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Verantwoording
Deze vertaling van Śrī Śaṅkarācārya’s Vivekacūḍāmaṇi is ter hand genomen ten
behoeve van de studies binnen de vestiging Deventer van de School voor
Filosofie en Spiritualiteit in Nederland.
Vivekacūḍāmaṇi1 is oorspronkelijk in het Sanskrit geschreven. Bij deze vertaling heb ik de Engelse vertaling door Swāmī Mādhavānanda als leidraad
genomen maar tevens zes andere Engelse vertalingen geraadpleegd. Alle
geraadpleegde vertalingen verschillen onderling in geringe mate, vooral waar
het de weergave betreft van de Sanskrit begrippen die in het Engels (en
Nederlands) geen equivalenten hebben. Bij behoefte heb ik ook de oorspronkelijke tekst, voor zover mijn kennis van Sanskrit dat toeliet, in beperkte mate
geraadpleegd. De direct op het hart van de zoeker gerichte kort, kernachtig en
soms dichterlijk klinkende uitspraken van Śrī Śaṅkarācārya in dit werk stralen
in mijn beleving een zeldzame wijsheid en autoriteit uit. Om deze reden heb ik
getracht de inhoud zo veel mogelijk op een even korte en bondige wijze weer te
geven ten koste van gemakkelijke leesbaarheid. Op enkele plaatsen heb ik
geringe afwijkingen en toevoegingen [tussen vierkante haakjes] ten opzichte
van de oorspronkelijke tekst aangebracht, die mijns inziens aan de
begrijpelijkheid van de tekst bijdragen, dit als gevolg van mijn persoonlijke
interpretatie van het gezegde en de bewerking van Vivekacūḍāmaṇi door Śrī
Ramaṇa Maharṣi. Daarnaast heb ik een groot aantal voetnoten toegevoegd, die
deels aan andere bronnen ontleend zijn, ter toelichting van het behandelde. Ook
sommige Sanskrit begrippen waar ik in het Nederlands geen equivalenten voor
kon vinden zijn in voetnoten toegelicht. Waar het nuttig werd geacht is de
transliteratie van het betreffende Sanskrit woord tussen haakjes toegevoegd.
Bovendien dient opgemerkt te worden dat de diepte van de behandelde stof bij
weergave in een andere taal dan Sanskrit beperkingen ondergaat. Het mag
verder als evident worden beschouwd dat juist bij de studie in groepsverband en
contemplatie van de tekst de diepere betekenis van de boodschap van Śrī
Śaṅkarācārya meer kans heeft om aan het licht te komen.
Hoewel beknopt, bevat Vivekacūḍāmaṇi naar mijn oordeel een complete
verhandeling van Advaita Vedānta en kan daarom als een standaardwerk over
Advaita Vedānta beschouwd worden. Het begeleidt de zoeker die vastberaden is
1

‘Viveka’ staat voor onderscheidingsvermogen, ‘cūḍā’ voor top en ‘maṇi’ voor juweel. Zoals
het juweel op de top van een diadeem het meest uitblinkend ornament is zo luidt de titel van
deze verhandeling als een meesterstuk onder de werken die het onderscheid tussen het ware
en onware uitleggen.
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de waarheid van het menselijk bestaan te ontdekken vanuit de staat van de diepe
duisternis tot de algehele verlichting op systematische en zelfs wetenschappelijke2 wijze. In dat opzicht onderscheidt het zich ten opzichte van sommige
andere werken waarin Advaita Vedānta fragmentarisch wordt behandeld of
slechts die kennis wordt aangereikt waar specifiek naar gevraagd wordt.
Om praktische redenen en om verwijzing naar onderwerpen te vergemakkelijken is de totale tekst in vier delen gesplitst. Volledigheidshalve zijn de
Engelse vertaling door Swāmī Mādhavānanda, en de oorspronkelijke Sanskrit
tekst in Devanāgari schrift als aanhangsels aan dit boekje toegevoegd.
Marjolein van den Houten dank ik voor haar bijdrage in de taalkundige controle
en verbeteringen van de tekst.
Suggesties die tot verbetering van dit boekje kunnen leiden stel ik zeer op prijs.
Ferit Arav
Hengelo, juli 2010
De tweede oplage is uitgebreid met een beter leesbare Sanskrit tekst met
transliteratie en een trefwoordenregister. Tevens zijn enige redactionele en
tekstuele verbeteringen aangebracht. Op een gering aantal correcties en
toevoegingen na zijn de latere uitgaven gelijk aan de tweede oplage.
Ferit Arav
Hengelo, juni 2012

2

Het geldt voor iedereen, overal en altijd.
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ब्रह्म सत्यं जगवममथ्या जीिो ब्रह्मैि नापरः I
brahma satyaṃ jaganmithyā jīvo brahmaiva nāparaḥ
“Brahman is werkelijk, de wereld is illusie;
Het individu is niet verschillend van Brahman. 3

Śrī Śaṅkarācārya

3

Brahmajñānāvalīmālā, vers 20
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VIVEKACŪḌĀMAṆI
Deel 1: De eerste stappen
1. Ik buig voor Govinda4, de volmaakte, wiens natuur opperst geluk (paramānandam) is. Hij kan slechts gekend worden door verdieping in de kennis van
Vedānta en op geen andere wijze5.
2. Voor alle wezens is een menselijke geboorte moeilijk te bereiken, nog
moeilijker is - in volgorde - het verwerven van een mannelijk6 lichaam,
Brahmaanschap7, het volgen van het pad van Vedānta, de geleerdheid in de
Heilige geschriften, het onderscheid kunnen maken tussen het Zelf8 en niet-Zelf
(ātmānātmavivecanam), realisatie van de eenheid met Brahman (svanubhavo
brahmānatmanā) en onafgebroken verblijven in de staat van eenzelvigheid9 met
Brahman. Bevrijding kan alleen door verdiensten gedurende een miljard
geboorten10 verworven worden.
3. [Echter, zelfs bij het ontbreken van het bovengenoemde] kan door Gods
(mahāpuruṣa) genade bevrijding worden bereikt door het voldoen aan de
volgende drie eerste vereisten: een geboorte als mens, het verlangen naar bevrijding (mumukṣutvam) en de beschermende zorg van een volmaakte leermeester.
4. Hij die op een of andere wijze er in slaagde de menselijke geboorte te
verwerven en perfecte kennis van de Veda’s heeft (śrutipāradarṣanam), maar
zich niet inspant om bevrijd te worden (yastvātmamuktyai) pleegt waarlijk
zelfmoord omdat hij zich aan het onware hecht.

4

Het Zelf of ātman, in de gedaante die door de betrokkene ervaren wordt.
Niet door de zintuigen of het denkvermogen (agocara).
6
Dient te worden gezien in het licht van het cultuurpatroon waar mannen behalve fysiek
overwicht ook sociale voordelen boven de vrouwen genoten. Het kan ook ‘mannelijk temperament met betrekking tot het zoeken naar waarheid’ betekenen. In Vedantische geschriften
is het niet uitzonderlijk dat juist een vrouw de volmaaktheid bereikt en haar man, vaak een
koning of prins, onderwijst (zoals Koningin Cūḍālā in ‘Yoga Vasiṣṭha’ en Prinses
Hemalekha in ‘Tripura Rahasya’).
7
Geboren worden onder gunstige omstandigheden voor het volgen van het spirituele pad.
8
Het werkelijke, of ātman. In deze vertaling is er voorkeur aan gegeven vaker ‘het Zelf’ in
plaats van ātman te gebruiken omdat in ons taalgebruik het woord ‘Zelf’ direct verband legt
met ‘dat wat het dichtst bij ons is’ en in het Hart wordt ervaren. Het niet-Zelf is het onwerkelijke, anātman.
9
Het stamwoord ‘eenzelvig’ is in deze vertaling gebruikt in de betekenis van ‘gelijk’, ‘één’
of ‘één en dezelfde’, zoals bijvoorbeeld in ‘vereenzelvigen’ (tot één maken). Zo ook het
woord ‘eenzelvigheid’ in de betekenis van ‘gelijkheid’, ‘eenheid’ of ‘één en dezelfde zijn’.
10
De Sanskrit tekst noemt honderd ‘croren’. Een Indiase crore is gelijk aan 10 miljoen.
5
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5. Wie kan dwazer zijn dan de mens die ondanks het verwerven van de
zeldzame menselijke, en bovendien mannelijke, belichaming, de verwezenlijking van het belangrijkste van zijn leven 11 verzuimt?
6. Noch het aanhalen van de geschriften (śruti), noch het uitvoeren van riten en
vereren van goden leidt tot bevrijding, zelfs niet na een levensduur van honderd
Brahmā’s12 bij elkaar, tenzij men zich als ātman herkent.
7. De Veda’s verklaren dat er geen hoop is voor onsterfelijkheid (amṛta) door
het vergaren van wereldse rijkdommen13. Hieruit volgt dat handeling [met het
oogmerk van materiële verdienste] niet tot bevrijding kan leiden.
8. Daarom moet de verstandige mens na het opgeven van het verlangen naar het
genot van uiterlijke objecten zich krachtig inspannen voor zijn bevrijding. Op
gepaste wijze moet hij een perfecte en edelmoedige leermeester benaderen en
zich op de door hem voorgehouden waarheid richten.
9. Na het bereiken van de staat van yogāṛūḍha14 moet men zich door ononderbroken toewijding en juiste waarneming (samyagdarśana) van de onderdompeling in de zee van geboorte en dood (saṁsāra) bevrijden.
10. Laat de wijze en geleerde mens (paṇḍita saṁnyasya) die op weg is naar de
realisatie van het Zelf (ātman) alle handelingen (sarvakarmāṇi)15 opgeven en
pogen de banden met geboorte en dood te verbreken (bhavabandhavimuktaye).
11. Handelingen [in overeenstemming met de instructies van de geschriften of
die van de leermeester] leiden tot zuivering van de geest (cittasya) maar niet tot
het zien van de werkelijkheid (vastu). De werkelijkheid wordt verworven door
onderzoek (vicāreṇa)16 en niet door daden, zelfs geen tien miljoen.
11

