koning achter in een staat 

van rigor mortis, terwijl de koninginnen sliepen, en keerde 

terug in zijn eigen lichaam, dat onder veilige bewaking van 

zijn vertrouwde leerling, Padmapäda, was gehouden. Hij kon 

het debat weer oppakken, nadat hij de wereld van seks had 

ervaren en was in staat om zonder enige moeite Ubhaya Bhä-

raté te verslaan. Er zijn klaarblijkelijke problemen bij het in 

overeenstemming brengen van deze biografische gegevens, 

zoals de vraag, hoe een strikte celibatair, die gehouden is aan 
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de gelofte van verzaking, tijd kan besteden in de schoot van 

luxe en zinnelijke lustbevrediging. De knagende kwesties zijn: 

a) Week Çré Çaìkaräcärya af van zijn gelofte van het celibaat 

en verzaking en viel hij? 

b) Moest hij werkelijk bewijzen, dat hij de theorie en praktijk 

van de kunst van käma beheerste? 

Normaal gesproken, dienen we het hoogst lovenswaardig te 

vinden, dat een sannyäsé, die zijn zintuigen beheerst, niet op 

de hoogte is met geschriften over de fysieke vereniging van de 

seksen. Onze conclusie is daarom, dat het voor een sannyäsé 

van het kaliber van Çré Çaìkaräcärya oneervol is om op be-

driegelijke wijze over seks te leren van de vrouwen van een 

overleden man. 

Maëòana Miçra was het grootste lichtbaken, dat door Çré 

Çaìkara werd verslagen en werd de meest gewaardeerde veer 

op de hoed van Çré Çaìkara. Miçra was de meest vermaarde 

en belezen çmärta geleerde van zijn tijd. Çré Çaìkara regis-

treerde alleen overwinningen over boeddhisten, tantriks, çak-

tas, çmärtas en karmés, maar nooit over een vedisch geleerde. 

Door de eeuwen heen bestond er bij niemand enige twijfel 

over het feit, dat jïäna, empirische kennis gebaseerd op de 

Veda’s, veruit superieur was aan zowel boeddhisme als de 

ritualistische praktijken op het gebied van Tantra. De traditie 

van vedische geleerheid genoot een lange, illustere genealogie 

van voorgangers en commentaren. In contrast hiermee heeft 

de mäyäväda filosofie, die geen gevestigde school was met een 

erkende filosofie, nooit een overwinning met een hoog profiel 

over een gerespecteerde, vedische authoriteit behaald. In het 

licht van dit goed bekende feit, ziet het ernaar uit, dat de vol-
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gelingen van Çré Çaìkara de invloed van de eerder genoemde 

overwinningen hebben overdreven. Bhäskaräcärya heeft dit 

tijdens de aanwezigheid van Çré Çaìkara zeker krachtig bewe-

zen. 

Padmapäda 

Een ander merkwaardig aspect in het leven van Çré Çaìkarä-

cärya is, dat bijna bij iedere gelegenheid, waarbij hij werd ge-

confronteerd met vijandelijkheden, zijn trouwe leerling, Pad-

mapäda, hem moest redden. Padmapäda zal altijd een licht-

baken aan het firmament van de levensgeschiedenis van Çré 

Çaìkara blijven. Lang voordat Çré Çaìkara zijn commentaar, 

Çärérika-bhäñya, op de Vedänta-sütra publiek maakte, had 

Padmapäda zijn eigen commentaar op dezelfde verhandeling 

reeds voltooid. We leren uit de geschiedenis, dat Padmapäda’s 

oom van moeders zijde deze onschatbare manuscripten van 

Padmapäda had gestolen en de auteur in een oceaan van ver-

driet had gestort. Zijn guru, Çré Çaìkara, stapte naar voren om 

hem van deze ramp te verlossen en verzekerde zijn trouwe 

leerling, dat er geen reden was om zich zorgen te maken, om-

dat Çaìkaräcärya alle commentaren van Padmapäda op per-

fecte wijze in de eerste vier sütras in zijn geheugen had ge-

prent. Daarna reciteerde hij ze allemaal letterlijk voor Pad-

mapäda. Gezien dit voorval zou het niet verkeerd zijn om aan 

te nemen, dat Çré Çaìkaräcärya zijn beroemde Çärérika Bhä-

ñya commentaar componeerde, waarbij hij zwaar leunde op en 

leende uit het commentaar van zijn leerling, Padmapäda. Nu 

kan iedereen voor zichzelf beoordelen, welk van deze twee 
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commentaren origineel is. Niettemin heeft de ontvreemding 

van het commentaar van Padmapäda hem niet in het minst 

afgeschrikt van het uitvoeren van reddingsoperaties van zijn 

guru in hachelijke situaties. 

De laatste daad 

De laatste uitdaging van Çré Çaìkaräcärya was een debat met 

de toenmalige leider van de Tibetaanse boeddhisten, ene Lä-

mä guru. In die tijd respecteerden alle sekten van het boed-

dhisme de Lämä als hun Jagadguru (wereldleider en voorgan-

ger). Voordat het debat begon, werd door beide partijen 

overeengekomen, dat de verliezer het leven zou moeten laten 

door in een groot vat kokende olie te springen. Het debat is 

indringend beschreven in het boek, Sabdärtha Maïjäri, ge-

schreven door de befaamde monistische geleerde, de eer-

waarde Çiromani. 

“Çré Çaìkaräcärya gaf na zijn verlies te hebben toegegeven 

van een schriftuurlijk debat met de boeddhist, Jagadguru, 

zijn leven op door volgens de voorwaarden van het debat in 

een vat kokende olie te springen. Op deze manier heeft de 

wereld in het jaar 818 een lichtbaken verloren bij het heen-

gaan van Çré Çaìkaräcärya.” 

Het “Vat van Çaìkara”, zoals het bekend is, is tot vandaag de 

dag in Tibet bewaard gebleven. De boeddhistische monniken 

eren het om de grote overwinning van hun geestelijk leiders te 

herdenken. Het ziet ernaar uit, dat de geschiedenis weigert 

om het nobele offer van Çré Çaìkaräcärya in de vergetelheid 

te werpen. 
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De invloed van Çré Çaìkaräcärya 

Er ligt bijna duizend jaar tussen de verschijning van Çré Çaì-

karäcärya, de incarnatie van Gods toegewijde, en de verschij-

ning van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf als Çré 

Caitanya Mahäprabhu. Nu zal de geschiedenis van het maya-

vadisme in deze tussenliggende periode kort worden beschre-

ven. 

De bittere smaak van het voidisme en zijn classificatie als 

een niet-vedische religie in het boeddhisme werd op deskun-

dige wijze door Çaìkaräcärya voorzien van een suikerlaag 

door het te bestempelen als vedisch, zodat het smakelijk en 

populair werd voor de Indiase massa. Het gevolg was, dat het 

boeddhisme werd ontworteld en dat de massa in plaats van 

zich te identificeren als boeddhist zich nu hindoe ging noe-

men. De hindoeïstische religie, of het ‘hindoeïsme’ wijst over 

het algemeen op de religieuze interpretaties van Çaìkaräcä-

rya. Van andere religieuze theologieën, die zich later gingen 

verspreiden, werd ten onrechte gedacht, dat ze het hindoeïs-

me hadden weerlegd, maar in werkelijkheid hebben ze alleen 

de degens gekruist met het soort hindoeïsme van Çaìkaräcä-

rya. Welke volgeling van de Veda’s zou zo benepen kunnen 

zijn om de enorme bijdrage van Çaìkaräcärya aan het hindoe-

isme, dat tot stand kwam door de ontworteling van het boed-

dhisme op Indiase bodem, niet te erkennen? Niettegenstaan-

de zijn poging draagt het ware hindoeïsme een andere defini-

tie dan die, welke door Çré Ñaìkara eraan werd gegeven. Het 

ware hindoeïsme is gebaseerd op de vedische conclusie, die 

bekend is als sanätana-dharma, of de eeuwige ‘religie’ van de 
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mens. Met andere woorden, sanätana-dharma is gefundeerd 

op het ontologische principe van onbevattelijke, gelijktijdige 

eenheid en verscheidenheid van de levende entiteiten met en 

tussen God en Zijn meervoudige energieën. De praktische 

toepassing van dit eeuwige, esoterische principe (tattva) wordt 

gemanifesteerd in een liefdevolle relatie, die tot uitdrukking 

wordt gebracht als bhakti, zuivere toegewijde dienst aan de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De duizend jaar, die zijn 

verstreken sinds het verdwijnen van Çaìkaräcärya, zijn getui-

ge geweest van een geleidelijke afname van het mayavadisme, 

dat op sommige plaatsen zijn gezicht verloor en op andere 

plaatsen werd ontdaan van zijn vernislaag van legitimiteit en 

eerbiedwaardigheid, waarbij zijn voorstanders en aanhangers 

wijselijk ‘ondergronds’ gingen om niet nog meer in verlegen-

heid te worden gebracht. 

Yädava Prakäça 

Na het heengaan van vermaarde mäyäväda voorgangers, zoals 

Padmapäda Sureçvara en Väcañpati Miçra, was de meest 

vooraanstaande mäyäväda guru, die het overnam, ene Yädava 

Prakaça. Hij maakte de stad, Kaïchi, in Zuid-India zijn woon-

plaats. Zijn tijdgenoot, Çré Yämunäcärya van de Çré Vaiñëava 

sampradäya, was begiftigd met diepe wijsheid en een spiritue-

le genialiteit. Bij het zien van zijn buitengewone deskundig-

heid in argumentatie en het spirituele debat slaagde Yädava 

Prakäça er niet in om de kracht en stoutmoedigheid te verza-

melen om in een beslissend schriftuurlijk debat tegenover 

hem te gaan zitten. De befaamde leerling van Yämunäcärya 
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was de grote, spirituele voorganger, Çré Rämänujäcärya, die 

als jonge brahmäcari Vedänta had gestudeerd onder Yädava 

Prakäça. Ondanks zijn positie als zijn leerling wees Çré Rämä-

nuja op consistente wijze op de filosofische fouten in het 

commentaar van Çré Çaìkara op de Vedänta. Yädava Prakäça 

deed grote moeite om de jonge Rämänuja met de filosofie van 

mäyäväda te beïnvloeden, maar werd keer op keer ontzenuwd 

door de waterdichte logica en schriftuurlijke argumenten van 

de jonge student. Het onvoorstelbare intellect en het diep 

spirituele inzicht van Rämänuja wekte de afgunst van zijn 

leraar en brandend van jaloezie smeedde Yädava Prakäça een 

complot om de jonge Rämänuja te vermoorden. Maar voordat 

het verschrikkelijke plan kon worden uitgevoerd, bereikte het 

de oren van Rämänuja en het plan werd afgelast. Rämänuja 

vergaf Yädava Prakäça niet alleen, hij toonde hem genade en 

aanvaardde hem als zijn leerling. Yädava Prakäça was uiter-

mate bewogen door zijn genereuze gebaar en zijn verheven 

Vaiñëava nederigheid. Yädava begon met een schone lei en 

werd een totaal ander persoon, die het leven van een Vaiñëa-

va bhakta (toegewijde) van harte omarmde. 

Çré Çaìkaräcärya was met betrekking tot Abhinäva Gupta 

in een dergelijke situatie terecht gekomen. Maar in plaats van 

Abhinäva genade te tonen, liet Çré Çaìkaräcärya hem helaas 

vermoorden. Hieraan zien we duidelijk, dat het karakter van 

Rämänujäcärya in vergelijking met de rol van Çré Çaìkaräcä-

rya veel nobeler, verhevener en mededogender was. Yadava 

Prakäça had zijn moord beraamd en desondanks vergaf Çré 

Rämänujäcärya hem niet alleen, maar door zijn goedaardige 

genade verloste hij hem eveneens. Ieder bovengenoemd inci-
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dent, waarvan het ene Çré Rämänujäcärya betrof en het ande-

re Çré Çaìkaräcärya, waren overeenkomstig en voor hen cru-

ciaal en vormden een reflectie van hun individuele karakter. 

Çré Rämänujäcärya was inderdaad een mededogender, tole-

ranter en verhevener persoonlijkheid dan de mäyäväda rol, 

die Çré Çaìkara speelde. Door de eeuwen heen hebben de 

zuivere toegewijden van Bhagavän onder alle omstandighe-

den een superieur karakter en een grotere wijsheid vertoond 

dan anderen. Het mayavadisme ging gedurende deze tijd door 

zijn meest magere periode heen en werd verzwakt door de 

scherpe, onweerlegbare logica en argumenten van Çré Rämä-

nujäcärya, die het vaandel van de overwinning van Viçiñöäd-

vaita-väda zwaaide. (viçiñöädvaita-väda is het ontologische 

principe, dat stelt, dat de Allerhoogste brahman van nature 

verschillend is van de jéva [levende entiteit] en de jagat [de 

materiële natuur], hoewel zowel de jéva als de jagat onderde-

len zijn van het complete brahman en daarom nooit van Hem 

zijn afgescheiden.)  

Çré Çrédhara Svämé  

Çré Çrédhara Svämé werd geboren in de provincie Gujaräta. Er 

kan niet veel worden gezegd over de details van zijn verschij-

ning, omdat er geen accurate en authentieke datum bekend is. 

Er is één belangrijk feit, dat vermelding verdient, en dat is, dat 

ongeacht wat monistische geleerden en historici over zijn ge-

boortedatum speculeren, hun bedenksels volslagen ongefun-

deerd zijn en in het beste geval zijn gebaseerd op ‘horen zeg-

gen’. Aangezien Çré Madhväcärya in geen enkel werk van zijn 
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hand melding heeft gemaakt van Çrédhara Svämé, zou het on-

logisch en onredelijk zijn om Çrédhara Svämé chronologisch 

achter Madhväcärya te plaatsen eenvoudig vanwege de 

schijnbare absentia van Çrédhara Svämé in het werk van Çré 

Madhväcärya. Çré Çrédhara Svämé heeft geen commentaar 

geschreven op de Vedänta-sütra of op de Upaëiñadä’s. Dit is 

waarschijnlijk de reden, waarom Madhväcärya in zijn eigen 

werken nooit van Çrédhara Svämé melding heeft gemaakt, 

anders zou hij dat zeker hebben gedaan. Aan de andere kant 

noemt Çrédhara Svämé alleen de naam van Çré Çaìkaräcärya in 

zijn commentaar op de Bhägavad-gétä en maakt geen melding 

van Çré Madhväcärya. Deze feiten wijzen erop, dat Çrédhara 

Svämé na Çré Çaìkaräcärya en vóór de komst van Çré Madhvä-

cärya heeft geleefd. 

Çré Rämänuja schreef zijn beroemde commentaar op de 

Vedänta, Çré Bhañya, gebaseerd op de conclusies van de Viñëu 

Puräëa. Çré Çrédhara Svämé schreef ook een commentaar op 

de Viñëu Puräëa. Als Rämänujäcärya van dit commentaar had 

geweten, zou hij het zeker selectief hebben geciteerd, of hij 

zou er in zijn werken als bewijsvoering aan hebben gerefe-

reerd. Het feit is, dat geen van beiden elkaar hebben ge-

noemd. In het licht van deze factoren is het zeer moeilijk om 

de chronologische volgorde van hun respectievelijke perioden 

op samenvattende wijze vast te stellen. Tot de dag van van-

daag doen de cultussen van het mäyäväda impersonalisme 

nog steeds pogingen om Çrédhara Svämé naar hun monistische 

kamp te trekken. De reden hiervoor is, dat Çrédhara Svämé in 

de hele vroege stadia van zijn spirituele levensloop een nauwe 

band had met een mäyäväda geleerde, door zijn leer werd 
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beïnvloed en gedurende een periode het pad van monisme 

heeft aanvaard. Op dit deel van zijn leven werd soms indirect 

gezinspeeld in het werk van Çridhara Svämé. Later heeft Çré-

dhara Svämé echter op roemruchte wijze het mayavadisme 

afgewezen en het vaiñëavisme omarmd onder leiding en in de 

associatie van Paramänanda Tértha. 

Paramänanda Tértha, een Vaiñëava sannyäsé van de çuddha-

advaita sampradäya, was een rondtrekkend prediker en een 

toegewijde van Bhagavän Nåsiàhadeva, de leeuwincarnatie 

van Çré Viñëu. De meest prominente voorganger van deze 

Vaiñëava lijn van çuddha-advaita (zuiver, transcendent non-

dualisme) was Çré Viñëu Svämé, die geruime tijd vóór Çaìka-

räcärya verscheen. (Viñëu Svämé was ook bekend als Adiviñëu 

Svämé.) 

Paramänanda Tértha was in deze illustere Vaiñëava sam-

pradäya een sannyäsé en door zijn genade kon Çrédhara Svämé 

zich het spirituele bankroet van het mayavadisme realiseren. 

Nadat hij zijn associatie met het mayavadisme uit het verleden 

had losgelaten, ging hij met hart en ziel het achtenswaardige 

vaiñëavisme binnen en ontving spirituele initiatie van Para-

mänanda Tértha. De transformatie van Çrédhara Svämé kwam 

tot stand door zijn verlichting van de waarheid, namelijk, dat 

mokña (onpersoonlijke bevrijding) niet alleen buitengewoon 

moeilijk te bereiken is door het pad van droge speculatie te 

volgen, maar dat het eigenlijk niet mogelijk was. Hij begreep, 

dat alleen door devotionele overgave aan de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods bevrijding eeuwigdurend is verzekerd. 

In zijn commentaar op Bhägavad-gétä schrijft Çrédhara Svämé, 
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çruti-småti-puräëa-vacanänyevaà sati samaïjasäni bhavanti 

tasmäd-bhagavad-bhaktir eva mukti hetur iti siddhaà 

‘paramänanda çré-pädäbja-rajaù çré-dhärinädhuna 

çrédhara svämé-yatinä kåta géta-subodhiné. 

Wanneer de betekenis van de woorden Çruti, Småti, Puräëa, 

Çrémad-Bhägavatam , Bhägavad-gétä op de juiste wijze wordt 

begrepen, wordt de hele vedische literatuur duidelijk.  Ze 

zijn het allemaal eens over het punt, dat toewijding aan de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods de primaire oorzaak is 

van het bereiken van mokña, bevrijding. De sannyäsé Çrédha-

ra Sami schrijft het Subodhiné commentaar op de Bhägavad-

gétä en neemt het stof van de lotusvoeten van Çré Paramä-

nanda Tértha. 

Het standpunt van de mäyävädés, dat Çréla Çrédhara Svämé één 

van hen was, een monist, wordt gemakkelijk weerlegd door de 

bovenstaande waarheid in Bhägavad-gétä. Hun ontkenning 

van zijn devotionele status is zinloos en hun argumenten zijn 

onsamenhangend en niet onderbouwd. 

Een opmerkelijk, maar waar historisch feit omringt Çrédha-

ra Svämé’s commentaar op Bhägavad-gétä. Çrédhara Svämé had 

eens alle heilige pelgrimsoorden bezocht en arriveerde in Kä-

çé. Hij verbleef daar voor een langere periode en scheef zijn 

Subodhiné commentaar op de Bhägavad-gétä. Hij benaderde 

de geleerden en paëòitas van Käçé en gaf hen een handschrift 

van zijn werk voor hun antwoord. Toen ze ontdekten, dat de 

ontologische conclusies in zijn commentaar waren tegenge-

steld aan hun mäyäväda principes, raakten de mäyäväda pa-

nòitas gealarmeerd en gingen zijn werk op fouten uitkammen. 

Çrédhara Svämé echter weerlegde al hun argumenten met een 

verbazingwekkend vertoon van ingenieuze debatvaardigheid. 
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Ondanks dit en ongelukkigerwijs voor hen weigerden de trot-

se mäyäväda geleerden de uitmuntendheid van zijn commen-

taar te erkennen. Voor een laatste arbitrage benaderden bei-

de partijen het godsbeeld van Çré Viçvanätha (Çiva) in de 

tempel. De beste der Vaiñëava’s, Çré Çiva, maakte zijn besluit 

aan de mäyäväda paëòitas kenbaar in een droom in de vorm 

van een vers, 

ahaà vedmi çuk vetti vyaso vetti na vetti vä 

çrédharaù sakalaà vetti çré nåsiàha prasädataù 

Ik (Çiva) weet het, Çukadeva Gosvämé weet het, Çréla Vy-

äsadeva weet het of weet het niet. Maar Çré Çrédhara (Sva-

mi) weet alles door de genade van Bhagavän Nåñémhadeva. 

Dit vers verklaart ondubbelzinnig, dat Çrédhara Svämé de 

mäyäväda paëòitas versloeg door de genade van Bhagavän 

Nåñéàhadeva en op die manier werd Çrédhara Svämé door de 

genade van zijn guru succesvol. Hier hebben we dus weer een 

ander voorval, waarin monisten, impersonalisten en mäyävä-

dés allemaal door Bhagavän via Zijn bekrachtigde toegewijde 

worden blootgesteld. 

Çré Bilvamaìgala, de alchemie van het hart 

Çré Vilvamaìgala werd geboren in een klein dorp aan de oe-

ver van de rivier, Venna, in Zuid-India. De naam van zijn va-

der was Rämadäsa. Sommigen zijn van mening, dat Çré Vil-

vamaìgala voorheen bekend was als Sihlanmiçra of Citsukhä-

cärya. Volgens het boek, Vallabha-digvijaya, leefde hij in de 

8
ste

 eeuw na Christus. Eerder in zijn leven was hij een monist 

en impersonalist geweest, maar later wees hij het mayavadis-



__________________________________________________________________________ 

133 

me van de hand en ging de wereldverzakende levensorde van 

Vaiñëava Tridandi sannyäsa binnen. In het Dväräka hoofd-

stuk van de kloosterregistraties van de cultus van Çré Çaìkarä-

cärya werd de naam van Vilvamaìgala vermeld met het jaar 

‘2715’ (het aantal jaren na het begin van Kali-yuga). Wederom 

volgens Vallabha-digvijaya was hij de beste leerling van Çré 

Räjäviñëu Svämé en geaccrediteerd voor de installatie van de 

godsbeelden van Çré Çré Dvärakädhéça. Men zegt, dat Vilva-

maìgala Öhäkura gedurende zevenhonderd jaar in Våëdävana 

woonde in de buurt van Brahmakunda, waar hij bhajana, 

spontaan devotionele yoga, uitvoerde. Hij schreef het be-

roemde boek, Çré Kåñëa-karëämåta, en werd sindsdien wijd 

bekend als Léläçuka. In zijn eigen poëtische woorden schrijft 

hij over zijn afwijzing van het mayavadisme en de zegenrijke 

bekering tot het vaiñëavisme, 

advaita-véthé pathikairupäsyäù svänanda siàhäsana 

labdha dékñäù haöhena kenäpi vayaà 

çaöhena däsékåtä gopavadhü viöhena 

Ik werd vereerd door degenen, die het pad van monisme be-

treden en ik werd op de troon van zelfzegen gehesen. Toch 

werd ik met kracht aangewezen de dienstmaagd van die al-

lerhoogste smiecht te zijn; door Hem alleen, die de gopés 

bedriegt. 

Trivikrama Äcärya 

Çré Änanda Tértha Madhväcärya verscheen in een tijd, waarin 

de cultus van Çaìkaräcärya breed werd uitgedragen. Çré Mad-

hväcärya werd geboren in het Zuidindiase district Kannaòa 

(Mangalore) in een plaats genaamd Päjakä-kñetra, 12 kilome-
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ter van Uòupé gelegen, in het jaar 1238 na Christus. Andere 

bronnen plaatsen het jaar van zijn geboorte drie eeuwen naar 

achteren, maar deze worden niet als erg authentieke bronnen 

beschouwd. Zijn vader, Madhyageha Bhaööa, was een bräh-

maëa, een vedisch geleerde, en zijn moeder werd Vedävidyä 

genoemd. Rond deze tijd was Acyuta Prekña een zeer voor-

aanstaand mäyäväda äcärya. Hij had vier leidende leerlingen, 

namelijk Çaìkaränanda, Vidyaçaìkara, Trivikrama-äcärya en 

Padmanäbha-äcärya, die allemaal bedreven predikers van het 

monisme waren. Evenals Rämanujäcärya met het uitdrukke-

lijke doel door de motie ging om Yädava Prakäça te verlossen 

om zijn leerling te worden, zo nam om dezelfde reden Çré 

Madhväcäryä initiatie van Acyuta Prekña. Çré Madhväcäryä, 

die zeer geleerd was in Veda en Vedänta, steunde op felle 

wijze het ontologische principe van spiritueel dualisme – dat 

zegt, dat God en de jéva eeuwigdurend individuele identiteiten 

zijn. Zijn buitengewone bekwaamheden in het debatteren en 

zijn diepe realisaties van de vedische conclusies waren gereed-

schappen, waarmee hij de argumenten en theorieën van het 

mayavadisme sloopte. Zijn guru, Acyuta Prekça, werd door 

Çré Madhväcäryä in een filosofisch debat verslagen. Hij ver-

sloeg zowel Trivikrama-äcärya en Padmanäbha-äcärya, die 

zijn leerlingen werden en terwijl ze het pad van mayavadisme 

verwierpen, omarmden ze met hart en ziel het vaiñëavisme. 

Het was hun grote geluk, dat Çré Madhväcäryä hen kwam red-

den van het atheïstische pad van monisme, dat tracht Gods 

ongelimiteerde rijkdom en oneindig zegenrijke kwaliteiten te 

ontkennen, waardoor de monisten vele overtredingen aan 

Zijn goddelijke lotusvoeten begaan. 
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Trivikramäcärya was een geweldige geleerde van het maya-

vadisme. De grote auteur van de zeer vermaarde boeken, 

Madhvavijaya en Maëimaïjari was niemand anders dan zijn 

zoon, Näräyaëäcärya. Later werd Trivikrämäcärya een voor-

aanstaand voorganger in de spirituele opvolging van Çré Mad-

hväcäryä. Zijn toegevoegde voorsprong over anderen was, dat 

hij deskundig was in zowel de filosofie van spiritueel dualisme 

als in onpersoonlijk non-dualisme. Hij schoolde zijn zoon, 

Näräyaëäcärya, met zoveel deskundigheid, dat hij in staat was 

om vele ontologische begrippen in de lessen van Çré Madhvä-

cäryä op succesvolle wijze aan het licht te brengen en de vele 

gebreken in de filosofie van Çaìkaräcärya bloot te leggen. 

Dus deze twee filosofische scholen moeten de boeken van Çré 

Näräyaëäcärya examineren en als bewijsvoering en als au-

thentiek erkennen. Het is een kortzichtige beschuldiging zon-

der basis om te zeggen, dat de boeken van Çré Näräyaëäcärya 

zijn gecorrumpeerd door vooroordelen en sympathieën voor 

zijn eigen lijn van opvolging, omdat hij zich in de Madhväcä-

ryä sampradäya bevond. 

