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mensen zijn overal mensen; ze delen menselijke eigenschappen en stellen dezelfde vragen 

verschillende culturen hebben verschillende antwoorden op typisch menselijke vragen geformuleerd 

 allereerst in de vorm van praktische kennis (know-how), morele regels, mythen en religieuze rituelen 

 vervolgens in de vorm van theoretische uitdieping van en filosofische reflectie op centrale concepten 

het verschil tussen filosofie en religie is niet zwart/wit en niet alomvattend: het is allemaal cultuur 

 

Karl Jaspers (1883-1969) definieerde de periode 800-200 v.Chr. als de axiaal-periode: 

een overgang (in diverse culturen) van een mythisch / ritualistisch naar een kritisch / metafysisch tijdperk 

het ritueel vereren van (meerdere) goden (polytheïsme) en geesten (animisme) maakte plaats voor bespiegeling 

er werden filosofische vragen gesteld over de aard van de werkelijkheid, de zin van het leven, etc. 

 in India ontstonden uit het brahmanisme niet-theïstische stromingen als buddhisme en jainisme 

 in China ontstonden ‘de 100 scholen’: confucianisme, taoisme, mohisme, legalisme, de yin-yang-school, etc 

 in de Griekse cultuur ontstonden vele stromingen die de grondslag vormen voor de westerse filosofie 

 

moeilijkheden 

als we het hebben over oosterse filosofie hebben we het over een groot gebied en een groot tijdsbestek 

 met daarin vele scholen / stromingen, en dus veel meningen en verschillen van inzicht toendertijd 

 en ook nog vele interpretaties / meningsverschillen t.a.v. toenmalige ideeën onder academici nu 

ik zal meer aandacht besteden aan het eerste, en minder aan het laatste 

 

 bepaalde termen komen in verscheidene contexten terug met andere betekenissen 

 en andersom: bepaalde basis-ideeën keren terug onder een andere naam (bijv. dharma - dao - logos) 

dit kan leiden tot verwarring en het gevaar van informatie-overload 

daarom zal ik zo nu en dan karakteriserende vergelijkingen maken met ons bekendere stromingen / begrippen 

(vergelijkingen met christelijke stromingen, Griekse filosofen, dagelijkse voorbeelden, etc.) 

vanuit academisch oogpunt niet altijd even correct / genuanceerd, maar m.i. wel verhelderend 

 

en dan is er het verschil tussen leken enerzijds, en geestelijken / geleerden (monniken / filosofen) anderzijds 

 bepaalde filosofische ideeën van de geleerde priester-klasse kunnen voor het volk religieus uitgelegd worden 1 

 of andersom: bepaalde culturele gebruiken / rituelen kunnen voorzien worden van een filosofische betekenis 

zo kunnen binnen een en dezelfde stroming een seculiere filosofie en een religieuze beleving samengaan 

 

als we een verticale kijk op de religies van de wereld nemen, zien we hindoeïsme, christendom, taoïsme, islam 

als we een horizontale doorsnede maken zien in alle geloven bijna dezelfde fenomenen / ontwikkelingen: 

  priesterklasse   vs emancipatorische bewegingen 

  asceten / mystici    vs rationalisten / metafysici 

  puriteinen / fundamentalisten  vs pragmatisten / ecclectici 

 

een andere moeilijkheid is het verschil in cultuur en taal tussen (joods)-christelijke en oosterse culturen 

de Indiase filosofie / religie / cultuur verschilt enorm van de onze, maar er zijn overeenkomsten vanwege taal 

het Chinees (Sino-Tibetaans) en Japans (Altaïsch) zijn compleet andere talen dan het Indo-europees 

dat betekent dat ze niet alleen andere concepten hanteren, maar ook volgens andere patronen denken 2 

 

over het algemeen kunnen we wel stellen: 

  westerse filosofie kent een sterke hang naar objectieve kennis omtrent de werkelijkheid (Waarheid) 

  oosterse filosofie is vooral praktisch-gericht: het wil antwoorden op levensvragen (wijsheid en inzicht) 
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2]   India: brahmanisme  &  hindoeïsme 
 

 

door omvang en culturele diversiteit van het Indiase subcontinent is het onmogelijk één beeld te schetsen 

filosofie betekende in het klassieke India niet primair ‘liefde tot wijsheid’, maar was vooral praktisch 

het doorgronden van mens en wereld is geen doel op zich, maar staat in dienst van het hoogste doel: 

je leven leiden volgens je bestemming en bevrijding uit het rad van wedergeboorte 

 

de veda's zijn een canon van brahmanistische geschriften 3, opgetekend tussen 15e tot 6e eeuw v.Chr. 

ze vormen de canonieke tekst van het brahmanisme / hindoeïsme (vergelijkbaar met de status van de bijbel) 

het is een enorme verzameling sutra's (leiddraden) en mantra's (spreuken), geschreven in het sanskriet 4 

alleen de rig-veda bestaat al uit 10 boeken met 1028 lofzangen en 10.000 verzen 

veda = weten / inzicht (vgl: andere indo-Europese talen) 5  

er wordt onderscheid gemaakt tussen inzicht / openbaring (darshana) en traditionele kennis / autoriteit van texten 

parallel hieraan: tussen sruti = "wat wordt gehoord" (geopenbaard) en smrti = "wat wordt herinnerd" (is secundair) 

kennis van niet menselijke origine is 'gehoord' (sruti), uit boeken of voordrachten opgedane kennis is smrti 

de veda's zijn apauruseya ("zonder auteur", dus sruti) en opgetekend door rishi's (zieners, profeten) 

de kennis die daarin geopenbaard is goddelijk (gaat vooraf aan menselijke kennis) 

 

de veda's zijn verdeeld in 4 canonieke verzamelingen (samhita’s), met voornamelijk offer-rituelen (yajna): 

 de rig-veda / rg-veda = oudste (basis)-veda; opsomming van de door rishi's (zieners) gehoorde hymnen 

 de yajur-veda = kennis van offerrituelen 6 

 de sama-veda = kennis van de melodieën 

 de atharva-veda = vooral bezweringen en magische formules) 

 

de rig-veda fungeerde als liedboek voorgebruikt tijdens offerrituelen, maar bevat ook speculatieve passages 

daarin gaat het over een werkelijkheid die ‘echter’ is dan de waarneembare werkelijkheid 

"toen was er zijn (sat) noch niet-zijn (asat) … de atmosfeer was er niet, noch de hemel erboven 

  toen was er dood noch niet-dood … tussen dag en nacht was geen verschil 

  alleen dat ene ademde kalm, zichzelf voldoende … iets anders dan Het was er niet, noch iets boven Het 

   wie kan ons zeggen waaruit en hoe dit universum is ontstaan? of de goden niet pas later leefden? 