Nl. bevrijding.
Staat voor onbepaalde tijdsduur. Eén dag (dag en nacht = 2 kalpa’s) van Brahmā (de
Schepper) is gelijk aan 8,64 miljard jaar. Er zijn ontelbare Brahmā’s.
13
Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad: 2, 4, 2: “Toen sprak Maitreyī: Heer, zo deze ganse met
rijkdommen vervulde wereld de mijne was, zou ik daardoor onsterfelijk zijn?” “Neen,” zei
Yājñavalkya, “juist zoals het leven van een rijke, zo zou je leven zijn. Op onsterfelijkheid
echter is geen hoop door rijkdom.”
14
Yogāṛūḍha is de staat van onthechting van zinsobjecten en handelingen, en vrij zijn van
hartstochten.
15
Zowel de slechte als de goede handelingen uit egoïsme.
16
De Sanskrit tekst gebruikt hier het woord ‘vicāra’ dat - door het ontbreken van een
Nederlandse equivalent - met ‘onderzoek’ is vertaald. Vicāra is echter een sleutelbegrip in
Vedānta. De betekenis gaat veel dieper; het is een motiefloze directe observatie, een
innerlijke aanschouwing, bij een geheel stille staat. Het mag niet worden verward met
intellectuele analyse of redenering. In het Engels wordt het soms met ‘enquiry’ of ‘selfenquiry’ vertaald en in het Nederlands met ‘zelfonderzoek’. Zie ook de voetnoot bij vers 445
over nididhyāsana.
12
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12. Alleen juist onderzoek (samyagvicārataḥ) toont de mens de ware aard van
een touw en beëindigt de grote vrees en het lijden (duḥkha) die veroorzaakt
worden door het waandenkbeeld dat het een slang is.
13. Kennis van de werkelijkheid wordt verkregen door onderzoek (vicāreṇa)
onder begeleiding van de leermeester en niet door gewijde baden of aalmoezen, of de toepassing van honderden ademhalingsoefeningen (prāṇāyāma).
14. Succes [van zulk onderzoek] hangt hoofdzakelijk af van de kwalificatie van
de zoeker; tijd, plaats en andere dergelijke omstandigheden komen daarbij op
de tweede plaats.
15. Daarom moet de zoeker naar de werkelijkheid van ātman zich toeleggen op
de beoefening van onderzoek (vicāraḥ) na het benaderen van een leermeester
(guruṁ), die een volmaakte kenner van Brahman is en wiens mededogen zo
wijds is als de oceaan zelf.
16. De mens die in staat is de waarheid in de geschriften te onderscheiden en
bekwaamheid toont de tegenwerpingen te weerleggen is geschikt voor het
ontvangen van de kennis van ātman (ātmavidyā).
17. Alleen hij die onderscheid maakt (vivekino), die zich afgewend heeft van
het onwerkelijke (viraktasya), die kalmte (śama) en soortgelijke deugden bezit
en naar bevrijding verlangt (mumukṣuoreva), is geschikt om op zoek te gaan
naar Brahman (brahmājijñāsa).
18. In dit verband hebben de wijzen gezegd dat voor het ervaren van de
waarheid aan vier vereisten moet worden voldaan. Bij het ontbreken ervan zal
de realisatie falen.
19. (1) Eerst wordt het onderscheid genoemd tussen het eeuwigdurende en het
voorbijgaande (nityānityavastuvivekaḥ). (2) Vervolgens komt het niet ontvankelijk zijn voor het genot van de vruchten van handelingen, nu en hierna
[hemel]. (3) Dan komt de groep van zes deugden, te beginnen met kalmte. (4)
Tenslotte is er natuurlijk het verlangen naar bevrijding.
20. (1) Een vaste overtuiging dat Brahman alleen werkelijk is (brahmasatyam)
en het universum (jagat) onwerkelijk wordt aangeduid als ‘onderscheid tussen
het eeuwigdurende en het voorbijgaande’ (nityānityavastuvivekaḥ).
21. (2) Vairāgya, of ‘onthechting’, is het opgeven van alle voorbijgaande
genietingen, inherent aan elke soort levensvorm van de meest simpele tot de
goddelijke (brahmā), door het zien van het voorbijgaande (anitya) als gevolg
van eigen observatie of instructie van de leermeester [daar ze de oorzaak van
smart zijn].
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22. (3a) Het denken losmaken van objecten door voortdurend hun onvolmaaktheid te zien en het standvastig op zijn doel (Brahman) laten rusten, wordt
‘kalmte’ (śama) genoemd.
23. (3b) ‘Zelfbeheersing’ (dama) is het afwenden van de zintuiglijke organen
(fysiek en mentaal) van zinsobjecten door het standvastig op zijn doel houden
van de aandacht zodat die niet wordt afgeleid door vroegere neigingen om zich
met allerlei objecten bezig te houden. (3c) De teruggetrokkenheid van de zintuigen (uparati) is optimaal wanneer er geen reacties op uitwendige prikkels zijn.
24. (3d) Het verduren van leed zonder tegenstribbelen of geweeklaag wordt
‘verdraagzaamheid’ (titikṣā) genoemd.
25. (3e) ‘Geloof’ (śraddhā), dat tot de realisatie van de werkelijkheid leidt, is
een op inzicht gebaseerde aanvaarding dat de leer van de geschriften en die van
de eigen leermeester (śāstrasya-guruvākyasya) waar (vastu) zijn.
26. (3f) Het zich niet inlaten met wisselende gedachten (na tu cittasya lālanam)
maar het intellect (buddhi) zonder aflaten op de loutere Brahman houden wordt
‘in het-Zelf-gevestigd-zijn’ (samādhāna) genoemd.
27. (4) Het ‘intens verlangen naar bevrijding’ (mumukṣutā), is de innerlijke
drang (icchā) om zich te verlossen van alle door onwetendheid17 ontstane
gebondenheid (bandhān) in relatie zowel tot het ego (het ‘ik’-besef) als tot het
lichaam, door verwerkelijking van de eigen ware aard.
28. Zelfs wanneer dit verlangen naar bevrijding weinig of middelmatig is kan
het dankzij de genade van de leermeester (guroh), door de beoefening van
onthechting (vairāgya) en van deugden zoals kalmte (śama) enzovoort vrucht
afwerpen.
29. [Alleen] In het geval dat onthechting en het verlangen naar bevrijding intens
zijn zal kalmte en het beoefenen van andere deugden van betekenis zijn en
vrucht dragen.
30. [Maar] Wanneer onthechting en het verlangen naar bevrijding zwak zijn,
zijn kalmte (śama) en de andere kwaliteiten niet meer dan schijn, zoals een
luchtspiegeling in de woestijn.
31. Onder alle middelen die tot bevrijding leiden is toewijding (bhakti) het
beste. Het zoeken naar je eigen werkelijke aard (svarupa) wordt toewijding
genoemd.
32. Anderen zeggen dat het zoeken naar de waarheid van je eigen Zelf
toewijding (bhakti) is. De zoeker naar de waarheid van het Zelf die de
17

Ajñāna, onwetendheid van onze ware natuur als opperste gelukzaligheid.
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bovengenoemde kwaliteiten bezit, dient een verlicht leermeester op gepaste
wijze te benaderen, die hem van gebondenheid bevrijdt.
33. Een leermeester is thuis in Veda’s, onberispelijk en vrij van hartstochten.
Hij is een volmaakte kenner van Brahman en verblijft in Brahman. Hij is zo
kalm als een vlam wanneer haar brandstof verteerd is. Hij is een oceaan van
zegening zonder motieven, en een vriend voor alle goede mensen die zich
nederig aan hem toevertrouwen (voor Hem neerwerpen).
34. Na het benaderen van een dergelijke guru18 met eerbiedige toewijding moet
de zoeker, wanneer hij Hem behaagd heeft door zijn ootmoedige aanbidding,
nederigheid en dienstbaarheid, hem vragen wat hij weten moet.
35. O Meester, vriend van allen die zich op U verlaten, oceaan van genade, ik
buig mij voor u neer. Ik ben gevallen in de zee van geboorte en dood
(saṁsāra)19. Red mij met een directe blik van uw ogen waaruit genade stroomt
als nectar.
36. Red mij van de dood. Ik word geteisterd door het onblusbare vuur van het
wereldwoud (saṁsāra) en heftig geschud door de winden van een onaangenaam lot. Ik ben overmand door angsten en zoek bij U mijn toevlucht daar ik
geen andere schuilplaats weet.
37. Er zijn wijsgeren die vredig en grootmoedig zijn. Ze zijn een weldaad voor de
mensheid, zoals de lente. Zelf zijn ze de vreselijke oceaan van geboorte en dood
overgestoken en zonder enig motief helpen ze anderen ook hetzelfde te doen.
38. Het behoort tot de aard van de grootmoedigen om uit eigen beweging de
moeilijkheden van anderen uit de weg te ruimen, net zoals de maan uit eigen
beweging de aarde koelte geeft wanneer die geblakerd is door de felle stralen
van de zon.
39. O Heer, besprenkel mij, verteerd als ik ben door de kwellingen van de
wereld zoals door de vlammen van een bosbrand, met uw spraak als nectar,
gezoet met de gelukzaligheid van de genade van Brahman, puur en verkoeling
gevend, stromend uit uw lippen zoals uit een kruik en verrukkelijk klinkend in
de oren. Gezegend zijn zij die een genadige blik van u opvangen en in uw
bescherming opgenomen worden.
40. Hoe moet ik de oceaan van dit veranderlijke bestaan oversteken? Wat zal
mijn doel zijn? Welke weg moet ik nemen? Ik zit in het ongewisse. Wees
genadig, O Heer, en beschrijf mij uitvoerig hoe ik een einde kan maken aan de
kwellingen van dit veranderlijke bestaan.
18
19

Personificatie van het Zelf, hier de Leermeester.
Saṁsāra is de reeks van leven-dood-geboorte van onbepaalde duur.
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41. Verteerd door de kwellingen van de wereld, als een brandend woud, spreekt
de leerling (śiṣya) aldus deze woorden. De leermeester kijkt hem welwillend
aan en maakt hem onmiddellijk vrij van zijn angst, nu de leerling zijn toevlucht
tot hem heeft genomen.
42. Met welwillendheid neemt de leermeester op zich het onderricht in de
waarheid aan hem die zijn bescherming zocht, die de regels van de geschriften
gehoorzaamt, die dorstig naar bevrijding is, die naar behoren zijn plichten
vervult, en wiens geest (citta) vredig en kalm is.
43. Vrees niet, o verstandige! Voor jou is er geen dood. Er is een weg om de
oceaan van saṁsāra over te steken. Ik zal je die weg tonen, waardoor wijzen de
overzijde bereikt hebben.
44. Er bestaat een onovertroffen middel om een eind te maken aan de vrees van
het veranderlijke bestaan waarmee je de oceaan van saṁsāra kunt oversteken
en de opperste gelukzaligheid bereiken.
45. Verdieping in de betekenis van de Vedānta (vedāntārthavicāreṇa) leidt tot
de hoogste kennis, waarop de vernietiging van de kwellingen van saṁsāra
onmiddellijk volgt.
46. Geloof (śraddhā)20, toewijding (bhakti) en beoefening van Yoga door
middel van meditatie (dhyāna) zijn volgens de geschriften (śruti) de directe
middelen voor de zoeker om tot bevrijding te komen. Hij die zich daaraan houdt
bevrijdt zich van de gebondenheid aan het lichaam die teweeg gebracht is door
onwetendheid (avidyā).
47. Het is door je verbondenheid met onwetendheid (ajñānayoga) dat jij, die het
opperste Zelf (ātman) bent, de gebondenheid door het niet-Zelf (anātman)
ervaart, de enige bron waaruit de kringloop van geboorte en dood voortkomt.
Het vuur van kennis (bodha), ontstoken door het onderscheid (viveka) tussen
het Zelf en het niet-Zelf, verbrandt alle gevolgen van onwetendheid
(ajñānakāryam) met wortel en tak.
48. De leerling sprak (śiṣya uvāca): O Meester, het zal mij een genoegen zijn
van uw lippen het antwoord te vernemen op de vraag die ik, mij voor u neerbuigend, aan u stel.
49. Wat is eigenlijk gebondenheid (bandha)? Hoe is het ontstaan? Hoe blijft het
voortbestaan? Hoe kan men zich daarvan bevrijden? Wat is het niet-Zelf
(anātman) en wat is het opperste Zelf (paramātma)? Hoe kan men onderscheid
maken tussen beide? Antwoord mij alstublieft.