Vidyäraëya, Çaìkaräcärya de Tweede 

Madhava was een alias van Vidyäraëya. De naam van zijn 

vader was Säyana en hij was daardoor ook bekend onder de 

alias, Säyana Madhava. Hij was een onderlegd geleerde en 

beschikte over een intense en krachtige persoonlijkheid. Hij 

was binnen de cultus van Çaìkara in populariteit en invloed 

tot zulke hoogten opgestegen, dat sommigen zeggen, dat na 

Çaìkaräcärya geen andere äcärya zoveel heeft bereikt, hetzij 
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in kennis hetzij met invloed. Dit is de reden, dat de Çaìkarä-

cärya sampradäya hem eerde als de incarnatie van Çré Çaìka-

räcärya en hem de officieuze titel gaf “Çaìkaräcärya de twee-

de”. 

In die tijd maakte Akñobhyäcärya van de Madhva Sampra-

däya zijn aanwezigheid en invloed voelbaar in de kringen van 

geleerden. Hij was een uitstekend geleerde in Nyäya (retoriek 

en logica) en probeerde Vidyäraëya in een schriftuurlijk debat 

te lokken. Na vele pogingen hapte Vidyäraëya tenslotte. Bei-

den kwamen overeen om de vermaarde, heftige paëòita, Çré 

Vedänta Deçikäcärya van de Rämänuja Sampradäya, als rech-

ter uit te nodigen, hoewel de Madhva Sampradäya de vele 

subtiele, ontologische principes in de Rämanuja Sampradäya 

niet geheel doorzag. Vidyäraëya was niet bedreven in Nyäya 

çästra, dus hij verloor het debat met Akñobhyäcärya. Hoewel 

Vidyäraëya zelf een groot geleerde was, was hij een dwerg 

vergeleken met de torenhoge geleerdheid van Akñobhya. Er 

is een vers, dat Akñobhya verheerlijkt en dat in de kringen 

van geleerden heel bekend was, 

asinä tat-tvam-asinä para-jéva prabhedinä 

vidyäraëyam araëyäni hy akñobhya-munir acchinat 

Met het zwaard van de vedische mantra, “tat-tvam-asi – gij 

zijt dat” en door het vaststellen van het eeuwige onder-

scheid tussen de jéva en de Allerhoogste Persoon heeft 

Akñobhya Muni het dichte oerwoud (van het monisme) ge-

rooid door de argumenten van Vidyäranya om te hakken.  

Na het toegeven van zijn nederlaag aan Akñobhya Muni in dit 

heftige debat over de geschriften, dat de aandacht trok van de 
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hele gemeenschap van geleerden, namen de invloed en repu-

tatie van Vidyäraëya aanzienlijk af. 
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Jayatértha  

 

A AKÑOBHYA WAS DE GEMEENSCHAP VAN 

Vaiñëava’s getuige van het verschijnen van zijn 

leerling, de illustere Jayatértha. Door de genade 

van zijn guru triomfeerde Jayatértha over iedere kenbare pan-

òita in wedstrijden van het schriftuurlijk debat en werd be-

kroond met de titel “mahä-digvijaya – iemand die in alle rich-

tingen heeft overwonnen”. De Tattva-prakäçika (zijn tekst-

verklaring van het commentaar van Madhväcäryä op de Ve-

dänta) en zijn boek, Nyäya Çuddha, worden vooral in kringen 

van geleerden toegejuicht. Geleerden hadden zelfs een gezeg-

de, dat de schittering van zijn schrijverschap erkende. Zowel 

guru Akñobhya als zijn leerling, Jayatértha, waren zulke to-

renhoge spirituele persoonlijkheden en schatkamers van ken-

nis, dat de grote kracht van hun predikwerk de onpersoonlijke 

monisten naar de bergen joeg om daar te zoeken naar be-
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scherming in grotten in plaats van filosofisch te worden uitge-

kleed onder het toeziend oog van het publiek.  

De Madhva sampradäya bleef het mayavadisme gedurende 

de volgende 300 jaar belegeren. Er werd een spervuur van 

briljante, machtige literatuur aangelegd, dat de strijd tegen 

het atheïsme van brandstof voorzag. Gauòapürëänand-äcarya 

schreef de Tattva-Muktävalé en Mäyäväda-çata-düñané, die 

alletwee honderd gebreken in het mayavadisme blootlegden. 

Vyäsa Tértha componeerde Nyayämåtam en Bhedojévanam. 

Vädiräja Tértha, die ook bekend staat als de tweede Madhva-

äcäryä, schreef Yukti-mallikä, Päñaëòamata Khaëòanam en 

Çuddha-tippané. Al deze teksten sloopten en versnipperden de 

principes van het mayavadisme en monisme op filosofische en 

analytische wijzen. Deze auteurs hebben door het onbevreesd 

propageren van de esoterische beginselen van het personalis-

me de hypothese van de mäyävädés versplinterd en hebben 

duizenden en duizenden zoekers geholpen om naar de Abso-

lute Waarheid te komen.  

Hierdoor hebben ontelbaar veel mäyäväda geleerden de 

gesel van het atheïsme afgewezen, het ultieme kernbeginsel 

van het mayavadisme. Zo hebben ze zich overgegeven aan de 

beeldschone, transcendentale kernspreuken van Çrémad-

Bhägavatam. In aanzienlijk contrast hiermee verdient het te 

worden vermeld, dat er niet één dialoog, geschrift of herinne-

ring is vastgelegd van een zuivere Vaiñëava, die het pad van 

bhakti heeft verlaten in ruil voor het mayavadisme. 
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Prakäçänanda Sarasvaté, Guru van Väräëasé 

Terugkijkend op de 500 jaar sinds de verschijning van Çré Cai-

tanya Mahäprabhu is het evident, dat de koers van de wereld 

van Vaiñëava’s voor altijd werd getransformeerd en dat met 

Zijn goddelijke komst het vaiñëavisme als een levende filoso-

fie met een onuitputtelijk licht werd geïmpregneerd. De hel-

dere vlam van het vaiñëavisme, dat verfraaid is geworden met 

de hoogste ontologische en spirituele waarheden, trok de 

mäyävädés in drommen aan en inspireerde hen zich over te 

geven. 

Çrépäd Prakäçänanda Sarasvaté verscheen tussen de laatste 

helft van de 15
de

 eeuw en de eerste helft van de 16
de

 eeuw. Hij 

was het onbetwiste kopstuk van de hele mäyävädé clan in Vä-

räëäsé. De oude stad was evenals vandaag de dag een be-

roemd studiecentrum en een baken van vedische studies en 

als zodanig kon Prakäçänanda zich in de gemeenschap beroe-

pen op een hoge status. Zijn geleerdheid inspireerde overal 

tot ontzag en eerbied onder zijn tijdgenoten. Zijn boek, Ve-

dänta Siddhänta Muktävalé, blies nieuw leven in de gemeen-

schap van monisten. Ver weg in Mäyäpura, West-Bengalen, 

werd Çré Caitanya over hem ingelicht en Hij gaf het commen-

taar (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 3.27),  

käçite paòäya beöä prakäçänanda 

seha beta kare mora anga khanda-khanda 

Die jongeling, Prakäçänanda, is een leraar (van advaita) in 

Käçé, Väräëasé, en met zijn onpersoonlijke filosofie werkt hij 

Mijn Persoon eruit. 



VOORBIJ NIRVÄËA  

__________________________________________________________________________ 

142 

De betekenis van dit vers is afkomstig van het feit, dat Çré 

Caitanya Mahäprabhu Zelf wordt beschouwd als de bron van 

alle incarnaties. Prakäçänanda onderwees zijn leerlingen de 

filosofie van het monisme, die inhield, dat de Allerhoogste 

Persoon Bhagavän vormloos is een geen eigenschappen heeft. 

Kortom, hij onderwees een filosofie, die niet aanvaardt, dat 

Bhagavän een persoon is. Door het persoonlijke aspect van 

God te ontkennen is derhalve al hun gefilosofeer en geargu-

menteer niets anders dan een poging om Zijn zegenrijke, 

transcendentale gedaante aan stukken te slaan. Dit is de bete-

kenis van de uitspraak van Çré Caitanya. In andere yugas in-

carneerde Bhagavän op aarde en verloste zoveel demonische 

mäyävädés, of ruimde hen op volgens Zijn eigen, zoete wil. 

Maar in het huidige Kali-yuga wordt begrepen, dat de meest 

goedgeefse Allerhoogste Persoonlijkheid, Çré Caitanya Ma-

häprabhu, er niet voor koos om de asuras en mäyävädés neer 

te slaan. Hij roeide daarentegen hun kwaad en verdorvenheid 

uit. Als een onweerstaanbare, devotionele alchemist trans-

formeerde Hij hun hart en geest en inspireerde hen om hetzij 

het pad van zuivere goedheid te gaan, dat door Hem werd 

gepropageerd, hetzij rechtstreeks deel te nemen aan Zijn su-

blieme dienst. 

Toen Çré Caitanya besloot om Prakäçänanda te bevrijden, 

vertrok Hij met een aantal van Zijn volgelingen naar Väräëa-

sé. Ze troffen elkaar en Prakäçänanda had een grote verzame-

ling leerlingen meegebracht. Ze openden een debat over de 

conclusies van de geschriften. Çré Caitanya wees in heldere 

bewoordingen op een galactische hoeveelheid discrepanties in 

de mäyäväda filosofie en ontrafelde de fouten van het monis-
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me, terwijl Hij tegelijkertijd de diepste, verborgen waarheden 

van de Vedänta openbaarde. Nadat Hij dat had gedaan, ging 

Hij geduldig zitten wachten op de reactie van Prakäçänanda. 

Duizenden leerlingen van Prakäçänanda zaten zwijgend aan 

de grond genageld en hielden hun adem in. Prakäçänanda kon 

geen enkele fout vinden in de logica van Çré Caitanya en in 

zijn schriftuurlijke argumenten. Uiteindelijk gaf hij zijn verlies 

toe en gaf zichzelf en zijn leerlingen over aan de lotusvoeten 

van Çré Caitanya. Dit wordt bevestigd in de uitspraken van Çré 

Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 7.149). 

prakäçänanda täïra äsi dharilä carana 

sei haite sannyäséra phire gela mäna 

Prakäçänanda Sarasvaté kwam naar Çré Caitanya Mahä-

prabhu toe en pakte Zijn lotusvoeten vast. Vanaf dat mo-

ment ervoer hij een verandering in zijn hart. 

Het genadevolle predikwerk van Çré Caitanya Mahäprabhu 

verloste niet alleen Prakäçänanda Sarasvaté, maar ook alle 

andere mäyävädés in Väräëasé. Het effect van deze bekering 

was zo groot, dat Väräëasé, de grote citadel van mäyäväda 

filosofie en het toevluchtsoord van de toegewijden van Çré 

Çiva, werd getransformeerd in een tweede Navadvépa, de de-

votionele woonplaats van Çré Caitanya. Çré Kåñëadäsa Kavirä-

ja schrijft in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 25.166-67), 

sannyäsé-pandita kare bhagävata vicära 

väräëasé-pura prabhu karilä nistära 

nija loka laïä prabhu äilä väsäghara. 

väräëasé haila dvitéya nadéyä-nagara 

Daarna gingen alle mäyäväda sannyäsés en geleerden van 

Väräëasé discussies voeren over Çrémad-Bhägavatam  en op 
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die manier heeft Çré Caitanya Mahäprabhu hen allemaal be-

vrijd. Daarna keerde Hij met Zijn persoonlijke metgezellen 

terug naar Zijn residentie en had de hele stad, Väräëasé, in 

een bhakti-centrum getransformeerd. 

Väsudeva Särvabhauma Bhaööäcärya 

Op dezelfde manier, waarop Prakäçänanda Sarasvaté in Vä-

ränasé werd erkend als hoofd van de mäyäväda gemeenschap, 

was Särvabhauma Bhaööäcärya de onbetwist leider van de 

mäyäväda gemeenschap in Çré Kñetra of Jagannatha Puré, de 

stad in Orissa, die een vergelijkbare statuur genoot als Vä-

ränasé. Het is vastgelegd, dat hij zeer geleerd was in de zes 

Vedänta filosofische scholen en hem was daarom het eerbe-

toon van de titel ‘Särvabhauma’ toegekend. Toen Çré Caitanya 

in Puré verbleef, kwam Hij onder het voorwendsel te willen 

horen spreken over Vedänta gedurende zeven dagen de lezin-

gen van Väsudeva Särvabhauma bijwonen. Särvabhauma zet-

te het commentaar van Çré Çaìkaräcärya op de Brahma-sütra 

met vurig enthousiasme uiteen en trachtte met de mäyäväda 

filosofie op Çré Caitanya indruk te maken. Çré Caitanya luis-

terde gedurende zeven dagen achtereen aandachtig naar zijn 

lezingen zonder een woord te zeggen. Op de achtste dag ver-

zocht Särvabhauma Çré Caitanya Zijn commentaar op zijn 

mammoetdissertatie te geven. In deze context wil ik de geres-

pecteerde lezer verzoeken om het 6
de

 hoofdstuk, Madhya-lélä, 

van Çré Caitanya-caritämåta grondig te bestuderen. In deze 

beroemde discussie haalde Çré Caitanya een meervoud aan 

fouten uit de schriftuurlijke conclusie van Särvabhauma en 

imponeerde hem met Zijn grote geleerdheid en Zijn diep eso-



__________________________________________________________________________ 

145 

terische begrip van de ware betekenis van de vedische 

teksten. Särvabhauma raakte onmiddellijk tot God aange-

trokken en gaf zich tenslotte aan Hem over. Dit is gedocu-

menteerd in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 6.201, 205-

206), 

ätmä-ninda kari laila prabhura sarana 

krpa karibare tabe prabhura haila mäna 

dekhi’särvabhauma dandavat kari’ padi’ 

punah uthi’stuti kare dui kara yudi 

prabhura krpaya tnara sphurila saba tattva 

nama-prema-dana-adi varena mahättva 

Särvabhauma keurde zichzelf af als een overtreder en nam 

zijn toevlucht tot God, die hem toen Zijn genade wilde to-

nen. Särvabhauma Bhaööäcärya werd de goddelijke visie ge-

schonken, waarmee hij de gedaante van Çré Kåñëa gemani-

festeerd zag in Caitanya Mahäprabhu, waarna hij onmiddel-

lijk op de grond viel om Hem zijn eerbetuigingen aan te 

bieden. Daarna stond hij op en bood met gevouwen handen 

gebeden aan. Door de zegen van de Allerhoogste Persoon-

lijkheid Gods werden alle ontologische waarheden aan Sär-

vabhauma geopenbaard en kon hij het belang begrijpen van 

het chanten van de heilige naam en het verspreiden van lief-

de voor God. 

In Zijn betrokkenheid het mayavadisme te ontwortelen, het-

geen Hem in Jagannätha Puré op wonderbaarlijke wijze lukte, 

werd Hij op deskundige wijze geholpen door Zijn leerlingen 

en volgelingen. Andere Vaiñëava sampradäyas, die erkenden, 

dat Çré Caitanya Mahäprabhu de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods was, kwamen ook naar voren om de dreiging van 

het impersonalisme af te slaan. Al deze toegewijden assisteer-

den eenvoudig Çré Caitanya bij het propageren van het theïs-
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me en bhägavata-dharma en namen op die manier deel aan 

Zijn transcendentale spel. Van de Vaiñëava’s van andere 

sampradäyas zijn de namen, die het meest waard zijn te wor-

den genoemd, Çré Keçava Kaçmiri van de Nimbärka sampra-

däya en Çré Vallabhäcärya van de Rudra sampradäya. Deze 

spirituele voorgangers hebben beiden spirituele instructies 

van Çré Caitanya Mahäprabhu aanvaard. Wie in India heeft 

niet gehoord van de ontmoeting van Çré Caitanya met Çré Ke-

çava Kaçmiri, die de titel ‘Digvijaya – hij die in alle richtingen 

overwint’ had verdiend? Het echte hoogtepunt van zijn loop-

baan was eigenlijk te worden verslagen door Çré Caitanya 

Mahäprabhu, hetgeen hij zich realiseerde als zijn grootste 

geluk, toen hij naar huis terugkeerde met de schat van recht-

streekse, goddelijke instructie van de Allerhoogste Persoon-

lijkheid Gods Zelf. Later, toen hij spiritueel rijp was gewor-

den, schreef hij monumentale verhandelingen en boeken, zo-

als Vedänta Kaustubha, die mijlpalen van de Nimbärka sam-

pradäya zijn geworden. In feite dient het grote pakhuis boe-

ken, dat constant werd gepubliceerd en de Nimbärka sampra-

däya heeft verrijkt, te worden begrepen als het rechtstreekse 

resultaat van de dynamische propaganda door Çré Caitanya 

Mahäprabhu. 

 Upendra Sarasvaté 

Upendra Sarasvaté had een torenhoge invloed onder de mo-

nistische geleerden van Väräëasé. De Vaiñëava voorganger Çré 

Vallabhäcärya had de genade van Çré Caitanya ontvangen en 

hij was degene, die Upendra Sarasvaté gegrond versloeg in 

een wedstrijd in theologische dialectiek. De nederlaag veroor-
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zaakte bij Upendra zoveel wrok jegens Vallabhäcärya, dat hij 

hem zelfs fysiek wilde folteren. Hij begon Çré Vallabhäcärya te 

koeioneren, maar in de tussentijd was Çré Vallabhäcärya bezig 

uit Väräëasé te vertrekken en riep in ongeloof uit, hoe ie-

mand, die geleerd was in de geschriften zo diep in zedenbe-

derf kon verzinken. De grote voorganger bezocht andere ste-

den, waar hij ook andere mäyävädés luidruchtig versloeg. En 

wederom werden de mäyävädés gedwongen zich elders te be-

geven om hun gezicht te redden. We zien dus, dat Çré Val-

labhäcärya zijn waardevolle rol speelde bij het vervullen van 

de hartewens van Çré Caitanya door de mäyävädés bloot te 

stellen. 

Çré Caitanya Mahäprabhu en Vyäsa Räya 

Tijdens Zijn bezoek aan Uòupé ontmoette Çré Caitanya de 

leiders van de Madhva sampradäya en hield lange discussies 

over sädhya-sädhana-tattva, het hoogste spirituele doel en het 

beste proces om het te bereiken. In die tijd was Raghuvarya 

Äcärya het hoofd van de Uòupé tempel en na hem werd Vyä-

sa Räya het hoofd van de tempel en bleef gedurende een lan-

ge tijd op zijn positie. Hij was een paëòita in Nyäya (logica), 

een uitmuntend geleerde in spirituele dialectiek. Om deze 

reden wordt hij nog steeds in kringen van geleerden geëerd. 

Veel historici zeggen, dat hij van 1486 tot 1539 het hoofd van 

de tempel was. Hoewel er meningsverschillen kunnen zijn 

over de jaartallen van zijn verschijning, kan er geen onenig-

heid bestaan over zijn ontmoeting met Çré Caitanya Ma-

häprabhu, die rond 1515 in Uòupé is geweest, toen Vyäsa 
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Räya de leiding over de tempel had. Of er een paar geleerden 

fortuinlijk genoeg waren om de goddelijkheid van Çré Caita-

nya Mahäprabhu te herkennen, of niet, ze erkenden niettemin 

unaniem, dat Çré Caitanya de onbetwiste koning van de Nyäyä 

filosofie was. De faam van Çré Caitanya liep overal waar Hij 

ging op Hem vooruit, dus toen Hij in Uòupé arriveerde, kwa-

men vele grote toegewijden en geleerden hun respect betui-

gen, inclusief Raghuvarya Äcärya en zijn opvolger äcärya, 

Vyäsa Räya. Aangezien Vyäsa Räya zelf een torenhoge ge-

leerde van Nyäyä was, wilde hij graag meer kennis van Hem 

ontvangen om deze zeldzame gelegenheid te verzilveren. Zijn 

beroemde boek, Nyäyämåta, kan worden beschouwd als een 

direct gevolg van zijn ontmoeting met Çré Caitanya. Äcärya 

Vyäsa Räya en andere volgelingen van Çré Caitanya hebben 

veel resterende, invloedrijke niches verwoest, die mäyävädé 

predikers met hun eigen heftige presentaties van ‘Bhägavat-

dharma’ zo zorgvuldig hadden ingericht. 

De geheime schriften van Madhüsudana Sarasvaté 

Alsof Hij het zielige gehuil van de mäyävädés hoorde, zond de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa, die ook be-

kend is onder de naam ‘Madhusüdana’ (de moordenaar van 

de demoon Madhu), hen steun in de vorm van Madhusüdana 

Sarasvaté, een groot paëòita en een van de meest geleerde 

advaitavädis (impersonalisten). Madhüsudana Sarasvaté was 

geboren in het kleine dorp, Unisiya, in het district Fardiapura 

in Oost-Bengalen, het huidige Bangladesh. Nadat hij zijn stu-

die van Nyäya in Navadvépa, Bengalen, had afgerond, reisde 

hij naar Väräëasé, waar hij het mäyäväda commentaar op Ve-
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dänta van Çré Rämacandra Paëòita bestudeerde. Later com-

poneerde hij zijn meesterwerk, Advaita Siddhi, een indruk-

wekkende verhandeling geschreven met de vervaarlijke taak 

om Nyäyämåta van Vyäsa Räya te ontkrachten, hetgeen – 

zoals we zojuist hebben gezien – een geweldige slag toebracht 

aan de gemeenschap van impersonalisten. Hij kan zich heb-

ben gerealiseerd, dat zijn poging erin tekort schoot om Vyäsa 

Räya te verslaan, want hij had de typische eccentriciteit ont-

wikkeld om nooit iemand uit een andere sampradäya zijn 

boek te laten bestuderen. Er werden geen exemplaren van het 

boek verspreid en omdat het boek niet uit eerste hand kon 

worden gelezen, moest men het van Madhusüdana Sarasvaté 

zelf horen spreken. Het werd op die manier praktisch onmo-

gelijk om enig onderdeel van die verhandeling met exacte 

zekerheid te weerleggen. 

Vyäsa Räya had een briljante leerling met de naam Räma 

Tértha, die de ware intentie van Madhusüdana Sarasvaté had 

doorgrond. Hij vermomde zich als een mäyäväda geleede en 

benaderde Madhusüdana onder voorwendsel dit ongrijpbare 

boek te bestuderen. Räma Tértha, die was gezegend met een 

ongelooflijk verstand, hield dit hele boek in zijn geheugen en 

gebruikte toen deze informatie om een commentaar te schrij-

ven op het boek van zijn guru, Nyäyämåta. Dit commentaar, 

getiteld Tarangini, was een klinkend tegenbewijs van Madhu-

südana Sarasvaté’s Advaita-Siddhi. Het was een scheldend 

antwoord, dat de impersonalistische argumenten van Madhu-

südana aan stukken scheurde. 

Het kroonjuweel van de geleerden uit alle sampradäyas, 

Çréla Jévä Gosvämé, was een tijdgenoot van deze twee paëòi-
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tas. Er zijn enkelen, die zeggen, dat Çréla Jévä Gosvämé de 

Vedänta had bestudeerd onder Madhusüdana Sarasvaté. Er is 

echter geen concreet bewijs om dit idee hard te maken, maar 

er bestaat geen twijfel, dat de twee persoonlijkheden elkaar 

hadden ontmoet. Tijdens zijn verblijf in Väräëasé besprak 

Çréla Jévä de principes van de wetenschap van bhakti dikwlijls 

met Madhusüdana Sarasvaté. Gedurende deze periode kon 

men zien, dat deze hoge, spirituele associatie een transforme-

rend effect had op Madhusüdana en dat hij sterk werd aange-

trokken tot Çré Caitanya Mahäprabhu. Omdat hij reeds zeer in 

kennis was gevorderd, kon hij de sublieme, esoterische en 

transcendentale conclusies bevatten van Çréla Jévä, die deze 

begrippen had gerealiseerd van Mahäprabhu Zelf. Het is ge-

documenteerd, dat hij werd ondergedompeld in liefde voor 

Çré Caitanya en het proces van bhakti, zoals duidelijk werd in 

zijn latere leven, toen hij de prachtige verhandeling, Bhakti 

Rasayana, schreef. Het eerste vers van dit boek geeft een dui-

delijke indicatie voor de diepe transformatie van zijn stem-

ming, 

nava-rasa-militam vä kevalaà va pumartham 

param iha mukunde bhakti-yogaà ‘vadanti 

nirupama-sukha-saàvid-rüpam aspåñta duùkham 

tam aham akhila-tuñöyai çästrä-dåñöyä vyanajmi 

Na de geschriften zorgvuldig te hebben onderzocht ga ik 

schrijven over het hoogste goed en de supreme zegen, die 

resulteert in volkomen bevrediging voor de jévas. Dit doel 

bevindt zich in het uitvoeren van zuivere, toegewijde dienst , 

zonder enige zorg of enig verdriet, aan de Allerhoogste Per-

soonlijkheid Gods, Mukunda Kåñëa, de belichaming van on-

vergelijkbare zegen en complete, transcendentale kennis. 
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Deze bhakti-yoga – het transcendentale proces van zuivere 

toegewijde dienst – is geïmpregneerd met de negen spiritue-

le stemmingen (smaken) en is het enige doel van alle mense-

lijke aspiratie. Deze waarheid is uitgevaardigd geworden 

door de grootsten der heiligen en wijzen.   

In het vers hierboven staat het woord ‘vadanti’ in het meer-

voud en impliceert, dat verscheidene persoonlijkheden, die de 

hoogste waarheid in de wereld hebben gepredikt, vooral Çréla 

Jéva Gosvämé, zich in de verheven positie bevinden zijn guru 

te zijn. We zien, dat Madhusüdana Sarasvaté niet schrijft, dat 

kevala-jïäna of empirische kennis van non-dualisme de puru-

çartha (hoogste doel van het menselijk leven) is. Integendeel, 

hij schrijft uidrukkelijk, dat kevala-bhakti – zuivere toewijding 

uitsluitend aan Çré Kåñëa – het hoogste vedische doel is. Mad-

husüdana Sarasvaté, die ooit een heftig voorganger was van 

monisten en mäyävädés, werd een bekrachtigd drager van de 

bhakti cultus. 

Mayavadisme in Jaipur 

Na het verdwijnen van Çré Caitanya Mahäprabhu bleven de 

vooruitzichten voor het mayavadisme er somber uitzien. Zo’n 

200 jaar hadden de mäyävädés geen zwaargewichten, die hen 

uit deze periode van depressie kon leiden. Rond het begin van 

de 18
de

 eeuw echter deed het mayavadisme een poging om 

zijn aanwezigheid weer voelbaar te maken. Een groep monis-

ten in de kleding van Vaiñëava’s van de Çré sampradäya pro-

beerde de verering te ontregelen van de beroemde godsbeel-

den van Çré Rädhä-Govindajé in Jaipur, die onder de directe 

bescherming van de Koning van Jaipur stonden. Ze verstoor-
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den de gemeenschap door de procedures en rituelen aan te 

vallen van de dagelijkse eredienst, die door de Gauòéya Vai-

ñëava’s in de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé was geïntroduceerd. 