    de bron waaruit het universum is ontstaan, en of het was geschapen, of zonder begin is, 

     is slechts bekend aan Hem die vanuit de hoogste hemel regeert: de alziende Heer 

     of weet hij het ook niet?"  7 

 

de veda's beschrijven een kosmogonie: geen ontstaan van het (heel)al, maar ordening uit chaos 

ook is er verband tussen de macro-kosmos (heelal, goden) en de micro-kosmos (de mens) 

de kosmische (en maatschappelijke) orde moet gereproduceerd worden, en wel middels offers en rituelen (pooja) 

 

de veda's werden gebruikt door de brahmanen (de traditionele priesterstand) voor uitvoering van offer-rituelen 

deze cultuur kwam voort uit de Indus-cultuur 8 of ontstond na de invasies van Arische stammen (1500-1200 v.Chr.) 

hymnes / lofzangen werden gereciteerd tijdens ceremonies (ook nu nog tijdens bruiloften en initiatie-riten) 

het reciteren (en horen ervan) was sacraal / heilig 

brahmanen werden ingehuurd door rijke cliënten voor zegeningen van de goden (veel zonen, goede oogst) 

offers vereren niet alleen de goden, maar versterken tevens hun kracht, wat zo de kosmische orde versterkt 



12 

 

de brahmana’s  

zijn onderdeel van de vedische literatuur; ontstaan tussen de 10e en 8e eeuw v.Chr. 

het zijn feitelijk theologische verklaringen (legitimaties) achteraf van de reeds bestaande offer-rituelen 

hierin wordt het offer-ritueel tot een gedetailleerd protocol, waaraan de wil van de goden ondergeschikt is 

een veelheid aan kosmologische theorieën beschrijven een oerkracht die macro- en micro-kosmos aanstuurt 

deze speculaties krijgen een steeds abstractere inslag, uitmondend in de upanishaden (8e - 6e eeuw v.Chr.) 

 

het uitvoeren van offers en rituelen was uitsluitend het domein van de brahmanen, de priesterlijke kaste; 

aanvankelijk voerden ze hun offers uit voor de vrede en voorspoed van hun klanten, 

maar steeds meer gold dat als zij hun werk niet verrichtten, de wereld tot een eind zou komen 

de brahmana’s benadrukten het belang van het juist uitvoeren van rituelen, 

alsmede en het aanbieden van offerandes aan de brahmanen (priesters) 

rituelen konden wel weken of maanden duren, en vereiste de samenwerking van vele brahmanen  9 

de obsessie met rituelen betekende voorspoed voor de brahmanen; die verdienden er hun brood mee 

de brahmanen hadden het monopolie; andere standen / kasten waren uitgesloten van religieuze praktijken 

hun grootste klanten waren kshatriya's (adel / nobelen / krijgers / heersers / politici / machthebbers) 

 

naast het brahmanisme ontstonden er andere stromingen die zich verzetten tegen het elitisme van de brahmanen 

m.n. uit de kshatriya-stand: jaïnisme en boeddhisme (6e eeuw v.Chr.) zijn daarvan de bekendste 

ritualisme verdween naar de achtergrond en maakte plaats voor asceticisme en spritualisme 

invloeden hiervan zijn terug te vinden in de upanishaden 

 

de upanishaden  10 

een verzameling van bijna 300 commentaren op de veda's; de oudsten maken deel uit van de veda's 

ze vormen een uitwerking (filosofische appendix) bij elk van de 4 veda’s; en worden gekwalificeerd als smrti  11 

de eerste (en oudste) 12 á 13 upanishaden vormen de theoretische basis voor het hindoeïsme; 

vooral de Bhagavad Gita (= deel van de Mahabharata) en de Brahma-sutra 

 

de upanishaden (en aranyaka's) zijn een reactie op het formalisme en ritualisme van de brahmana's 

werden vermoedelijk door kluizenaars / asceten (sannyasins) geschreven, niet door brahmaanse priesters 

in de upanishaden verschuift de aandacht van offer-rituelen naar verlossing uit het aardse lijden 

ze worden beschouwd als een revolutie binnen het vedische denken (vgl. protestantisme vs katholicisme) 12 

d.w.z: tegen formalisme/ritualisme (en gewin), en vóór persoonlijke bezinning en spiritualiteit 

volgens de overlevering vertoefden deze asceten in de wildernis, waar zij zich met yoga en meditatie bezighielden 

deze asceten trokken groepen leerlingen aan; upanishad = "onderwijzen" / "neerzitten bij" (de meester) 

de onderrichtingen van de upanishaden zijn later (8e eeuw) uitgewerkt in de vedanta-filosofie (hindoeïsme)  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 samhita's brahmana's upanishaden 

datering 12e -10e v.Chr. 10e - 8e v.Chr. 8e - 6e v.Chr. 

centrale activiteit ritueel handelen ritueel + studie van doctrine meditatie 

actoren priesters priesters asceten (priesters, adel) 

werkelijkheid 

 

goden/machten 

(kosmische orde) 

offer + weten van priesters 

(kosmische orde, mythen) 

het ene Zelf / Brahman 

(eenheid) 

doel 

 

welzijn in dit leven 

 

welzijn in dit leven 

en na de dood 

bevrijding uit samsara 

(reïncarnatie+karma) 
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Indiase filosofie draait niet om Waarheid als objectieve kennis, maar om praktische levenswijsheid 

de 4 purusharthas = praktische levensdoelen (kernthema’s waar de Indiase filosofie om draait): 

  dharma: kosmische orde & sociale en religieuze ordening van de maatschappij 

  artha: roem, sociale status, welvarendheid & zingeving - op sociaal-politiek en economisch vlak 14 

  kama: genot / geluk / liefde en seksuele relaties (wat wij kennen van de kama-sutra) 

  moksha: bevrijding uit het lijden, de gehechtheid, en de cyclus van reïncarnaties 

corresponderend zijn er ook 4 maatschappelijke standen (varna's) en 4 levensstadia (ashrama's, zie hieronder) 

 

door de eeuwen heen verandert er veel qua religieuze ideeën en voorschriften: 

in de oudste veda's staat niets over de heiligheid van koeien; pas later werd het eten van rundvlees een zonde 

de oudste veda's beschrijven een hiernamaals; pas later ontstond het idee van reïncarnatie, karma en moksha 

in alle stromingen binnen de Indiase filosofie na de veda's zijn dharma, karma en samsara centrale concepten 

 

 

samsara & reïncarnatie (≠ trans-migratie / zielsverhuizing / metempsychose!) 

het Indiase zielsbegrip is anders dan het westerse: de ziel is niet individueel, en verhuist dus ook niet 

in de oudste veda's is er geen sprake van reïncarnatie, maar wel van een hiernamaals: het rijk van Yama 

in de brahmana’s & oudste upanishaden leeft de mens na zijn dood voort in het rijk van Yama (god van de dood) 

daar sterft hij opnieuw en komt weer op aarde terecht; deze opeenvolging van geboorten is eindeloos 

later denkt men dat de mens steeds op aarde reïncarneert, maar dat hij verschillende bestaansvormen aanneemt 