20

Śraddhā en bhakti zijn in verzen 25, 31 en 32 besproken.
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50. De Meester antwoordde (śrīguru uvāca): Waarlijk gezegend ben je! Je hebt
de ware bedoeling van het leven volbracht en je geslacht geheiligd doordat je
verlangt Brahman te verwerven, vrij van gebondenheid veroorzaakt door
onwetendheid.
51. Een vader kan door zijn zoons en vrienden van zijn schulden bevrijd
worden, maar hij heeft niemand anders dan zichzelf om zich van gebondenheid
te bevrijden.
52. Kwelling zoals veroorzaakt door het dragen van een last op het hoofd kan
door anderen verwijderd worden, maar niemand anders dan de persoon zelf kan
zich bevrijden van de pijn die veroorzaakt wordt door honger en dergelijke.
53. De zieke kan alleen gezond worden door zelf het juiste dieet te volgen en
het juiste medicijn in te nemen, maar niet door het werk van anderen.
54. De ware aard van dingen kan men alleen door zijn eigen ogen zien en
kennen, en niet door bemiddeling van een geleerde. Met eigen ogen weet men
hoe de maan er uitziet; kan men dit van anderen leren?
55. Wie anders dan de persoon zelf kan zich bevrijden van de gebondenheid
veroorzaakt door de ketens van onwetendheid, verlangens, handelingen en
dergelijke, al telt hij een miljard tijdperken (kalpakoṭśatirapi)21.
56. Noch door Yoga22 of Sāṅkhya23, noch door ritueel of geleerdheid (na
yogena na sāṅkhyena karmaṇā no na vidyāyā) is bevrijding (mokṣa) mogelijk, maar alleen door de directe herkenning van de eenzelvigheid van het Zelf
en Brahman (brahmātmaikatvabodhah), en door geen ander middel.
57. De schoonheid van de vorm van een lier en de vaardigheid waarmee haar
snaren worden beroerd behagen slechts enkelen. Ze maken geen koning van je24.
58. Vaardigheid in het uitstorten van een waterval aan woorden, bekwaamheid
in het uitleggen van de geschriften en geleerdheid doen de betrokkene
genoegen, maar zij brengen geen bevrijding.
59. Zelfs de bestudering van de geschriften is vruchteloos zolang de hoogste
waarheid (pare tattve) onbekend blijft. En wanneer de hoogste waarheid gekend
is, is de studie van de geschriften nutteloos.
21

Hier wordt waarschijnlijk scheppingen of Brahmā’s bedoeld, zie ook de voetnoot bij vers 6.
Bedoeld wordt de soorten Yoga’s die dualiteit vooronderstellen, zoals Haṭhayoga en
Bhaktiyoga.
23
Sāṅkhya gaat uit van de dualiteit tussen twee reële maar tegengestelde principes van
puruṣa en prakṛti.
24
In deze gelijkenis is de lier het lichaam en de vaardigheid het denkvermogen. Ze zijn
geenszins vergelijkbaar met de soevereiniteit van ātman.
22
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60. Geschriften, bestaande uit vele woorden, zijn als een dicht woud dat de
geest (citta) laat ronddolen. De wijze mens moet zich daarom krachtig
inspannen om de ware aard van het Zelf (ātman) te kennen.
61. Voor iemand die gebeten is door de slang van onwetendheid (ajñāna) is het
enige redmiddel de kennis van Brahman (brahmajñāna). Wat voor nut hebben
de Veda’s en andere Heilige Geschriften, bezweringen (mantra’s) of andere
hulpmiddelen voor zo iemand?
62. Een ziekte verdwijnt niet door simpelweg de naam van het medicijn uit te
spreken, zonder het in te nemen. Zo kan men zonder directe ervaring van
Brahman niet bevrijd worden door alleen het woord 'Brahman' uit te spreken.
63. Hoe kan bevrijding bereikt worden door simpelweg het woord 'Brahman'
uit te spreken zolang de zich aan de ogen voordoende tastbare wereld niet uit
het bewustzijn is verdwenen en zolang het Zelf niet is ervaren. Het resultaat zou
niet meer dan een uiting van spraak zonder enige uitwerking zijn.
64. Men kan geen koning worden door eenvoudig te zeggen: 'Ik ben koning’,
zolang men zijn vijanden niet heeft vernietigd en bezit heeft genomen van de
luister en rijkdom van het hele koninkrijk.
65. Een diep begraven schat komt tevoorschijn door de juiste aanwijzingen te
volgen, te graven, de stenen en de aarde te verwijderen die er bovenop liggen en
niet door het bij zijn naam te roepen. Op dezelfde wijze kan de zuivere
waarheid van het Zelf, die bedekt is door māyā25 en zijn uitwerking, alleen
bereikt worden door de aanwijzingen van een kenner van Brahman, gevolgd
door reflectie, meditatie enzovoorts, maar nooit door verzinsels.
66. Daarom moeten verstandige mensen, net zoals in het geval van ziekte, er
persoonlijk met alle middelen die in hun vermogen liggen naar streven zich te
bevrijden van de gebondenheid aan de kringloop van geboorte en dood.
67. De vraag die je gesteld hebt is uitstekend en wordt door de kenners van
geschriften als ter zake gezien en gewaardeerd. Hij draagt een diepe betekenis,
is kort en bondig als een aforisme en behoort op te rijzen in de zoekers naar
bevrijding (mumukṣubhiḥ).
68. Luister aandachtig, O verstandige, naar wat ik ga zeggen. Door aandachtig te
luisteren zul je zeker onmiddellijk bevrijd worden van de boeien van saṁsāra.
69. Als eerste stap naar bevrijding (mokṣasya) wordt genoemd een volledige
onthechting (vairāgya) van alles wat vergankelijk is. Dan komt kalmte (śama),
zelfbeheersing (dama) en verdraagzaamheid (titikṣā)26. Daarna volgt het volle25
26

Māyā wordt in de verzen 108-110 besproken.
Zie ook Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad: 2, 4, 2 waarin deze vier kwaliteiten besproken worden.
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dig opgeven van alle in de geschriften voorgeschreven handelingen (karma’s)27.
70. Daarna volgt het ‘horen’ van de leer, het er op reflecteren (mananam) en
onophoudelijk op de daarin vervatte waarheid mediteren. Zo bereikt de wijze
zoeker de staat van nirvikalpa28, en realiseert hij de gelukzaligheid van
nirvāṇa29 (nirvāṇsukham) zelfs in dit leven.
71. Nu zal ik je ten volle uitleggen wat je weten moet over het onderscheid
tussen het Zelf en het niet-Zelf (tavedānīmātmānātmavivecanam). Luister
aandachtig en neem het dan in je op.
72. Het (grofstoffelijke) lichaam is opgebouwd uit de volgende zeven
ingrediënten: merg (majja), been (asthi), vet (medaḥ), vlees (pala), bloed
(rakta), vel (carma) en opperhuid (tvac). Het bestaat uit de volgende ledematen:
benen, dijen, borst, armen, voeten, rug en hoofd.
73. Dit lichaam (śarīram), beschouwd als de zetel van de begoocheling
(mohāspandam) van de noties ‘ik’ en ‘mijn’ (ahaṁmame), wordt door de
zieners het grofstoffelijke lichaam (sthūlam) genoemd. De subtiele elementen
(hiervan) zijn ether, lucht, vuur, water en aarde30.
74. Deze (subtiele) elementen worden door onderlinge vermenging31 in bepaalde verhoudingen grof en vormen het grofstoffelijke lichaam (sthūlaśarīra). De
essenties (tanmātrā’s) 32 van deze [subtiele] elementen vormen de zinsobjecten
(viṣaya) in groepen van vijf (geluid, tast, gezicht, smaak en geur) die het
plezier (sukhāya) van de bewoner van het lichaam [hem die ze ervaart,
(bhoktu)] dienen.

27

De betekenis van karma in dit verband is een godsdienstige handeling of ritueel, zoals het
brengen van een offerande, voortkomend uit de hoop op een toekomstige beloning.
28
De staat waarin het onderscheid tussen subject en object oplost en alleen het oneindige,
ene bewustzijn overblijft. Voor nadere toelichting raadpleeg aanhangsel 2.
29
Bevrijding (mokṣa), het uitdoven ven het besef van afgescheiden bestaan.
30
Hier wordt op de hogere principes van deze elementen gezinspeeld.
31
Het proces van onderlinge vermenging wordt als volgt beschreven: Elk van de vijf
elementen wordt in tweeën gedeeld. Een van deze twee helften is verder in vieren gedeeld.
Vervolgens wordt elk grof element voortgebracht door verbinding van een helft van zichzelf
en een kwart van elk van de vier andere elementen.
32
Puur element, die staat waarin het bewustzijn straalt zonder naam en vorm. Vanuit het
individu beschouwd zijn tanmātra’s de subtiele elementen die door de specifieke en
overeenkomstige zintuigen van kennis (jñānendriya) ervaring mogelijk maken. Zie ook
Swami Venkatesananda’s Vasiṣṭha’s Yoga p.577 (of Yoga Vasiṣṭha VI.2:87:11,12) ”In de
pure ruimte of leegte van bewustzijn rijst allereerst de notie van ‘ik ben’ op. De condensatie
daarvan is bekend als buddhi of intellect en de condensatie daarvan is bekend als het denken
(manas). Dat kent of ervaart het zuivere element van geluid en ook de andere elementen, de
tanmātra’s. Uit deze ervaringen rijzen de diverse zintuigen op…”.
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75. Die dwaze wezens die aan de objecten van zingenot gebonden zijn
(rāgoārūpaśena) met het sterke en moeilijk te breken koord van gehechtheid,
komen en gaan in deze wereld33, op en neer, daartoe aangezet door de
afgezant34 van hun vroegere daden (svakarmadūtena).
76. Als het hert, de olifant, de mot, de vis en de bij alle de dood vinden onder de
bekoring van één van de vijf zinnen, wat moet dan wel het lot zijn van de mens
die bekoord wordt door alle vijf zinnen35?
77. In verband met hun effecten zijn zinsobjecten (viṣaya) kwaadaardiger dan
het gif van de cobra. Gif doodt slechts wanneer het opgenomen wordt, maar
zinsobjecten vernietigen de mens zelfs wanneer er met de ogen naar wordt
gekeken36 [zelfs wanneer er alleen maar aan gedacht wordt].
78. Alleen hij die vrij is (vimuktaḥ) van de afschuwelijke strik van hunkering
naar de zinsobjecten, waarvan zo moeilijk afstand gedaan kan worden, is rijp
voor bevrijding, en geen ander, al is hij bedreven in de zes Śāstras37.
79. De zoekers naar bevrijding, bij wie onthechting slechts oppervlakkig is, en
die de oceaan van saṁsāra proberen over te steken worden bij de keel gegrepen
door de haai van begeerte38 en ze verdrinken halverwege.
80. [Maar] Hij die de haai van hunkering naar zingenot heeft gedood met het
zwaard van volmaakte onthechting, steekt de oceaan van saṁsāra over zonder
enige hindernis.
81. Weet dat de dwaze mens die het gevaarlijke pad van zingenot bewandelt,
door de dood wordt ingehaald. Hij die de weg bewandelt in overeenstemming
met zijn eigen rede (yuktyā)39 en de instructies van zijn welwillende (sujana) en
achtenswaardige leermeester, bereikt zijn doel.