De koning wist zich geen raad en zag, dat deze luidruchtige 

mäyävädés bezig waren een daverende controverse te ontke-

tenen. Bij het zien van deze vergankelijke situatie riep Koning 

Jai Singh de hulp in van de toenmalige voorganger en leider 

van de Gaudiya Vaiñëava’s, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhä-

kura, die in Våndävana woonde. Vanwege zijn hoge leeftijd en 

de sterke wens om Våndävana niet te verlaten besloot hij zijn 

beste leerling en geleerde bij uitstek, Çréla Baladeva Vidy-

äbhüñaëa, als zijn vertegenwoordiger te sturen. Hij werd ge-

zonden om de situatie te herstellen door de eer hoog te hou-

den van de Gauòéya traditie, die de heiligheid van de verering 

van het godsbeeld van Govindajé in stand hield. Dit godsbeeld 

werd oorspronkelijk door Rüpa Gosvämé zelf in Våndävana 

geïnstalleerd, maar vanwege constante angst voor heilig-

schennis door moslims was Hij ter bescherming naar de ko-

ninklijke stad Jaipur overgebracht. Çréla Baladeva kwam op 

nederige wijze aan bij de samenkomst van de Çré sampradäya, 

op blote voeten, met een waterpot in zijn hand en gekleed in 

een oude, doorgestikte deken. Hij ging voor hen staan en ver-

klaarde dapper, dat de stichter van de Gauòéya sampradäya 

Çré Caitanya Zelf was en dat Çréla Vyäsadeva de Çrémad-

Bhägavatam had geschreven als het natuurlijke commentaar 

op zijn Vedänta-sütra. Onder referentie hieraan zei hij, dat 

alle uitleg was gegeven om de juiste hiërarchie in de spirituele 

familie te openbaren en dat deze het systeem voor de verering 

van de godsbeeld van Govindajé vormde. De paëòitas, die 
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kortzichtig waren en hun positie wilden bewaren, hielden vol, 

dat Çréla Baladeva geen argument had bij te zetten, tenzij en 

totdat er een gelegitimeerd commentaar op de Vedänta-sütra 

door de Gauòéya sampradäya zou komen. Het ziet ernaar uit, 

dat deze arrogante geleerden de nederige sädhu, die voor hen 

stond, hebben onderschat. Later in die nacht verscheen Çré 

Govindajé persoonlijk aan Çréla Baladeva in een droom en zei 

hem het Gauòéya commentaar op Vedänta-sütra te schrijven. 

Binnen afzienbare tijd schreef hij het beroemde werk en gaf 

het de titel, Govinda Bhasya, waarmee hij erop wees, dat het 

commentaar eigenlijk van Çré Govindajé Zelf afkomstig was. 

Bij de presentatie van het werk waren de mäyävädés stomver-

baasd en totaal de kluts kwijt, omdat ze niet in staat waren 

fouten in de tekst te vinden. Ze gaven zich aan hem over en 

schreven een overwinningsbrief, die Çréla Baladeva aan de 

voeten van zijn guru in Våndävana aanbood. Het nieuws van 

de overwinning verspreidde zich als een lopend vuur, want 

deze goddelijke interventie had juist op tijd de onenigheid 

over de gevierde verering van Çré Rädhä-Govindajé helpen 

stilleggen. Ze worden nog tot vandaag de dag vereerd door de 

koninklijke familie en de inwoners van Jaipur. 

De spoken van het mayavadisme  

De 18
de

 en 19
de

 eeuw zijn getuige geweest van de aanwezig-

heid van het mayavadisme in een neergaande lijn. Het over-

leefde als een bejaagd instituut – verlaten en geruïneerd. Bij 

tijd en wijle verscheen een merkwaardige mäyävädé als een 

rusteloze geest, die een poging deed nog iets van zijn verleden 
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glorie te redden, maar precies op die momenten verscheen 

dan een dijk van een Vaiñëava, die optrad in de capaciteit van 

een duiveluitdrijver om iedere aanzet tot een ‘come back’ van 

de mäyävädés de kop in te drukken. 

Van deze Vaiñëava’s verdient vooral Çré Räma Çästri van de 

Rämänuja sampradäya een vermelding. Çré Räma Çästri heeft 

Svämé Saccid-änanda, de leider van het Çaìkaräcärya Çångeri 

klooster, in een theologisch debat verslagen. Dan was er de 

fantastische paëòita, Ananta Äcärya, ook van de Rämänuja 

sampradäya, die de mäyäväda geleerden, Rajesvari Çästri en 

Vireçvara Çästri, van het mäyäväda bolwerk in Väräëasé ver-

sloeg. Satya-dhyana Tértha van de Madhvä sampradäya ver-

sloeg de toenmalige leiders van het mayavadisme, die ook hun 

basis in Väräëasé hadden, en schreef twee zeer befaamde boe-

ken, Advaita-mata Vimarsa en Tripundra-dhihkara. Deze 

boeken hebben een grote bijdrage geleverd aan de ondermij-

ning van het mayavadisme door intrinsieke fouten in hun the-

orieën aan de orde te stellen. 

Het is ook waard om hier melding te maken van twee ande-

re geleerde en wijze heiligen, die niet behoorden tot een van 

de vier Vaiñëava sampradäyas, maar die niettemin uiterst kri-

tisch stonden tegenover het mayavadisme in al zijn verschil-

lende vormen. Deze heiligen kwamen van diverse filosofische 

scholen, zoals Nyäyä, Mémäìsa, Säìkhya, enzovoort. Ze heb-

ben op handige wijze de vinger gelegd op een aantal filosofi-

sche discrepanties in het mayavadisme. Om enkele van deze 

waardige persoonlijkheden te noemen: Gaìgesa Upadhyäya, 

Rakhaladasa Nyäyäratna, Näräyaëa Bhatta, Bhäskaräcärya, 

Vijïänabhiksu, en anderen. 
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Nyäyämåta van Çré Vyäsa Räya was een meesterwerk in het 

ontmantelen van het mayavadisme. Advaita Siddhi van Mad-

husüdana Sarasvaté werd gecomponeerd om dit meesterwerk 

te weerleggen. Toen schreef Räma Tértha op zijn beurt Ta-

rangini om Advaita Siddhi schaakmat te zetten. In een poging 

om daarna Tarangini te weerleggen schreef de mäyäväda ge-

leerde, Brahmänanda, zijn Brahmänandiya. In antwoord hier-

op nam Vänamäla Miçra van de Madhva sampradäya de theïs-

tische kwestie op en schreef vijf verhandelingen, die befaamd 

zijn als de Païca Bhangi. Deze intrigerende werken worden 

allemaal goed bewaard in de Staatsbibliotheek van Mysore. 

De vijf boeken weerleggen niet alleen het mayavadisme, maar 

ze stellen tevens alle andere ongeauthoriseerde, zogenaamd 

‘vedische’ filosofieën, die niet-theïstisch zijn, aan de kaak. De 

conclusie van dit werk spaart alleen de vier geauthoriseerde 

Vaiñëava sampradäyas als de ware dragers van vedische ken-

nis, vertrouwen en dharma. Er dient te worden opgemerkt, 

dat al deze vier sampradäyas historisch onbedorven zijn ge-

bleven onder de aanvallen van niet-authentieke, afwijkende 

sekten. 
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N ONZE MODERNE TIJD HEEFT HET MAYA- 

vadisme in allerlei vormen en tinten wereldwijd kuit 

geschoten. In deze eeuw van technologie en ver-

spreiding van moderne wetenschappen met hun samenhan-

gende culturen is de communicatie tussen naties en culturen 

in een revolutie terecht gekomen. In de resulterende, machi-

negedreven samenleving wordt de nadruk op een materiële 

visie groter en groter, waarbij de materiële prikkel het domi-

nante perspectief en doel wordt, dat de totale controle over-

neemt. Vanuit zijn epicentrum in India is het mayavadisme in 

al zijn verschillende vormen in dit tijdperk van wereldwijde 

communicatie breed gepropageerd geworden en – zoals 

iedereen duidelijk kan zien – goed ontvangen. 

Een plethora aan diverse filosofieën is op verwilderde wijze 

overal aanwezig, vooral in materieel ontwikkelde, westerse 

samenlevingen, waar ten gunste van alle technologische voor-

uitgang het spirituele bewustzijn zich in een betreurenswaar-
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dige conditie blijft bevinden. Hoewel deze verwesterde filoso-

fieën dikwijls aan elkaar tegengesteld lijken te zijn en ze de 

grondbeginselen van het mayavadisme ogenschijnlijk tegen-

spreken, vormen ze op de een of andere manier uiteindelijk 

een voedende kracht voor het mayavadisme. Deze ideeën 

strekken zich uit van antagonistisch ‘linker pad’ mystieke sek-

ten tot extreem fundamentalisme en subtiele, gecamoufleerde 

vormen van atheïsme en nihilisme. Het ontrafelen van de lan-

ge reis van hun ontwikkeling, die deze deviante filosofieën 

hebben ondernomen, en hun achtereenvolgende invloed op 

het westerse denken vraagt de gerichte aandacht en energie, 

die van een rechercheur wordt vereist. Bijvoorbeeld, uit vele 

verhalen en ideeën halen talloze Indiase filosofen en wijzen 

voldoende bewijs, dat Griekse filosofen India bezochten, toen 

ze Alexander de Grote vergezelden op zijn jacht op de vero-

vering van de wereld. Ze studeerden hier en werden hier ge-

traind, leerden de filosofie van non-duaal monisme of maya-

vadisme, waarna ze naar hun respectievelijke landen terug-

keerden om mayavadisme te prediken. Dit feit wordt beves-

tigd in het werk van sommige westerse onderzoekers en we-

tenschappers. 

In de slotanalyse kan veilig worden aangenomen, dat in 

werkelijkheid iedere filosofie, die de neiging heeft het ratione-

le, logische of feitelijke begrip van de persoonlijke gedaante 

van God te verwateren, te verdelen en te verwarren, bij een of 

andere gelegenheid onder invloed heeft gestaan van de mis-

leidende krachten van het mayavadisme. Een objectieve ob-

servatie van de moderne wereldgemeenschap laat zien, dat de 

symptomen van Kali-yuga in overvloed aanwezig zijn. Dit is 
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een kwaadaardig tijdperk van misleiding en bedrog, schijn-

aanval en tegenaanval, misinformatie en desorganisatie. Op-

portunistische politici, die onder controle staan van fanatieke 

financiële magnaten, besturen de publieke opinie deskundig 

en in het geheim door manipulatie van de media in een onop-

houdelijke jacht op tijdelijke visies van illusoire macht, die is 

geworteld in de lichaamsbegrippen ‘ik’ en ‘mijn’. Deze per-

soonlijkheden en hun respectievelijke ideologieën zijn zonder 

twijfel de ware gedeputeerde agenten van het mayavadisme. 

We zien, dat de andere vier prominente wereldreligies erin 

zijn geslaagd om God te ontdoen van gedaante, persoonlijk-

heid en persoonlijke attributen. De boeddhisten, die atheïs-

tisch zijn, volgen de theorie, dat alleen de tijdloze leegte van 

het niet-bestaande niets het ware ‘bestaan’ is. Dit wordt in al 

hun leerstof geïllustreerd evenals in hun heilige schrift, Pra-

jïänpäramitä, dat we eerder in dit boek bespraken. De He-

breeuwse Torah zegt in het Boek Ezekiël, hoofdstuk een, vers 

28, dat God de verschijning had van een massa wolken op een 

dag, dat het regende (dat wil zeggen, zwartblauw). De Koran 

van de moslims zegt in de tweede sura, 138
ste

 ayat, dat ze hun 

kleur van God nemen. Profeet Mohammed, die de Koran 

dicteerde, was een bedoeïen, wiens kleur bekend is als zeer 

donker. De naam Allah betekent louter de Allerhoogste. De 

christelijke Bijbel geeft in Openbaringen, hoofdstuk vier, vers 

3, enige referentie, dat God op een stenen troon zat, die leek 

op jaspis. Jezus Christus onderwees door behalve het pad van 

devotie te benadrukken ook, dat de naam van God dient te 

worden geëerd, “Uw Naam zij geheiligd”. Ondanks bepaalde 

verwijzingen naar gedaante en kwaliteit in de geschriften van 
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deze wereldreligies, ziet het ernaar uit, dat iedere gedetaileer-

de vermelding over de identiteit en de intieme eigenschappen 

van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in hun latere leer-

stellingen verdacht afwezig is. 

In India bestaan twee hoofdrichtingen, die afkomstig zijn 

van het mayavadisme. De eerste golf is het systeem van Paï-

copäsanä, het idee, dat Çiva, Kali, Gaëeça, Dürga, Viñëu en-

zovoort allemaal op hetzelfde niveau kunnen worden vereerd 

in een filosofie van ‘alle paden leiden tot God’. Hoewel dit 

schijnbaar onschuldige idee een vertoning van het theïsme 

maakt, leidt het tot de uiteindelijke conclusie, dat er geen be-

staand verschil van relaties binnen die eeuwige familie aanwe-

zig is, waardoor de aanhangers het bestaan van één Aller-

hoogste God afwijzen. 

De tweede golf van het mayavadisme wordt aangetroffen in 

het concept samanvayaväda (religieus egalitarisme). De voor-

vader van deze vorm van religie was de mogul, Keizer Akbar. 

Hij was een handige politicus, die omwille van zijn eigen poli-

tieke voordeel zijn zelfbedachte ‘egalitaire’ filosofie propa-

geerde, die hij de ‘Dine-ilahi’ religie noemde. In het moderne 

tijdperk zijn er veel sociale en filosofische leiders, die zich in 

de hoop op slechts luttele, wereldse beloningen en voordelen 

aan egalitaire theorieën vergapen, die bij nader inzien toch 

weer neerkomen op impersonalisme. 

Het vaiñëavisme heeft ook de ravage van Kali-yuga moeten 

doorstaan in de vorm van afwijkingen in zijn grondbeginselen 

en beoefeningen, die geleidelijk kruipende vorderingen heb-

ben gemaakt, vooral in Bengalen. Dit zien we in ongeauthori-

seerde cultussen, die op misleidende wijze hun eigen merk 
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filosofie prediken, zoals Avla, Baula, Kartabhaja, Neda, Dar-

vesa, Sahajiya, Sakhibheki, Smarta, Jati-gosain, Ativädi, Cu-

dadhari, Gauranga-naragi, enzovoort. Al deze groepen volgen 

een vorm van mayavadisme, dat oppervlakkig gezien niet de 

indruk van impersonalisme geeft. Al deze groepen ontkennen 

echter de eeuwige, goddelijke gedaante van de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods door de secties en passages van geau-

thoriseerde geschriften te verloochenen, die Zijn realiteit veri-

fiëren, zoals wordt aangetoond in Zijn naam, faam, incarna-

ties en spel. 

Degenen, die na de komst van Çré Caitanya Mahäprabhu 

verschenen, zoals Rämänanda, Kabir, Nanaka en Dadu, syn-

thetiseerden in naam van egalitaire religie en bevorderden in 

wezen het mayavadisme. Zelfs Svämé Vivekänanda volgde 

deze synthetische benadering door de ware, zuivere betekenis 

van Vedänta te omzeilen ten gunste van een verdunde versie 

vermengd met vergankelijke ideeën over universeel broeder-

schap voor iedereen. Deze ideeën worden aangeboden zonder 

oog te hebben voor enig begrip van de kwalitatieve diversiteit 

van Gods energieën, die in de vedische teksten in detail wor-

den beschreven, hetgeen leidt tot een heimelijke assimilatie 

van de mäyävädé consensus van ‘alles is één’. 

Het huidige tijdvak is fortuinlijk door getuige te zijn ge-

weest van de stoutmoedige manier van doen van twee giganti-

sche, spirituele zwaargewichten: Çréla Bhaktivinoda Öhäkura 

en na hem de universele voorganger, Çréla Bhaktisiddhänta 

Sarasvaté Öhäkura. Deze beide voorgangers hebben de vele 

gezichten van het mayavadisme ontmaskerd met de uitdruk-
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kelijke bedoeling om de ogen te openen van de oprechte zoe-

kers naar waarheid met de toorts van transcendentale kennis. 

Hun ware doelstelling was niet om louter de bedachte mäy-

äväda theorieën te pareren, die op bedriegelijke wijze zijn 

gebaseerd op vedische conclusies, maar om de ware vedische 

conclusies te openbaren, vooral door spirituele literatuur te 

publiceren en door die zuivere boodschap, zoals onderwezen 

door Çré Caitanya Mahäprabhu, krachtig te prediken. Op deze 

manier hebben ze een spirituele revolutie ontketend in het 

hart en de geest van geconditioneerde zielen door hen een 

platform van ware kennis te geven, waarmee ze religieuze 

misverstanden en frustrerende ideologieën konden uitbannen, 

die zijn gebaseerd op pogingen om de zintuigen te bevredigen. 

Hun boodschap bereikte de verste uithoeken van het Westers 

Halfrond, een wereld die bekend staat als de citadel van on-

gebreidelde, onbeperkte, zinnelijke vormen van plezier. Op 

deze manier hebben ze de voorspelling vervuld van de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Caitanya Mahäprabhu, 

zoals door Çréla Våndävana däsa Öhäkura wordt beschreven in 

Çré Caitanya-caritämåta, 

påithvéte äche yata nagarädi gräma 

sarvatra pracära hoibe mora näma 

Mijn heilige Naam zal worden gepredikt in ieder dorp en ie-

dere stad op de aardbol. 
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Sectie A 

ÇAÌKARÄCÄRYA  

 

K ZAL PROBEREN DE CONCLUSIE ZO KORT 

mogelijk te houden, want ik wil het geduld van 

mijn lezers niet op de proef stellen. Aan het eind 

van ieder hoofdstuk heb ik mijn bescheiden meningen gege-

ven. Hier zal ik ze verzamelen en een samenvatting presente-

ren. Na het lezen van dit boek, dat slechts een kort essay is, 

springen de volgende punten eruit, die de ruggegraat vormen. 

Geen enkele aanhanger van zuiver vaiñëavisme heeft zijn ne-

derlaag in spirituele dialectiek hoeven toegeven aan een mäy-

äväda filosoof of enig andere filosoof en vervolgens zijn eigen 

vaiñëava overtuiging hoeven opgeven in ruil voor het pad van 

droog empirisme van zijn tegenstander. Aan de andere kant 

werden de beste mäyäväda filosofen en voorgangers in spiri-

tuele dialectiek verslagen door Vaiñëava äcäryas. Zij konden 
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daarna de waarheid realiseren, dat Çré Viñëu de Allerhoogste 

Absolute Waarheid is, de Persoonlijkheid Gods, en dat het 

gebied van bhakti-yoga veruit superieur is aan het speculatie-

ve pad van monistische kennis. Ze waren blij het mayavadis-

me te kunnen achterlaten en de Vaiñëava religie van toege-

wijde dienst te omarmen. 

In zijn jacht op de verovering van de wereld was de meest 

indrukwekkende triomf van Çré Çaìkaräcärya zijn overwin-

ning op Mandana Miçra, die een volgeling was van Jaimini’s 

filosofie gebaseerd op ritualistische activiteiten aanbevolen in 

de karma-khaëòa sectie van de Veda’s. Dit voorval en andere 

overwinningen door Çré Çaìkaräcärya in de wereld van spiri-

tuele dialectiek werden in een voorgaand hoofdstuk behan-

deld. Na deze zege wordt de enig andere noemenswaardige 

overwinning, waarover we horen spreken, vermeld in de bio-

grafie van Äcärcya Çré Nåñiàha Äçram. Çaìkaräcärya versloeg 

een Çivaïet met de naam Äcärya Apyaya Dékñita en bracht 

hem naar de empirische school van het impersonalisme. Op 

basis van de vele werken van Äcärya Apyaya kan echter ge-

makkelijk worden vastgesteld, dat hij reeds werd aangetrok-

ken tot Païcopäsanä (verering van vijf hoofdgoden op een 

gelijk niveau), voordat hij Çaìkaräcärya ontmoette. Dus voor 

hem betekende het toegeven van zijn nederlaag en het over-

gaan op het pad van empirisme geen grote paradigmatische 

omwenteling, maar slechts een lichte, filosofische bijstelling. 

Çaìkaräcärya legde altijd speciale nadruk op het proces van 

Païcopäsanä. Volgens Bhäskaräcärya was Äcärya Dékñita 

echter geen Çivaïet in de ware zin van het woord. Hoe dan 

ook, als Äcärya Apyaya als niet-Vaiñëava een ander pad van 
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empirische kennis omarmde, heeft het effect geen gevolgen 

voor de oorzaak van het vaiñëavisme, terwijl de versterking 

van de reputatie of de prominentie van het mayavadisme nihil 

is. 

Het is interessant om op te merken, dat Çaìkaräcärya in Ça-

riraka-bhañya verzen uit de Bhägavad-gétä citeerde in zijn 

commentaar op het vers van de Vedänta-sütra (1.2.5), dat be-

gint met çabda viç sät. Madhväcärya, de stichter van de Brah-

mä Vaiñëava sampradäya, merkte helemaal terug in de jaren 

1200 n. Chr. deze zeer ongebruikelijke inconsistentie van 

Çaìkaräcärya op en schreef in zijn illustere verhandeling, Çré 

Tattva-muktävalé (59), het volgende, 

småteç ca hetor api bhinna ätmä 

naisargikaù sihyati bheda eva 

na cet kathaà sevaka-sevya-bhävaù 

kaëöhoktir eñä khalu bhäñyakartuù 

In zijn commentaar op de Vedänta-sütra heeft Çaìkaräcä-

rya ook verzen geciteerd uit de vedische geschriften, die de 

natuur en het verschil tussen de Allerhoogste Persoonlij k-

heid Gods en de individuele ziel aantonen. Hoe had Çaìka-

räcärya dit kunnen zeggen, als hij dit begrip niet had aan-

vaard? 

Het vers, dat Çaìkaräcärya citeerde kwam uit de Bhägavad-

gétä (18.61), 

éçvaraù sarva-bhütänäà håd-deçe’rjuna tiñthati 

bhrämayam sarva-bhütäni yanträrüòhäni mäyayä 

De Allerhoogste Persoon bevindt Zich in het hart van iede-

re levende entiteit, O Arjuna, en leidt door middel van Zijn 

mäyä de bewegingen van alle levende wezens, die rondwen-



VOORBIJ NIRVÄËA  

__________________________________________________________________________ 

168 

telen in de kringloop van geboorte en dood, alsof ze op een 

machine zitten. 

De ironie is, dat Çaìkaräcärya een vers moest citeren, dat de 

bovenwereldse majesteit van Bhagavän erkent en in niet mis 

te verstane termen het exacte onderscheid tussen God en de 

levende entiteiten specificeert. Als zodanig spreekt dit vers 

zijn eigen mäyäväda hypothese van ‘de levende entiteiten en 

Bhagavän zijn één’ totaal tegen. 

Het is zelfs nog verrassender, dat Çaìkaräcärya ook vers 

18.62 uit de Gétä citeert, 

tam eva çaraëaà gaccha / sarva-bhävena bharäta 

tat prasädät paräm çäntià / sthänaà präpsyasi çäçvatam 

O nakomeling van Bharata, geef je in ieder opzicht uitslui-

tend over aan die Éçvara. Door Zijn genade zal je transcen-

dentale rust vinden en de allerhoogste bestemming berei-

ken. 

Beide bovenstaande verzen geven aan, dat Çaìkaräcärya, in 

tegenstelling tot hetgeen hij in zijn mäyäväda hypothese kan 

hebben voorgestaan, zich er helder van bewust was, dat de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en de levende wezens in 

verschillende relaties staan en dat het pad tot verlossing neer-

komt op volkomen overgave aan de Allerhoogste Persoon, Çré 

Kåñëa. Verder bewijs hiervan kan worden geleverd door zijn 

uiterst onthullende en buitengewone vertrek uit de wereld in 

een goed gedocumenteerd vers, dat Çaìkaräcärya tegen zijn 

leerlingen sprak vlak voor zijn beruchte onderdompeling in 

het vat kokende olie. 

bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam müòha-mate 

sampräpte sannihite käle nahi rakñati òukån-karaëe 
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Jullie dwazen! Al jullie woordspel kan jullie niet bescher-

men op het moment van de dood; daarom vereer Govinda! 

Vereer Govinda! Vereer Govinda!  

Govinda is een van de vertrouwelijke namen van de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa. Deze naam werd 

voor het eerst geopenbaard in het antieke gedicht genaamd 

Brahmä-saàhitä, de hymne van Çré Brahmä, die werd gezon-

gen bij het eerste begin van de schepping van het materiële 

universum. Het refrein van de verzen, dat in de hele Brahmä-

saàhitä wordt herhaald, is “govindam ädi puruñaà tam ahaà 

bhajämi – Ik vereer Govinda, de oorspronkelijke Heer”. Na-

dat dit uitzonderlijk mooie gedicht honderden jaren was zoek 

geweest, werd het door Çré Caitanya Mahäprabhu lang na het 

vertrek van Çaìkaräcärya weer teruggevonden. Dat Çaìkarä-

cärya de confidentiële naam van Bhagavän in dit vers ge-

bruikt, onthult feitelijk zijn ware positie als een incarnatie van 

Çré Çiva, ‘de heilzame’, die eeuwigdurend de grootste dienaar 

is van God. Uit voorbeelden zoals dit wordt duidelijk, dat 

hijzelf goed op de hoogte was van de werkelijke waarheid, 

ofschoon Çaìkaräcärya zijn dienst uitvoerde door de hypothe-

se van mäyäväda te prediken. 

Hoewel ik me de noodzaak realiseer om hier de talloze 

Vaiñëava argumenten en redenen te presenteren, die op over-

tuigende wijze de theorieën van het mayavadisme hebben 

getraceerd, moet ik ervan afzien wegens de beperkte lengte 

van het essay. Tegelijkertijd verzoek ik de achtenswaardige 
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lezers zich te wenden tot de volgende boeken voor een meer 

heldere en uitputtelijke uitleg van deze onderwerpen.
1
 

 Sat-sandarbha, Krama-sandarbha en Sarvasaàvädiné door 

Çréla Jéva Gosvämé. 

 Govinda Bhäñya, Siddhänta Ratnam, Prameya Ratnävalé, 

Viñëusahasranäma Bhäñya en Upaniñadä Bhäñya door Sri-

la Baladeva Vidyäbhüñaëa. 

 Ook Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda’s Caita-

nya-caritämåta, Anubhäñya, Çrémad-Bhägavatam en Gau-

diya Bhäñya. 

Sectie B 

HET CONCEPT VAN ‘NIRVÄËA’ 

Hetgeen naar voren komt als gevolg van de bespreking van de 

biografie van het mayavadisme is, dat alle historische feiten 

en de hele reeks hoeksteenprincipes louter op basis van ‘Aiti-

hya-pramäna’ (bewijs gebaseerd op tijdelijk gerespecteerde 

grondbeginselen) kunnen worden weerlegd. Het mayavadis-

me staat op hele zwakke logica, foutieve argumenten en ver-

keerd bewijsmateriaal. Derhalve heeft het altijd in open de-

batten of bij rechtstreekse, dialectische uitwisselingen neder-

lagen gekend. Indien men ondanks de feiten over het maya-

vadisme te hebben gehoord toch nog een pad wil gaan om 

                                                 

 

1 Veel van deze werken zijn commentaren en ondersteunende literatuur in 

de grote internationale talen meegegeven. Veel van dit werk werd recent 

voltooid door de zeer vermaarde Vaiñëava äcärya, Çréla A.C Bhaktive-

dänta Svämé Prabhupäda. 
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nirväëa te bereiken, is ons advies om niet te vergeten, dat 

nirväëa, zoals dat wordt uiteengezet door de mäyävädés, een 

valstrik en een hersenspinsel uit de verbeelding is, dat op ha-

chelijke wijze de onschuldigen misleidt en bedriegt. Deze uit-

spraak kan met eenvoudige, traditionele kennis gemakkelijk 

worden onderbouwd en zonder bijval van nadere steun van 

ander kant-en-klaar beschikbaar bewijsmateriaal. Nirväëa, het 

concept van een bevrijding verkregen door binnen te gaan in 

een leegte, is voor de levende entiteit een feitelijk niet be-

staande wezensstaat, of een gewaarwording, die nimmer kan 

worden bereikt. 