"sommige zielen gaan de schoot binnen voor hun belichaming, anderen betreden 

  vaste objecten, overeenkomstig hun daden en gedachten"  (katha-upanishad) 

reïncarnatie is in het hindoeïsme niet positief: het leven is een eeuwig rad van vergankelijkheid, verlies en leed 

samsara (continue stroom / in cirkels ronddraaien) is dit eeuwig draaiend rad van geboorte en wedergeboorte 

 

 

dharma 

letterlijk: dat wat ondersteunt / onderhoudt: komt samen met karma voort uit het vedische concept rta 

dharma is de kosmische orde & sociale en religieuze ordening van de maatschappij 

de wet / orde waaraan alles onderworpen is: mens & maatschappij, de goden en de gehele kosmos 

dus natuurwet + morele en sociale wetten; zowel kosmische als maatschappelijke rechtvaardigheid 

maar ook leer, doctrine of discipline worden aangeduid met de term dharma / dhamma 15 

plicht, toewijding, geloof, offers en rituelen dragen bij aan de (maatschappelijke) orde, en dus aan dharma 

in de vedische periode waren de brahmanen verantwoordelijk voor het in stand houden van dharma 

 

welke orde / wetten op jou als persoon van toepassing zijn is afhankelijk van de sociale rollen die je hebt: 

elke kaste / varna (stand) en elke levensfase heeft zijn eigen dharma / logica met bijbehorende regels 

dharma is dus een 'way of life' die toegesneden is op iemand afkomst en levensfase 

het leven vereist dat we ons voegen naar onze stand, en onze focus verschuiven naarmate we ouder worden 

 

er zijn 4 levenstadia (ashrama's); dit gold alleen voor de 3 standen: brahmanen, kshatriya's en vaishya's 16 

  brahmacarin = student: moet dharma leren 

  grhastha = gezinshoofd / huishouder (husband): moet artha verkrijgen 

  vanaprastha = teruggetrokkene: moet tijd vrijmaken voor reflectie (na carriere & gezin) 

  sannyasin = onthechte / levensverachter: banden verbreken / loslaten van gehechtheid aan het leven 
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karma 

karma is het resultaat van alle (goede en slechte) daden die de mens in zijn leven verricht 

in de brahmana’s / oudste upanishaden gold dit alleen voor rituele handelingen, later voor daden in het algemeen 

goede daden leveren verdiensten (dharma) op, resulterend in geluk (sukha), 

slechte daden leveren schuld (adharma) op, resulterend in ongeluk (dukha) 

alle daden werpen vruchten af; is het niet in dit leven, dan wel in een volgend leven  17 

karma leidt tot reïncarnatie, en dus weer een nieuw leven waarin weer karma wordt opgebouwd 

karma is een mysterieuze, kosmische wet; er is geen god die bepaalt hoe men reïncarneert 

 

men kan in een hogere of lagere kaste worden herboren; maar ook 'terug'-keren als dier of plant 

wie wordt herboren als mens, komt in een bepaalde stand terecht; er waren in de vedische periode 4 varna's: 18 

  brahmanen (priesters): hadden formeel geen macht, alleen gezag (vgl. de kerk) 

  kshatriya's (vorsten & ridders): hadden macht gelegitimeerd door de brahmanen (vgl. de staat) 

  vaishya's (boeren, kooplieden en ambachtslieden) (vgl. de economie) 

  shudra's (arbeiders en dienaren) (vgl. de arbeidersklasse) 

 

de mens zit dus gevangen in samsara (het rad van wedergeboorte), en karma is de 'motor' achter samsara 

iemand’s maatschappelijke stand / kaste + levensfase is de orde (dharma) waarnaar hij zich dient te voegen 

je kan dus niet 'hogerop komen' in dit leven, maar door je te verzoenen met je lot wel in een volgend leven 

wie na vele reïncarnaties 'opgeklommen' is tot de hoogste stand (brahmaan) kan verlost worden uit deze spiraal 

maar eerst moet het karma vereffend (de ziel gezuiverd) worden; netto mag er geen schuld of verdienste zijn 19 

als de mens zich belangeloos voegt naar de religieuze en sociale wetten (dharma), bouwt hij geen karma op 

de sannyasin (onthechte / asceet / wereldverzaker, hij die alles afgeworpen heeft) verzamelt geen nieuw karma 

 

waar het gaat om het sociale leven en moraal zijn dharma, karma en samsara nauw verweven 

elke stroming / school geeft er zijn eigen invulling aan, maar globaal gezien komt het hier op neer: 

  dharma = (maatschappelijke) orde, waaruit wetten, regels en plichten t.a.v. verschillende groepen voortvloeien 

  karma = het al dan niet handelen naar die wetten, regels en plichten, en de consequenties daarvan (causaliteit) 

  samsara = de stroom / cirkel / keten van oorzaak en gevolg 

            het resultaat van niet-belangeloos, intentioneel, ego-centrisch, resultaat-gericht handelen 

            (of dit met goede of slechte intenties gebeurt maakt niet uit; het is & blijft een vorm van gehechtheid) 

            de sannyasin (onthechte) heeft zich uit samsara losgeworsteld 

 

moksha (spreek uit: ‘ mooksha’ ) 

de toestand die staat boven het lijden; bevrijding / verlossing uit samsara / de stroom van het lijden 

loslaten van de (illusoire) wereld (wereldverzaking / onthechting) en van het ego (jiva) 

illusie en onwetendheid (avidya / mithyajnana) zijn de oorzaak van de gehechtheid van de mens 

deze illusie wordt geproduceert door het illusoire aspect van de dingen / fenomenen: maya 20 

 

in essentie is er dus geen onderscheid tussen het zelf en de rest van de wereld 

maar ons "opgaan in de wereld" (van de fenomenen en de dingen) belet ons om dat in te zien 

inzicht / ware kennis (vidya / tattvajnana) is de remedie tegen illusie en onwetendheid (avidya / mithyajnana) 21 

maar het is niet voldoende om de theorieën over verlossing te bestuderen, men moet ze ook verwezenlijken 

men bereikt moksha door een combinatie van inzicht en spirituele praktijken als yoga en meditatie 

hij die moksha heeft gerealiseerd zal in dit leven niet meer lijden, en na zijn dood niet meer reïncarneren 



15 

 

Brahman (spreek uit: bragman) 22 

net als de oude Grieken zijn de Indiase filosofen op zoek naar een oer-substantie / oer-principe: 

niet alleen om de wereld te verklaren, maar vooral om het hoogste van de 4 levensdoelen te realiseren 

de mens wordt verlost als hij opgaat in het hoogste principe, dat de hele werkelijkheid 'omvat' en 'draagt' 

de verlossing in de vedanta-filosofie draait echter niet om een element, maar om het begrip Brahman: 

het geestelijke, universele ‘zelf’ of de ‘dragende, alles doordringende grond van het universum’ 

de stam van het woord is brh (dragen): brhaman is dus het dragende principe binnen de kosmos 

het is zo ook de oorzaak van alles: de materiële, de efficiënte, de doel- en de vorm-oorzaak (Aristoteles) 