33

In verschillende (van dierlijke tot hemelse) belichamingen overeenkomstig de verdiensten
van hun vroegere handelingen.
34
Zoals iemand die zich schuldig maakt aan het toe-eigenen van bezittingen van anderen
door de rechter gestraft wordt, zo wordt ook de mens die zich niet bewust is van zijn ware
natuur gestraft in de vorm van lijden als gevolg van zijn gehechtheid aan objecten.
35
Het hert wordt met de zoete klanken van de fluit van de jager en de olifant met de
aanraking van de vrouwtjesolifant in de val gelokt. De vis laat zich vangen door de smaak
van het aas. De mot vliegt naar het licht en verbrandt zich in het vuur, en de bij wordt
vermorzeld als hij op het geurende zweet op de slurf van de olifant afkomt. Zie ‘Yoga
Vasiṣṭha’ V:52, 16-21.
36
Geldt ook voor alle andere zintuigen.
37
De zes scholen van Indiase filosofie waaronder Sāṅkhya en Yoga.
38
Waardoor zij hun reis naar bevrijding moeten staken.
39
Onderscheidend intellect, zuivere rede.
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82. Als je werkelijk naar bevrijding hunkert (mokṣasya), vermijd dan de zinsobjecten als ging het om vergif; en cultiveer met zorg de deugden tevredenheid,
mededogen, vergevingsgezindheid, oprechtheid, kalmte en zelf-beheersing, als
ging het om nectar.
83. Hij die hartstochtelijk dit lichaam (dehaḥ), dat tenslotte als prooi voor anderen is bestemd40, koestert en zodoende zijn eeuwige plicht verwaarloost om zich
te bevrijden van de banden van de beginloze onwetendheid, pleegt zelfmoord.
84. Hij die poogt het Zelf te realiseren door het [grofstoffelijke] lichaam
(śarīra) te koesteren, is bezig een rivier over te steken door een krokodil vast te
grijpen die hij voor een drijvende boomtak aanziet.
85. Voor een zoeker naar bevrijding is ingenomenheid41 (moha) met het
lichaam fataal. Wie dit volkomen overwonnen heeft verdient de staat van
vrijheid (mukti).
86. Bedwing deze verschrikkelijke dood (mahāmṛtyum) van ingenomenheid
met je lichaam, vrouw, kinderen enz. Door het overwinnen van gehechtheden
bereiken de zieners de verheven staat van Viṣṇu42.
87. Het [vergankelijke] lichaam, dat opgebouwd is uit huid, vlees, bloed, bloedvaten, aderen, vet, merg en been, zit vol afval en vuiligheid, en is het niet waard
zich daaraan te hechten.
88. Het fysieke lichaam is opgebouwd uit de grove elementen als uitvloeisel
van de opeengestapelde handelingen in voorgaande levens. De grove elementen
zijn op hun beurt gevormd door combinatie van delen van de subtiele
elementen43. Het lichaam is de woonplaats van het individu (jīvātman) voor het
opdoen van ervaringen in de wakende staat waarin hij objecten waarneemt.
89. In zijn wakende staat identificeert het individu (jīva) zich met het lichaam,
ook al is hij in werkelijkheid daarvan gescheiden. Met behulp van de zintuigen
(indriyaḥ) beleeft hij plezier aan grofstoffelijke objecten (sthūlapadārtha) zoals
bloemenkransen, geuren, vrouwen enzovoort. Aldus speelt het lichaam in de
wakende staat de hoofdrol.
90. Weet dat dit lichaam (dehamidaṁ sthūlam) voor de mens (puruṣa) is, wat
een huis voor zijn bewoner is. Daarmee onderhoudt hij zijn relatie met de
buitenwereld.

40

Dit lichaam zal ten slotte verteerd worden door aarde, vuur en dieren.
Ingenomenheid in de zin van dat hij het lichaam is of dat het zijn lichaam is.
42
Hier is Viṣṇu een synoniem voor Brahman.
43
Zie voetnoot bij vers 74.
41
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91. Geboorte, verval en dood zijn de diverse kenmerken van het grofstoffelijke
lichaam. Zijn toestanden zijn gezetheid enz. en zijn stadia kindertijd, jeugd,
ouderdom enz. Het volgt de bepalingen (varṇa)44 en leefwijzen (aśrama)45 van
de gemeenschap. Het is onderworpen aan verschillende ziekten en wijzen van
behandeling, zoals verering, smaad en respect .
92. De oren, de huid, de ogen, de neus en de tong zijn organen van waarnemen
(buddhīndriyāṇi); ze worden gebruikt om objecten (viṣaya) te kennen. Het
stemorgaan, de handen, de benen en de organen van uitscheiding en voortplanting zijn organen van handelen (karmendriyāṇi). Door hen vindt activiteit
(karmasu) plaats.
93-94. Het interne orgaan (antaḥkaraṇa), [hoewel enkelvoudig] heet ook
manas, buddhi, ego (ahaṃkāra) en citta, afhankelijk van zijn modificatie46 en
de overeenkomstige functie die het bekleedt. Wanneer het de functie aanneemt
van voorstelling en analyse (pro’s en contra’s van objecten) (saṁkalpavikalpana) heet het manas. Buddhi is zijn eigenschap om het waarheidsgehalte
van objecten te bepalen (padārtha). Het heet ego (ahaṃkāra) wanneer het zich
met het lichaam identificeert als zijn eigen zelf. Het heet citta47 als het zich
verenigt met het object van zijn verlangen.
95. De één en dezelfde levenskracht prāṇa, wordt prāṇa, apāna, vyāna,
udāna,en samāna, in overeenstemming met hun respectievelijke functies48,
zoals water en goud [diverse vormen met verschillende functies aannemen].
96. Het subtiele lichaam (de stad van de acht samenstellende delen,
(puryaṣṭaka)) bestaat uit: (1) de groep van vijf organen van handelen (het stem44

Varṇa: de vier klassen van de samenleving zijn: brahmāṇa (priester), kṣatriya (krijger),
vaiśya (koopman), śūdra (arbeider).
45
Aśrama: de verschillende leefwijzen zijn: brahmacārin (Brahmaan student), gṛhastha
(gezinshoofd), vānaprastha (heremiet) en saṁyāsin (asceet).
46
Modificatie: dit woord zal in de tekst vaker voorkomen. Hier wordt het gebruikt voor de
betekenis van het Sanskrit woord vṛtti, dat afgeleid is van de wortel vṛt, ‘bestaan’. Vṛtti is dus
een wijze van bestaan. Als we de manieren waarop iets bestaat bekijken, kunnen wij zijn
wijzigingen, toestanden, werkzaamheden of functies in ogenschouw nemen. Al deze
bijbetekenissen zijn opgesloten in de betekenis van vṛtti, dat voor wijzigingen of wijzen van
functioneren staat. Illustratieve voorbeelden hiervan zijn: goud dat afhankelijk van zijn
wijziging en functie armband, ring enz. wordt genoemd, en water dat zich als sneeuw, hagel,
zee enz. manifesteert.
47
Citta vertegenwoordigt hier de herinneringen die in het causale vlak van het persoonlijke
bewustzijn zijn opgeslagen. Een herinnering ontvouwt zich als de verschijning van een
neiging of aanleg. Een ruimere betekenis van citta is het persoonlijke bewustzijn, de drager
van antaḥkaraṇa.
48
Deze functies staan in verband met diverse activiteiten in het lichaam zoals spraak,
voeding, uitscheiding enz. (Praśna Upaniṣad is gewijd aan de beschrijving van de werking
van de functies van prāna. Zie ook Sāṅkhyakārikā en Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 6.1. 1-14).
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orgaan, de handen, de benen en de organen van uitscheiding en voortplanting),
(2) de groep van vijf organen van waarnemen (oren, ogen, huid, neus en tong),
(3) de groep van vijf levenskrachten (prāṇa, apāna, vyāna, udāna,en samāna),
(4) de vijf subtiele elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether), (5) de vier
modificaties van het interne orgaan (manas, buddhi, ahaṃkāra, en citta), en (6)
onwetenheid (avidyā), (7) begeerte (kāma) en (8) handeling (karma).
97. Luister, dit subtiele lichaam (sūkṣma śarīram), tevens genoemd liṅga
śarīra, is voortgebracht uit de ongedifferentieerde elementen (dus vóór ze
gedifferentieerd en gecombineerd werden). Het is geheel vervuld van begeerte
en latente tendensen (vāsana’s), en veroorzaakt dat zijn bewoner (jīvātman) de
vruchten van zijn vroegere daden49 plukt (karma). Het is een beginloze bedekking (upādhi) op het Zelf, aangebracht door zijn eigen onwetendheid.
98-99. De kenmerkende staat van het subtiele lichaam is de droomstaat
(svapne). Anders dan bij de wakende staat, acteert het intellect (buddhi)50,
geheel uit eigen beweging51, aangezet door zijn latente neigingen (vāsana) en
de gevolgen van de ervaringen uit de wakende staat. Het opperste Zelf
(parātmā) blijft [ook in deze staat] in zijn eigen Licht schitteren - met buddhi
als de enige bedekking (upādhi) - als de getuige (sākṣi) van alles en onaangedaan door het werk van buddhi. Het is geheel ongebonden en blijft onberoerd
door de handelingen van Zijn bedekking.
100. Het Zelf, dat pure kennis (cit) is, gebruikt dit subtiele lichaam (liṅgamidam), als zijn instrument voor al zijn activiteiten, zoals een timmerman gebruik
maakt van gereedschappen. Daarom is het Zelf volkomen ongehecht, geheel
vrij.
101. Goed of slecht zicht hangen van de condities (dharmāḥ) van de ogen af,
doofheid van de oren enz. Ze hebben geen effect op het Zelf, de Kenner.
102. De kenners zeggen dat inademing, uitademing, geeuwen, niezen, het
afscheiden en het verlaten van dit lichaam verschillende functies zijn van de
levenskracht (prāṇa). Honger en dorst zijn condities (dharmā) van de levenskracht zelf.
103. Het interne orgaan (antaḥkaraṇa), is gevestigd in de afzonderlijke organen
zoals de ogen alsmede [verspreid] in het gehele lichaam. Het identificeert
zichzelf met al deze organen als de weerspiegeling van het licht (tejasā) van het
Zelf.