Er bestaat geen enkel geval of voorbeeld van een monist of 

impersonalist, die de staat van nirväëa heeft bereikt. Hiervan 

zijn we zeker, want als we de biografieën van Goudapäda, 

Govindapäda, Çaìkaräcärya of Mädhava zouden nazoeken, 

zouden we gedwongen zijn te concluderen, dat geen van hen 

de staat van nirväëa of bevrijding heeft bereikt. Het is een 

bekend feit, dat de geestelijk leermeester van Çaìkaräcärya, 

Goudapäda, aan Çaìkara verscheen, toen hij een dag in diepe 

meditatie was. Goudapäda zei, “Ik heb van jouw guru, Go-

vindapäda, veel lof over jou gehoord. Laat me het commen-

taar eens zien, dat je op mijn compositie, Maëòukya Kärikä, 

hebt geschreven”. Çaìkaräcärya gaf hem zijn commentaar en 

Goudapäda was zeer verheugd en keurde het goed. Uit dit 

verhaal blijkt, dat noch Goudapäda noch Govindapäda in het 

niets waren verdwenen om voor altijd te zwijgen. Als beiden 

nirväëa, bevrijding, hadden bereikt, zou het voor Govindapä-

da onmogelijk zijn geweest tegen Goudapäda te spreken. Bo-

vendien zou het voor Goudapäda onmogelijk zijn geweest om 
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later aan Çaìkaräcärya te verschijnen en zijn ontmoeting met 

Govindapäda te beschrijven – hetgeen allemaal plaats vond na 

het fysieke heengaan van beiden. De volgelingen van Çaìka-

räcärya zullen geen gelegenheid geven te twijfelen aan het 

waarheidsgehalte van deze mystieke gebeurtenis en daarom is 

de enige intelligente conclusie, die men kan trekken, dat geen 

van beiden na hun heengaan hun individuele identiteit en 

bestaan hadden achtergelaten – nirväëa is eenvoudig een my-

the. 

Een ander verhaal, dat de mäyävädés bezweren een authen-

tiek onderdeel van hun traditie te zijn, is het geloof, dat Çaì-

karäcärya als Vidyäranya reïncarneerde. Ze voeren allerlei 

hypothesen aan om hun punt te bewijzen. De vraag is dan, 

ging Çré Çaìkaräcärya werkelijk het niets binnen, of bereikte 

hij nirväëa bevrijding? Het concept van reïncarnatie of het 

verschijnen als een gelijkenis of iedere andere vorm na het 

bereiken van onpersoonlijke bevrijding spreekt de these van 

nirväëa tegen. Daarom is de conclusie, dat nirväëa een defec-

te filosofie is, een mythe bedacht om de onschuldigen om de 

tuin te leiden en hen te verlokken het aantal volgelingen te 

vergroten. Om niet te spreken van de gewone man, zelfs de-

genen, die worden beschouwd als de vernieuwers van deze 

theorie en zijn belangrijkste voortrekkers konden nirväëa niet 

bereiken. 

DE EEUWIGE UITSTRALING 

Wat betreft samenvattend bewijs met betrekking tot Kåñëa’s 

aspect van brahman citeren we uit Brahmä-saàhitä (5.40), 
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   yasya prabhä prabhavato jagad-anda-koöi 

koöiñv açeña-vasudhädi vibhüti-bhinnam 

   tad brahma niñkalam anantam açeña-bhütam 

govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 

Ik vereer Govinda, de oorspronkelijke, allereerste Heer, die 

beschikt over grote macht. Zijn briljante uitstraling is het 

non-dualistische brahman, dat absoluut, volkomen compleet 

en ongelimiteerd is en dat ontelbaar veel planetaire stelsels 

manifesteert met uiteenlopende rijkdommen en vermogens 

in miljoenen en miljoenen universa.  

In Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 2.15) treffen we een ver-

dere beschrijving aan, 

koöé koöé brahmäëòe ye brahmera vibhüti 

sei brahma govindera haya aïga-känti 

De rijkdom van brahman verspreidt zich door tientallen mil-

joenen universa. Dat brahman is slechts de lichaamsuitstra-

ling van Govinda. 

Hieruit kan worden opgemaakt, dat er in feite geen sprake is 

van een onpersoonlijk aspect van God, er is alleen het per-

soonlijke aspect, maar om dit te begrijpen, moet men het juis-

te begrip hebben, zoals authentiek wordt gepresenteerd in de 

Veda’s, en men dient over de intelligentie te beschikken om 

dat begrip te kunnen toepassen. De zon voorziet in een goed 

voorbeeld. Op een afgesloten plek in de schaduw kunnen we 

naar buiten kijken en het zonlicht zien en hoewel we niet de 

schijf van de zon zelf kunnen zien, zegt een juist begrip ons, 

dat hij er wel is – dat het zonlicht geen onafhankelijk bestaan 

heeft van de zonneschijf. Op dezelfde manier kan iemand met 

de juiste kennis begrijpen, dat hetgeen verschijnt als onper-
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soonlijk brahman, in feite de schitterende, transcendentale 

uitstraling is van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré 

Kåñëa, die ook bekend is als Govinda. 

We hoeven ons niet bezig te houden met vruchteloze specu-

laties om te begrijpen hoe het onpersoonlijk brahman de 

transcendentale uitstraling van Bhagavän Kåñëa is, daarvoor 

zijn hier op Aarde praktische voorbeelden om naar te kijken. 

Bijvoorbeeld, de moderne wetenschap maakt de schatting, dat 

de zon op een afstand staat van 149 miljoen kilometer van de 

Aarde en hoewel de zon er voor ons niet groter uitziet dan 

een kleine bol aan de hemel, kan hij de Aarde verlichten en 

ontelbaar veel verschillende levende wezen laten bestaan en 

laten groeien. Zijn licht verplaatst zich met een snelheid van 

298.000 kilometer per seconde en is zo sterk, dat zijn stralen 

het op sommige plaatsen heet genoeg maken om er water in 

te koken. Als de zon deze ‘rijkdom’ kan manifesteren als on-

derdeel van de gewone natuur, is het zeker niet moeilijk te 

beschouwen, hoe de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in 

staat is een oneindig veel grotere rijkdom te manifesteren, die 

zelfs nog fenomenaler en wonderbaarlijker is. 

In het boek, Laìka Ävatära, waaruit we aan het begin van 

deze bescheiden verhandeling hebben geciteerd, wordt ver-

meld, dat Rävaëa naar de Berg Kailaça ging om met Çré Bud-

dha over impersonalisme te spreken. Çré Buddha geeft tref-

fende informatie over nirväëa, waarvan wij denken, dat onze 

lezers dit heel overtuigend vinden. Daar zegt Hij, dat nirväëa 

de manifestatie is van nobele wijsheid, die zich tot uitdrukking 

brengt als perfecte liefde voor de verlichting van iedereen. 

Welnu, de hypothese van Çaìkaräcärya postuleert, dat nirvä-
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ea een staat is van samenvloeien in de vormloze, ongediffe-

rentieerde brahman zonder eigenschappen ten behoeve van 

de laatste emancipatie van ononderbroken zegen. Hier heb-

ben we een diametrale dichotomie met betrekking tot nirvä-

ea. Het nirväëa van Viñëu Ävatära Buddha onthult een zeer 

diepgaand en mededogend niveau van bewustzijn, dat zich 

van nature tot uitdrukking brengt in het voordeel van alle 

levende entiteiten. Het nirväëa van Çaìkaräcärya daarente-

gen ontwikkelt (evenals dat van Gautama Buddha) een uit-

sterven van de individualiteit in een wezensstaat, waarin ver-

stand, zintuigen en bewustzijn zich oplossen in een soort ab-

stracte emancipatie. Hieraan kunnen we het verhulde bedrog 

herkennen, dat zijn hypothese versluiert achter een doorschij-

nende vorm van Vedänta. Dit boeddhistische atheïsme heeft 

hij in heel India genadeloos gepredikt. 

Een ander verbijsterend feit is, dat Çaìkaräcärya nadrukke-

lijk ideeën van anderen heeft geleend om het bedrog of de 

illusoire aard van het bestaan van deze wereld te postuleren 

door het met een droom te vergelijken, waarbij hij de authen-

ticiteit en realiteit van de droom ontkende. Maar zijn volge-

lingen hebben hem tegengesproken. De strikte aanhangers 

van de mäyäväda theorie, die de biografie van Çré Çaìkara 

vastlegden, schrijven precies het tegenovergestelde, waarmee 

ze de droomtheorie, die hij uitdroeg, valsificeerden. Toen de 

moeder van Çaìkaräcärya hem in haar baarmoeder droeg, 

had ze besloten haar leven te beëindigen om te ontsnappen 

aan de schande een kind te hebben verwekt in afwezigheid 

van een echtgenoot en geboorte te geven aan een gestigmati-

seerd kind. Haar vader, Mandana Miçra, werd in een droom 
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ervan op de hoogte gebracht, dat zijn ongeboren kleinzoon 

een incarnatie van Çré Çiva was en dat hij zijn dochter ten kos-

te van alles van haar zelfmoord moest afhouden. Dankzij de 

droom werd een kind geboren, dat beschikte over buitenge-

wone kwaliteiten, waarmee werd bewezen, dat de droom au-

thentiek was. Moeten we dan de theorie van de mäyävädés 

accepteren, dat dromen een illusie zijn, weer een andere ma-

nifestatie van non-realiteit? Enerzijds laten ze iedereen gelo-

ven, dat Çaìkaräcärya als baby in de baarmoeder overleefde, 

omdat zijn moeder in een droom geloofde. Anderzijds laten 

ze ook iedereen geloven, dat dromen, inclusief het droomeri-

ge bestaan van dit universum, onecht zijn, bedrog, en een her-

senspinsel van het geconditioneerde verstand. 

Sectie C 

HET ANALYSEREN VAN BRAHMA-SÜTRA 3.2.3 

Ik zou de aandacht van onze lezers graag willen richten op de 

originele titel van het onderhavige boek, Vaiñëava Vijay. De 

juiste titel zou moeten zijn, Vaiñëava Vijaya – De triomf van 

het vaiñëavisme, maar door in te gaan op ‘De biografie van het 

mayavadisme’ en zijn historische achtergrond (dat nu is geti-

teld Voorbij Nirväëa) worden de universele vedische waarhe-

den systematisch beschreven, die zijn versleuteld in de Brah-

ma-sütra (3.2.3) en op de eerste pagina van het boek worden 

geciteerd. Mijn intentie was om in overeenstemming met de 

vedische siddhänta de waarheid te presenteren, dat het ge-

zichtspunt van Çaìkaräcärya niet brahmaväda (brähmaëisme) 

was, maar ‘mayavadisme’. Zodra de gerespecteerde lezer met 
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geduld en aandacht door dit hele essay is gegaan, zal hij heel 

gemakkelijk begrijpen, dat brahman niet çünya (leeg) is. De 

almachtige, energetische hoofdentiteit, Çré Kåñëa, is de eige-

naar van alle vormen van energie en de Allerhoogste Be-

stuurder van de inferieure, begoochelende energie, genaamd 

mäyä, en van de superieure, spirituele energie. Dit zijn waar-

heden, die overduidelijk door alle geschriften worden onder-

bouwd. 

Bij de uiteenzetting van de oorspronkelijke identiteit en ka-

rakteristieken van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

wordt tevens de Allerhoogste Absolute Waarheid beschreven, 

zoals in Çrémad-Bhägavatam (1.2.11) wordt aangetroffen, 

vadanti tat tattva-vidas yaj jïänam advayam 

brahmeti paramätmeti bhagavän iti çabdyate 

Grote zieners van de waarheid, die de natuur van de Abso-

lute Waarheid waarnemen, beschrijven dezelfde non-duale 

realiteit op drie manieren, als brahman, Paramätmä en Bha-

gavän. 

Na dit vers noemt Çrémad-Bhägavatam de namen van incarna-

ties, zoals Räma, Nåñiàha en Väraha, enzovoort, die belicha-

mingen van het principe van brahman zijn, almachtige per-

soonlijkheden, die het totaal van de drie waarheden in het 

vers hierboven omvatten. Dit Allerhoogste energetische prin-

cipe wordt opgesomd met het volgende vers uit Çrémad-

Bhägavatam (1.3.28), 

ete cäàça-kaläù puàsaù kåñëastu bhagavän svayam 

Alle bovengenoemde incarnaties zijn hetzij plenaire delen 

of delen van plenaire delen van de Allerhoogste Persoon-
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lijkheid Gods, maar Çré Kåñëa is de oorspronkelijke Per-

soonlijkheid Gods, de bron van hen allemaal.  

Afgezien hiervan beschrijven de geshriften op vele plaatsen 

het principe van brahman als Parabrahma of Paramabrahma. 

Bovendien heeft Çaìkaräcärya in veel gevallen de uitdrukking 

ätmä onjuist vervangen door Paramätmä. We moeten begrij-

pen, dat brahman en ätmä verschillend zijn van Parama, de 

Allerhoogste. Zowel Parama-brahman en Param-ätmä zijn 

onweerlegbaar bewezen te refereren aan de Parama, het Al-

lerhoogste Absolute Principe. En een ander sterk feit is, dat 

er nergens een voorbeeld is te vinden van het woord Parama, 

dat wordt gebruikt als voorvoegsel van het woord Bhägavata, 

dus een term als Parama-Bhagavän bestaat niet. Dit is een 

waterdicht bewijs, dat het Bhägavata principe in werkelijkheid 

het hoogste principe of de hoogste waarheid is en niet het 

principe van brahman – brahman is niet Paraman.
2
 In de Ve-

dänta-sütra wordt de eerste vraag van Vedavyäsa over de aard 

en persoonlijkheid van brahman beantwoord met het eerste 

aforisme, athäto brahma jijïäsä, dat Çré Kåñëa, de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods, verklaart brahman te zijn en zowaar 

niet Çaìkaräcärya’s idee van een onpersoonlijk, impotent 

brahman. 

Çaìkaräcärya beweert, dat “brahman onmachtig is en niet 

over energie beschikt, dus hoe kan hij beschikken over het 

vermogen te scheppen, in stand te houden en te vernietigen. 

                                                 

 

2
  Het zou overbodig zijn te zeggen, de 'allerhoogste-allerhoogste' door de 

term 'Parama-Bhagavän’ te gebruiken. Het woord Bhagavän is gereser-

veerd voor 'Hij, die de Allerhoogste is'. 
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Wanneer brahman echter onder invloed komt van mäyä, de 

begoochelende, materiële energie, wordt hij een jéva en als 

jéva is hij de uitvoerder van de schepping, instandhouding en 

vernietiging. Degene, die alle actie uitvoert, is de met mäyä 

gegriefde brahman. In deze hoedanigheid kan brahman niet 

langer brahman worden genoemd, want hij bevindt zich nu in 

de categorie van de jéva.” 

Dit is het belangrijkste argument van de mäyäväda filoso-

fen. Om deze reden is Çaìkaräcärya een mäyävädé. Hij is geen 

ware, onvermengde brahmavädé. We hebben het vers van de 

Brahma-sütra, dat begint met ‘mäyämatrantu’, vooraan in het 

boek geplaatst om de bovenstaande gezichtspunten te illustre-

ren en de dubieuze en speculatieve argumenten van Çré Çaì-

kara bloot te leggen, die geschreven staan in zijn mäyäväda 

commentaar op dit vers. 

Sectie D 

DROMEN ZIJN GEEN BEDROG 

Çaìkaräcärya beweerde, dat zowel het proces van de schep-

ping als de schepping zelf onecht zijn. Volgens hem is zelfs 

God, het Allerhoogste Wezen, onecht. In zijn poging het idee 

van bedrog te bewaren omfloerste hij de ware betekenis van 

het woord ‘mäyä’, dus zelfs de mäyäväda definitie van het 

woord ‘mäyä’, die hij voorstelde, is intrinsiek onjuist. Omdat 

hij zijn theorie wilde bewijzen, dat de schepping onecht is, 

ging hij mäyä met een droom gelijkstellen, alsof beide waren 

gegondvest op hetzelfde principe. Bij het analyseren van de 

wezenlijke vorm en aard van een ware substantie trachtte hij 
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de waarheid te verdraaien en liet iedereen geloven, dat het 

onecht was – zo droom, zo schepping. 

Het is waar, dat dromen evenals andere activiteiten en er-

varingen van de geconditioneerde jéva, die wordt begoocheld 

door mäyä, doorgaans onecht zijn. Omstandigheden en objec-

ten enzovoort, die de jéva in zijn dromen ziet, wanneer hij 

slaapt, hebben niet hun volledige en ware vorm en zijn niet in 

hun ware dimensies aanwezig, dus zijn ze allemaal onecht. 

Het belangrijke punt, dat we duidelijk willen maken is, dat 

de Allerhoogste Godheid als een realiteit eeuwig in het oor-

spronkelijke zelf van de jéva, in zijn ziel, aanwezig is. Aange-

zien de Allerhoogste Godheid inherent over het vermogen 

beschikt om het universum te scheppen, beschikt de jéva (die 

een kleine, transcendentale vonk is van de marginale energie 

van God) van nature ook in zijn hart over het mystieke ver-

mogen om dromen te scheppen. Het gevolg is, dat veel dro-

men blijken waar te zijn. De belangrijkste reden hiervoor is, 

dat de jéva beschikt over de kwaliteit van satyasaìkalpatä, of 

de vastbeslotenheid om een verlangen te verwezenlijken. Een 

geschikt voorbeeld is Sankaraka’s grootvader van moeders 

zijde, Maghamaëòana, die in een droom hoorde, dat zijn 

dochter Çaìkara in haar baarmoeder droeg. Deze droom be-

wees absoluut waar te zijn en ontkracht Çaìkaräcärya’s stand-

punt overduidelijk, dat dromen onecht zijn. Het is onlogisch 

en onredelijk om vol te houden, dat over het algemeen dro-

men onecht zijn. Bovendien is hetgeen in een droom ver-

schijnt nooit helemaal onecht. Over het algemeen nestelt zich 

in het hart van de jéva hetgeen, dat bestaat en waarmee hij 

enige ervaring heeft gehad en dat een voelbare, psychische 
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indruk heeft achtergelaten en dat vervolgens verschijnt in een 

droom. De essentie is, dat de schepping enzovoort, die wordt 

uitgevoerd onder invloed van het begoochelende vermogen 

(mäyä) van de Allerhoogste Bestuurder, niet onecht is, zoals 

volgens Çaìkaräcärya’s idee van de droom, maar is bewezen 

een proefondervindelijke, verifieerbare realiteit te zijn. 

Sectie E 

TWEE VORMEN VAN MÄYÄ EN DE DEFINITIE VAN 

‘CHÄYA’ & ‘PRATIBIMBA’ 

Volgens de Veda’s is de materiële schepping als product van 

het mäyä-vermogen per definitie illusoir (bedriegelijk), want 

de schepping is tijdelijk en veranderlijk. Desondanks vormt de 

schepping een schaduwbeeld van Vaikuëöha, de spirituele 

wereld, die zich buiten de invloed van het begoochelende 

mäyä-vermogen bevindt. 

De betekenis van dvibidha is tweeledig en wijst op het on-

derscheiden verschil tussen Bhagavän en de levende wezens 

en op het onderscheiden verschil tussen de eeuwige, spirituele 

werelden en de tijdelijke, materiële werelden. Deze zijn dui-

delijk niet één, zoals het mayavadisme voorstaat. De beteke-

nis van mäyä is illusie. Hier wijst het woord ook op twee on-

derscheiden vormen van mäyä: yogamäyä en mahämäyä.  

Het woord mäyä wordt in de geschriften veelvuldig ge-

bruikt. Het was niet de wens van Çréla Vyäsa, dat yogamäyä 

en mahämäyä in dezelfde groep werden ondergebracht en als 

één werden beschouwd. In de Veda’s en de Upaniñadä’s 

wordt mahämäyä beschreven als de schaduw van yogamäyä, 
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die een transcendentale, spirituele energie in het eeuwige spel 

van Çré Kåñëa is. Een schaduw is een replica of een afbeelding 

van een vorm geproduceerd door de speling van het licht en is 

geen reflectie. Een schaduw is onafscheidelijk verbonden aan 

zijn object of vorm, terwijl een projectie altijd van zijn object 

afhankelijk is. De meest cruciale, onderscheidende eigenschap 

is, dat de intrinsieke vorm van yogamäyä als haar afbeelding 

wordt geprojecteerd op mahämäyä. Dit betekent, dat yoga-

mäyä haar eigen vorm repliceert en over mahämäyä heenlegt. 

Mahämäyä is verstoken van de kwaliteiten en vruchten, waar-

over yogamäyä beschikt. Deze waarheid is versleuteld in de 

woorden van Brahma-sütra – mäyämatrantu. Om dit punt 

nader te classificeren moeten we een analogie geven. 

In de uitdrukking ‘kärtsnyenäbhivyakta svarüpatvät’ bete-

kent het woord kärtsnyena ‘in zijn volledigheid’ en het voor-

voegsel abhi betekent ook ‘geheel’, of ‘in totaal’. In de scha-

duw van een persoon zien we de afbeelding van het lichaam, 

maar in die schaduw kunnen we geen intrinsieke kwaliteiten 

en kenmerken van de persoon waarnemen, noch zijn fysieke 

trekken en persoonlijkheid. Het wit van de ogen, de schoon-

heid en charme van het gezicht, de kleur van het haar, de 

schoonheidsvlekjes of aangeboren kenmerken kunnen geen 

van alle in zijn schaduw worden waargenomen. Bovendien, als 

iemands schaduw samenvalt met die van iemand anders, kun-

nen de twee niet van elkaar worden onderscheiden, ook al 

behouden de echte personen, die voor het licht staan, hun 

individuele, fysieke entiteit. Dus de schaduw kan ons een al-

gemeen idee geven van het eigenlijke object, maar niet zijn 

details en onderscheidende trekken. Een schaduw laat niet 
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zien, of de eigenaar ervan een lichte of een donkere huid 

heeft. De verschillen tussen yogamäyä en mahämäyä functio-

neren op basis van overeenkomstige principes en terwijl er 

een paar bestaande overeenkomsten zijn tussen de wereld van 

mahämäyä en die van yogamäyä, blijven ze eeuwigdurend 

afzonderlijke werelden. Bij het zien van de vernietigbaarheid, 

veranderlijkheid, grofheid, inferieuriteit en tijdelijke aard van 

de schepping, het universum waarin we leven, zou het een 

grove onzorgvuldigheid zijn om te denken, dat dezelfde ka-

rakteristieken en natuur ook worden aangetroffen in het spiri-

tuele gebied van Vaikuëöha.  

We spraken eerder van schaduwen, die elkaar overlappen 

en het onmogelijk maken om de personen op basis van die 

schaduwen afzonderlijk te identificeren en omgekeerd. Wel-

nu, zelfs als twee jongemannen naast elkaar zouden staan met 

hun individuele schaduwen, die langs elkaar heen vallen, zou 

het uiterst moeilijk zijn om ieder individu afzonderlijk te iden-

tificeren.  

Met het volgende voorbeeld zouden we graag het verschil 

willen aantonen tussen chäyä, schaduw, en pratibimba, reflec-

tie of weerspiegeling. Çaìkaräcärya heeft getracht de onecht-

heid van dit universum aan te tonen door te suggereren, dat 

de twee – schaduw en reflectie – één en dezelfde zijn. De 

maan werpt zijn schaduw niet op het water, maar zijn reflectie 

(weerspiegeling) wordt op het oppervlak van het water ge-

zien. Als het water, dat de maan weerspiegelt, wordt bewo-

gen, beweegt ook de reflectie van de maan. Dit betekent ech-

ter niet, dat de maan zelf beweegt. Dit is de basis van het ver-

schil tussen schaduw en reflectie (chäyä en pratibimba). Een 
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ander verschil ontstaat door de werking van het spiegelbeeld. 

Als iemand zijn rechter hand beweegt, doet zijn schaduw het-

zelfde, maar het spiegelbeeld laat de verkeerde hand zien, 

omdat de reflectie tegenover het object of de persoon staat – 

dat wil zeggen, in de reflectie beweegt zijn linker hand, omdat 

de reflectie het (omgekeerde) spiegelbeeld laat zien. Daarom 

betrof het filosofische dwaalspoor van Çaìkaräcärya de gelijk-

stelling van schaduw en reflectie, waarmee hij de hypothese 

van mäyäväda verder verdiepte. 

Sectie F 

ZES VEDISCH FILOSOFISCHE SCHOLEN, VIER ZIJN 

ATHEÏSTISCH 

Mäyävädés zijn atheïsten en derhalve kunnen de atheïsten 

denken, dat de mäyävädés tot hun sampradäya, school van het 

denken, behoren, hetgeen van Çaìkaräcärya, de stichter van 

het mayavadisme, ook een atheïst zou maken. Het atheïsme is 

op het ogenblik in diverse vormen en stijlen overal aanwezig 

en hier willen we het etymologische aspect van het woord 

‘atheïsme’ analyseren. De mens gebruikt taal primair om te 

communiceren. De geleerden van etymologie [oorsprong en 

geschiedenis van woorden –vert.] hebben met het doel om de 

intrinsieke betekenissen van woorden te begrijpen verschil-

lende takken van studie en expressie ontwikkeld, zoals gram-

matica, dichtkunst, filosofie, enzovoort. Wat betreft filosofie, 

zijn er verscheidene scholen van het denken in verschillende 

delen van de wereld. In India zijn zes vooraanstaande scholen 

voor filosofie, die na zeer lange tijd in de huidige tijd zijn aan-
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geland. Deze worden hieronder met hun belangrijkste procu-

rator genoemd. 

 Kanada’s atomische theorie van Vaiçeñika 

 Gautama Åñi’s systeem van logica en retoriek (Nyäya) 

 Wijze Kapila’s school van Säìkhya 

 Pataïjali’s Yogasysteem 

 Jaméni’s Mémäàsa (dat suggereert, indien er een God is, is 

hij niet almachtig) 

 Çréla Vyäsa’s Uttara-mémäàsa, ook bekend onder diverse 

andere namen, zoals Brahma-sütra, Vedänta-darñana, Sari-

rika-sütra, enzovoort. 

