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INDIASE FILOSOFIE EN VERLOSSINGSLEER: SĀṂKHYA, YOGA EN NYĀYA

Spreker: Dr. Victor van Bijlert (Amsterdam)
In twee avonden belichten we de vroege Indiase filosofie (periode rond de christelijke jaartelling) aan
de hand van drie nogal met elkaar samenhangende verlossingsleren: Sāṃkhya (introspectieve
analyse van de waargenomen werkelijkheid), Yoga (methoden om tot inzicht in het eigen bewustzijn
te komen) en Nyāya (filosofische methode van debatteren op grond van kennisleer en logica). Alle
drie deze systemen of wereldbeschouwingen hadden grote invloed op het Indiase denken vanaf het
begin van de christelijke jaartelling. Behalve de Brahmaanse hindoestromingen maakten ook grote
Indiase religieuze tradities als boeddhisme en jainisme gebruik van de concepten en inzichten die in
deze drie scholen voor het eerst ontwikkeld werden. We zullen op beide avonden kennis maken met
de beginselen van deze drie systemen die alle drie gemeen hebben dat ze de mens uiteindelijk willen
helpen door filosofische beschouwing en meditatieve oefening het lijden in deze wereld te
overwinnen. Alle drie zijn een mengeling van religieuze zingeving en persoonlijke ontplooiing. Het is
misschien om deze reden dat Yoga de meest populaire blijkt voor de moderne mens. Maar Yoga is
niet goed te begrijpen zonder de andere twee systemen erbij de betrekken. Het Sāṃkhya systeem
biedt de analytische parameters van veel Indiaas denken; de Yoga geeft praktische oefeningen maar
maakt gebruik van het denkschema van het Sāṃkhya. Tenslotte geeft de Nyāya een kentheoretische
en logische fundering voor de oefeningen en leert ook hoe dialectisch te filosoferen, alles in dienst
van het soteriologische doel van de bevrijding uit het lijden.
Avond 1: beknopt algemeen overzicht van de historische en sociologische context waarin deze drie
systemen zijn ontstaan. Vervolgens gaan we dieper in op het Sāṃkhya denken.
Avond 2: hierin laten we zien hoe de leer van het Sāṃkhya toepasbaar wordt gemaakt in de Yoga en
we belichten de epistemologie en logica van de Nyāya.
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