 

Brahman is een soort wereldziel, energie, een eenheid der tegenstellingen, een harmonie van strijdigheden 

tegenstellingen en conflict zijn een illusie; Brahman is één / het geheel, niet temporeel 

het ontstijgt namen en vormen, dus je hebt beelden (goden) nodig om het te beschrijven 

het is non-duaal, tussen je kunt er niets over zeggen omdat je het dan contrastreert met iets anders 

juist omdat de aard van Brahman alomvattend en onbegrensd is, kan de menselijke taal het niet vatten 

als je er toch over wilt spreken, kan dit het beste in ontkennende formuleringen: wat het niet is 

'is Brahman dit of dat?’ ‘Neti, neti!’ (‘Nee, nee!’) 

"onzichtbaar, ongrijpbaar, zonder geschiedenis, kleurloos, zonder oog of oor, 

 zonder handen of voeten, oneindig, alles doortrekkend en alom aanwezig, 

 dat is de onveranderlijke, die de wijzen beschouwen als de bron van het zijn" (upanishaden) 

wie Brahman wil leren kennen, kan beginnen met filosofie, maar moet uiteindelijk streven naar woordloze ervaring 23 

 

 

athman 

volgens de upanishaden is het ware zelf het zelfde in iedereen; er is géén individuele persoonlijkheid 

athman is een ‘geïndividualiseerde’ vorm van Brahman: het goddelijke dat alle mensen in zich dragen 

niet het alledaagse ‘ik’ (ego, persoonlijkheid) dat opgaat in zijn betrekkingen met de wereld, 

maar een dieper, onzichtbaar, ondeelbaar en onsterfelijk levensprincipe dat deel uitmaakt van Brahman 

athmen, et-men, æþm, asthma, atmen, adem stammen allemaal van hetzelfde indo-europese woord  24 

vandaar dat in yoga de nadruk ligt op het vinden van de juiste ademhaling! 

 

athman is als een stille getuige op de achtergrond aanwezig bij al het menselijk denken, voelen en handelen 

de mens is zich echter vaak niet van dit goddelijke ‘zelf’ bewust, juist omdat hij zich verliest in de dingen / activiteiten 

daarmee versmalt hij zijn zelf tot een toevallige individuele persoonlijkheid / identiteit 

zo ontstaat een tunnelvisie op zichzelf en de werkelijkheid; een focus op athman is hiervoor de remedie 

een inkeer naar binnen leidt tot een grotere ontvankelijkheid / openheid voor de (buiten- en binnen-)wereld 

 "zoals een klomp zout, in water geworpen, in hetzelfde water oplost - niet is het mogelijk hem eruit te halen, 

maar waar men ook water neemt in het zout - zo is het ook met dit grote wezen (athman), oneindig, 

zonder grenzen, een en al kennis."  (Brhadaranyanka-upanishad) 

 

athman valt samen met het 'grote zelf' van het universum: Brahman 

de upanishaden schrijven 3 kenmerken aan het hoogste principe (Brahman) toe: 

eeuwig bestaan (sad), pure kennis / zuiver bewustzijn (cit), en vreugde (ananda) 

deze kenmerken zijn niet gescheiden, maar vormen aspecten van het ene, ondeelbare Brahman 

wie eenheid van het eigen ‘zelf’ met het universele ‘zelf’ ervaart, deelt in de goddelijke kenmerken: 

onsterfelijkheid, zuivere kennis, en onuitsprekelijke vreugde; hiermee overstijgt de mens de sfeer van het lijden 
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in de Chandogya-upanishad wordt de eenheid van athman en Brahman uitgelegd door een vader aan zijn zoon 

vader laat zoon vruchten van een boom pellen, en vervolgens de zaadjes, tot hij niets meer ziet 

dit onzichtbare vormt de levensschenkende kern van de boom: dit heeft het onzichtbare Brahman als essentie 

omdat dit principe aan alle dingen ten grondslag ligt, vallen alle mensen er ten diepste mee samen 

de vader besluit zijn betoog met: "tat tvam asi!" (‘jij bent dat!’) 

 

hindoeïsme ॐ 

 

met de steun van keizer Ashoka aan het boeddhisme (vanaf 230 v.Chr.) kwam het vedische tijdperk ten einde 

maar in de 1000 jaar na het begin van onze jaartelling neemt de invloed van het boeddhisme in India af 

in diverse etappes zien we een come-back van het brahmanisme, dat wij kennen onder de naam hindoeïsme 

hindoeïsme is een Europese term uit de 19e eeuw: alles wat niet moslim of christen was heette hindoe 

en alles ten oosten van de Indus-rivier heette Hindustan (-stan = farsi voor: land  land van de hindoes) 

 (zoals alles ten noorden van Perzië Turkestan was: land van de Turken) 

hindoeïsme omvat dus de gehele cultuur van het indiaase subcontinent: cultuur + religie + filosofie 

de hindoes zijn deze benaming voor zichzelf pas gaan gebruiken met de opkomst van het nationalisme 

wat tegenwoordig met hindoeïsme wordt bedoeld is de religie die zich baseert op de veda's en upanishaden 

een eenduidigere term is brahmanisme: religie / filosofie gedestilleerd uit de veda's (12e - 4e eeuw v.Chr.) 

in het sanskriet heten deze scholen astika ('het bestaat'; waarbij 'het' verwijst naar athman/Brahman) 

stromingen die de autoriteit van de veda's niet erkennen (boeddhisme, jaïnisme) heten nastika (het bestaat niet)25 

 

hindoeïsme is geen polytheïsme, maar henotheïsme: er is één goddelijke werkelijkheid, in vele manifestaties 

er zijn ontelbaar veel goden, halfgoden en godheden: Ishvara's (persoonlijke god), murti's of deva's genoemd 

in theorie zijn er opgeteld miljoenen goden, zei het dat geen hindoe ze allen kent 

  elke god heeft vele attributen (eigenschappen) die zelf ook weer manifesteren als godheid 

  elke god(in) heeft een mannelijke/vrouwelijke tegenhanger (Shiva/Parvati, Brahma/Sarasvati, Rama/Lakshmi) 

  verschillende halfgoden zijn (re)ïncarnaties van goden (Krishna en Boeddha zijn een incarnatie van Vishnu) 

  elke berg, rivier, stad, dag, etc. heeft zijn eigen godheid 

  alle aspecten van het leven hebben en god (bijv. Lakshmi zorgt voor geld in het laatje) 

  elke stroming / school en elke streek kent weer andere goden en interpretaties van hun eigenschappen 