Van deze zes filosofische scholen dragen Nyäyä en Vaiçeñika 

bij aan overeenkomstige gezichtspunten, terwijl Säìkhya en 

Yoga filosofisch ook veel in overeenkomst hebben. Deze vier 

zijn in India bekend als atheïstische scholen. De andere twee, 

Pūrva-mémäàsa en Uttara-mémäàsa, worden beschouwd als 

theïstische scholen. Pūrva-mémäàsa stelt vele vragen in de 

vorm van thesen, die dan worden beantwoord in de Brahma-

sütra. De filosofie van Çréla Vyäsa, die in deze antwoorden 

wordt uitgeengezet, heet Uttara-mémäàsa, of samenvattende 

conclusies. Het aantal theïstische scholen kan dus in de meest 

strikte zin worden gereduceerd tot alleen deze ene school – 

Uttara-mémäàsä of Vedänta-darçana. De andere kunnen in 

de ware zin van het woord geen theïstisch filosofische scholen 

worden genoemd. 

De redenen dienen te worden besproken, waarom de eerste 

vier scholen van het denken atheïstisch worden genoemd. Ze 

aanvaarden niet het gezag van de Veda’s, noch erkennen ze 
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het bestaan van God, het Allerhoogste Wezen. Deze vier 

scholen worden gecategoriseerd als atheïstisch filosofische 

scholen, omdat ze tot vandaag de dag nooit hebben bijgedra-

gen aan de waarheid, dat er een Allerhoogste Bestuurder is, 

die almachtig is, die de energetische bron en de Allerhoogste 

brahman is. De algemene definitie van de term ‘atheïsme’ of 

atheïstisch is de filosofie of de persoon, die het Allerhoogste 

Wezen niet aanvaardt als de eigenaar van onbevattelijke ver-

mogens, als almachtig, en die het onmogelijke mogelijk kan 

maken. Ze beweren, dat de vedische geschriften een fout ma-

ken door te zeggen, dat God het universum schiep. De per-

soonlijke God of Allerhoogste Bestuurder wordt nergens in 

hun boeken en filosofie genoemd of beschreven. 

De boeddhisten aanvaarden ook niet het bestaan van een 

Allerhoogste Persoonlijkheid, ze respecteren de Veda’s en 

hun voorgangers niet en daarom zijn ze atheïsten, die in de 

categorie van mäyävädés worden geplaatst. Ware religie moet 

noodzakelijkerwijs theïstisch zijn. Hoe kan een religieuze filo-

sofie beweren theïsme te propageren zonder God te aanvaar-

den? Een religie zonder God is een comfortabele theorie voor 

geconditioneerde zielen, die geen idee hebben van de mense-

lijke natuur, de materiële wereld, het proces van de schepping 

en het hoogste doel van hun bestaan. Verstokte atheïsten 

walgen van het idee, dat zij – evenals al het andere in de kos-

mische schepping – onder het beheer en de jurisdictie staan 

van een Allerhoogste Wezen. Als ze alleen maar in overwe-

ging zouden nemen, dat van eeuwig geluk geen sprake kan 

zijn door te trachten zijn identiteit in het niets of in brahman 

te ontbinden. Als ze zich daarentegen zouden onderwerpen 
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aan de lotusvoeten van de bron van alle zegen en geluk, de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, zou hun leven worden 

getransformeerd. 

Sectie G 

MÄYÄVÄDÉS ZIJN ATHEÏSTEN  

De non-dualistische boeddhisten en de monistische volgelin-

gen van Çaìkaräcärya zijn allemaal mäyävädés en zijn als zo-

danig atheïsten. De afgeleide betekenis van nästika – atheïst is 

na + asti wordt nästi – is ‘datgene dat niet bestaat’. Degenen 

die beraadslagen over een filosofie gebaseerd op de premisse, 

dat niets bestaat, worden nästikas genoemd. Alle etymologen 

zijn het er unaniem over eens, dat de definitie van atheïst is: 

iemand die alles ziet als bedrog (dat wil zeggen, iemand die 

geen enkele ware of echte substantie heeft gezien; iemand die 

onophoudelijk het bestaan van alles ontkent en geen informa-

tie heeft over het bestaan van enige echte substantie). 

De atheïsten beweren over het algemeen, dat God geen ge-

daante, kwaliteiten, persoonlijkheid, macht, vermogen en 

energie heeft. Ze ontkennen voortdurend het bestaan van wat 

dan ook. De belangrijkste filosofen, die dit idee van God en 

dit inductieve proces van kennisverwerving hebben gestaafd, 

zijn die van de Çaìkaräcärya school. Ondanks dit offensieve 

standpunt hebben de volgelingen van de vedische religie (sa-

nätana-dharma) hen niet uitgestoten, omdat ze nog andere 

atheïstische groepen hebben, die ook de authoriteit van de 

Veda’s en Upaniñadä’s enzovoort niet aanvaarden. Het be-

drog van Çaìkaräcärya werd immers snel genoeg blootgelegd, 



VOORBIJ NIRVÄËA  

__________________________________________________________________________ 

188 

aangezien noch de Veda’s noch de Upaniñadä’s atheïstische 

gezichtspunten en filosofieën sanctioneren, die dicteren, dat 

God onpersoonlijk, onmachtig enzovoort is. De vedische ge-

schriften hebben voorzegd, dat het bedilzieke IJzeren Tijd-

perk van Kali zou worden doordrenkt met atheïsme en ideeën 

van asuras (demonen). Entiteiten met een demonische aard 

zijn afgunstig op God, omdat Hij de transcendentale autocraat 

en de ‘enige genieter’ is, een positie, die ze nimmer kunnen 

aannemen. Ze zijn verontwaardigd over het feit, dat mensen 

slechts een deeltje van Hem zijn en dat ze zijn bedoeld om 

van te worden genoten door de Allerhoogste Genieter, God. 

De atheïsten weigeren keihard de transcendentale filosofie te 

aanvaarden, dat zij – evenals alle andere wezens – oneindig 

kleine deeltjes van het Oneindige Geheel zijn. Ze worden niet 

aangetokken door het idee, dat ze zich verbinden met een 

staat van zuiver plezier, die ze nooit eerder hebben ervaren, 

zodra ze deze afgunstige mentaliteit opgeven en zich neerleg-

gen bij hun eeuwige, ondergeschikte positie ten opzichte van 

de Allerhoogste Persoon. 

Door hun constante ontkenning van het bestaan van een 

Allerhoogste Genieter en hun onvermoeibare strijd om hun 

individualiteit en bestaan te ontbinden door samen te willen 

vloeien met het niets en brahman is het enige plezier, dat de 

mäyävädés kunnen ervaren, de zegen van diepe onwetend-

heid. Dit is onwetendheid met betrekking tot de intrinsieke 

aard van hun eeuwige zelf, de aard van de tijdelijke wereld, 

waarin ze leven, en de aard van de schepper van beide. 
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Sectie H 

DE DUISTERE DIMENSIES VAN HET MAYAVADISME  

We vragen onze lezers permissie om met een paar laatste 

woorden af te sluiten. Het is geen eenvoudige taak om een 

samenvattend essay over mayavadisme te schrijven vooral 

gezien de beperkingen van de bondigheid, die wedijveren met 

de omvang van het onderwerp en de overvloed aan beschik-

bare referenties. Ondanks deze uitdaging is het ons doel en 

onze eerste motivatie geweest om een fundamenteel, inclusief 

en stevig begrip van het onderwerp neer te zetten en het zo 

omvangrijk te maken als de beperkingen van één boek toela-

ten. Om dit te bereiken zijn we uitgerust met een scala aan 

authentieke teksten en geschriften, die diepe inzichten in alle 

spirituele onderwerpen bieden. Voor dit moment zouden we 

graag willen afsluiten met het bespreken van enkele verzen uit 

Hoofdstuk Zestien van de Bhägavad-gétä.  

De Gétä is door talloze generaties wereldwijd geprezen als 

een boek van diepe, spirituele wijsheid. Een van de vele rede-

nen, waarom het zulke lofprijzing en erkenning heeft aange-

trokken, is vanwege het epos, Mahäbharata, de vijfde Veda, 

gecomponeerd door Çréla Vyäsadeva in 100.000 verzen, dat dit 

epos in de literaire wereld een uniek en ongeëvenaard mees-

terwerk maakt. Eén hoofdstuk van dit epos is de Bhägavad-

gétä, een buitengewone verhandeling, die de omvangrijke leer-

stof van de Veda’s, Upaniñadä’s, Puräëa’s en andere epische 

werken, zoals de Mahäbharata en Rämayana, inkapselt. De 

Bhägavad-gétä is het fundament, van waaruit men in staat is 

de vertrouwelijke en uiterst esoterische materie van Çrémad-
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Bhägavatam binnen te gaan. De leerstof van de Gétä wordt op 

een simpele manier gepresenteerd, waarbij de diepgang van 

de wijsheid niet wordt verdund, waarbij geen oppervlakkige 

voorstudie wordt gemaakt, of iets wordt versleuteld. De uit-

werking van de hoogste waarheden wordt helder gepresen-

teerd en is voor de gewone man gemakkelijk te begrijpen. 

In onze samenleving van vandaag de dag, waarin corruptie 

in een alarmerend tempo toeneemt, presenteren bedriegers 

gekleed in de saffrane kledij van religieuze personen een vol-

slagen verminkte betekenis van de Bhägavad-gétä. Eeuwen 

lang heeft de Gétä opgetreden als een spiritueel baken, dat het 

pad van zelfrealisatie en Godrealisatie verlichtte. De Gétä zet 

de hoogste wijsheid en de Absolute Waarheid overduidelijk 

uiteen. Deze zogenaamd religieuze onderwijzers echter heb-

ben de ware betekenis van de Gétä totaal omgebogen, waar-

mee ze de onschuldige massa misleiden en exploiteren om 

atheïsten te creëren. Deze bedriegers willen de Absolute 

Waarheid al Zijn vermogens en eigenschappen ontnemen en 

Hem voorstellen als brahman, die onmachtig en vormloos is. 

Dit is de religie van de äsuras gepredikt in naam van de Bhäg-

avad-gétä. De Gétä veroordeelt dergelijke, demonische ge-

zichtspunten ten zeerste; het Allerhoogste Wezen, Çré Kåñëa, 

vertelt Arjuna in de Bhägavad-gétä (16.5) het volgende, 

daivé sampad vimokñäya nibandhäya äsuri matä 

mä çucaù sampadaà daivém abhijäto’si päëòava 

Bovenzinnelijke kwaliteiten zijn geleiders van bevrijding, 

terwijl demonische kwaliteiten de oorzaak zijn van gebon-

denheid. Wees niet verdrietig of bevreesd, O zoon van Päë-
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òu, jij bent geboren uit goddelijke, transcendentale kwalitei-

ten. 

Çré Kåñëa vertelt Arjuna, dat de gevolgen van het hebben van 

demonische kwaliteiten (äsuri) uiterst pijnlijk en vol lijden 

zijn. De levende wezens zoeken van nature naar plezier, vrede 

en geluk en om hen bij die zoektocht te helpen wordt hier 

uitgelegd, dat demonische kwaliteiten alleen vragen om ver-

driet en mismoedigheid. Dit vers adviseert daarom, dat men 

de ontwikkeling van demonische kwaliteiten dient te vermij-

den om rust en geluk te vinden. Demonen, zoals Rävana, 

Kumbhakarna, Hiraëyakça, Hiraëyakaçipu en Kaàsa, werden 

allemaal in verheven brahmaanse families geboren. Door het 

lezen van hun biografieën komt men tot de slotsom, dat de 

demonische aard, zijn gewoonten en religieuze praktijken tot 

extreme frustratie leiden en uitmonden in een ellendige en 

ontijdige destructie. De instructies van Çré Kåñëa in de Bhäga-

vad-gétä zijn bedoeld voor het hoogste goed van de hele men-

sengemeenschap, die wankelt onder de sinistere effecten van 

het huidige Kali-yuga. Om deze instructies effectief te laten 

zijn moeten ze op de juiste wijze worden gepropageerd in hun 

oorspronkelijke vorm en betekenis. 

Aldus wordt gezegd in Gétä-mahätmya, 

gétä sugétä karttvyä anyaiù çästravistaraiù 

yä svayaà padmanäbhasya mukha-padmäd viniùsåtä 

De Bhägavad-gétä dient constant te worden gezongen of 

gechant. Wat is derhalve de noodzaak van het aanbieden 

van andere geschriften? Dit komt, omdat de spreker van de 

Gétä de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa Zelf 

is. 
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Aangezien Çré Kåñëa Zelf deze instructies geeft, kunnen we ze 

allemaal zonder aarzelen ontvangen en eren. Çré Kåñëa 

spreekt de Gétä voor het goed van alle levende entiteiten en 

nodigt ons persoonlijk uit om naar Hem en Zijn eeuwige 

woonplaats te komen, onze laatste bestemming. Onze relatie 

met Hem in die eeuwige plaats zal iedereen rust en geluk 

schenken. Wat is gunstiger en fortuinlijker dan dit? Nu we dit 

weten, wordt het onze verantwoording om de leerstof van de 

Gétä te omarmen en vooruitgang te maken op het pad van 

devotie aan de Allerhoogste Persoon. Hiermee kunnen we het 

droge, gevoelloze pad van onpersoonlijke kennis afwijzen, dat 

het hart geleidelijk bederft met het vergif van trots en afgunst. 

Çréla Vyäsadeva heeft dezelfde instructie gegeven in Vedänta-

darçan, waarin hij bevestigt, dat het pad van toewijding aan 

alles superieur is. Empirische, inductieve kennis kan niemand 

ooit belonen met de hoogste bevrijding. Het kroonjuweel van 

alle geschriften, Çrémad-Bhägavatam (10.2.32), zegt, 

   ye’nye’ ravindäkña vimukta-mäninas tvayy 

asta-bhäväd aviçuddha buddhayaù 

   äruhya kåcchreëa paraà padaà tataù 

patanty ado’nädåta-yuñmadaìghrayaù 

Çré Brahmä zegt: “O lotusogige Heer, ofschoon niet-

toegewijden, die zware soberheden en boetedoening onder-

gaan om perfectie te bereiken, kunnen denken te zijn be-

vrijd, is hun intelligentie onzuiver. Hoewel ze kunnen op-

stijgen tot het niveau van onpersoonlijk brahman-realisatie, 

vallen ze van hun positie van ingebeelde superieuriteit, om-

dat ze nalaten Uw lotusvoeten te vereren.”  

In Bhägavad-gétä (16.6) zegt de Allerhoogste Persoon, Çré 

Kåñëa, in niet mis te verstane bewoording, 
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dvau bhüta-sargau loke’smin daiva äsura eva ca 

daivo vistaraçaù prokta äsuraà pärtha me çåëu 

O zoon van Påthä, er zijn in deze wereld twee soorten gecre-

eerde wezens. De ene wordt de goddelijke genoemd en de 

andere de demonische soort. Ik heb jou de goddelijke kwali-

teiten reeds uitgebreid uitgelegd. Hoor nu van Mij over de 

demonische soort. 

Een dergelijk vers wordt aangetroffen in de Padma Puräëa, 

dvau bhüta svargau loke’smin äsura eva ca 

viñëu bhaktaù smrto daivaù äçurastad-viparyyah 

De eerste regel van dit vers is hetzelfde als in de Bhägavad-

gétä. De tweede regel betekent het volgende, 

De toegewijden van de allerhoogste Çré Viñëu delen de kwa-

liteiten van de devas (halfgoden), terwijl de niet-toegewijden 

zich in de categorie van demonen bevinden. 

Dit gezichtspunt weerklinkt in alle geopenbaarde geschriften. 

Rävaëa was extreem sterk en een van de meest prominente 

demonen, die de wereld heeft gekend. Hij vereerde persoon-

lijk Cämuëòä Devé (een gedaante van de halfgodin, Durga) in 

een tempel binnen het paleiscomplex. Helaas heeft hij nooit 

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Räma, vereerd, die 

op dat moment op Aarde manifest was. Verre van het dienen 

van Çré Räma en Zijn eeuwige energie, Sétädevé, had de de-

monenkoning, Rävaëa, de brutaliteit om Koningin Sétä te 

ontvoeren en een abominabel voorbeeld aan de wereld te 

stellen. 

De eerste overweging voor alle monisten en impersonalis-

ten, hun voornaamste zorg boven alle andere is, dat Parama-

brahman, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, altijd moet 
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worden beschreven als onmachtig en vormloos. De poging om 

Hem Zijn goddelijke attributen te ontnemen wordt perfect 

gesymboliseerd door de poging van Rävaëa om de eeuwige 

metgezellin en śakti van de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods te ontvoeren. Om de wereld te leren, dat mäyävädés een 

demonische aard hebben, moest de Allerhoogste Godheid 

Rävaëa persoonlijk verslaan. Hoewel Rävaëa volijverig Dur-

ga-devé vereerde, was ze niet in staat hem te beschermen en 

wilde ze dat ook niet. Trouwens, ze zou nooit haar relatie als 

liefdevolle dienares van haar eigen Heer verloochenen. In 

plaats daarvan assisteerde ze de Allerhoogste Heer om het 

eind van Rävaëa te bewerkstelligen door zijn verering af te 

wijzen en hem zonder wroeging op te offeren, waarmee ze het 

noodlot illustreerde van zielen, die proberen op deze manier 

wereldse macht te exploiteren. 

Verstokte mäyävädés zijn atheïstische asuras, die de Aller-

hoogste Persoon vijandig gezind zijn. Waar de Padma Puräëa 

duidelijkheid gaf over de demonische eigenschappen van 

atheïstische mäyävädés, spreekt de Bhägavad-gétä zelfs nog 

uitdrukkelijker over de diabolische aard van zulke monisten. 

   asatyam apratiñöhaà te 

jagad ähur anéçvaram 

   aparaspara-sambhütaà 

kim anyat käma-haitukam 

Bhägavad-gétä (16.9) 

Ze zeggen, dat deze wereld onecht is, dat hij geen fundering 

heeft en dat er geen God is, die hem bestuurt. Hij wordt ge-

produceerd uit seksueel verlangen en kent geen andere oor-

zaak dan lust. 
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De mäyävädés zien behoedzaam af van uitlatingen over de 

mannelijke en vrouwelijke principes, die betrokken zouden 

zijn bij het produceren van zoiets fantastisch als de kosmische 

manifestatie. De essentie van de hypothese van mäyäväda is 

de wereld te beschouwen als onecht, abstract en als een 

droom. Daarom kan op basis van de beschrijvingen van Çréla 

Vyäsadeva en de verklaring van de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods, Çré Krsna, zonder twijfel worden aangetoond, dat 

mäyävädés een demonische aard hebben. Existentialisten, 

zoals Carvaka, geloofden ook niet in een God als schepper en 

instandhouder van alles, noch geloofde hij in een leven na de 

dood. Zijn gezichtspunten kunnen in zijn eigen woorden wor-

den opgesomd, 

åëaà kåtvä ghåtaà pibet yävajjévet sukhaà jévet 

bhasmé-bhütasya dehasya punarägamanaà kutaù 

Zolang men leeft, moet men gelukkig zijn, eten, drinken en 

plezier maken, zelfs ten koste van het maken van schulden 

of het plegen van diefstal. Wanneer het lichaam na de dood 

wordt toevertrouwd aan de vlammen, hoe kan het lichaam 

dan weer uit zijn as verrijzen? 

Mäyävädés aanvaarden de authoriteit van God niet. Degene, 

die het hele materiële universum schept, in stand houdt en 

vernietigt, wordt gedegradeerd naar het niveau van een ge-

wone jéva en zou ook verstoken zijn van energie en gedaante. 

Zo zien we, dat Çaìkaräcärya over brahman in verschillende 

gradaties spreekt. Bijvoorbeeld, ‘ekam eva advitéyam brahma’ 

– De-Ene-zonder-dualiteit ‘brahman’ is onpersoonlijk, maar 

de bestaande ‘schepper-instandhouder-vernietiger’ brahman 

wordt de gevangene van mäyä en schept, houdt in stand en 
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vernietigt dit universum op basis van onwetendheid; terwijl 

brahman ook wordt gecategoriseerd als jéva. Soms kennen de 

monisten brahman op genadevolle wijze de titel Éçvara, be-

stuurder, toe. Wanneer brahman horig is aan mäyä, of wordt 

bedekt door onwetendheid, krijgt hij de nomenclatuur van 

éçvara. Om echter de term éçvara op de jéva toe te passen is 

zinloos, want volgens hun logica wordt de kleinste fractie van 

brahman, die door onwetendheid wordt bedekt, gekend als 

jéva en is in werkelijkheid niet-bestaand. Hieronder citeer ik 

een paar verzen uit de Siddhänta-ratnamäla, 

advaita vädinäà brahma nirviçeñaà vikalpitam 

brahma tu brahmasütrasya såñöi-sthity ädi-käraëam 

dåñövä evaà nirmitaà väkyam mukhyaà gauëam iti dvayam 

brahmaëo lakñaëe bhedau jïäninäà çobhate katham 

‘janmädyasya yato’ väkye brahma saçaktikaà bhavet 

klévena çaktihénena såñöyädi sädhyate katham 

çakténäà parihäre tu pratyakñädi prabädhate 

çästra-yuktyä vinä vastu nästikenädåtaà hi tat 

Deze twee fragmenten beschrijven, hoe het idee van monisten 

over brahman vormloos en onpersoonlijk, nirviçeñam, is. Als 

consequentie van dit idee zou het voor een vormloze, niet-

kwalitatieve brahman onmogelijk zijn om de energieke hande-

lingen van schepping, instandhouding en vernietiging uit te 

voeren. Om die reden formuleren ze de filosofie, dat brahman 

een primaire natuur en een secundaire natuur heeft. De pri-

maire natuur is de oorsprong van het universum, terwijl de 

ondergeschikte, secundaire natuur inherent ondoorgrondelijk 

is. Volgens de filosofie van Vedänta-darçana van Çréla Vyäsa 

in de Brahma-sütra echter, bevestigt het vers, dat begint met 
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janmädyasya yathaù, dat brahman de oorzaak van de schep-

ping is. Als brahman de oorzaak van de schepping is, kan Hij 

zeker niet onmachtig, niet-kwalitatief en onpersoonlijk zijn. 

Bij het zien van de conclusies van de Veda’s en de Vedänta 

over deze materie hebben de mäyävädés de denkbeeldige on-

derscheidingen van mukhya (voornaamste) en gauëa (secun-

dair) aan de natuur van brahman opgedrongen. Hoe kunnen 

intelligente jïänés (filosofen) zulke afwijkingen en vooroorde-

len aanvaarden? Het woord advaita impliceert afwezigheid 

van dualiteit en dus de afwijking, dat brahman in twee catego-

rieën (mukhya en gauëa) valt, is feitelijk een onlogische filo-

sofie. Als brahman in werkelijkheid vormloos is en geen ei-

genschappen heeft, is hij onmachtig – dus hoe kan iemand, die 

impotent is en geen energie heeft, tot enige vorm van creatie 

in staat zijn? Door deze ideeën nauwgezet te inspecteren 

kunnen we zien, dat de atheïsten en mäyävädés een concept 

voorstaan, dat door de geopenbaarde geschriften niet wordt 

gedragen. Vrome zielen echter met een oprechte natuur en 

daivika (goddelijke) kwaliteiten kunnen deze uitgedokterde 

theorieën niet respecteren. Vergelijk nu eens de volgende 

verzen – ook uit Siddhänta-ratnamäla – met de voorgaande 

om een beter idee te krijgen van de manier, waarop het de-

monische en atheïstische verstand te werk gaat, 

kecid ähuù prakåtyä eva viçvä såñöir vyavasthitä 

teñäm vai puruñaù klévaù kalatram hi tathä eva ca 

patyabhäve kumäréëäm santatir yadi dåçyate 

teñäà mate praçaàsärhä samäje sä vivarjitä 
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De atheïst, Kapéla Muni (van de Säìkhya school), beweert, 

dat inzake de universele schepping God overbodig is. De na-

tuur zelf als moeder geeft geboorte aan het universum, waar-

bij geen rol is weggelegd voor Puruña of de mannelijke, crea-

tieve energie van God. Maar als men erop aandringt om God 

ten tonele te voeren, waarom moet men Hem dan beschrijven 

als een onmachtige bestuurder? Hoe kan Hij een bestuurder 

zijn, terwijl Hij onmachtig is en niet in staat is te scheppen? 

Als we het argument naar een zelfs nog praktischer dimensie 

brengen en we observeren het werk van de ‘Natuur’, hoe is 

het dan mogelijk, dat een vrouw (Natuur) baart zonder ge-

meenschap te hebben met een man (Puruña)? Kunnen plan-

ten ontkiemen zonder de energie van de zon? Deze simpele 

argumenten onthullen, dat hun standpunt, dat prakåti (mate-

riële natuur) zich kan voortplanten zonder hulp van God, on-

logisch is. Dit vers geeft het voorbeeld van een ongehuwd 

meisje zonder echtgenoot, dat kinderen krijgt. Volgens de 

opvatting van deze mäyäväda filosofen lijkt het erop, dat ze 

dit onfortuinlijke en destructief sociale voorval willen presen-

teren als de absolute basis van de universele schepping. Het 

onpersoonlijke gezichtspunt, dat de materiële natuur in staat 

is zich voort te planten zonder gemeenschap te hebben met de 

energieke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is niet alleen 

totaal niet plausibel, maar is onaanvaardbaar voor het vrome 

deel van de samenleving, dat de geauthoriseerde, vedische 

geschriften altijd als leidraad neemt. 

De filosofen, Gautama (Nyäyä) en Kanada (Vaiçeñika), zijn 

ook atheïsten. Geen van beiden aanvaarden de authoriteit van 

de Veda’s en ze geloven niet, dat het universum een Schepper 
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heeft. De Siddhänta-ratnamäla heeft hen op deze manier om-

schreven, 

yadäëumilane såñöiù jéva viçvädikaà kila 

sthitis teçäm pramä-siddhä parivartana mülakä 

dhvaàsas tu käla-cakreëa paramäëu-vibhäjane 

svabhävair ghaöitam sarvam kim éçañya prayojanamg 

haöa-paöa-guëa-jïäne jaòa-dravya-vicäraëe 

tärkikänäà mahä-mokñam anyäyena kathaà bhavet 

‘yädåñé bhävanä yasya siddhir bhavati tädåñé’ 

iti nyäyät padärthatvaà präpnoti nästikaù sadä 

asat-käraëa-väde hi svékåtä’bhäva saàsthitiù 

sattähénasya sattä tu yuktihénä bhavet sadä 

kärya käraëayo rétyä jaòänna cetanodbhavaù 

gétä-väkyaà sadä mänyaà ‘nabhävo vidyate sataù 

Het betekent, dat de theoreticus van Nyäyä, Gautama, en de 

filosoof van Vaiçeñika, Kanada, van mening zijn, dat de jéva en 

het universum enzovoort worden geschapen door een fusie 

van atomen en moleculen en dat er geen hand van God in het 

spel is. Deze schepping is veranderlijk; dit kan rechtstreeks 

worden bewezen. Dat de schepping veranderbaar is, kan 

rechtstreeks worden aangetoond. Onder invloed en de voort-

gang van tijd beweegt de schepping zich naar zijn eigen on-

vermijdelijke destructie. De belangrijkste factor hiervan is 

atomen, die zich samenvoegen om het universum te creëren, 

maar veroorzaken zijn onvermijdelijke ontbinding, zodra ze 

uit elkaar vallen. Wat is dan de noodzaak van God in deze 

zaak? Grotendeels in overeenkomst met moderne technologi-

sche wetenschappers is de atomische structuur van alle bewe-

gende dingen fundamenteel bepaald geworden door deze bei-
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de filosofieën. Hetgeen ze echter nalaten in overweging te 

nemen is de hoogste bron van deze atomen. Integendeel, ze 

kiezen ervoor om verder en verder te zoeken in de mechaniek 

van de materiële energie en zien het ongrijpbare gebied van 

het bewustzijn en de levenskracht van de ziel over het hoofd. 