49

Die latent in zijn subtiele lichaam zijn opgeslagen.
Staat hier voor antaḥkaraṇa.
51
Gebruik makend van het licht van het Zelf en onafhankelijk van de objectieve wereld..
50
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104. Weet dat het ego door zijn identificatie met het lichaam datgene (‘ik’)
wordt dat handelt (kartā) en ondervindt (bhoktā). In alliantie met de guṇa’s,
zoals sattva, neemt het diverse staten52 aan.
105. Wanneer zinsobjecten (viṣaya) aangenaam zijn is hij, (ik, ahaṃkāra)
gelukkig (sukham), wanneer ze onaangenaam zijn is hij ongelukkig (duḥkham).
Vreugde en verdriet zijn kenmerken van het ego, niet van het Zelf dat eeuwig
gelukzalig is.
106. Het is de ervaring van het Zelf in de waargenomen zinsobjecten waarom
ze worden bemind53. De objecten op zich geven geen plezier onafhankelijk van
het Zelf. Het Zelf is eeuwig gelukzalig, kent geen smart (duḥkham) en is het
meest beminde (sadānando) van alles.
107. De ervaring van de gelukzaligheid van het Zelf (ātmānando) in de staat
van droomloze slaap (suṣuptau), onafhankelijk van zinsobjecten, is bevestigd
door de autoriteit van de geschriften (śruti), door direct inzicht (pratyakṣa) in
de wakende staat, door Traditie en gevolgtrekking (anumānam).
108. Onwetendheid (avidyā), māyā, ook het ‘ongedifferentieerde’ (avyakta)54
genoemd, vindt zijn kracht in de opperste Heer (parameśaśakti). Het heeft geen
begin. Het omvat de drie guṇa’s (triguṇa) en overtreft hen in hun effecten daar
het de oorzaak ervan is. Degenen met een helder verstand kunnen zijn bestaan
afleiden uit de effecten die het voortbrengt. Het is de schepper van het gehele
universum (jagatsarvam).
109. Het (māyā) is zijn noch niet-zijn, noch neemt het deel aan de aard van
beide. Het is noch gelijksoortig noch ongelijksoortig, noch beide. Het is noch
samengesteld uit delen noch een ondeelbaar geheel, noch beide. Het is hoogst
wonderbaarlijk en onbeschrijfelijk (anirvacanīya).
110. Het (māyā) kan vernietigd worden door directe ervaring van de zuivere
Brahman (advayabrahma), de ene zonder tweede, precies zoals het waandenkbeeld van de slang verdwijnt bij het onderscheiden van het touw. Het heeft
zijn drie guṇa’s, rajas, tamas en sattva, die naar hun effecten genoemd zijn.

52

Waken, dromen en slapen.
Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad: 4. 5. 6: “Yājñavalkya zei tegen zijn echtgenote Maitreyī: “Zie,
niet omwille van de echtgenoot is de echtgenoot dierbaar, maar omwille van het Zelf is de
echtgenoot dierbaar”, “niet omwille van weelde is weelde dierbaar, maar omwille van het
Zelf is weelde dierbaar”, “niet omwille van iets is dat ding dierbaar, maar omwille van het
Zelf is dat ding dierbaar” enz.
54
De perfect uitgebalanceerde staat van de drie guṇa’s, waar er geen gemanifesteerd universum is. Wanneer dit evenwicht wordt verstoord, dan begint de evolutie.
53
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111. Rajas bezit de kracht van projectie55 (vikṣepa-śakti) en zijn aard is activiteit (kriyātmikā). Het is de oeroorzaak van alle activiteit. Hieruit ontwikkelen
zich ook mentale veranderingen, ofwel modificaties in het denken (manaso
vikāraḥ)56 zoals gehechtheid en smart (duḥkhādayo).
112. Wellust (kāmaḥ), toorn (krodho), hebzucht (lobha), aanmatiging (dambha), wrok (abhyasūyā), zelfzucht (ahaṃkāra), nijd (īrṣyā), jaloezie (matsara)
enz. zijn de vreselijke kenmerken van rajas, waaruit wereldse neigingen van de
mens voortkomen. Daarom is rajas de oorzaak van gebondenheid.
113. Tamas heeft het vermogen de werkelijke aard van een object te versluieren
(āvṛti) en doet het anders toeschijnen dan het is. Door zijn alliantie met de
kracht van projectie (vikṣepa-śakti) is het de oorspronkelijke oorzaak van de
kringloop van geboorte en dood.
114. Zelfs hij die wijs of geleerd is, de geschriften kent en doorgedrongen is tot
de subtielste betekenis van het Zelf, zal niet in staat zijn de waarheid omtrent
het Zelf te vatten, ook al wordt hem dit op verschillende wijzen uitgelegd, als
hij overmeesterd wordt door tamas. Hij houdt de verschijningsvorm (de
bedekking) die een voortbrengsel is van zijn onwetendheid, voor waar, en zo
raakt hij gehecht aan zijn effecten. Zo machtig is de grote [versluierende kracht]
āvṛti-śakti van de verschrikkelijke tamas.
115. Een onjuist oordeel, verwrongen waarneming en weifeling met betrekking
tot de werkelijkheid verlaten nooit diegene die in de greep van deze
versluierende macht (tamas) is. Met als gevolg dat de kracht der projectie
(vikṣepa-śakti) tot onophoudelijke smart leidt .
116. Onwetendheid, luiheid, dufheid, slaap, onachtzaamheid en domheid enz.
zijn de kenmerken van tamas. De mens die aan deze kwaliteiten kleeft begrijpt
niets en leeft als een slapende of als een stuk hout of brok steen.
117. Pure sattva is zo helder als water. Doch, in vereniging met rajas en tamas
wordt het troebel en leidt tot herhaalde belichamingen. De werkelijkheid van
het Zelf wordt weerspiegeld in sattva zoals de zon de gehele wereld van materie
verlicht.

55

Onwetendheid (avidyā, māyā of avyakta) heeft twee aspecten; verhulling van het Zelf door
tamas (āvṛti-śakti, vers 113) en projectie (het creëren van een denkbeeldige wereld) door
rajas (vikṣepa-śakti).
56
Vikāra: verandering van vorm of aard, of wijziging van een natuurlijke staat. Vreugde,
verdriet, hunkering, verdraagzaamheid enz. zijn modificaties van het denken en nimmer het
Zelf.
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118. Zelfs in vermengde staat bewerkstelligt sattva kwaliteiten als de totale
afwezigheid van trots, en de aanwezigheid van niyama57, yama58, alsmede
geloof (śraddhā), toewijding (bhakti), hunkering naar bevrijding (mumukṣutā),
goddelijke neigingen (daivī) en afkeer van het onwerkelijke.
119. Uit de zuivere sattva resulteren opgewektheid, zelfrealisatie (svātmānubhūtiḥ), opperste vrede (paramā praśāntiḥ), tevredenheid, gelukzaligheid en
gestadige toewijding aan het Zelf (paramātmaniṣṭhā) dat eeuwigdurende gelukzaligheid (sadanāndarasam) schenkt.
120. Het ‘ongedifferentieerde’ (avyakta), waarover eerder werd gesproken59 als
de samenstelling van de drie guṇa’s, vormt het causale lichaam van het Zelf
(tatkāraṇāṁ sarīramātmanaḥ). Zijn specifieke staat is diepe slaap (suṣupti)
waarin de functies van het intellect60 (buddhivṛtti) en alle zintuiglijke organen
buiten werking zijn61.
121. Diepe slaap is het ophouden van alle soorten waarnemingen62 waarbij het
intellect (buddhi) in een latente staat, als een zaad (bīja), bestaat. Het bewijs
hiervan is de universele ervaring: ‘ik [sliep wel en] wist niets’.
122. Het grofstoffelijke lichaam, de organen, de levenskrachten (prāṇā’s), het
denkvermogen (manas), het ego (gevoel van bestaan, het ‘ik-besef’, ‘aham’) en
al zijn modificaties (vikārā)63, de zinsobjecten, plezier [en pijn], de grove
elementen (bhūtāni) als ether, kortom het gehele universum, tot en met het
ongedifferentieerde (avyakta), dit alles is het niet-Zelf (anātmā).
123. Alles van mahat64 tot het grofstoffelijk lichaam is het effect (kāryam) van
māyā. Weet dat al deze verschijnselen, en hun oorzaak māyā zelf, het niet-Zelf
(anātmā) zijn, en ze zijn net zo onwerkelijk als een luchtspiegeling in de
woestijn.
124. Nu ga ik je de ware aard van het opperste Zelf (swārupaṁ paramātmanaḥ)
vertellen. De verwerkelijking hiervan verlost de mens van gebondenheid
(bandhānmuktaḥ) en leidt tot bevrijding (kaivalya)65.
57

Morele eigenschappen als zuiverheid, tevredenheid en soberheid.
Morele zelfbeheersing als afzien van onwaarheid, moord, diefstal, hebzucht, seksueel
wangedrag enz.
59
Zie vers 108 en verder.
60
Zich identificerend met het subtiele of grofstoffelijke lichaam.
61
In deze staat van diepe slaap heerst echter onwetendheid in tegenstelling tot perfecte
kennis in de staat van samādhi.
62
Met inbegrip van herinnering.
63
Zoals gehechtheid, smart, angst, jaloezie, hoop enz. Zie de voetnoot bij vers 111.
64
Kosmische Intelligentie, het eerste wat volgt op prakṛti of māyā.
65
De letterlijke betekenis van kaivalya is uiterste afzijdigheid.
58
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125. Er is een absolute entiteit, een ‘Zijn’, de eeuwige, onveranderlijke
bestaansgrond van het ‘ik-bewustzijn’ (aham), de getuige van de drie staten
[waken, dromen, slapen], en apart van de vijf sluiers (sanpañcakośa)66.
126. Dat weet alles wat plaatsvindt in de staten van waken (jāgrat), dromen
(svapna) en diepe slaap (suṣupti). Dat is zich bewust van de aan- of afwezigheid
van het intellect (buddhi) en zijn activiteiten. [Het is Dat waaruit het ’ikbesef’ ontspringt]. Dat is het Zelf.
127. Dat ziet [uit zichzelf, zonder oorzaak] alles (sarvam) maar kan zelf door
niets worden gezien. Dat verlicht het intellect enz. maar kan zelf door niets
worden verlicht. Dat is het Zelf.
128. Dat doordringt het universum (viśvamidam) maar kan zelf door niets
worden doordrongen. Door Zijn licht straalt dit universum als Zijn reflectie. Dat
is het Zelf.
129. In Zijn aanwezigheid leggen het lichaam, de zintuigen, het denkvermogen
en het intellect (dehendriyamanodhiyaḥ), als zijn dienaren, zich ieder toe op
hun eigen gebied van werkzaamheden.
130. Door Dat wordt alles gekend, van het ik-besef (ahaṃkāra) tot het lichaam,
van zinsobjecten tot plezier toe, net zo tastbaar als een kruik. Want Het is de
bron van eeuwige Kennis.
131. Dit is het meest innerlijke Zelf (antarātmā), het oerbestaan, het
oorspronkelijke Zijn (puruṣa), waarvan de essentie de permanente ervaring van
oneindige gelukzaligheid is. Het is altijd onveranderlijk en gelijk aan Zichzelf,
ondanks dat het weerspiegeld wordt als verscheidenheid. Aan Dat gehoorzamend doen spraak en de levenskrachten (prāṇā’s) hun werk.