     (enigzins vergelijkbaar met de status van de meer dan 10.000 katholieke heiligen, 

       of de verering van bodhisattva's in het mahayana-boeddhisme) 

 

de veelheid van interpretaties binnen diverse stromingen van de vele goden en concepten, en de betekenis- 

verschuivingen door de eeuwen heen, maken het lastig om een eenduidig beeld van het hindoeïsme te schetsen 

het is een verzamelnaam van vele stromingen, lokale culturen / gebruiken, en kent geen stichter of leider / paus 

 

de belangrijkste goden worden door heel India erkend: Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh, Rama, Krishna 26 

sommige hiervan zijn vedische goden 27, andere zijn van latere datum 

de hindoe-mythologie wordt gekenmerkt door een enorme fantasie 28, en zien we terug in Bollywood films 

 

een centrale plaats neemt de trimurti (drie-eenheid) in: Brahma-Vishnu-Shiva 

  Brahma de creator is de schepper van de wereld / mensheid 

  Vishnu de onderhouder (van dharma), en kent 10 manifestaties / incarnaties / avatars 29 

  Shiva (= Maheshvara = Rudra = Astamurti) de vernietiger / transformeerder, brengt verandering en dynamiek 
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ontwikkeling van de hindoeïstische filosofie 

 

tussen de 2e eeuw v.Chr. en de 2e eeuw n.Chr. ontstonden de 'zes grote systemen' van het hindoeïsme 

ook wel de ‘orthodoxe scholen’ genoemd omdat ze de Veda's als uitgangspunt nemen (astika) 

elke school heeft zijn eigen basistekst of sutra (die van het Samkhya is verloren gegaan) 

deze basisteksten genoten een onaantastbare status (vergelijkbaar met de bijbel) 

filosofen beperkten zich tot het schrijven van commentaren, die weer gevolgd werden door subcommentaren 

(vergelijkbaar met de bijbel-commentaren uit de middeleeuwse scholastiek) 

 

de 6 astika (orthodoxe) scholen / systemen worden doorgaans in 3 paren verdeeld: 

  Samkhya en Yoga  zijn het oudst; houden zich vooral bezig met moksha (verlossing) 

     waarbij Samkhya meer theoretisch (filosofisch), en Yoga meer theïstisch (religieus) is 30 

  Nyaya-Vaisesika is gericht op logica en het onderzoeken van de natuur 

     vgl. Aristoteles / democritus / scholastiek / analytische filosofie) 

  Mimamsa-Vedanta richt zich op exegese en naleving van de veda's 31 

 

ved-anta betekent letterlijk ‘einde’ of ‘voltooiing’ (uitleg / duiding) van de veda's 

het is de stroming die de upanishaden (niet de brahmana's) als voornaamste uitgangspunt neemt 

er ontstonden verschillende scholen, die onderverdeeld worden in 2 hoofd-stromingen: 

 dvaita vedanta = dualistisch (ontstond pas in de 13e eeuw) 

 advaita vedanta = monistisch (‘niet-twee’) 

 

grondlegger van de advaita vedanta school is Adi Shankara = 'de 1e Shankara' (8e eeuw n.Chr.) 

hij doorkruiste India te voet en stichtte diverse kloosters; doel was het ‘bekeren’ van het land tot zijn hindoeïsme 

van de ongeveer 300 werken die aan hem werden toegeschreven, zijn er maar een paar door hem geschreven: 

1000 stellingen, commentaar op de Bhagavad-Gita, commentaar op de Brahmasutra’s, en nog enkele geschriften 

"het individuele zelf is niet meer dan een verschijningsvorm van het hoogste Zelf, 

 zoals de reflectie van de zon in het water" 

 

Shankara greep terug op de upanishaden en interpreteerde deze op een non-dualistische manier 

volgens Shankara's monisme kwam het universum voort uit één intelligente bron: Brahman 

advaita betekent niet-dualistisch: d.w.z. Brahman is één, het sublieme ongedeelde zelf 

spiritueel monisme: er is maar 1 (geestelijke) substantie: Brahman, en alles daarbuiten is illusior 

 

typerend voor Shankara is zijn illusionisme: de gedachte dat de waarneembare werkelijkheid slechts schijn is 

onze ideeën, overtuigingen, meningen, verlangens, oordelen, etc. zijn illusior; representeren niet het ware zelf 

jiva        = onze persoonlijkheid, die bestaat uit ideeën, overtuigingen, meningen, verlangens, oordelen, etc. 

athman = het zuivere bewustzijn, niet besmet met ideeën, overtuigingen, meningen, verlangens, oordelen, etc. 

 

‘Brahman is puur bewustzijn, eeuwig bestaan en vreugde’ - ‘Ik ben Brahman’ - 

‘Deze Atman is Brahman’ - ‘Het hele universum is Brahman’  (uitspraken uit de upanishaden) 

voor Shankara betekent dit dat er geen verschil is tussen het individuele (athman) en universele zelf (Brahman) 

net zoals er geen verschil is tussen de zee en de golven 

 

Shankara stelt dat de wereld bestaat, maar geen op zichzelf staande realiteit is 

we kunnen in ons spraakgebruik verwijzen naar dingen in de werkelijkheid, maar deze zijn illusoir 
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er zijn vele manifestaties / uitdrukkingsvormen van Brahman, maar uiteindelijk is alles één 

de vormen en structuren die wij waarnemen zijn afgeleiden; iemand die zit, ligt en staat: het is dezelfde persoon 

wij zien / interpreteren ons ‘zelf’ (de stroom van vele ideeën en gevoelens) als één (‘ik’, mijn) 

zo ook is de ogenschijnlijke veelheid van Brahman één 

"degenen die volhouden dat er een onderscheid bestaat tussen het individuele en het hoogste zelf, 

  ontkennen de werkelijke betekenis van de vedanta-teksten en staan zodoende de perfecte kennis 

  in de weg, die de deur is naar de perfecte gelukzaligheid!" 

 

in zijn commentaar op de Brahmasutra noemt hij Brahman: 

‘die alwetende en almachtige bron waaruit de geboorte, 

 het voortbestaan en de ontbinding van het universum voortkomen.’ 