In naam van logica en retoriek kunnen onlogische en irratio-

nele gezichtspunten geen betrouwbare en authentieke filoso-

fie vestigen. De eenvoudige reden is, ‘yädåçé bhävanä yasya 

siddhir-bhavati tädåsé’. Deze zedenspreuk stelt, dat iedere ziel 

het resultaat of de graad van perfectie bereikt, die past bij zijn 

niveau (en kwaliteit) van bewustzijn in de vorm van zijn ver-

langens en de kwaliteit van zijn houding. Volgens deze stelre-

gel zullen de atheïsten, die geloven in de theorie van atomen, 

uiteindelijk een staat van stilstaand bewustzijn bereiken. Als 

men op iets mediteert, bereikt men dat doel. De levenloze 

materie als meditatie zal eenvoudig leiden tot diverse vormen 

van bewegingloos bewustzijn, waarvan de materiële natuur 

heel wat heeft te bieden in de vorm van stenen en keien. In 

alle ernst, ware bevrijding uit de wereld is voor deze filosofen 

en wetenschappers een ververwijderde droom. Het is volsla-

gen irrationeel om te beweren, dat onbeweeglijke dingen be-

wegende dingen kunnen creëren. De Bhägavad-géta heeft ver-

klaard, dat bewustzijn of gewaarzijn niet kan worden gepro-

duceerd uit stilstaande, dode materie, ‘näbhävo vidyate sataù’ 

– het bestaan van het niets als realiteit kan niet worden aan-

vaard. 
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De waanzin van mayavadisme  

 

E HEBBEN MET LOGICA, ARGUMENTEN EN 

bewijsmateriaal systematisch aangetoond, dat de 

filosofie aangeboden door Çré Çaìkaräcärya een 

verborgen vorm van boeddhisme is genaamd mayavadisme, 

die is gebaseerd op valse geschriften en tenslotte, dat het een 

asurika gezichtspunt betreft. Het is onweerlegbaar aange-

toond, dat zijn leerstof een vorm van monisme is. De samen-

steller van de Veda’s, Çréla Vyäsadeva, heeft in de Padma 

Puräëa en de Bhägavad-gétä helder geschreven, dat Çaìkarä-

cärya’s filosofie verborgen boeddhisme is, een bedriegelijke, 

atheïstische representatie van de schriftuurlijke conclusies, 

waarbij de verzen van de Padma Puräëa deze punten in niet 

mis te verstane bewoordingen onderbouwen. In de Gétä ver-

oordeelt de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa, de 

atheïstische leer van de mäyävädés met betrekking tot de 

waarheid van de schepping enzovoort en noemt personen met 

dergelijke ideeën ‘asuras’. In India worden de aanduidingen 

atheïst en asura (demoon) als verwensing gebruikt, als min-
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achtende aanspreektermen. Eigenlijk zouden deze twee ter-

men moeten worden erkend als uiterst belastend. We hebben 

niet geaarzeld ze toe te passen om het mayavadisme te heke-

len. De reden is, dat een totaal gevalsificeerde religie wordt 

gepropageerd, of eigenlijk wordt opgedrongen aan onschuldi-

ge mensen in de naam van vedische spiritualiteit. Het wordt 

hoog tijd, dat de samenleving van dit sluipende gevaar bewust 

wordt gemaakt. We hebben de essentiële grondbeginstelen 

van de geauthoriseerde, vedische religie met gretigheid gepre-

senteerd zonder iets achter te houden of te camoufleren. Dit 

kan worden gezien als onze poging om de kwaadaardige in-

vloeden van het tijdperk van Kali te beteugelen. We zullen 

pogingen blijven doen om zoveel mogelijk onschuldige zielen 

proberen te redden, die verdrinken in de oceaan van het ma-

teriële bestaan en constant worden bejaagd door de haaien 

van valse religie. 

We hebben gezien, dat de meeste klassen ontwikkelde 

mensen, zoals professoren, leraren, academici en paëòitas 

neigen naar het monisme en impersonalisme. De belangrijkste 

reden hiervoor is, dat het moderne educatieve systeem een 

methode van onderzoek overdraagt gebaseerd op twijfel in 

plaats van vertrouwen. Ze moeten zich niet nog langer in de 

duisternis blijven bewegen met betrekking tot de grove effec-

ten van het mayavadisme en atheïsme op de huidige samenle-

ving en het nageslacht. De principes van het monisme zijn 

onlogisch en ontberen de steun van geopenbaarde geschriften. 

Derhalve zou niemand het gevoel mogen hebben verloren te 

gaan of dat hij een stuurloos wrakhout wordt in de oceaan van 

het materiële bestaan, als hij het volgen van het monisme zou 
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verzaken, want monisme, impersonalisme en mayavadisme 

zijn alle drie hetzelfde en hun schip is permanent aangemeerd 

in het moeras van het materialisme, waar het niet in staat is 

zijn passagiers naar de andere oever van onsterfelijkheid en 

bevrijding te brengen. 

Het commentaar van Çré Çaìkaräcärya op Vedänta-sütra of 

Brahma-sütra staat vol met onlogische, irrationele en onsys-

tematische ontwikkelingen van argumenten en theorieën, die 

allemaal leiden tot conclusies, die niet door vedische waarhe-

den worden gedragen. Bijvoorbeeld, een van de meest be-

langrijke zinnen, die optreedt als de pilaar, die het hele 

bouwwerk van zijn filosofie steunt, is uit de Veda’s gehaald en 

is op grove wijze foutief geïnterpreteerd. In ekam eva advitéy-

am wordt het woord advitéyam door hem uitgelegd als ‘zonder 

dualiteit’, maar dit is niet juist. De juiste betekenis van het 

woord is ‘één zonder een tweede’, of ‘niemand is Zijn gelijke 

of superieur aan Hem’. Wederom is het woord ‘ekam’ foutief 

geïnterpreteerd als de numerieke één (1), die eigenlijk ‘de 

grote leegte’ betekent. De Vaiñëava voorgangers daarentegen 

hebben iedere bewering, die ze hebben gemaakt, gewetensvol 

onderbouwd. Mensen met beperkte kennis en intelligentie 

wenden zich tot een inductief proces voor hun begripsvorming 

met ‘neti neti – niet dit, niet dat’ om kennis te verkrijgen.  Als 

men niet in staat is de diepgaande en nuchtere betekenissen 

van de geschriften te begrijpen, wordt men gedwongen zijn 

onderzoek te beëindigen en de mindere, indirecte, soms ver-

keerd geïnterpreteerde betekenissen te accepteren. Het afwij-

zen van de rechtstreekse betekenis ten gunste van de indirec-

te, ondergeschikte betekenis van woorden komt echter neer 
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op atheïsme. Çaìkaräcärya greep zich dus vast aan de indirec-

te, ondergeschikte betekenissen van de vedische stelregels om 

zijn filosofie van het brähmaëisme te vestigen, dat brahman 

onteigent van Zijn energie en eigenschappen, terwijl brahman 

in werkelijkheid het ‘Complete Geheel’ is, dat beschikt over 

transcendentale attributen, energieën en een prachtige ge-

daante. Volgens de Vedänta-sütra of Brahma-sütra (1.1.2) is 

brahman “janmädy asya yataù – de schepper, instandhouder 

en vernietiger”. Dezelfde waarheid is herhaald geworden in 

de Upaniñadä’s. Çré Rämänujäcärya geeft zijn commentaar op 

Brahma-sütra (1.1.1), “sarvatra-båhattva-guëa-yogena ... muk-

hyavåttaù”, waarvan de rechtstreekse en belangrijkste beteke-

nis is, dat brahman overal is en onder alle omstandigheden 

volkomen beschikt over Zijn transcendentale eigenschappen 

van onovertreffelijke en onbeperkte rijkdommen en vermo-

gens. Alle geopenbaarde schriften en Vaiñëava voorgangers 

aanvaarden maar één concept van brahman – Hij is de Aller-

hoogste Bestuurder, ongeëvenaard en supreem. Het idee van 

Çaìkaräcärya over brahman is zijn eigen bedenksel. 

vedänta-vedyaà puruñaà puräëaà 

çré caitanyätmäà viçvayonià mahäntam 

tam eva viditvä’timåtyum eti 

nänyaù panthä vidyate ayanäya 

Hem alleen kennen, die wordt gekend door de Veda’s en de 

Upaniñadä’s, die aloude persoonlijkheid, het alwetende zelf, 

het hoogste levende bewustzijn, de oorzaak van deze schep-

ping, de oneindige – door Hem te kennen bereikt men on-

sterfelijkheid. Er is geen ander pad naar de staat van trans-

cendentie, waar de dood niet bestaat. 
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Echte kennis en ware educatie komen van nature naar dege-

nen, die zich bezighouden met het bespreken van de filosofie 

en commentaren van Vedänta, de Veda’s, de Upaniñadä’s, 

enzovoort, die uiteen zijn gezet door de Vaiñëava voorgan-

gers. Als we oprecht een compleet onderwijs in ons land wil-

len introduceren, is het hoogst noodzakelijk de commentaren 

van Çré Madhväcärya, Çré Rämänujäcärya, Çré Viñëusvämé, Çré 

Nimbarkäcärya te propageren en aan het universitaire curri-

culum toe te voegen, vooral het commentaar, Govinda-

bhäñya, van Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa. 
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Çrémad-Bhägavatam voorspelt geboorte Çré Buddha 

(Vertaling en tekstverklaring uit de Engelse vertaling van Çrémad-

Bhägavatam door Äcärya A.C. Bhaktivedänta Svämé Mahäräja)
1
 

 

Eerste Canto, Hoofdstuk 3, vers 24, 

   tataù kalau sampravåtte 

sammohäya sura-dviñäm 

   buddho nämnäïjana-sutaù 

kékaöeñu bhaviñyati 

Dan verschijnt God aan het begin van Kali-yuga als Çré 

Buddha, de zoon van Aïjanä, in de provincie Gayä, met het 

doel om degenen, die afgunstig zijn op de trouwhartige the-

isten, te misleiden. 

Betekenis 

Çré Buddha, een krachtige incarnatie van de Persoonlijkheid 

Gods, verscheen in de provincie Gayä (Bihar) als de zoon van 

Aïjanä. Hij predikte geweldloosheid en keurde zelfs de 

dieroffers af, die werden gesanctioneerd in de Veda’s. In de 

tijd, dat Çré Buddha verscheen, waren de mensen over het 

                                                 

 

1
 Gebruikt met toestemming van Bhaktivedänta Book Trust International. 
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algemeen atheïstisch en gaven boven alles de voorkeur aan 

dierlijk vlees. Onder voorwendsel van ‘vedisch offer’ was 

praktisch iedere plaats veranderd in een slachthuis en men 

hield zich ongebreideld bezig met het doden van dieren. Çré 

Buddha predikte geweldloosheid, omdat Hij medelijden had 

met de arme dieren. Hij predikte, dat Hij geloof hechtte aan 

de principes van de Veda’s en legde de nadruk op de negatie-

ve psychologische effecten van het doden van dieren. Minder 

intelligente lieden in het tijdperk van Kali, die geen vertrou-

wen hebben in God, volgden Zijn principe en werden voorlo-

pig getraind in morele discipline en geweldloosheid, de eerste 

stappen op het pad naar Godrealisatie. Hij leidde de atheïsten 

om de tuin, want zulke atheïsten, die Zijn principes volgden, 

geloofden niet in God, maar ze hadden wel absoluut vertrou-

wen in Çré Buddha, die Zelf de incarnatie van God was. Dus 

de goddelozen werden gelovig gemaakt in God in de gedaante 

van Çré Buddha. Dat was de genade van Çré Buddha: hij maak-

te de ongelovigen gelovig in Hem. 

Vóór de komst van Çré Buddha was het doden van dieren 

een zeer prominent kenmerk van de samenleving. De mensen 

beweerden, dat dit vedische offers waren. Wanneer de Veda’s 

niet worden aanvaard via de geauthoriseerde disciplinaire 

opvolging, worden onverschillige lezers van de Veda’s misleid 

door de bloemrijke taal van dat kennissysteem. In de Bhäga-

vad-gétä is een commentaar geleverd op dergelijke dwaze ge-

leerden (avipaçcitaù). De dwaze geleerden van de vedische 

literatuur, die de transcendentale boodschap niet via gereali-

seerde bronnen van de disciplinaire opvolging hoeven te ont-

vangen, kunnen er zeker van zijn, dat ze dingen door elkaar 
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halen. Voor hen zijn de ritualistische ceremoniën alles dat er 

is. Ze beschikken niet over diepgaande kennis. Volgens de 

Bhägavad-gétä (15.15), vedaiç ca carvair aham eva vedyaù – 

het hele systeem van de Veda’s is bedoeld om geleidelijk naar 

het pad van de Allerhoogste Persoon te leiden. Het hele the-

ma van de vedische literatuur is bedoeld om de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods te leren kennen, de individuele ziel, de 

kosmische constellatie en de relatie tussen al deze zaken. 

Wanneer de relatie wordt gekend, begint de relatieve functie 

en als gevolg van een dergelijke functie heeft het hoogste doel 

van het leven of terugkeren naar God op de gemakkelijkste 

manier plaats. Helaas raken ongeauthoriseerde geleerden van 

de Veda’s alleen geboeid door de zuiverende ceremoniën, 

waardoor de natuurlijke vooruitgang wordt gestopt. 

Voor zulke verwarde personen met een atheïstische neiging 

is Çré Buddha het symbool van theïsme. Daarom wilde hij 

allereerst de gewoonte van het doden van dieren stoppen. De 

slachters van dieren zijn gevaarlijke elementen op het pad 

terug naar God. Er zijn twee soorten slachters van dieren. De 

ziel wordt soms het ‘dier’ of het levend wezen genoemd. Dus 

zowel de slachthuizen van dieren als degeen, die hun identiteit 

van de ziel zijn kwijt geraakt, zijn slachters van dieren. 

Mahäräja Paréñit zei, dat alleen de slachter niet in staat is 

een smaak te krijgen voor de transcendentale boodschap van 

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dus als mensen opge-

voed gaan worden op het pad van God, moet hen allereerst 

worden onderwezen, dat ze moeten stoppen met het proces 

van het slachten van dieren, zoals hierboven werd gezegd. Het 

is onzin om te zeggen, dat het doden van dieren niets te maken 
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heeft met spirituele realisatie. Door deze gevaarlijke theorie 

zijn door de gratie van Kali-yuga vele zogenaamde sannyäsés 

voortgekomen, die onder de dekmantel van de Veda’s het 

slachten van dieren prediken. Het onderwerp is reeds bespro-

ken in de conversatie tussen Çré Caitanya en Maulana Chand 

Kazi Shaheb. De dieroffers, zoals vermeld in de Veda’s, zijn 

anders dan het ongebreidelde doden van dieren in slachthui-

zen. Omdat de asuras, of de zogenaamde geleerden van vedi-

sche literatuur, met bewijsmateriaal komen aandragen van het 

doden van dieren in de Veda’s, heeft Çré Buddha de authori-

teit van de Veda’s oppervlakkig ontkend. Deze afwijzing van 

de Veda’s door Çré Buddha was bedoeld om de mensen te 

sparen voor het kwaad van het doden van dieren en om de 

arme dieren te sparen voor het proces van hun ‘grote broers’, 

die te keer gaan voor universeel broederschap, vrede, gerech-

tigheid en gelijkheid. Er is geen sprake van gerechtigheid, 

zolang er dieren worden gedood. Çré Buddha wilde dit volko-

men stoppen en daarom werd Zijn cultus van ahiàsä (geweld-

loosheid) niet alleen in India gepropageerd, maar ook buiten 

het land. 

De filosofie van Çré Buddha wordt technisch atheïstisch ge-

noemd, omdat er geen aanvaarding van God aanwezig is en 

omdat dat filosofische systeem de authoriteit van de Veda’s 

ontkent. Maar dat is camouflage geweest. Çré Buddha is de 

incarnatie van God. Hij is als zodanig de oorspronkelijke 

voorganger van vedische kennis. Daarom kan Hij de vedische 

filosofie niet afwijzen. Niettemin wees Hij de Veda’s uiterlijk 

af, want de sura-dviña of demonen, die van nature altijd af-

gunstig zijn op de toegewijden van God, proberen het slach-
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ten van koeien en andere dieren te steunen door citaten uit 

pagina’s van de Veda’s te halen. Dit wordt nu gedaan door 

gemoderniseerde sannyäsés. Çré Buddha moest het gezag van 

de Veda’s helemaal afwijzen. Dit was eenvoudig een techni-

sche zet en was dat niet zo gegaan, zou hij niet als de incarna-

tie van God geaccepteerd zijn geworden. En dan zou Hij niet 

vereerd zijn geworden in de transcendentale liederen van de 

dichter, Jayadeva, een Vaiñëava äcärya. Çré Buddha predikte 

de inleidende principes van de Veda’s op een manier, die voor 

de tijd geschikt was, zoals ook Çaìkaräcärya deed om het ge-

zag van de Veda’s te vestigen. Daarmee hebben zowel Çré 

Buddha als Çaìkaräcärya het pad van theïsme gebaand en 

Vaiñëava äcäryas, vooral Çré Caitanya Mahaprabhi, hebben de 

mensen naar het pad van de realisatie geleid om terug te ke-

ren naar God. 

We zijn blij, dat mensen geïnteresseerd zijn in de beweging 

van geweldloosheid van Çré Buddha. Maar nemen ze de zaak 

serieus op en sluiten ze dan ook de slachthuizen? Zo niet, 

heeft de ahiàsa cultus geen betekenis. 

Çrémad-Bhägavatam werd vlak vóór het begin van het tijd-

perk van Kali (circa 5.000 jaar geleden) gecomponeerd en Çré 

Buddha verscheen ongeveer 2.600 jaar geleden. Daarom 

wordt Çré Buddha in Çrémad-Bhägavatam voorspeld. Dit is de 

authoriteit van dit heldere geschrift. Er zijn veel van dergelij-

ke profetieën en ze gaan één voor één in vervulling. Ze wijzen 

op de gunstige status van Çrémad-Bhägavatam, die geen spoor 

kent van fouten, illusie, bedrog en imperfectie, de vier gebre-

ken van geconditioneerde zielen. De bevrijde zielen zijn deze 
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gebreken voorbij, daarom kunnen ze vooruit zien en dingen 

voorspellen, die in de verre toekomst gaan plaatshebben. 
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A 

Äcärya – spiritueel voorganger. Iemand die onderwijst door voor-

beeldig te leven. 

Advaita-jïäna  - kennis van non-dualiteit. Hoewel dit in de ware zin 

verwijst naar de Allerhoogste Absolute Persoonlijkheid Gods 

zonder dualiteit, is het mäyäväda  idee van advaita-jïäna, dat de 

hoogste substantie, brahman, geen gedaante, kwaliteiten, persoon-

lijkheid en diversiteit kent. 

Advaita-väda – de doctrine van non-dualisme, monisme; de doctri-

ne die nadruk legt op de absolute eenheid van de levende entitei-

ten met God. Dit wordt dikwijls gelijk gesteld aan de mäyäväda 

theorie, dat alles uiteindelijk één is; dat er geen enkel onderscheid 

is tussen de Allerhoogste Absolute Persoon en de individuele le-

vende entiteiten; dat de Allerhoogste Waarheid niet beschikt over 

gedaante, persoonlijkheid, kwaliteiten en activiteiten; en dat per-

fectie betekent zich laten opgaan in het alomtegenwoordige, on-

persoonlijke brahman. Deze leer werd gepropageerd door Çré 

Çaìkaräcärya. 

Agnosticus – A.n. “Iemand die van mening is, dat het bestaan van 

alles buiten en achter materiële verschijnselen ongekend is en 

(voor zover kan worden beoordeeld) onkenbaar, en vooral dat 

een Eerste Oorzaak en een ongeziene wereld onderwerpen zijn, 

waarover we niets weten.” (met instemming Oxford English Disc-

tionary Unabridged) 
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Atheïst – A.n. (1) “Iemand die het bestaan van een God ontkent of 

er niet in gelooft.” (2) “Iemand die in praktijk het bestaan van een 

God ontkent door morele verplichtingen aan Hem te veronacht-

zamen; een goddeloos mens.” (met instemming Oxford English 

Dictionary Unabridged) 

Avidyä – onwetendheid, spirituele onwetendheid, illusie. Onwe-

tendheid bestaat in vier soorten: hetgeen dat niet blijvend is fou-

tief aanzien voor iets dat permanent is; hetgeen dat vol ellende is 

aanzien als zegenrijk; hetgeen onzuiver is aanzien als zuiver; en 

hetgeen niet het zelf is aanzien als het zelf. Avidyä is een van de 

vijf typen kleça, of ellende, die door bhakti teniet wordt gedaan. 

B 

Bhagavän – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Uit de Viñëu 

Puräëa (6.5.72-74), “Het woord bhagavat wordt gebruikt om de 

Allerhoogste brahman te beschrijven, die beschikt over alle ver-

mogens en rijkdommen, die volkomen zuiver is en die de oorzaak 

van alle oorzaken is. In het woord ‘bhagavat’ heeft de lettergreep 

‘bha’ twee betekenissen: iemand die alle levende entiteiten in-

standhoudt en iemand die alle levende entiteiten steunt. Zo heeft 

ook de lettergreep ‘ga’ twee betekenissen: de schepper, en iemand 

die veroorzaakt, dat alle levende entiteiten de resultaten van kar-

ma en jïäna krijgen. Complete rijkdom, religiositeit, roem, 

schoonheid, kennis en verzaking worden gekend als ‘bhaga’, of 

fortuin, geluk.” (Het achtervoegsel ‘vat’ betekent bezitten. Dus 

iemand die over deze zes fortuinen beschikt wordt gekend als 

Bhagavän.) 

Bhakti – het woord bhakti is afkomstig van de werkwoordstam bhaj, 

dat ‘dienen’ betekent. Daarom is de belangrijkste betekenis van 

het woord bhakti ‘dienstverlenen’. Çré Rüpa Gosvämé heeft de in-

trinsieke kenmerken van bhakti in Çré Bhakti-rasämåta-sindhu 

(1.1.11) alsvolgt omschreven, “anyäbhiläñita-çünyaà jïäna-

karmädy-anävåtam änukülyena kåñëänu-çilanam bhaktir uttamä – 

Uttamä-bhakti, zuivere toegewijde dienst, is het cultiveren van ac-
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tiviteiten, die uitsluitend zijn bedoeld voor het plezier van Çré Kå-

ñëa, met andere woorden, de ononderbroken vloed van dienst aan 

Çré Kåñëa uitgevoerd door alle pogingen van lichaam, geest en 

spraak en door de expressie van verscheidene spirituele gevoelens 

(bhävas). Het wordt niet bedekt door jïäna (kennis van nirviçeña-

brahman, gericht op onpersoonlijke bevrijding) en karma (vrucht-

zoekende activiteit), yoga of soberheden; en het is volkomen vrij 

van alle verlangens behalve de aspiratie om Çré Kåñëa geluk te ge-

ven.” 

Brahmacäri – de eerste äçrama of de eerste levensfase in het varëä-

çrama stelsel; celibatair studentenleven.  

Brahma-jïäna – kennis van onpersoonlijk brahman; kennis gericht 

op onpersoonlijke bevrijding. 

Brahman – de spirituele uitstraling voortkomend uit het transcen-

dentale lichaam van God; de alomtegenwoordige, onderscheiden 

eigenschap van de Absolute Waarheid. Afhankelijk van de con-

text kan dit soms verwijzen naar de Allerhoogste brahman, Çré Kå-

ñëa, die de bron van brahman is. 

Brähmaëa – de hoogste kaste van de vier varëas (kasten) in het 

varëäçrama stelsel; een priester of leraar. 

Brähmaëé een vrouwelijke brähmaëa; de echtegenote van een 

brähmaëa. 

Brahmaväda – de doctrine van ongedifferentieerd nirviçeña-

brahman, dat tot doel heeft het opgaan van het zelf in Kåñëa’s uit-

straling. 

Brahmavädé – iemand die de doctrine van brahma-väda volgt. 

C 

Chaya – schaduw. 

Caitanya Mahäprabhu – Çré Kåñëa, die verschijnt in de gemoedsge-

steldheid van een bhakta. Wordt ook naar verwezen als Çré Caitan-

ya, Çréman Mahäprabhu, Gaura, Gauracandra, Gaura-Hari, Gau-
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ra-kiçora, Gauräìga, Gaurasundara, Kåñëa-Caitanya, Nimäi Pan-

òita, Çacénandana en Viçvambhara; de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods, die ongeveer vijfhonderd jaar geleden (1486) in Na-

vadvépa, West-Bengalen, verscheen. Hoewel Hij identiek is aan Çré 

Kåñëa, verscheen Hij met de bhäva (innerlijke stemming) en känti 

(lichaamskleur) van Çrématé Rädhikä om de zoete smaken van 

Haar liefde voor Kåñëa te proeven. Door het gevoel van een toe-

gewijde aan te nemen verspreidde Hij liefde voor Kåñëa door het 

chanten van çré-hari-näma; hare kåñna hare kåñëa kåñëa kåñëa hare 

hare / hare räma hare räma räma räma hare hare. 

Käla – spirituele tijd, die extern in het heden bestaat zonder enige 

tussenkomst van verleden of toekomst. 

D 

Darçana – zien, ontmoeten, bezoeken, schouwen. Dit woord wordt 

primair gebruikt met betrekking tot het toeschouwen van het 

godsbeel of gevorderde toegewijden. Darçana betekent ook doc-

trine of filosofisch systeem, zoals in vedänta-darçana. 

Daça-müla – ‘tien wortels’. In de Äyur-veda, de wetenschap van 

kruidengeneeskunde, worden tien wortels gecombineerd, die een 

tonicum vormen, dat het leven ondersteunt en ziekte afweert. Zo 

zijn er ook tien ontologische principes. Wanneer deze op de juiste 

wijze worden begrepen en gerealiseerd, doen ze de ziekte van het 

materiële bestaan teniet en geven leven aan de ziel. Het eerste van 

deze principes heet pramäëa, het bewijs dat het bestaan van de 

fundamentele waarheden vestigt. De andere negen principes he-

ten prameya, de waarheden, die moeten worden vastgesteld. 

De pramäëa verwijst naar de vedische literatuur en in het bij-

zonder naar Çrémad-Bhägavatam. De Bhägavatam is de essentie 

van de Veda’s; het openbaart de meest intieme, liefdevolle trek-

ken van God en het vermogen van de ziel om zich te verenigen 

met God en Zijn eeuwige metgezellen in hun spel van goddelijke 

liefdesuitwisselingen. 
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Van de negen prameyas houden de eerste zeven verband met 

sambandha-jïäna, kennis van de innerlijke relatie tussen Çré Bha-

gavän, Zijn energieën en de levende wezens, zowel geconditio-

neerd als bevrijd. De achtste prameya houdt verband met abhid-

heya-jïäna, kennis over de manier, waarop de levende entiteit in 

een eeuwige, liefdevolle relatie met Hem kan worden gevestigd. 