66

Bestaande uit: annamāyākośa (voedsel), prānamāyākośa (levenskracht), manomāyākośa
(denken), vijñānamāyākośa (kennis), en ānandamāyākośa (gelukzaligheid), (verzen 149-210)
Het verband tussen de drie lichamen, de vijf sluiers die elkaar van het fijnste tot het grofste
doordringen, de bewustzijnsstaten en het individuele wezen dat deze staten gewaar wordt kan
als volgt worden geïllustreerd:
Grof lichaam
annamāyākośa
waken (viśva)
Subtiel lichaam
prānamāyākośa/manomāyākośa/vijñānamāyākośa dromen (taijasa)
Causaal lichaam
ānandamāyākośa
slapen (prājña)
Het Zelf/Brahman
de vierde staat (turīya)
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132. In dit lichaam schittert het Zelf in Zijn volle pracht in de verborgen kamer
van het intellect (buddhi) [het Hart]67, als de subtiele en alles doordringende
doch ongemanifesteerde ether (ākāśa), en verlicht dit universum (viṣvam-idam)
als de zon.
133. Het is de kenner van de veranderingen in het denken (jñātāmano), van het
ego (ahaṃkāra), van de activiteiten van het lichaam, de organen en levenskrachten. Het neemt hun vormen aan zoals hitte in een ijzeren kogel68. Het
handelt niet, noch ondergaat Het de kleinste verandering.
134. Het Zelf kent geboorte (na jāyate) noch dood (na mriyate). Het groeit noch
vergaat noch ondergaat Het verandering (na vikaroti) want Het is onveranderlijk, eeuwig. Het houdt niet op te bestaan wanneer het lichaam uiteenvalt,
zoals de ruimte in een pot onveranderd blijft als de pot breekt omdat het er
onafhankelijk van is.
135. Het opperste Zelf (paramātmā), apart van de ‘natuur’ (prakṛti)69 en zijn
modificaties70, is zuivere kennis. Het verlicht het gehele universum, grof en
subtiel71. Het [straalt spontaan als het altijd aanwezige ‘Ik - Ik’72 en] is de
bestaansgrond van het hardnekkige ‘ik-gevoel’ (egoïsme) en manifesteert Zich
als de getuige van het intellect (buddhi)73 in de drie staten van bewustzijn
(waken, dromen en diepe slaap).
136. Ken het Zelf met een beheerst denken (manas) en gezuiverd intellect
(buddhi), door het Zelf in jezelf als ‘Dat ben Ik’74, en steek de oceaan van
saṁsāra over waarvan geboorte en dood de golven zijn. Blijf zo gevestigd in
Brahman als je eigen Zelf en wees gezegend.
137. Het niet-Zelf voor het Zelf houden is onwetendheid; dit leidt tot
gebondenheid van de mens en is de oorzaak van geboorte en dood. Want het is
door onwetendheid dat men dit vergankelijke lichaam als werkelijk (het Zelf)
67

Dit vers geeft een hint waar naar het Zelf gezocht moet worden. Allereerst is er het
grofstoffelijke lichaam; daarbinnen is het innerlijk instrument, de geest of antaḥkaraṇa te
vinden waarvan het intellect (buddhi) het meest subtiele en ontwikkelde is; dat weer op zijn
beurt wordt doordrongen door het causale lichaam bekend als het ongemanifesteerde.
Daarbinnen straalt het Zelf dat alle drie de lichamen, alle dualiteit en stoffelijkheid overstijgt.
68
Hitte (vuur) heeft op zichzelf geen vorm maar het lijkt de vorm van de ijzeren kogel aan te
nemen. Hetzelfde geldt voor het Zelf, ofschoon vormloos manifesteert het zich als buddhi
enz.
69
De bron (Moeder) van al het geschapene, de oorzaakloze oorzaak van objectief bestaan.
70
Hier worden de vijf sluiers bedoeld die wijzigingen van prakṛti zijn (vers 149 en verder).
71
De wereld van materie en gedachten.
72
‘Aham sphurana’, de openbaring van het Zelf in het Hart.
73
Alle handelingen die wij menen zelf te verrichten worden in werkelijkheid door buddhi
gedaan, terwijl het Zelf, de enige Absolute Entiteit, permanent onaangedaan blijft.
74
In plaats van identificatie met het grofstoffelijke, subtiele en causale lichamen.
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beschouwt, en zich daarmee identificeert. Als gevolg daarvan koestert, verzorgt,
baadt en voedt men het door middel van aangename zinsobjecten en op deze
wijze raakt men verstrikt als een rups in de draden van zijn cocon.
138. Overmand door onwetendheid als gevolg van tamas houdt men iets voor
wat het niet is; het is door gebrek aan onderscheidingsvermogen dat men een
slang voor een stuk touw aanziet. Dergelijke valse noties zijn vol met gevaren.
Het voorbijgaande als het werkelijke te beschouwen brengt gebondenheid
voort, let hier op, mijn vriend.
139. Het Zelf is vol glorie, ondeelbaar, eeuwig, zonder gelijke en manifesteert
zich door de kracht van kennis. De versluierende kracht (āvṛtiśakti),
teweeggebracht door tamas omhult het Zelf volledig zoals bij een zonsverduistering Rāhu75 de zon bedekt.
140. Wanneer zijn stralende eigen Zelf op deze wijze uit het zicht verdwijnt,
vereenzelvigt de door onwetendheid overmande mens zich met zijn lichaam, dat
het niet-Zelf is. Dan wordt hij gekweld door de geweldige verbeeldende kracht
van projectie (vikṣepaśakti) van rajas die hem bindt met de ketenen van lust
(kāma), toorn (krodha) enz.
141. De misleide mens wiens Zelfkennis is opgeslokt door de haai van totale
onwetendheid (tamas) vereenzelvigt zich met de onwerkelijke denkbeelden die
het Zelf bedekken. Daardoor drijft hij op en neer76 in de golven op deze
grenzenloze oceaan van saṁsāra, vol met het vergif van zingenot. Dit is
werkelijk een ellendig lot.
142. Zoals wolkenformaties, die door de stralen van de zon zijn ontstaan, de
zon verhullen en als enige [in de hemel] verschijnen, op dezelfde wijze verhult
het ego [het ik-besef], dat voortgebracht is door het Zelf zelf, het Zelf en
verschijnt als enige [alsof het Zelf helemaal niet bestaat].
143. Zoals op een bewolkte dag de dikke wolken die de zon bedekken door
koude en harde winden heen en weer worden geblazen, op dezelfde wijze kwelt
de verschrikkelijke kracht van projectie (vikṣepaśakti) de mens, wiens ware
natuur door onwetendheid (tamas) is versluierd met talrijke plagen.
144. Deze twee krachten (āvṛtiśakti en vikṣepaśakti) zijn de oorzaak van de
gebondenheid van de mens. Misleid daardoor houdt de mens het lichaam
(deham) voor het Zelf (ātmānam) en zwerft van lichaam tot lichaam.
75

Gerefereerd wordt aan zonsverduistering. In de Indiase mythologie wordt verondersteld
dat de zon geregeld door de demon Rāhu overweldigd wordt.
76
Op en neer: hij verwerft verschillende belichamingen van engelachtige tot dierlijke in
overeenstemming met zijn goede en slechte daden en ondervindt de gevolgen als geluk en
verdriet.
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145. Van de boom van saṁsāra is onwetendheid (tamas) het zaad (bījam), het
idee ‘ik ben het lichaam’ is zijn scheut, gehechtheid aan zingenot (rāga) zijn
bladeren, activiteit (karma) [leidend tot groei] zijn sap, het lichaam (skandho)
zijn stam, de levenskrachten (prāṇa’s) zijn takken, de zintuigen (indriya) zijn
twijgen, de zinsobjecten (viṣaya) zijn bloemen, en de zorgen (duḥkham) ten
gevolge van handelingen zijn vruchten. Het individu (jīva) is de vogel die de
vruchten plukt77.
146. Deze gebondenheid van het niet-Zelf is gegrondvest in onwetendheid, uit
zichzelf ontstaan [oorzaakloos], en heeft geen begin en eind78. Het onderwerpt
de mens aan een lange reeks van misères zoals geboorte, dood, ziekte en oude
dag.
147. Deze gebondenheid kan noch door wapens, wind of vuur, noch door
miljoenen daden vernietigd worden, maar alleen door het zwaard van kennis
(vijñānamaha) dat gesmeed is door onderscheid (viveka) en gescherpt is door de
(zuiverende) genade van de Heer.
148. Hij die hartstochtelijk aan de autoriteit van de geschriften (śrutis)
toegewijd is verkrijgt gestadigheid in het uitvoeren van zijn levensplichten
(svadharma)79 en bereikt zuiverheid van het intellect (viśuddha-buddhe). Op
deze wijze realiseert hij het opperste Zelf en alleen hierdoor wordt saṁsāra met
wortel en tak uitgeroeid.
*

77

*

*

In Muṇḍaka Upaniṣad is er een verhaal over twee vogels die dezelfde boom bewonen. De
ene is de onbeweeglijke getuige terwijl de andere handelt en ondervindt. Bij het dagen van
kennis zijn de vogels verenigd tot één en het Zelf alleen blijft over.
78
Maar verdwijnt bij het dagen van kennis (jñāna).
79
Ieders eigen plicht, of de plicht waar men geschikt voor is, die men op zijn weg tegenkomt.
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Deel 2: De werkelijkheid ontsluierd
149. Verhuld door de vijf sluiers, die uit zijn eigen vermogen zijn voortgebracht, blijft het Zelf verborgen, zoals het heldere water80 in een vijver bedekt
is met wier.
150. Wanneer het wier wordt verwijderd vertoont het zuivere water zich, lest de
dorst, en geeft verkoeling en blijdschap.
151. Wanneer alle vijf sluiers zijn geëlimineerd81 openbaart zich het opperste
Zelf, waarvan de essentie (smaak) (rasaḥ) eeuwige en onvermengde gelukzaligheid (ānanda) is, stralend uit zichzelf in het Hart.
152. Om zich van gebondenheid te bevrijden (bandhamuktaye) moet de
verstandige mens onderscheid maken tussen het Zelf en het niet-Zelf
(ātmānātmavivekaḥ). Alleen op deze wijze leert hij zijn eigen Zelf kennen
(vijñāya) als Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid (saccidānandam), en wordt hij
gelukkig.
153. Zoals men een grasspriet ontdoet van de schede die er omheen zit, zo ook
dient men onderscheid te maken tussen dat wat gezien wordt (dṛśya)82 en het
inwonende Zelf, dat geen gehechtheid en actie kent [maar de getuige is van alle
acties]. En door alles in dat Zelf te laten opgaan83 verblijft men in de staat van
eenzelvigheid met het Zelf.
154. Het grofstoffelijk lichaam is het voortbrengsel van voedsel en vormt de
voedselsluier (annamāyākośaḥ). Door voedsel leeft het en zonder voedsel sterft
het. Het bestaat uit opperhuid, vel, vlees, bloed, beenderen en water. Het kan
nimmer het eeuwig zuivere Zelf zijn dat Zijn bestaan aan niets anders te danken
heeft.
155. Het heeft geen bestaan vóór de geboorte, noch na de dood en gaat dus
slechts een korte tijd mee. Zijn eigenschappen zijn voorbijgaand en zijn aard is
aan verandering onderhevig. Het is een object als een pot en dus inert84. Hoe
kan het het Zelf zijn, de onveranderlijke getuige van de veranderingen in de
existentiële wereld?