 

hieruit volgt dat de constant veranderende, contingente, ervaren werkelijkheid niet de ware werkelijkheid is 32 

de empirische wereld is een schijn-realiteit, een illusoire, bedrieglijke wereld (inclusief de wereld waarin we leven) 

 

de slang en het touw 

 

wie op een schemerige weg loopt, kan een stuk touw abusievelijk aanzien voor een slang 

het waargenomene bestaat, maar niet als datgene wat de wandelaar oordeelt dat het is 

het onjuiste oordeel leidt tot angst en stress, totdat de wandelaar ziet dat het slechts een touw is 

dit is vergelijkbaar met de kijk die de onverlichte mens op de werkelijkheid heeft 

door zijn gebrekkige kennis over de ware aard van de wereld denkt hij dat de fenomenen zelfstandig bestaan 

bovendien identificeert hij zich met zijn lichaam en zijn ego, waardoor hij zijn ware zelf (athman) vergeet 

 

 

Brahman nirguna, Brahman saguna en Maya 

 

Shankara heeft deze gedachte uitgewerkt in zijn theorie van de dubbele waarheid 

de hoogste waarheid is die van het ‘Brahman zonder eigenschappen’ (Brahman nirguna) 

dit onzichtbare, hoogste principe (zoals het op zichzelf is), is de enige ware realiteit 

deze vormloze werkelijkheid staat tegenover het ‘Brahman met eigenschappen’ (Brahman saguna) 

waarvan de belangrijkste zijn: ‘vreugde’, ‘puur bewustzijn’ en ‘eeuwig bestaan’ 

door het mediteren op Brahman saguna kan de mens uiteindelijk de hoogste realiteit ontdekken 

 

de werkelijkheid zoals we die dagelijks ervaren is de ‘sluier van maya’ (illusie) 

maya is de manifestatie van Brahman in de kosmische energie (maya shakti) 

maya shakti is verantwoordelijk voor creatie, dynamiek en verandering, en dus van de (onze) wereld 

d.w.z: voor de illusie dat deze wereld van fenomenen de ware werkelijkheid is 

de wereld van de fenomenen (maya) wordt dus door Brahman zelf gecreëerd, 

maar de illusie (het ‘niet-weten’) dat de fenomenen de ware werkelijkheid zijn is menselijk 

 

studie van de upanishaden en meditatie leiden tot inzicht en verlossing uit de keten van wedergeboorten 

Shankara vergelijkt de bevrijde ziel met een zwaan: de ziel bevindt zich weliswaar in samsara, 

maar dit bevuilt hem niet, net als het water dat van de zwanenveren afglijdt zonder dat ze doorweekt raken 
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de ware werkelijkeid (Brahman) valt niet uit te drukken in taal 

het is onmogelijk om Brahman te definieren in termen van contrast / onderscheid (dit wel, dit niet) 

want er is geen tegenstelling, geen contrast, geen dialectiek, geen dynamiek; uiteindelijk is alles één 

Brahman is vreedzaam en zelfgenoegzaam; er is niets buiten, niets anders 33 

  de beste manier om Brahman onder woorden te brengen is te zwijgen 

  een andere manier is door Brahman te beschrijven in termen van wat het niet is: 

"ik ben man noch vrouw, noch onzijdig... ik ben de vreedzame, de zelfgenoegzame, 

 de krachtig stralende... ik ben geen kind, geen man, geen oude... 

 ook ben ik van geen kaste... ik neem geen deel aan de levens-fases... 

 ik ben de enige oorzaak en doel van het al" 

  een 3e manier om inzicht te krijgen in de eenheid van Brahman en het zelf  is meditatie 

     voor echt inzicht is meer nodig dan theoretisch inzicht (alleen het theorie-examen maakt geen chauffeur) 

     het gaat om ervaring; in de dubbele betekenis: beleving + routine, dus: meditatie 

 

er wordt gespeculeerd of Brahman al dan niet geïdentificeerd moet worden met God 

Ishvara (koning der goden, ultieme bestuurder) is een filosofisch concept voor God in het hindoeïsme, 

Hij is het wezen dat de eenheid binnen het universum bestuurt door zijn controle over de kosmische geest 

maar uiteindelijk is Brahman onpersoonlijk en onvoorstelbaar 

 

daarom wordt Brahman gepersonificeerd en antropomorf gemaakt: zie daar de vele goden 

dit kan helpen om ons enigzins een voorstelling van Brahman te maken (zoals in de Bhagavad Gita) 

in de Bhagavad Gita manifesteert god zich in individuen (avatars), zoals Krishna (vgl. Jezus) 

Vishnu ondersteunt creatie (houdt de boel draaiende) vanuit menselijk perspectief; vgl. 'het woord van god' 

 

de Bhagavad Gita 

 

de ramayana & mahabharata zijn secundair t.o.v. de veda's, maar vormen de 2e hoeksteen van het hindoeïsme; 

m.n. de bhagavad gita (= lied van de gezegende heer), een deel van de mahabharata 

de bhagavad gita vormt een kernachtige weergave van de brahmanistische ehiek 

 

de strijd over de heerschappij over Hastinapura tussen twee families: de Pandava's en de Kaurava's 

Arjuna (van de Pandava-familie) heeft zijn twijfels over het ten strijde trekken 

"is troonopvolging al het bloedvergieten waard?" ... hij bespreekt dit met zijn wagen-menner: Krishna 

deze is tevens de heerser over een naburig land, en ook een avatar (half-god): nl. een incarnatie van Vishnu 

 

Krishna stelt dat het onmogelijk is om niet te handelen in de wereld; je doet altijd wat, alles heeft consequenties 

je moet handelen in overeenstemming met dharma, opdat je dan zo min mogelijk ingrijpt in het verloop van alles 

je moet doen wat je in een toestand van toewijding / overgave (vgl. "voor volk & vaderland!"), 

zonder een kosten- en baten-afweging te maken, zonder doel, zonder een uitkomst te beogen 

je handelen moet onthecht zijn, belangeloos, conform je dharma, niet gericht op de uitkomst / het resultaat 

is het dat wel, dan bouw je karma op, en blijf je verstrikt in het bestaan in samsara / cycli van reïncarnaties 

 

Arjuna moet zichzelf dus overgeven / opofferen / wegcijferen voor het hogere: Krishna = Vishnu = Brahman 

zowel Arjuna zelf, als al de strijders voor wiens leven hij vreest, vervullen slechts een rol 

het gaat niet om de individuen, maar om datgene waar zij allen deel van uitmaken 

sterven is als omkleden: alleen de buitenkant verandert 
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dharma is zoiets als regel, wet, moraal, juist handelen, plicht; gerelateerd aan de rol die men heeft 

Arjuna is een kshatriya (krijgsheer), geen brahmaan, dus hij moet zich concentreren op zijn rol als krijgsheer 

het heeft geen zin om je te meten aan anderen, en aan wat zij doen, want zij zijn niet jij 

ieder wezen heeft zijn eigen dharma, zijn eigen afkomst, waardenpatroon, doel, manier, etc 

het is beter niet perfect volgens je eigen dharma te leven, dan wel perfect volgens een ander dharma 

"stel dat ik (Krishna / Vishnu) mijzelf een andere rol aanmeet: dan houdt de wereld op te bestaan!" 

 

m.a.w: iedereen heeft zijn eigen rol met bijbehorende verantwoordelijkheden / verplichtingen 

daarvoor weglopen (bijv. vanuit een kosten & baten afweging), is egoïstisch (niet zelf-loos) 

vgl. een acteur in een film die zegt: "dat doe ik niet, dat past niet bij mij!" 

de regisseur (Krishna) zegt dan: "het gaat niet om jouw, het gaat om de film, en jij speelt dat personage!" 