De negende prameya houdt verband met prayojana, het hoogste 

doel, dat wordt bereikt door het volgen van het transcendentale 

pad. Dat doel is kåñëa-prema en dat kent oneindig veel variaties, 

wanneer het zich manifesteert in verschillende bhaktas, die over 

verschillende gevoelens van goddelijke liefde beschikken. 

Devas – hemelse godheden; wezens die zich in de hogere planeten-

stels bevinden en beschikken over grote vroomheid, enorm lange 

levensduur en superieure mentale en fysieke courage. Hen zijn 

specifieke krachten toevertrouwd voor de uitvoering van univer-

seel bestuur. 

Devatäs – zelfde als devas. 

Dhäma – een heilige pelgrimsplaats; de woonplaats van God, waar 

Hij verschijnt en Zijn bovenzinnelijke spel uitvoert. 

Dharma – afkomstig van de werkwoordstam ‘dhå’, dat ‘ondersteu-

nen’ betekent; letterlijk, dagene dat ondersteunt; (1) de natuurlij-

ke, karakteristieke functie van een ding; dagene, dat niet kan wor-

den gesepareerd van zijn natuur; (2) religie in het algemeen; (3) de 

sociaal religieuze plichten voorgeschreven in çästra voor verschil-

lende klassen in het varëäçrama stelsel; zijn vastgestelde beroep in 

relatie tot de hoogste idealen, die de mens bekend zijn. Dharma is 

de aspiratie van personen, die niet alleen plezier in deze wereld 

verlangen, maar ook naar iets meer hunkeren, zoals Svarga (he-

melse planeten). Hiertoe is het noodzakelijk om de religieuze ge-

dragscodes te volgen, die zijn uitgestippeld in çästra. Door de reli-

gieuze plichten te volgen, die worden voorgeschreven voor varëä-

çrama kan met geluk ervaren in dit leven en Svarga bereiken. De 

uitvoering van dharmika plichten is voor dergelijke mensen van 

het grootste belang en daarom heet hun puruñärtha (levensdoel) 

dharma. Er zijn vele soorten dharma. Stré-dharma (de dharma van 
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de vrouw) wijst op plichten, gedrag, enz., die de geschikte natuur 

van een vrouw ondersteunen. Op dezelfde manier worden dhar-

mas, zoals puruña-dharma, brahman-dharma, çüdra-dharma en 

sannyäsa-dharma in dharma-çästras beschreven. In hoogste instan-

tie betekent dharma de natuurlijke aantrekkingskracht van het 

deel voor het geheel, van de jéva voor Kåñëa. Al deze andere 

dharmas zijn louter gerelateerd aan dit tijdelijke lichaam, daarom 

moet men bij de uitvoering ervan ätma-dharma ontwikkelen, de 

eeuwige bezigheid van de ziel als een dienaar van Kåñëa, zodat 

men het punt kan bereiken, hetzij nu of morgen, van sarva-

dharmän parityajya, het opgeven van alle secundaire dharmas en 

volkomen zijn toevlucht nemen tot Çré Çré Rädhä-Kåñëa. 

G 

Gauòéya Vaiñëava Äcäryas – vooraanstaande leraren in de lijn van 

Çré Caitanya. 

Gauòiya Vaiñëava Sampradäya – de school van het vaiñëavisme, die 

volgt in de lijn van Çré Caitanya Mahäprabhu. 

Gautama – is populair bekend als Akñapäda Gautama. Volgens 

sommige geleerden leefde hij in de 5
de

 eeuw v. Chr. en stichtte de 

präcéna, of oudere nyäya filosofische school. Hij schreef Nyäya-

sütra, dat bekend staat als de vroegste, systematische literatuur 

over het systeem. Het traditionele nyäya systeem, zoals het er 

vandaag de dag uitziet, is voornamelijk gebaseerd op dit werk van 

Gautama. De Nyäya-sütra is verdeeld in vijf adhyäyas, of lessen, 

die doorgaans boeken worden genoemd. Iedere les is verdeeld in 

twee ähnikas, of dagelijkse porties, en deze bevatten op hun beurt 

een aantal sütras, of aforismen. Deze sütras zijn ook weer verdeeld 

in prakaraëas, of onderwerpen, geschreven door commentatoren, 

zoals Vätsyäyana en Väcaspati. 

Gosvämé – iemand die meester is over zijn zintuigen; een titel voor 

degenen in de wereldverzakende levensorde. Het verwijst dikwijls 

naar de vermaarde volgelingen van Caitanya Mahäprabhu, die de 
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levensstijl van een bedelmonnik aannamen. Nakomelingen van de 

verwanten van zulke Gosvämé’s, of van hun sevaites, adopteren 

deze titel louter op basis van geboorte. Op deze manier heeft de 

titel Gosvämé zich ontwikkeld tot een achternaam. Leiding geven-

de tempelbestuurders worden soms ook Gosvämé’s genoemd. 

I 

Éçvara – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, of de Allerhoogste 

Bestuurder. 

J 

Jaimini – de stichter van het pürva-mémäàsä systeem van Indiase 

filosofie, dat beter bekend is als het mémäàsä systeem. Volgens 

moderne geleerden heeft hij zijn pürva-mémäàsa-sütra rond de 4
de

 

eeuw v. Chr. gecomponeerd. Het handelt over het onderzoek van 

de aard van dharma en legt de voornaamste interpretatie van de 

vedische teksten neer, waarvan de uitvoering van offers afhanke-

lijk is. Het beschrijft de verschillende offers en hun doelstellingen. 

De mémäàsa-sütra bestaat uit twaalf hoofdstukken, waarvan het 

eerste handelt over de bron van kennis en de geldigheid van de 

Veda’s. Het wordt erkend als het omvattende basiswerk van de 

mémäàsa filosofische school, dat heeft geleid tot een groot aantal 

commentaren en sub-commentaren. 

Jämavanta – ook bekend als Jämbavän. Jïäna: (1) kennis; (2) ken-

nis die leidt tot onpersoonlijke bevrijding: dit betreft het onder-

scheid van de ätmä van materie en zijn identiteit met brahman. 

Jéva Gosvämé – de zoon van Çré Vallabha (Anupama), die de broer 

was van Rüpa en Sanätana Gosvämés. Zelfs als een jonge jongen 

werd hij sterk aangetrokken tot Çré Kåñëa. Hij besteedde zijn tijd 

niet aan spelen, maar aan de verering van Bhagavän met bloemen, 

sandalhout en andere artikelen. In zijn jeugdige jaren ging hij naar 
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Väräëasé om Sanskriet te studeren onder Madhusüdana Väcaspa-

ti, een leerling van Särvabhauma Bhaööäcärya. Nadat hij zijn studie 

had afgerond, ging hij naar Våndävana en nam zijn toevlucht tot 

zijn ooms, Çré Rüpa en Sanätana. Na het verdwijnen van Rüpa en 

Sanätana werd hij de leider van de Vaiñëava volgelingen van Çré-

man Mahäprabhu. Zijn talloze literaire bijdragen, waartoe boeken 

als Saö-sandarbha en Gopal-Campu en commentaren op Çrémad-

Bhägavatam, Bhakti-rasämåta-sindhu en Ujjvala-nélamaëi beho-

ren, hebben met schriftuurlijk bewijsmateriaal hun steun betuigd 

aan de lessen van Çré Caitanya. Volgens Gaura-gaëoddeça-dépikä 

(194-207) is hij Viläsa Maïjaré in Kåñëa-lélä. 

K 

Kali-yuga – het huidige tijdperk van ruzie en schijnheiligheid, dat 

vijfduizend jaar geleden begon (zie yuga). 

Karma – (1) iedere activiteit uitgevoerd in de loop van het materiële 

bestaan; (2) vrome activiteiten, die leiden tot materieel voordeel 

in deze wereld of in de hemelse planeten na de dood; (3) noodlot; 

voorgaande daden die leiden tot onvermijdelijke gevolgen. 

Kaëäda – een heilige uit de Oudheid. Hij is de oorspronkelijke ont-

wikkelaar van het vaiçeñéka systeem van Indiase filosofie (zie vai-

çeñéka). Het woord kaëäda betekent primair ‘iemand die leeft op 

een klein beetje voedsel’. Dit kan enig verband houden met het 

basisprincipe van de school, die zegt, dat het universum wordt ge-

formeerd uit de kleinste materiële bouwstenen, genaamd anu (de 

Nyäya-kandalé van Çrédhara kan worden geraadpleegd voor nade-

re informatie over dit onderwerp). Kaëäda wordt ook genoemd 

naar de synoniemen van zijn naam, bijv. Kaëabhuja en Kaëabhak-

ña, of naar zijn genealogische naam, Kaçyapa. Hij staat ook be-

kend als Ulüka, hetgeen letterlijk ‘uil’ betekent. De traditie legt 

deze naam uit met een verhaal, dat Çré Çiva voor de heilige ver-

scheen in de gedaante van een uil en aan hem het vaiçeñika sys-
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teem openbaarde. Traditioneel wordt aangenomen, dat Kaëäda 

woonde en onderwees in Väräëasé. 

Kanäòa wordt gecrediteerd met het schrijverschap van de Vai-

çeñika-sütra, de basistekst van het systeem, maar de precieze data 

van zijn leven en werk kunnen niet worden vastgesteld. De tradi-

tie plaatst hem in de 8
ste

 eeuw v. Chr., maar de moderne weten-

schap dateert de compositie van de Vaiçeñika-sütra in de eerste 

eeuw n. Chr. De basisprincipes van het systeem waren bekend aan 

de vroege samenstellers van de Caraka-saàhitä – niet alleen aan 

zijn hoofdredacteur, Caraka, maar aan zijn oorsponkelijke auteur, 

Agniveça, die wordt verondersteld verscheidene eeuwen vóór de 

christelijke jaartelling te hebben geleefd. De vaiçeñika filosofie, 

zoals uiteen wordt gezet in de sütra, wordt door verscheidene 

boeddhistisch filosofische scholen erkend, vooral door de madhy-

amikas en de vaibhäñikas. Het Pali werk, Milindapanha, dat in de 

1
ste

 eeuw n. Chr. werd geschreven, vermeldt vaiçeñika als een ge-

vestigde tak van Indiase kennis. 

Kapiladeva – een avatära van Çré Kåñëa, die als de zoon van 

Kardama Muni en Devahüti verscheen. Hij onderwees de ware 

betekenis van de säìkhya filosofie aan zijn moeder. In deze oor-

spronkelijke säìkhya filosofie van Kapiladeva zijn vijfentwintig 

principes. Hierbuiten bevindt zich het bestaan van Çré Bhagavän, 

die de bron van de vijfentwintig principes is. Er was een andere 

Kapila, die later in de dynastie van Agné verscheen en een atheïs-

tische versie van de säìkhya filosofie onderwees. De atheistische 

säìkhya aanvaardt de vijfentwintig principes, maar ontkent het 

bestaan van God. De säìkhya van Kapiladeva daarentegen mondt 

uiteindelijk uit in bhakti. 

Kåñëa – de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, 

Svayam Bhagavän. Hij is avatäré, de bron van alle andere avatäras. 

Zijn deelmanifestatie is de Paramätmä en Zijn lichaamsuitstraling 

is het alomtegenwoordige brahman. Zijn lichaam is samengesteld 

uit sac-cid-änanda, eeuwigheid, kennis en zegen. Hij is de personi-

ficatie van alle spirituele smaken, raso vai sa. Zijn vader is Nanda 

Mahäräja, Zijn moeder is Yaçodä, Zijn broer is Balaräma en Zijn 
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eeuwige metgezellin is Çrématé Rädhikä. Hij is een charmerende, 

jonge koeherdersjongen met de lichaamskleur van een verse re-

genwolk in de moeson. Hij draagt een gele dhoté, een pauwenveer 

op Zijn kroon en een krans van verse bosbloemen om Zijn hals. 

Hij beschikt over vierenzestig primaire transcendentale kwalitei-

ten, waarvan vier voor Hem alleen uniek zijn: venu-mädhurya, Hij 

trekt de hele wereld en vooral de gopés aan met het melodieuze 

geluid van Zijn fluit; rüpa-mädhurya, Hij beschikt over een bui-

tengewone schoonheid, die de geest van iedereen boeit; prema-

mädhurya, Hij wordt omringd door intieme liefdevolle metgezel-

len, wier prema (goddelijke liefde) totaal niet wordt geremd door 

eerbied en formaliteit; en lélä-mädhurya, Hij voert prachtig en be-

toverend spel en vermaak uit, waarvan räsa-lélä het toppunt vormt. 

Kåñëadäsa Kaviräja – de auteur van Çré Caitanya-caritämåta. Hij 

kreeg de darçana van Nityänanda Prabhu in een droom en werd 

door Hem opgedragen naar Våndävana te gaan. Op herhaald ver-

zoek van de Vaiñëava’s en nadat hij de zegeningen van het gods-

beeld van Madana-Gopäla had gekregen, aanvaardde hij de taak 

van het schrijven van de biografie van Çré Caitanya Mahäprabhu. 

Hij schreef ook Govinda-lélämåta, een beschrijving van het acht-

voudige, dagelijkse spel van Rädhä en Kåñëa, en een commentaar 

geheten Säraìga-raìgadä op het beroemde boek, Kåñëa-

karëämåta, van Bilvamaìgala Öhäkura. Hij is Kastüré Maïjaré in 

kåñëa-lélä. 

Kumära – De Vier Kumära’s heten Sanaka, Sanätana, Sanandana en 

Sanat. Brahmä schiep hen uit zijn verstand (manaù) aan het begin 

van de schepping. Daarom worden ze Brahmä’s mänasa-putra 

(zonen uit zijn verstand geboren) genoemd. Vanwege hun diep-

gaande kennis waren ze volkomen onthecht van wereldse aan-

trekking en boden geen enkele assistentie bij de scheppingstaak 

van hun vader, omdat ze een neiging tot onpersoonlijke speculatie 

(brahma-jïäna) hadden ontwikkeld. Brahmä was hier helemaal 

niet blij mee en bad tot Bhagavän, Çré Hari, voor het welzijn van 

zijn zonen. Çré Bhagavän was verguld met de gebeden van Brahmä 

en in Zijn Haàsa (zwaam) avatära trok Hij hun verstand weg van 
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droge, onpersoonlijke kennis en richtte het op zuivere toegewijde 

dienst op het absolute platform. Hierdoor zijn Çanaka Åñi en zijn 

broers bekend als jïäné-bhaktas. Ze zijn de intitiatiefnemers van 

de Nimbäditya disciplinaire opvolging. 

M 

Madhva – de hoofd-äcärya van de Brahmä sampradäya; geboren in 

1239 nabij Uòupé. Zijn vader en moeder waren Çré Madhyageha 

Bhaööa en Çrématé Vedavidyä. Hij aanvaardde dékñä en sannyäsa 

op twaalfjarige leeftijd van Acyuta-prekña. Zijn sannyäsa naam 

was Pürëaprajïa. Hij schreeft commentaren op de Bhägavad-gétä, 

Çrémad-Bhägavatam, Brahma-sütra en vele andere boeken. Hij 

vestigde de doctrine van dvaita-väda, die het eeuwige onderscheid 

benadrukt tussen de levende entiteiten en de Allerhoogste Per-

soonlijkheid Gods. Hij predikte voortvarend tegen kevalädvaita-

väda, de leer van Çré Çaìkaräcärya. 

Mahädeva – een naam van Çré Çiva, de grote Heer of het hoofd van 

de devas (zie Çiva). 

Mahäprabhu – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods (zie Caitanya 

Mahäprabhu). 

Mahäväkya – belangrijkste stellingen of uitspraken van de Upani-

ñadä’s. Praëava (oà) is de ware mahäväkya van de Veda’s. Çré 

Çaìkaräcärya echter heeft vier aforismen als mahäväkyas breed 

verkondigd. Daardoor wordt het woord mahäväkya met deze uit-

drukkingen geassocieerd: “aham brahmäsmi – Ik ben brahman” 

(Båhad-äranyaka Upaniñad 1.4.10); “tat tvam asi çvetaketo – O 

Çvetaketo, jij bent dat” (Chändogya Upaniñad 6.8.7); prajïänaà 

brahma – De hoogste kennis is brahman” (Aitareya Upaniñad 

1.5.3); en “sarvam khalv idaà brahma – Het hele universum is 

brahman” (Chändogya Upaniñad 3.14.1). 

Mantra – een mystiek vers gecomponeerd uit de namen van Çré 

Bhagavän, dat tot iedere afzonderlijke godheid wordt gericht. 
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Mantras worden door een guru op het moment van dékñä aan een 

leerling gegeven. 

Mäyä – illusie; hetgeen niet is; het externe vermogen van Çré Bhaga-

vän, dat de levende entiteit beïnvloedt om het valse egoïsme van 

de onafhankelijke genieter van deze materiële wereld te aan-

vaarden. Het vermogen, dat verwarring schept, die verantwoor-

delijk is voor de manifestatie van de materiële wereld, tijd en 

materiële activiteiten. 

Mäyäväda – de leer van illusie; een theorie verdedigd door de im-

personalistische volgelingen van Çaìkaräcärya, die stelt, dat de 

gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, deze materi-

ële wereld en het individuele bestaan van de levende entiteiten 

mäyä of onecht zijn. 

Mäyävädé – iemand die de doctrine van illusie bepleit (zie mäyävä-

da).  

Mäyika-tattva – de fundamentele waarheid met betrekking tot het 

begoochelende vermogen van Bhagavän, dat zich tot deze materi-

ele wereld verhoudt. 

Mémäàsä – een filosofische doctrine met twee onderdelen: (1) pür-

va of karma-mémäàsä gesticht door Jaiminé, die bepleit, dat door 

het ritualistische karma van de Veda’s uit te voeren men de he-

melse planeten kan bereiken; (2) uttara-mémäàsä gesticht door 

Bädaräyaëa Vyäsadeva, die handelt over de aard van brahman. 

(Zie pürva-mémäàsä en uttara-mémäàsä) 

Mémäàsaka – een filosoof. Iemand die de mémäàsä filosofische 

doctrine aanhangt, waarvan twee afdelingen bestaan. Dit verwijst 

doorgaans op degenen, die de karma-mémäàsä van Jaimini vol-

gen. 

Mleccha – afgeleid van de Sanskriet werkwoordstam ‘mlech’, het-

geen betekent ‘onduidelijk uitspreken’ (Sanskriet); een vreemde-

ling; niet-Äryan; iemand uit een ras van outcaste; ieder niet-

Sanskriet sprekend persoon, die zich niet conformeert aan de ve-

dische sociale en religieuze gebruiken. 



__________________________________________________________________________ 

225 

Mukti – bevrijding van het materiële bestaan, dat niet mag worden 

verward met het boeddhistische idee van nirväëa. Er zijn vijf soor-

ten bevrijding: särüpya (dezelfde gedaante krijgen als Bhagavän); 

sämépya (in de nabijheid van Bhagavän leven); sälokya (op de-

zelfde planeet als Bhagavän leven); särñöi (dezelfde rijkdom als 

Bhagavän hebben); en säyujya (één worden met Çré Bhagavän 

hetzij door samen te smelten met Zijn lichaam of door samen te 

smelten in Zijn brahman uitstraling, nirväëa). De laatste soort 

wordt met kracht afgewezen door de toegewijden. Hoewel de an-

dere vier soorten mukti soms door toegewijden worden aanvaard, 

omdat ze niet helemaal onvergelijkbaar zijn met bhakti, worden ze 

nooit geaccepteerd door degenen, die gericht zijn op het bereiken 

van onvermengde liefde voor Çré Kåñëa in Vraja. 

Mumukñä – het verlangen naar bevrijding. 

Mumukña – een persoon die bevrijding zoekt. 

N 

Näma – de heilige naam van Kåñëa gechant door bhaktas als belang-

rijkste onderdeel van sädhana-bhakti. 

Näma-saìkértana – de beoefening van het chanten van de heilige 

naam van Kåñëa vooral gezamenlijk chanten. 

Närada – en groot heilige onder de devas; daarom wordt hij gekend 

als Devarñi. Hij werd uit het verstand van Brahmä geboren. Hij is 

een bevrijde metgezel van Çré Kåñëa, die door de materiële en spi-

rituele werelden reist en Zijn glorie rondzingt. In Caitanya’s lélä 

verschijnt hij als Çréväsa Paëòit. 

Näräyaëa – nära – ‘mensheid’, ayana – ‘de toevlucht van’; betekent 

‘de toevlucht voor de mensheid’. Een expansie van Kåñëa; de 

weelderige Heer van Vaikuëöha. 

Nirväëa – De term voor een staat, die de boeddhisten als hoogste 

bestemming beschouwen en door hen wordt gedefinieerd als on-

beschrijflijk, zonder vorm, kwaliteit, diversiteit, verlangen en per-
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soonlijkheid. Een staat van bevrijding uit de ketenen van mäyä en 

haar invloed van pijn en lijden. Soms foutief mokña of mukti ge-

noemd. Een staat, waarin het zelf verloren is gegaan en die onver-

klaarbaar wordt gedefinieerd als “onuitsprekelijke genoegzaam-

heid”, vooral omdat het de vraag oproept, “wie is dan degene die 

genoegzaam is?” Het ‘samenvloeien’ of verlies van zelf in een 

staat van niets. Ontologisch niet-bestaan. 

Nimbäditya – ook bekend als Nimbärkäcärya; de hoofd-äcärya van 

de Kumära sampradäya. Hij vestigde de filosofische doctrine van 

dvaitädvaita-väda, die zowel de eenheid als het verschil van alle 

dingen met God uiteenzet. Hij voerde zijn bhajana uit in Dhruva-

kñetra vlakbij Govardhana. Hij schreef een commentaar op Ve-

dänta-sütra genaamd Vedänta-saurabha, evenals Vedänta-

kämadhenu-daça, Kåñëa-stavaräja, Guruparamparä, Vedänta-

tattva-bodha, Vedänta-siddhänta-pradépa, Svadharmädhva-bodha, 

Aitihya-tattva-siddhänta, Rädhäñöaka en een commentaar op Bhä-

gavad-gétä. 

Nyäya – de filosofie, die handelt over een logische analyse van de 

realiteit, ook bekend als nyäya-darçana. Dit filosofische systeem 

werd gesticht door Mahaåñi Gautama. De nyäya-darçana aan-

vaardt zestien principes: (1) pramäëa (bewijs; de methode om fei-

telijke kennis te verkrijgen); (2) prameya (datgene, dat dient te 

worden vastgesteld door ware kennis); (3) saàçaya (twijfel over 

het punt onder discussie); (4) prayojana (een motief voor de be-

spreking van het punt in kwestie); (5) dåñöänta (het citeren van 

voorvallen of voorbeelden); (6) siddhänta (aangetoonde conclusie 

van een argument); (7) avayava (onderdelen van een logisch ar-

gument of syllogisme); (8) tarka (overtuigende redenering); (9) ni-

rëaya (deductie, conclusie, of toepassing van een samenvattend 

argument); (10) väda (these, voorstel, of argument); (11) jalpa 

(geprononceerd dispuut, of antwoord om het argument van de te-

genpartij te verslaan); (12) vitaëòä (destructieve kritiek; ijdele be-

tutteling over de beweringen van een ander zonder te trachten de 

andere zijde van de vraag te bewijzen); (13) hetv-äbhäsa (fout; lou-

ter de schijn van een reden); (14) chala (bedriegelijk disputeren; 
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het perverteren van de zin van de woorden van de tegenpartij); 

(15) jäti (logica louter gebaseerd op valse overeenkomst of onge-

lijkheid); en (16) nigraha-sthäna (een zwak punt in een argument 

of een fout in een syllogisme, sluitrede). 

Volgens nyäya-darçana bestaat ellende uit negentien soorten: 

het materiële lichaam, de zes zintuigen inclusief het verstand, de 

zes zintuigobjecten en de zes transformaties – geboorte, groei, 

productie, instandhouding, verval en dood. Hieraan wordt geluk 

toegevoegd, dat wordt beschouwd als de twintigste vorm van el-

lende, omdat het eenvoudig een getransformeerde staat van ver-

driet is. De naiyäyikas, aanhangers van de nyäya-darçana, aan-

vaarden vier soorten bewijs: pratyakña (rechtstreekse waarne-

ming), anumäna (gevolgtrekking), upamäna (vergelijking) en çab-

da (de authoriteit van de Veda’s). 

De nyäya-darçana aanvaardt het bestaan van eeuwige, onein-

dig kleine deeltjes genaamd paramäëu. Ze beweren, dat deze de 

fundamentele bouwstenen zijn, waaruit de schepping is voortge-

komen. Maar om de schepping te laten plaatsvinden, is een be-

stuurder nodig genaamd Éçvara, Çré Bhagavän. Bhagavän schept 

de wereld door de atomisch kleine deeltjes in beweging te zetten. 

Evenals deze atoomdeeltjes is Éçvara eeuwig en zonder begin. 

Hoewel de naiyäyikas het bestaan van Éçvara aanvaarden, geloven 

ze niet, dat Hij de schepping persoonlijk uitvoert. Hij is alleen de 

eerste oorzaak. Door zijn verlangen worden de atomen in bewe-

ging gezet, waarna ze alle subtiele en grove elementen scheppen, 

waaruit de schepping voortkomt. 

Volgens de nyäya-darçana zijn de jévas ontelbaar in aantal, 

eeuwig, en zonder begin. De natyäyikas denken niet, dat de jévas 

over een bewuste natuur beschikken, maar dat ze alleen substan-

tieve entiteiten zijn, die kunnen worden geassocieerd met intellec-

tuele, doelbewuste, of emotionele kwaliteiten als gevolg van een 

juiste combinatie van oorzaken en condities. De nyäya-darçana 

verdedigen, dat de jéva en Éçvara twee totaal afzonderlijke waar-

heden zijn. Het materiële bestaan van de jéva is te wijten aan kar-

ma. De schepping heeft plaats onder invloed van karma en in de 
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schepping hebben de jévas te lijden onder de reacties van hun 

karma. 

De naiyäyikas zeggen, dat de jéva bevrijding uit het materiële 

bestaan kan bereiken door middel van filosofische kennis van de 

zestien principes. Ze definiëren mukti als het compleet stoppen 

van materiële ellende. Er is in mukti geen feitelijk geluk. In deze 

bevrijde conditie is de jéva alsof hij onbewust is. 

Nyäya-çästra – de çästras, die handelen over een logische analyse 

van de realiteit. De grondbeginselen van nyäya worden voorname-

lijk uiteengezet door analogieën, die worden onttrokken aan een 

analyse van algemene voorwerpen, zoals een aarden pot (ghaöa) 

en een stuk stof (paöa), dus deze woorden komt men dikwijls tegen 

in discussies over nyäya. 

P 

Païcopäsana – verering van de vijf godheden, Sürya, Gaëeça, Çakti, 

Çiva en Viñëu. 