80

Het water is er altijd en verandert niet.
Door onderscheid dat ze het niet-Zelf zijn.
82
In het bijzonder het grofstoffelijk lichaam en zijn organen.
83
Door het weten dat het Zelf zich door namen en vormen manifesteert.
84
Het is niet autonoom of zelfbewust, kan niet zelfstandig (uit zichzelf) bestaan, onbezield.
81
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156. Het lichaam, dat uit armen, benen en andere ledematen bestaat, kan niet
het Zelf zijn (nātmā), want wanneer het lichaam bepaalde ledematen mist blijft
het toch doorleven (jīvanāt) en ook zijn overige organen en functies blijven
intakt. Het lichaam, dat onder beheersing van iets anders staat, kan dus niet het
Zelf zijn, dat de heerser van alles is.
157. Het is boven elke twijfel verheven dat het Zelf, de onvergankelijke
inwonende werkelijkheid, zich onderscheidt van het lichaam en de getuige is
van het lichaam en al zijn vergankelijke eigenschappen85, activiteiten en
staten86.
158. Kan het lichaam, dat een klomp is die bestaat uit beenderen omwikkeld
met vlees en die vuil en hoogst onzuiver is, het uit zichzelf bestaande Zelf, de
Kenner, zijn?
159. Alleen de dwaze mens denkt dat hij een verzameling is van huid, vlees,
vet, beenderen en vuil. Maar de mens, begiftigd met onderscheidingsvermogen
(vicāra), kent het Zelf als de enige werkelijkheid, los van het lichaam.
160. De dwaas denkt dat hij het lichaam is (deho aham), de man van
boekenkennis ziet zichzelf als een combinatie van lichaam en [de levende
individuele] geest (dehe ca jīve), maar de werkelijk wijze mens, die de gave
heeft onderscheid te maken (vivekavijñānavato), kent zichzelf als het eeuwige
Zelf (sadātmani) en weet ‘Ik ben Brahman’ (brahmāham).
161. O dwaas, houd op te denken dat je deze klomp huid, vlees, vet, beenderen
en afval bent. Vereenzelvig jezelf met de onveranderlijke Brahman (brahmaṇi
nirvikalpe), het Zelf van alles, en verwerf opperste (paramām) vrede (śāntim).
162. Zolang de man van boekenkennis zich met het illusoire lichaam en de
organen blijft identificeren, is bevrijding voor hem ver te zoeken, al is hij een
geleerde in de filosofie van Vedānta.
163. Zoals je je niet vereenzelvigt met je schaduw, je spiegelbeeld, je droombeeld of je denkbeeld van het lichaam, zo moet je ook ophouden je met het
levende lichaam87 te identificeren.
164. Het idee ‘ik ben het lichaam’ is de bron van alle ellende zoals geboorte
enz. Vernietig daarom dit idee met uiterste zorg. Wanneer de gedachte ‘ik ben
het lichaam’ er niet meer is, is er geen mogelijkheid meer tot een nieuwe
geboorte.

85

Zoals gezetheid, magerheid enz.
Zoals jeugd en volwassenheid.
87
Het stoffelijke lichaam, de levenskrachten enz.
86

Vivekacūḍamaṇi

33

165. De levenskracht tezamen met de vijf organen van handelen88 vormt de
levenssluier (prānamāyākośaḥ). Hij doordringt de voedselsluier (annamāyākośa) waardoor deze tot leven komt en zich in activiteit begeeft.
166. De levenssluier kan evenmin het Zelf zijn, want hij is slechts een
modificatie van lucht (vāyuvikāra)89 die als adem het lichaam in en uit gaat. Hij
is altijd afhankelijk van het Zelf en kent geen begeerte of afkeer, noch van
zichzelf noch van anderen.
167. Het denkvermogen (manas) tezamen met de organen van [waarnemen en]
kennen (jñānedriyāṇi) vormt de ‘denksluier’ (manomāyākośaḥ)90. Deze is de
oorzaak van verscheidenheid, te beginnen met de noties ‘ik’ en ‘mijn’. Hij is
zeer krachtig en begiftigd met het vermogen tot scheppen van diversiteit
(bhedakala) zoals namen. Hij doordringt de levenssluier.
168. De denksluier is het offervuur, de vijf zintuigen zijn de offerende priesters.
Zij storten de offerandes van de zinsobjecten91 in het vuur dat op gang
gehouden wordt door latente neigingen (vāsana’s). De denksluier verteert de
gehele wereld onophoudelijk.
169. Onwetendheid (avidyā) is nergens behalve in het denken (manas). Het
denken alleen is onwetendheid (avidyā mano) en is de oorzaak van de
gebondenheid aan hergeboorten. Met de verschijning van het denken verschijnt
ook alles en als het ophoudt te verschijnen verdwijnt alles.
170. In de droomstaat (svapne), waar geen objecten zijn, schept het denkvermogen (manas) zijn droomwereld. Hetzelfde gebeurt ook in de waaktoestand
(jāgrat), er is geen verschil. Wat er in de droomstaat en in de wakende staat
wordt ervaren (het universum) is een projectie van het denken.
171. In droomloze slaap (suṣupti) is het denken opgelost in zijn causale staat en
er bestaat niets. Dit is ieders ervaring. Dus de ervaring van dit voorbijgaande
leven (saṁsāra) is de schepping van het denken en geen realiteit (vastu).
172. Zoals de wind (vāyu) de wolken bij elkaar en ook uit elkaar drijft, zo ook
schept en vernietigt het denken gebondenheid.
173. Het [denken] schept eerst gehechtheid aan het lichaam en andere
zinsobjecten, en bindt de mens (puruṣam) als een dier (paśu) met een touw.
Daarna schept hetzelfde denken een uiterste afkeer van zinsobjecten als ging het
om vergif en bevrijdt hem van gebondenheid (bandhāt).
88

Het stemorgaan, de handen, de benen en de organen van uitscheiding en voortplanting, zie
vers 93-94.
89
Vikāra: verandering van vorm of aard, of wijziging van een natuurlijke staat.
90
De verzen 167 t/m 183 behandelen de denksluier.
91
Offerandes van zinsobjecten: geluid, tast, kleur, smaak en geur,

34

De werkelijkheid ontsluierd

174. Het denken (manas) is daarom de enige oorzaak van iemands gebondenheid en ook van zijn bevrijding. Aantasting door de invloed van rajas leidt
het denken tot gebondenheid. Als het [onder invloed van sattva] zich zuivert
van rajas en tamas, leidt het tot bevrijding (mokṣa).
175. Door onderscheid en onthechting92 (vivekavairāgya) wordt het denken
gezuiverd en is gereed voor bevrijding (vimuktyai). Daarom moet de verstandige zoeker (buddhimato) naar bevrijding eerst deze beide [deugden] in zich
versterken.
176. In het woud van zinsobjecten sluipt een tijger rond die ‘denken’ (manas)
heet. Laat de zoeker naar bevrijding nooit daar naar toe gaan.
177. Het is alleen het denken dat voortdurend alle grove en subtiele zinsobjecten, zonder uitzondering [zowel in de wakende staat als in de droomstaat], aan
het individu (jīva) voortovert. Het maken van onderscheid (bhedān) in lichaam
(śarīra), kaste (varṇa), leefwijze (āśrama)93, ras, kwaliteiten (guṇa’s), acties en
uitkomsten is geheel een product van het denken.
178. Het denken misleidt de mens, die oorspronkelijk ongebonden puur
bewustzijn is, en bindt hem aan lichaam, zintuigen en leven (prāna), waardoor
hij met de ideeën ‘ik’ en ‘mijn’ rondzwerft en gelooft dat hij de doener en
ondervinder van zijn handelingen is.
179. Door aan valse veronderstellingen (adhyāsa) te hangen94 schept alleen het
denken de gebondenheid (bandha) van de mens. Dit is de grondoorzaak van de
ellende (duḥkhasya) (zoals geboorte en dood) van de mens die onderscheidingsvermogen (vivekino) mist en besmet is met rajas en tamas.
180. Daarom hebben de wijzen, die dit geheim hebben ontdekt, verklaard dat
het denken (manas) onwetendheid (avidyā) is. Alleen daardoor wordt alles in
het universum (viśvam) naar alle kanten uitgeslingerd als wolkenmassa’s door
de wind.
181. Daarom moet de zoeker naar bevrijding zijn denken (manas) [aan gedegen
onderzoek onderwerpen en] zuiveren. Wanneer het denken [van de invloed van
rajas] gezuiverd is, is bevrijding even gemakkelijk te bereiken als de vrucht die
in de handpalm ligt.

92

Van het niet-Zelf.
Zie de voetnoot bij vers 91.
94
Dit is het kernthema van de Vedānta filosofie die verklaart hoe het altijd-vrije Zelf tot
gebondenheid raakte. Hij zegt dat het een verkeerde vereenzelviging is met iets dat opgelegd
is aan het Zelf, een zelfhypnose als het ware. De bevrijding ligt dan in het ‘onthypnotiseren’
van onszelf.
93

Vivekacūḍamaṇi

35

182. Hij die zich volledig inzet voor bevrijding roeit alle gehechtheid (rāgam)
aan zinsobjecten uit en ziet af van alle acties (saṁnyasya ca sarvakarma). Met
vertrouwen in Brahman luistert hij regelmatig naar de woorden in geschriften
(śravaṇa) en slaagt erin zich van rajas te zuiveren.
183. De denksluier (manomaya) is niet het ultieme Zelf (paramātmā) daar het
een begin en een eind heeft, aan verandering, pijn en smart onderworpen is en
een object van waarneming (dṛśṭā)95 is. De kenner kan niet het gekende zijn.
184. Het intellect (buddhi) met zijn functies96 en de vijf organen van waarnemen97 is de kennissluier (vijñānamāyākośaḥ). Hij geeft het gevoel van ´de
doener’ te zijn en is [ook] de oorzaak van hergeboorten (saṁsārakaraṇam).
185. Deze kennissluier is een modificatie van het ongemanifesteerde (prakṛtervikāra)98. Het verricht alle activiteiten door het weerspiegelde licht van het
bewustzijn (cit)99. Het is begiftigd met het vermogen van kennen (jñānakriya)
en vereenzelvigt zich constant met het lichaam en de zintuigen [ik en mijn].
186-187. Het is beginloos, zijn aard is egoïsme en is bekend als het individu
(jīvaḥ). Aangedreven door de latente neigingen (vāsanaḥ) voert het goede of
slechte handelingen uit en ervaart daarvan de resultaten. Als gevolg hiervan
neemt deze sluier verschillende belichamingen aan100. Het ervaart de staten
waken, dromen en slapen alsmede vreugde en verdriet.
188. De kennissluier beschouwt het lichaam en de zintuigen als ‘ik’, en hun
plichten (dharma), kwaliteiten (guṇa), acties (karma) en de leefwijzen
(āśrama’s)101 als ‘mijn’. Zijn straling is uiterst sterk ten gevolge van zijn
nabijheid tot het opperste Zelf (parātmanaḥ), dat zich met deze sluier door
misleiding identificeert en aan de kringloop van geboorte en dood onderworpen
wordt. Het is daarom slechts een bedekking (upādhi) op het Zelf.
189. Het uit zichzelf stralende Zelf, pure kennis, schittert in de subtiele
levenskrachten in de holte van het Hart. Hoewel onveranderlijk (kūṭasthaḥ),
wordt Het (het Zelf) de doener en de ondervinder als gevolg van Zijn bedekking
(upādhi), de kennissluier.
95