 

 karma-yoga = de yoga (beheersing, methode) van zelfloos / onthecht handelen 

 bhakti yoga = de yoga van toewijding / overgave, en verering (in casu: van Vishnu) 

 

karma wordt soms vergeleken met de meer christelijke notie van kerfstok 

dit veronderstelt een soort fatalisme: een rechter die uiteindelijk oordeelt op basis van een score 

maar karma heeft meer betrekking op de dynamiek tussen gedrag en persoonlijkheid 

de stam van karma betekent doen / handelen, en is dus dynamisch 

iemand die wegloopt voor verantwoordelijkheid kan dat niet verbergen; het maakt wie hij is 

iemands denken, spreken, handelen, etc. beklijft, heeft een duurzaam effect (wie zaait zal oogsten) 

gedrag (zeker herhaald gedrag) heeft consequenties; zowel op persoonlijk vlak, als op sociaal vlak 

  door iets op een bepaalde manier te doen plaveien we de weg om het in het vervolg ook zo te doen 

     heeft betrekking op disposities, neigingen, trekjes, gewoontes, gewenning, etc 

     "de bedding leidt de stroom, de stroom verlegt de bedding" (Sanneke Bolhuis) 

  het gaat bij karma om gedrag / handelen (jezelf trainen en vertrouwen opbouwen), niet om intenties 

     dit klinkt ons vreemd in de oren sinds de Verlichting, en is meer vergelijkbaar met de Griekse tragedies 

 

acties / handelingen bouwen karma op, behalve onthecht handelen; want dan is het niet jij die handelt 

als je handelt in overeenstemming met dharma, dan geef je jezelf over aan de (sociale) werkelijkheid / plicht 

dit is een klassieke deugd-ethiek: bind niet de strijd aan met het leven, maar handel naar je/de dharma 34 

het verlangen / streven naar resultaat, beloning en bevrediging bouwt karma op 

je wilt dan dat de wereld meewerkt aan jouw plan, i.p.v. dat je jezelf schikt in het plan der dingen 

als je je eigen verlangens als uitgangspunt neemt zul je nooit bevrediging vinden, 

als je jezelf in overeenstemming brengt met de dharma (voorbij je ego / verlangens / oordelen) wel 

 

als je niet krijgt wat je wilt (en je krijgt dus wat anders), dan is dat een reden om jezelf af te vragen: 

"wat moet ik hiermee?"; niet op een retorische, maar op een positieve / constructieve manier 

dus door het te ervaren als een soort lotsbeschikking (zelfs al geloof je niet in 'het lot') 

om je geluk te laten afhangen van dingen in de wereld die mee moeten werken aan jouw wens is een val 

dat is wat Krishna wil zeggen aan Arjuna: "je hebt de dingen niet in de hand, je hebt er geen controle over" 

onze wil is slechts een oppervlakkige manifestatie van fundamentelere processen 

we moeten ons schikken in dharma, het script dat correspondeert met onze rol (kaste en levensfase) 

dit inzien is respect hebben voor Krishna = Vishnu = Brahman 
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1  zoals bijv. Spinoza en Hegel stelden: filosofische inzichten worden in het geloof identificeerbaar verbeeld 
 
2  zie: Sapir-Whorf-hypothese - https://nl.wikipedia.org/wiki/Sapir-Whorfhypothese 
 
3  er zijn maar weinig filosofen uit de vedische traditie bekend; een uitzondering is Yajnavalkya (800-600 v.Chr.) 
 
4  de brahmaanse cultuurtaal, dat eenzelfde status had als het latijn in de middeleeuwen hier 
 
5  oud-Saksisch: witan, oud-Engels: wit, oud-Noors: vita, Latijn: videre, Grieks: (w)eidenai, Slavisch: vede, Sanskriet: veda 
 
6  de vedische hymnes en offer-rituelen zijn gericht tot de vedische goden: 

    Indra, Surya, Agni, Vayu, Varuna, Mitra, Aditi, Yama, Soma, Ushas, Sarasvati, Prithvi, Rudra, etc 

    de vedische goden lijken op Griekse en Germaanse goden: zon, maan, wind, etc… belangrijkste god = Indra (de oppergod, lijkt op zeus) 

 
7  scheppings-hymne in de Rig-veda 10.129 
 
8  op de lokatie van het hedendaagse Harappa en Mohenjo-Daro ontstonden rond 2600 v.Chr. als grote steden, 
   de Mehrgarh-cultuur dateert al van voor 6000 v.Chr. 
 
9  soma (sap van waarschijnlijk de ephedra-plant) speelde een belangrijke rol 
 
10  vertaald in het Latijn door Anquetil Duperon; 1731-1805 
 
11  de upanishaden worden meestal niet beschouwd als gehoorde / geopenbaarde waarheden (sruti), 
     maar als texten die de essentie van de vedische wijsheid ontrafelen (kritische reflexie) 
     aanvankelijk werden de upanishaden doorgegeven via mondelinge traditie, dus smrti (= herinnerd) 
     soms worden de aranyaka's, brahmana's en upanishaden aangemerkt als shruti 
     soms wordt de mahabharata beschouwd als shruti; daarom soms de 5e veda genoemd 
     soms wordt de bhagavad gita (een hoofdstuk binnen de mahabharata) afzonderlijk de status van shruti gegeven 
     de upanishaden worden ook wel gezien als een selectie uit de brahmana's (specifiek daaruit de aranyaka's) 
     de voornaamste upanishaden zijn die, welke Sankaracarya (788-820) uitkoos om van commentaar te voorzien; 
     Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya en Brhadaranyaka 
     volgens sommige geleerden schreef Sankara ook een commentaar op een 11e upanishad: de Svetasvatara 
     in zijn commentaar op de brahma-sutra noemt hij nog 4 andere: Kaushitaki, Jabala, Mahanarayana en Paingala 
 
12  in de upanishaden is ware kennis niet meer voorbehouden aan de brahmanen: elke asceet kan verlichting bereiken 
 
13  vedanta = veda-anta = einde / laatste deel / doel / betekenis van de veda's 
 
14  voorbeeld: de arthashastra (auteur: Kautilya) wordt wel vergeleken met Machiavelli's 'il principe' 
 
15  enigzins vergelijkbaar met het Griekse logos zoals te vinden bij Herakleitos en de stoïcijnen, maar: 

    er wordt geen onderscheid gemaakt tussen natuur en cultuur, logos en nomos, natuurwet en sociale wet 

    ook enigzins vergelijkbaar met het Chinese dao (= weg, manier, de wijze waarop alles werkt, hoe dingen gaan) 

 
16  het latere kaste-systeem is vergelijkbaar met onze beroeps-achternamen uit feodale tijden 
 