Paëòita – Paëòä betekent ‘de intelligentie van iemand, die is ver-

licht met de kennis van çästra’ en het woord paëòita wijst op ie-

mand met dergelijke intelligentie. 

Parabrahma – de Allerhoogste brahman, de bron van de brahman-

uitstraling, Çré Bhagavän. 

Prabodhänanda Sarasvaté – de oom van Çré Gopäla Bhaööa Gosvämé. 

Hij was een inwoner van Raìga-kñetra en een sannyäsé van de Çré 

Rämänuja sampradäya. Gopäla Bhaööa Gosvämé ontving dékñä van 

hem. Prabodhänanda was een vereerder van Lakñmé-Näräyaëa, 

maar door de genade van Çré Gaurasundara nam hij de verering 

aan van Çré Rädhä-Govinda. Hij schreef vele boeken, zoals Çré 

Våndävana-mahamämåta, Çré Rädhä-rasa-sudhänidhi, Çré Caita-

nya-candrämåta, Saìgéta-mädhava, Äçcarya-räsa-prabandha, Çré 

Våndävana-çataka, Çré Navadvépa-çataka, Çruti-stuti-vyäkhyä, Kä-

mabéja-Kämagäyatré-vyäkhyäna, Gétä-Govinda-vyäkhyäna en Çré 

Gaura-sudhäkara-citräñöaka. Volgens Gaura-gaëoddeça-dépikä 
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(163) is Prabodhänanda Sarasvaté in kåñëa-lélä Tuìgavidyä, een 

van de añöa-sakhés van Çrématé Rädhikä. 

Prakåti – (1) natuur, de materiële wereld, het vermogen dat de we-

reld schept en reguleert; (2) materie in tegenstelling tot puruña, 

geest; (3) de oerenergie van de vrouw, een vrouw, of het vrouwe-

lijke volksdeel. 

Pratibimba – een reflectieve gelijkenis. Dit verwijst naar een af-

beelding zonder verbinding met zijn object en wordt daarom ver-

geleken met een reflectie. 

Puräëas – de achttien historische supplementen van de Veda’s. 

Puruña – (1) het eerste oerwezen als de ziel en oorspronkelijke bron 

van het universum, het Allerhoogste Wezen of Ziel van het uni-

versum; (2) het bezielende principe in levende wezens, de ziel, 

geest zoals tegengesteld aan prakåti, of materie; (3) een man of de 

mensheid. 

Puruñärtha – de doelstellingen van de mens. In de vedische çästras 

zijn ze ingedeeld in vier categorieën: dharma, religieuze plicht; 

artha, vergaren van rijkdom; käma, bevrediging van materiële ver-

langens; en mokña, bevrijding van het materiële bestaan. Buiten 

deze vier staat de ontwikkeling van onvermengde liefde voor de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de belichaming van spirituele 

zegen en transcendentale rasa. Dit heet parama-puruñärtha, de al-

lerhoogste doelstelling. 

Pürva-mémäàsä – de filosofie gevestigd door Maharñåi Jaimini, ook 

bekend als jaimini-darçana. Een onderwerp nauwkeurig onder-

zoeken en een conclusie trekken heet mémäàsä. Mémäàsä is af-

komstig van de werkwoordstam mam, denken, nadenken, be-

schouwen. Omdat Mahaåñi Jaimini in dit boek de juiste interpreta-

tie van de vedische uitspraken heeft gevestigd en de manier, 

waarop ze door logische analyse kunnen worden vastgesteld, 

wordt dit boek mémäàsä-grantha genoemd. De Veda’s hebben 

twee onderdelen: pürva-käëòa (het eerste deel), dat handelt over 

vedisch karma; en uttarä-käëòa (het laatste deel), dat handelt over 

de Upaniñadä’s of Vedänta. Aangezien het boek van Jaimini han-
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delt over een analyse van het eerste deel van de Veda’s, wordt het 

pürva-mémäàsä genoemd. Omdat de filosofie van Jaimini uitslui-

tend handelt over een analyse van vedisch karma, is het ook be-

kend als karma-mémäàsä. 

Jaimini heeft nauwgezet onderzocht hoe vedisch ritualistisch 

karma moet worden uitgevoerd en wat de resultaten zijn. Hij heeft 

de Veda’s aanvaard als apauruñeya (niet geschreven door een 

mens), zonder begin en eeuwig. Zijn filosofie is gevestigd op basis 

van de Veda’s. Hij heeft echter alleen belang gegeven aan vedisch 

karma. Hij zegt, dat de jévas zijn bedoeld om alleen vedisch karma 

uit te voeren. Door vedisch karma op de juiste wijze uit te voeren, 

kan men parama-puruñärtha, het hoogste doel, bereiken, dat vol-

gens hem het bereiken van de hemelse planeten betreft. 

Het gezichtspunt van Jaimini is, dat de zichtbare wereld anädi, 

zonder begin, is en dat hij geen destructie ondergaat. Het gevolg 

is, dat er geen noodzaak is voor een alwetende en almachtige Isva-

ra om schepping, instandhouding en destructie van de wereld uit 

te voeren. Jaimini aanvaardt het bestaan van vroom en zondig 

karma. Volgens zijn leer levert karma automatisch de resultaten 

van zijn eigen acties op. Er is daarom geen behoefte aan een Éçva-

ra om de resultaten van karma toe te kennen. 

R 

Rädhä – de eeuwige metgezellin van Çré Kåñëa en de belichaming 

van het hlädiné vermogen. Ze is bekend als mahäbhäva-svarüpiné, 

de personificatie van de hoogste extase van goddelijke liefde. Ze is 

de bron van alle gopés, de koninginnen van Dvärakä en de Lakñ-

mé’s van Vaikuëöha. Haar vader is Våñabhänu Mahäräja, Haar 

moeder is Kértidä, Haar broer is Çrédäma en Haar jongere zusje is 

Anaìga Maïjaré. Ze heeft een stralend gouden gelaatskleur en Ze 

draagt blauwe kleding. Ze is getooid met onbeperkte gunstige 

kwaliteiten en is de grootste geliefde van Çré Kåñëa. 

Räma – een lélä-avatära of spel-avatära van Çré Kåñëa; Hij is de be-

roemde held uit de Rämäyaëa. Hij is ook bekend als Rämacandra, 
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Raghunätha, Däçarathi-Räma en Räghava-Räma. Zijn vader was 

Mahäräja Daçaratha, Zijn moeder was Kausalyä en Zijn vrouw 

was Sétä. Hij had drie broers genaamd Lakñmaëa, Bharata en 

Çatrughna. De gevierde aap, Hanuman, was Zijn dierbare dienaar 

en toegewijde. Na het doden van de verdervelijke demoon, Räva-

na, en het redden van Sétäräné met de assistentie van het apenleger 

keerde Räma terug naar Ayodhyä en werd tot koning gekroond. 

Rämänuja – de gevierde Vaiñëava äcärya van de Çré sampradäya, 

die de vedäntische school stichtte met de doctrine viçiñöädvaitavä-

da, gekwalificeerd non-dualisme. Hij woonde in Käïcipuram en 

Çré Raìgam in Zuid-India in de 12
de

 eeuw. Men gelooft, dat hij een 

incarnatie is geweest van Çeña en is bekend als zowel Rämänujäcä-

rya als Yatiräja. Hij schreef commentaren op Bhägavad-gétä, Çré-

mad-Bhägavatam en Vedänta-sütra. 

Åñi – een grote wijze, die geleerd is in de Veda’s. 

S 

Sanätana-dharma – de eeuwige bezigheid van de mens. De eeuwige 

grondrechtelijke positie van de mens. (Zie dharma) 

Saìkértana – gezamenlijk chanten van de heilige namen van Kåñëa. 

Sannyäsa – de vierde äçrama of levensfase in het varëäçrama stelsel; 

verzakend ascetisch leven. 

Sannyäsé – een lid van de wereldverzakende levensorde. 

Çaìkara – een andere naam voor Çiva (zie Çiva). Soms wordt Çaìka-

ra gebruikt als verkorte naam voor Çaìkaräcärya. 

Çaìkaräcärya – een gevierd leraar van de filosofie van Vedänta, die 

het brähmaëisme nieuw leven heeft ingeblazen. Hij wordt begre-

pen een incarnatie van Çré Çiva te zijn geweest. Hij werd geboren 

in 788 en stierf in 820 op tweeëndertig jarige leeftijd. Volgens 

sommige gegevens over zijn leven werd hij ongeveer 200 v. Chr. 

geboren. Hij werd geboren in een Nambüdarépäda brahmaanse 

familie in het dorp Kälapé of Käñala in de provincie Kerala. Zijn 
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vader heette Çivaguru en zijn moeder Subhadrä, ook respectieve-

lijk bekend als Viñiñöhä en Viçvajita. Het echtpaar vereerde Çré Si-

va gedurende een lange tijd om een zoon te krijgen en toen hun 

zoon uiteindelijk werd geboren, kreeg hij de naam Çaìkara. Zijn 

vader overleed toen Çaìkara nog maar drie jaar oud was. Tegen 

de tijd dat hij zes werd, was Çaìkara een geleerde en hij aan-

vaardde de wereldverzakende levensorde op achtjarige leeftijd. 

Hij trok door heel India om de boeddhistische doctrine te onder-

drukken en het gezag van de vedische dharma nieuw leven in te 

blazen. 

Çaìkaräcärya schreef een beroemd commentaar op de Vedän-

ta-sütra genaamd Çäréraka-bhäñya – Onderzoek naar de aard van 

de belichaamde geest. Hoewel hij een onschatbare bijdrage lever-

de aan de herinrichting van het brähmaëisme en het vedisch ge-

zag, dat in enig grondwerk voor de leer van Çré Caitanya voorzag, 

zijn de grondbeginselen van zijn leer niet in overeenstemming met 

de vedische conclusie en de Vaiñëava äcäryas. Hij verklaarde de 

Allerhoogste brahman verstoken van gedaante, karakteristieken, 

vermogens en kwaliteiten. Hij stelde, dat brahman geen bewust, 

alwetend wezen is, hoewel brahman vol kennis is. Hoewel brah-

man de natuur heeft van transcendentale zegen, ervaart het zelf  

geen zegen. Brahman is niet de schepper van de wereld. Wanneer 

dat vormloze brahman in contact komt met mäyä, neemt het ma-

teriële kwaliteiten aan. Deze ideeën zijn door alle Vaiñëava äcäry-

as met klem weerlegd. 

Satya – waarheid, realiteit; beproefde conclusie. 

Siddhänta – filosofische doctrine of grondbeginsel; beproefde con-

clusie; gevestigd doel; overeengekomen waarheid. 

Çiromaëi, Raghunätha – ook bekend als Käëäé Çiromaëi of Käë-

abhaööa; een tijdgenoot van Çré Caitanya Mahäprabhu en auteur 

van Dédhiti, een beroemd nyäya commentaar op de Tattva-

cintämaëi van Gaìgeçopädhyäya. Hij was een student van Çré Vä-

sudeva Särvabhauma Bhaööäcärya in Navadvépa. Na het voltooien 

van zijn studie ging hij enige tijd naar Mithilä en keerde daarna te-

rug naar Navadvépa om zijn eigen school voor nyäya te openen. In 
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die tijd werd Väsudeva Särvabhauma door Koning Pratäpurudra 

uitgenodigd naar Orissa te komen om hoofd-paëòita aan zijn hof 

te worden. Als gevolg daarvan werd Çiromaëi onderscheiden als 

de beste geleerde van nyäya in Navadvépa in die tijd. Volgens de 

Advaita-prakäça wilde Çiromaëi, dat zijn Dédhiti het beroemdste 

commentaar op Tattva-cintämaëi zou worden. Çré Caitanya Ma-

häprabhu had echter een commentaar geschreven op Tattva-

cintämaëi, dat het werk van Çiromaëi oversteeg. Toen Çiromaëi 

dit zag, werd Çiromaëi wanhopig. Om de wens van Çiromaëi in 

vervulling te laten gaan wierp Mahäprabhu Zijn eigen commen-

taar in de Gaìgä. Daarna werd Çiromaëi’s commentaar gevierd als 

het belangrijkste commentaar op Tattva-cintämaëi. 

Çiva – een kwalitatieve expansie van Çré Kåñëa, die de materiële 

geaardheid onwetendheid overziet en die de materiële kosmos 

vernietigt; een van de vijf godheden vereerd door de païcopäsa-

kas. Zijn naam betekent letterlijk ‘gunstig’ of ‘heilzaam’. In de 

Brahmä-saàhitä (5.45) staat geschreven, dat Çré Kåñëa de gedaan-

te van Çré Çiva aanneemt met het doel om de materiële schepping 

uit te voeren. In Çrémad-Bhägavatam (12.13.16) wordt Çiva be-

schreven als de beste der Vaiñëava’s, vaiñëavänäà yathä çambhu. 

Smärta – een orthodox brähmaëa. Iemand die op rigide wijze de 

småti-çästras (in het bijzonder de dharma-çästras of codes van reli-

gieus gedrag) aanhangt en overdreven gehecht is aan de externe 

rituelen zonder de onderliggende essentie van de çästra te begrij-

pen. Ze onderscheiden zich van de Vaiñëava smärtas en småti-

çästras, zoals Hari-bhakti-viläsa. 

Smärta – sociale en religieuze ritualistische activiteiten voorge-

schreven door de småti-çästras. 

Çukadeva – de zoon van Bädaräyaëa Vyäsadeva en spreker van de 

Çrémad-Bhägavatam voor Mahäräja Prarikñit. In Goloka-dhäma, 

Kåñëa’s eeuwige woonplaats in de geestelijke wereld, is hij de pa-

pegaai van Çrématé Rädhikä. 
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Çré Bhäñya – het commentaar, dat “de transcendentale schoonheid 

en rijkdom van God openbaart”; een commentaar op Vedänta-

sütra door Çré Rämänujäcärya. 

Çruti – (1) datgene, dat wordt gehoord; (2) openbaring, zoals onder-

scheiden van småti, traditie; onfeilbare kennis, die door Brahmä of 

door de grote wijzen aan het begin van de schepping werd ontvan-

gen en die via hen neerdaalt in disciplinaire opvolging; het corpus 

van literatuur, dat zich direct uit de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods manifesteerde. Dit is van toepassing op de oorspronkelijke 

vier Veda’s (ook nigamas genoemd) en de Upaniñadä’s. 

Çünyaväda – de doctrine van nihilisme of voidisme (het niets, de 

leegte), dat als doel heeft volkomen vernietiging van het zelf. 

Sura – een god, godheid, godsbeeld, heilige, wijze; dit verwijst speci-

fiek naar de devas, die zich in de hemelse planeten bevinden. De 

brähmaëas worden gekend als bhü-sura, goden op aarde, omdat 

ze God representeren. 

T 

Tantras – de werkwoordstam tan betekent ‘expanderen’, dus tantra 

is datgene, dat de betekenis van de Veda’s uitbreidt. Een klasse 

vedische literatuur, die handelt over een scala aan spirituele on-

derwerpen en is verdeeld in drie richtingen: de Ägamas, Yämala, 

en voornaamste Tantras; een klasse werken, die magische en mys-

tieke conventies onderwijst voornamelijk in de vorm van dialogen 

tussen Çiva en Durgä. Deze gaan naar zeggen in op vijf onderwer-

pen: (1) de schepping; (2) de destructie van de wereld; (3) de vere-

ring van de goden; (4) het verkrijgen van alle voorwerpen, vooral 

de zes bovenmenselijke faculteiten; en (5) de vier methoden van 

vereniging met de allerhoogste geest door meditatie. 

Täntrika – iemand die geheel op de hoogte is met de mystieke we-

tenschap van de Tantras. 

Tapasyä – ascetisme; soberheid. 
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Tridaëòa – de staf, die wordt gedragen door de Vaiñëava sannyäsés. 

Deze bestaat uit drie uiteinden, die de betrokkenheid van lichaam, 

geest en woord in dienst van God symboliseren. Deze drie uitein-

den kunnen ook wijzen op het eeuwige bestaan van de dienaar (de 

bhakta), het object van de dienst (Bhagavän) en de dienst, waar-

mee de Vaiñëava sannyäsa zich onderscheidt van de mäyäväda 

ekadaëòa sannyäsa. 

U 

Uttara-mémäàsä – de filosofie gevestigd door Vyäsadeva, die han-

delt over de laatste divisie van de Veda’s. Na een diepgaande ana-

lyse van de Upaniñadä’s, die het laatste deel van de Veda’s omvat-

ten, en de småti-çästras, de supplementen van de Upaniñadä’s, 

heeft Vyäsadeva de filosofische conclusies van die verhandelingen 

samengevat in zijn Brahma-sütra. Deze Brahma-sütra, of Vedänta-

sütra, staat ook bekend als vedänta-darçana of uttara-mémäàsä. 

Evenals andere filosofische systemen aanvaardt vedänta-

darçana bepaalde fundamentele principes. De principes van de 

vedänta-darçana zijn niet de denkbeelden van Vyäsadeva, maar 

zijn gevestigd op basis van de apauruñeya-veda-çästras, die worden 

begrepen rechtstreeks te zijn gesproken door Çré Bhagavän. De 

uitspraken van Bhagavän zijn per definitie geheel vrij van de ge-

breken van vergissing, illusie, bedrog en imperfecte zintuigen. Aan 

de andere kant zijn de fundamentele principes, die in de andere 

systemen worden aanvaard, producten van de denkbeelden van de 

auteur. De andere systemen zijn gebaseerd op çästras gemaakt 

door mensen en gecomponeerd door uiterst geleerde heiligen. Als 

gevolg daarvan zijn ze onderhevig aan de gebreken van menselijke 

beperkingen. 

De vedänta-darçana aanvaardt brahman als de allerhoogste 

fundamentele waarheid. Wat is de aard van dat brahman? De eer-

ste sütra van vedänta-darçana zegt, “athäto brahma-jijïäsä - Wel-

nu, daarom dienen inlichtingen te worden ingewonnen over 

brahman”. De hele vedänta-darçana wordt aangeboden om deze 
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vraag te beantwoorden. In de loop van de analyse van brahman 

raakt men tevens op de hoogte met de waarheden van de jévas, de 

schepping, bevrijding en meer van dergelijke onderwerpen. Om-

dat dit een uitgestrekt onderwerp is, wordt hier alleen een korte 

introductie gegeven. 

V 

Vaiçeñika – een latere divisie van de nyäya filosofische school, die 

ook bekend is als vaiçeñika-darçana. Deze werd gesticht door Ka-

näda Åñi en verschilt van het nyäya systeem van Gautama. Kaëä-

da aanvaardde zes principes: (1) dravya (negen elementaire sub-

stanties – aarde, water, vuur, lucht, ether, tijd, ruimte, de ziel en 

het verstand); (2) guëa (karakteristieken van alle geschapen din-

gen, zoals vorm, smaak, geur, geluid en tastbaarheid); (3) karma 

(activiteit); (4) sämänya (universaliteit; de verbinding van verschil-

lende objecten door gezamenlijke eigenschappen); (5) viçeña (in-

dividualiteit; het wezenlijke verschil tussen objecten); en (6) sa-

maväya (onafscheidbare overeenstemming; de relatie tussen een 

substantie en zijn kwaliteiten, tussen een geheel en zijn delen, of 

tussen een soort en zijn individuen). 

Volgens de vaiçeñika-darñana zijn de jévas ontelbaar. De ver-

dienste of geen verdienste van het gedrag van een mens in het ene 

bestaan en de overeenkomstige beloning of straf, die hij in een 

ander bestaan krijgt, wordt adåñöa (datgene, dat buiten het bereik 

van het bewustzijn of de observatie ligt) genoemd. Vanwege de 

kracht van dit onvoorziene, opgestapelde karma valt de jéva in de 

kringloop van de schepping en ondergaat geboorte, dood, geluk 

en verdriet. Zodra de jéva filosofische kennis krijgt van de zes 

principes, wordt zijn adåñta teniet gedaan en kan hij bevrijding 

krijgen van de gebondenheid aan het materiële bestaan. De vaiçe-

ñikas definiëren mukti als laatste vrijlating uit de materiële ellende. 

In de vaiçeñika-darçana van Kaëäda wordt geen directe melding 

gemaakt van Éçvara. 
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Vaiçeñika-jïäna – kennis van wereldse fenomenen; classificatie van 

dergelijke fenomenen in diverse categorieën, zoals dravya (objec-

ten), guëa (kwaliteiten) enzovoort. 

Vaiñëava – betekent letterlijk, iemand wiens natuur ‘van Viñëu’ is, 

met andere woorden, in wiens hart en geest alleen Viñëu of Kåñëa 

woont. Een bhakta van Çré Kåñëa of Viñëu. 

Vaiñëava-dharma – de grondrechtelijke functie van de ziel, die als 

doel heeft het bereiken van liefde voor Kåñëa. Dit wordt ook ge-

kend als jaiva-dharma, de fundamentele natuur van levende we-

zens, en nitya-dharma, de eeuwige functie van de ziel. 

Viñëu – de Allerhoogste Meester van de kosmos, die de materiële 

geaardheid goedheid overziet; de allerhoogste van de vijf godhe-

den, die worden vereerd door de païcopäsakas. 

Viveké – iemand die onderscheid aanlegt; iemand wiens spirituele 

bewustzijn is ontwaakt. 

Vyäsadeva – een groot heilige en bekrachtigde incarnatie van God. 

Hij stond ook bekend als Bädaräyaëa, Dvaipäyana en Veda-

Vyäsa. Zijn vader was Paräçara en zijn moeder was Satyavaté. Hij 

was de stiefbroer van Vicitravérya en Bhéñma. Vanwege de ontijdi-

ge dood van Vicitravérya vroeg Satyavaté aan Vyäsa om de echt-

genoot te worden van de twee kinderloze weduwen van Vicitra-

vérya. Uit de baarmoeder van Ambikä werd Dhåtaräñöra geboren 

en uit de baarmoeder van Ambälikä werd Päëòu geboren. Hij was 

ook de vader van Vidura, die hij bij een dienstmeisje kreeg. Door 

zijn vrouw Araëé was Vyäsadeva de vader van de grote wijze, Çré 

Çukadeva, die de Bhägavata Puräëa sprak voor Mahäräja Parékñit. 

Vyäsadeva verzamelde en organiseerde de Veda’s, componeerde 

de Vedänta-sütra, de Puräëa’s, de Mahäbhärata en Çrémad-

Bhägavatam en hij vestigde ook het filosofische systeem uttara-

mémäàsä. 

  



VOORBIJ NIRVÄËA  

__________________________________________________________________________ 

238 

Y 

Yoga – (1) vereniging, ontmoeting, verbinding, combinatie; (2) de 

spirituele discipline, die als doel heeft zijn verbinding met de Al-

lerhoogste Persoonlijkheid Gods te vestigen. Er zijn divers takken 

van yoga, zoals karma-yoga, jïäna-yoga en bhakti-yoga. Tenzij als 

zodanig gespecificeerd, verwijst het woord yoga doorgaans op het 

añöäìga-yoga systeem van Pataïjalé. 

Yogé – iemand die het yoga systeem beoefent met het doel om Pa-

ramätmä te realiseren of om op te gaan in het persoonlijke l i-

chaam van God. 
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over de inhoud van deze boeken kunt u de volgende websites bezoeken:  

 

www.purebhakti.com – voor nieuws, updates en gratis downloaden van 

boeken, lezingen en bhajans.  

 

www.purebhakti.tv – voor het kijken en luisteren naar lezingen online 

en voor links naar updates van live web-casts.  

 

www.harikatha.com – voor het per email ontvangen van de lezingen en 

video's van Çré Çrémad BV Näräyaëa Mahäräja op zijn wereldreis.  

 

www.backtobhakti.com – voor het laatste nieuws over de IPBYS, de 

International Pure Bhakti Yoga Society.  

 

Indien u meer wilt weten over boeken, lezingen, audio-opamen, video's, 

lessen en de International Pure Bhakti Yoga Society (IPBYS) van Çré 

Çrémad BV Näräyaëa Mahäräja kunt u contact opnemen met  

connectwithussoon@gmail.com 

 

Voor het vinden van een centrum in uw buurt:  

www.purebhakti.com/contact-us 

 

 

 



 

 

 

ÇRÉ ÇRÉMAD  

BHAKTIVEDÄNTA  NÄRÄYAËA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

 

 

 

 

Arcana-dépikä 

Çré Bhajana-rahasya 

Çré Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu 

Bhakti-rasäyana 

Bhakti-tattva-viveka 

Çré Brahma-saàhitä 

Essence of the Bhagavad-gétä 

Five Essential Essays 

Going Beyond Vaikuëöha 

Harmony 

Jaiva-dharma 

Letters From America 

Çré Manaù-çikñä 

My Çikñä-guru and Priya-bandhu 

Pinnacle of Devotion 

Çré Prabandhävalé 

Secret Truths of the Bhägavatam 

Secrets of the Undiscovered Self 

Çiva-tattva 

Çré Båhad-bhägavatämåta 

Çré Dämodaräñöakam 

Çré Gauòéya Géti-guccha 

Çré Géta-govinda 

Çré Gopé-géta 

Çré Harinäma Mahä-mantra 

Çrémad Bhagavad-gétä 

 

 

 

Çré Navadvépa-dhäma-mähätmya 

Çré Navadvépa-dhäma Parikramä 

Çré Prema-sampuöa 

Çré Rädhä-kåñëa-gaëoddeça-dépikä 

Çré Saìkalpa-kalpadrumaù 

Çré Çikñäñöaka 

Çré Upadeçämåta 

Çré Vraja-maëòala Parikramä 

Çré Räya Rämänanda Saàväda 

Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gos-

vämé – His Life and Teachings 

The Distinctive Contribution of 

Çréla Rüpa Gosvämé 

The Essence of All Advice 

The Gift of Çré Caitanya Ma-

häprabhu 

The Journey of the Soul 

The Nectar of Govinda-lélä 

The Origin of Ratha-yäträ 

The Way of Love 

Utkalikä-vallaré 

Vaiñëava-siddhänta-mälä 

Veëu-géta 

Walking with a Saint 

Rays of the Harmonist (periodical) 

 



 

 

 

van Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja  

vertaald en uitgegeven door Pro Deo Uitgever Jaya Radhe  

www.jayaradhe.nl 

 

 

 

 

  

Prabandha Païcakam 

Prabandhavalé 

Prema-sampuöa 

Prema-pradépa 

Reis van de ziel 

Räga-vartma-candrikä 

Çikñäñöaka 

Çiva-tattva 

Çré Rädhä 

Summum van toewijding 

Upadeçamåta 

Utkalikä-vallaré 

Veëu Géta 

Verborgen pad van devotie 

Voorbij Nirväëa 

Ware sentimenten van de ziel 

Wijze van Liefhebben 

 

Bhagavad-gétä 

Bhakti-tattva-viveka 

Boterdief 

Camatkära-candrikä 

Essentie van Bhagavad-gétä 

Geheimen van Bhajana 

Geheimen van het onontdekte Zelf 

Geluk in het paradijs der dwazen 

Gift van Çré Caitanya Mahäprabhu 

Géta-govinda  

Gopé-géta 

Hari-kathämåta 

Jaiva-dharma 

Mädhurya-kädambiné 

Maharñi Durväsä 

Manaù-çikñä 

Nitya-dharma 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