17  sommige interpretaties / aspecten van het karma-begrip zijn minder religieus van toon: 
     karma = de gevolgen van je handelen / gedrag op je eigen in-de-wereld-zijn 
     vgl. "wie goed doet, goed ontmoet" / "wie zaait zal oogsten" / "zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten" 
     slecht karma = hechting aan wereldlijke beslommeringen, slechte patronen, frustraties, verknooptheden 
     goed karma = reflexiviteit, inzicht, kansen zien en benutten, elk moment als een nieuw begin kunnen zien 
     de karma-leer zo opgevat lijkt een vorm van cognitieve gedrags-therapie avant-la-lettre 
 
18  volgens de rig-veda komen de brahmanen voort uit de mond van Purusha, 

      de kshatriya's uit zijn armen, de vaishya's uit zijn bovenbenen, en de shudra's uit zijn voeten 

      voor elk van deze standen golden specifieke sociale en religieuze voorschriften (vgl. feodalisme) 

 
19  vgl: de noties harmonie / evenwicht in het Griekse denken, deze hebben vaak een morele dimensie: 
      "waaruit de bestaande dingen hun geboorte hebben, daarin vinden ze ook hun ondergang, zoals het hoort; 
       ze geven elkaar immers recht en boete voor het onrecht, overeenkomstig de verordening van de tijd" (Anaximander; 611-546 v.Chr.) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sapir-Whorfhypothese
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20  maya = de sluier van illusies die de wereld / waarneembare werkelijkheid vormen 
     de stam: ma = vormen of bouwen, dus ook manifesteren; maya is een vorm / manifestatie van Brahman 
     maya is dus niet niet-bestaand, noch slecht (want een manifestatie van Brahman), maar wel illusoir 
     want maya is niet de ware werkelijkheid, maar de fenomenale werkelijkheid (zoals deze ons toeschijnt) 
     we moeten leren voorbij maya te kijken, en het ware (Brahman) in alles herkennen, inclusief in onszelf 
 
21  komt voort uit de mythe dat de mens pas het dodenrijk binnen mag na beantwoording van vragen aan de maan 
 
22  moet niet worden verward met brahma, god van de schepping, en één van de trimurti (3-eenheid) 
     de andere 2 zijn: Vishnu (de onderhouder) en Shiva (de vernietiger / transformeerder) 
     wordt wel vergeleken met de christelijke 3-eenheid: vader (schepper) - zoon (woord) - heilige geest (openbaring) 
 
23  vgl: de negatieve theologie uit de westerse middeleeuwen (Meister Eckhart:1260-1328) 
     Brahman wordt wel aangeduid / geïdentificeerd met de goddelijke klank ohm (en ohm weer met Ganesh) 
 
24  ook in het Hebreeuws en oud-Grieks suggereert de taal een verband tussen adem en ziel / leven 
     voor Anaximenes was pneuma equivalent met aer, en het fundament van de natuurlijke werkelijkheid 
     in Genesis 2:7 blies god lucht / adem (neshemah) in de stoffelijke Adam, en zo kreeg hij een ziel (nephesh) 
 
25  te vergelijken met orthodox / heterodox, of theïstisch / atheïstisch 
 
26  Hanuman, Indra, Surya, Saraswati, Parvati / Durga, Kali, Lakshmi, Shakti / Devi, Agni, Nandi, Varuna, etc. 
 
27  Indra, Surya, Agni, Vayu, Varuna, Mitra, Aditi, Yama, Soma, Ushas, Sarasvati, Prithvi, Rudra 
 
28 Durga ('zij die moeilijk benaderbaar is', de 'ontoegankelijke') is de moeder-godin en (naast andere Devi's) een verschijningsvorm van 
Shakti, de vrouwelijke manifestatie van Brahman. Durga telt op haar beurt weer 9 manifestaties: Shailaputri, Brahmacharini, Chandraghanta, 
Kushmanda, Skandamata, Katyayani, Kalaratri, Mahagauri en Siddhidatri; tesamen genaamd Navadurga. Durga is een geduchte 
beschermgodin en de belichaming van de woede van de goden. Ze kwam volgroeid ter wereld en strijdt als krijgsgodin tegen de mannelijke 
demonen die de wereldorde bedreigen. Als ze kwaad is, komt Kali (ook een manifestatie van Shakti) uit haar mond. Durga wordt afgebeeld 
met meditatieve glimlach, een 3e oog op haar voorhoofd, en 4, 8, 10 of 20 armen om de vele wapens te dragen die de goden haar hebben 
gegeven (waaronder de lotusbloem, een discus, een bliksemflits en een drietand). Ze rijdt op de tijgerin Dawon (een offer van de goden) en 
beeldt mudra's uit met haar handen. Ze kent geen angst, is geduldig, en behoudt zelfs in het zwaarste gevecht haar gevoel voor humor. Ze 
vocht met de asura (soort demon) Mahisha toen Vishnu en Shiva het gevecht met hem niet aandurfden. Mahisha veranderde zich in een 
buffel, een leeuw, een gewapende krijger en een olifant, maar Durga onthoofdde hem en vernietigde ook de tweeling Canda en Munda nadat 
zij haar eerst hadden geprobeerd te verleiden en vervolgens bedreigden. In tegenstelling tot andere devi's (godinnen) zal zij zich nooit met 
een man verbinden; ze is 'zij die zichzelf toebehoort'. In haar manifestatie als Candi biedt ze bescherming tegen wilde dieren, en als Shitala 
bescherming tegen de pokken. 
 
29  vis, schildpad, zwijn, leeuw-reus, dwerg, Rama met bijl, Rama, Krishna, Boeddha, en Kalki (een messias) 
 
30  het Samkhya-Yoga-systeem is ouder dan brahmanisme, en misschien zelf ouder dan de arische immigratie (± 1700 tot 1000 v. Chr.) 

     het is van invloed geweest op hindoeïsme, boeddhisme en jainisme 

 
31  de mimamsa-school is het meest orthodox / orthoprax: "rituelen consolideren dharma, geloof / intenties niet" 

     het verwerpt asceticisme / mysticisme, en richt zich meer op de brahmana's dan op de latere upanishaden 
 
32   maar de ervaren wereld is ook niet volslagen irreëel is, want dat gaat alleen op voor zaken die niet bestaan 

      d.w.z: die pertinent irreëel zijn: ‘het gewei van een haas’, ‘de zoon van een onvruchtbare vrouw’ 

 
33  vgl. Aristoteles onbewogen beweger: alles komt voort uit en streeft naar de ultieme vorm 
 
34  vgl: islam (letterlijk: vrede) = overgave / onderwerping aan de wet (sharia) 
     vgl: Aristoteles: geluk = deugd = getraind zijn om het juiste te doen vanuit keuze en gewoonte 
     vgl: J.F. Kennedy: "Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country" 
 