Waarneembaar door het Zelf, dat zelf het eeuwige en onveranderlijke subject is. Zie ook
aanhangsel 1.
96
Functies of modificaties (vormen die het aanneemt) zoals egoïsme bij verbinding met de
denksluier.
97
Oren, ogen, huid, neus en tong, zie vers 92.
98
Verschijningsvorm van de oorspronkelijke natuur (prakṛti) die bestaat uit het effect van de
vijf subtiele elementen als gevolg van onwetendheid.
99
Ook de kennissluier is in werkelijkheid niet autonoom of zelfbewust, maar een
weerspiegeling van het bewustzijn (cit) of het Zelf maakt dat het als intellect functioneert.
100
Na zwerven in hoge en lage regionen tot het tot een hergeboorte aangetrokken wordt.
101
Zie de voetnoten bij vers 91.
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190. Het Zelf, dat het Zelf is van alles wat bestaat, neemt echter de beperkingen
van de kennissluier (buddhi) aan, identificeert zich abusievelijk met deze
onwerkelijke sluier en ziet zichzelf als iets verschillends, zoals een aarden pot
verschillend lijkt van de klei waar hij van gemaakt is.
191. Wanneer het opperste Zelf (parātma), dat onveranderlijk en volmaakt is,
vanwege zijn verbinding met bedekkingen (upādhi) hun eigenschappen
(tadguṇa) aanneemt, schijnt Het te handelen zoals de bedekkingen zelf dit doen,
net als het vormloze vuur dat de vorm van een ijzeren kogel aanneemt
(saidakarūpo).
192. De leerling vroeg: als door begoocheling of anderszins het opperste Zelf
(parātmanaḥ) zichzelf als het individu102 beschouwt (jīvabhāvaḥ), hoe zou dan
deze individualiteit, die een bedekking (upādhi) en zonder begin is, tot een
einde komen daar verondersteld mag worden dat wat geen begin heeft evenmin
een einde kan hebben?
193. Daarom kan aan het bestaan als individu (jīvabhāvo) geen einde komen en
zal wedergeboorte eeuwig doorgaan. Hoe kan er dan bevrijding zijn? Meester,
wees zo goed mij dit uit te leggen.
194. De leermeester antwoordde: Je vraag is ter zake, O verstandige. Luister
aandachtig naar mij. Verbeelding die door misleiding wordt opgewekt kan nooit
als feit aanvaard worden.
195. Tussen het Zelf, dat ongehecht, zonder handelen en vormloos is, en de
objectieve wereld kan er geen verband zijn behalve in geval van begoocheling,
zoals de blauwe kleur die aan de hemel wordt toegeschreven.
196. Het Zelf, dat zich als het individu (jīva) voordoet, is de [innerlijke]
getuige, kent geen eigenschappen (nirguṇa) en is vrij van handelen. Het wordt
rechtstreeks ervaren als zuiver bewustzijn en oneindige gelukzaligheid.
Individualiteit is onwerkelijk, het is een verbeelding van het misleide intellect
(buddhi) en houdt op te bestaan wanneer de misleiding verdwenen is.
197. Het individu (jīva) bestaat zolang de begoocheling als gevolg van het falen
van juist onderscheid door illusie [dat de waarheid versluiert] voortduurt. En
zolang dit voortduurt schijnt het touw een slang; wanneer het eindigt houdt de
slang op te bestaan. Zo ook hier.
198-199. Onwetendheid (avidyā) en de gevolgen daarvan zijn zonder begin
maar verdwijnen wanneer juiste kennis (vidyā) daagt. Ze worden dan met
wortel en tak uitgeroeid zoals dromen die verdwijnen bij het wakker worden.
Zo is ook de wereld van verschijnselen (sarvam), hoewel zonder begin
102

Jīva of het Zelf onder de zelfopgelegde beperkingen (upādhi).
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(anādyapi), niet eeuwig (no nityam), zoals het niet-bestaan dat aan het bestaan
vooraf gaat.103
200-201. Geconstateerd werd dat een voorafgaande staat van niet-bestaan tot
een eind kan komen hoewel die zonder begin is. Dus het individu (jīva), dat
door zijn relatie met de bedekkingen zoals buddhi (upādhibuddhi), verondersteld wordt het Zelf te zijn, is onwerkelijk104. Het Zelf is volkomen verschillend
van het individu en staat er los van. De verbinding tussen het Zelf en buddhi
berust op onjuiste kennis (mithyājñāna).
202. Alleen juiste kennis (samjagjñānena) lost de bedekkingen op. Volgens de
geschriften is juiste kennis de realisatie dat het Zelf (ātman) en Brahman één en
dezelfde zijn.
203. Deze realisatie wordt verworven door een perfect onderscheid tussen het
Zelf en het niet-Zelf. Daarom moet de mens voortdurend onderscheid maken
tussen het meest innerlijke Zelf (pratyagātmā) [het-Zelf vrij van bedekkingen]
en het niet-Zelf (asadātmā).
204. Evenals troebel water helder wordt wanneer de modder verwijderd wordt,
zo straalt het Zelf ongehinderd wanneer de bedekkingen verwijderd zijn.
205. Alleen wanneer de bedekkingen ophouden te verschijnen schittert het
opperste Zelf (sadātmā) ongehinderd (spuṭham). Daarom moet men het
onwerkelijke (asadātmā), zoals egoïsme (ahaṃkāra), volledig uitroeien.
206. Deze kennissluier (vijñānamāyākośa) is aan veranderingen onderhevig
(vikāritva), onbezield (jaḍatva)105, begrensd (paricchinnatva), een waarneembaar object (dṛśyatvād) en niet permanent (vyabhicāritvān). Daarom kan het
niet het eeuwige, onveranderlijke en onbegrensde Zelf zijn (nāyaṁ parātmā).
207. De gelukzaligheidsluier (ānandamāyākośa) is die modificatie106 van
onwetendheid (tamo) die zich manifesteert als een weerkaatsing van het Zelf,
dat absolute gelukzaligheid is. Hij wordt gekend als genot, zijn aard is geluk
dat ervaren wordt wanneer een begeerd object verkregen wordt. Zijn geluk103

Het voorafgaande niet-bestaan (prāgabhāva) wordt als een term van Hindoe logica
beschouwd. Als er gezegd wordt dat iets op een bepaald tijdstip tot bestaan komt impliceert
dit dat er iets als niet-bestaan is voorafgaande aan dat tijdstip. Dit niet-bestaan is klaarblijkelijk zonder begin. Maar het houdt op te bestaan als er iets tot bestaan komt. Op dezelfde
wijze verdwijnt onwetendheid, ondanks dat die geen begin heeft, bij de realisatie van de
waarheid. Overigens dient er niet te worden vergeten dat het tijdsbesef inherent is aan het
bestaan van een existentiële wereld. Bij het verdwijnen van het effect verdwijnt ook de
oorzaak ervan.
104
Zoals een helder kristal in de nabijheid van een rode bloem rood schijnt te zijn.
105
Niet autonoom, zich niet bewust van zichzelf, kan niet uit zichzelf bestaan.
106
Vṛtti, zie voetnoot bij vers 93-94.
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zalige aard wordt spontaan gevoeld door de gelukkige wezens die de beloning
oogsten van hun goede daden en die grote vreugde ervaren zonder de minste
moeite te doen.
208. De gelukzaligheidsluier komt spontaan en volledig tot uiting in diepe slaap
(suṣuptau) en slechts nu en dan in de staten van dromen en waken (svapnājagara) in het zicht van of in contact met een begeerd object.
209. Maar zelfs deze sluier kan het Zelf niet zijn omdat het zijn oorzaak in de
veranderlijke en begrensde objecten vindt; het is die modificatie van onwetendheid die zich onder invloed van tamas manifesteert (prakṛtervikāra)107; hij is
het gevolg van vroegere goede daden (kāryatvahetoḥ); en doordringt de andere
vier sluiers die eveneens modificaties [van onwetendheid] zijn.
210. Wanneer de valse ideeën (door overweging van teksten uit geschriften108)
zijn [herkend en] uitgeschakeld, vallen alle vijf sluiers (pañca kośānām) af, en
wat er uiteindelijk over blijft is de getuige (sākṣi), de absolute kennis (bodharūpo), het Zelf.
211. Dit uit zichzelf stralende Zelf, de getuige van de drie staten (avasthātrayasākṣi), onderscheiden van de vijf sluiers, onveranderlijke (nirvikāro), onaantastbare (nirañjanaḥ) en eeuwige gelukzaligheid (sadānandaḥ), is je ware Zelf
[dat in de geheel stille staat als ‘Ik-Ik’ wordt ervaren].
212. De leerling vroeg: Meester, na het besef van de onwerkelijkheid van deze
vijf sluiers en bevrijding daarvan kom ik niets anders tegen dan afwezigheid
van alles (sarvābhāvam). Wat blijft er dan over waarmee ik mijn eenzelvigheid
met het Zelf moet herkennen?
213-214. De leermeester antwoordde: Dat zijn wijze woorden, O verstandige. Je
toont bedrevenheid in onderscheid (vicāra)109. Dat, waardoor al deze manifestaties, zoals het ik-besef (ahamvikāra) [en de wereld] alsmede hun afwezigheid
(in diepe slaap) worden waargenomen, maar wat zelf niet wordt waargenomen,
ken dat met je scherpste verstand (buddhi) als het Zelf, de Kenner.110

107

Zie voetnoot bij vers 185.
Die teksten die het Zelf in ontkennende zin beschrijven door de ‘niet dit, niet dit’
methode.
109
Zie de voetnoot bij vers 11.
110
De redenering is als volgt: het Zelf, of ātman, dient als de onveranderlijke getuige altijd
over te blijven, anders is kennis (van iets) niet mogelijk. Zelfs in de staat van diepe slaap
moet de eeuwige getuige op de achtergrond aanwezig zijn om de herinnering aan de
gelukzaligheid in die staat te registreren. Beweging vooronderstelt rust. De altijd veranderlijke prakṛti moet dus het onveranderlijke Zelf achter zich hebben.
108
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215. Dat wat waargenomen wordt door iets anders heeft dat laatste als zijn
getuige (sākṣi). Als er geen waarnemer is om iets waar te nemen kan er geen
sprake zijn van iets dat waargenomen wordt111.
216. Dit Zelf (ātman), is zelfkennend, want Het wordt alleen door zichzelf
gekend, [is zijn eigen getuige]. Daarom is het individuele Zelf zélf (pratyagātmā) on-middellijk de opperste Brahman en niets anders.
217. Dat Zelf manifesteert Zichzelf onmiskenbaar in de staten van waken,
dromen en diepe slaap (jāgratsvapnasuṣuptiṣu). Dat Zelf wordt innerlijk
ervaren in verschillende vormen van de onafgebroken stroom van ideeën van
het ‘ik’ (ego, ahaṃkāra). Dat Zelf is ook de getuige van het ego en het intellect
(buddhi) enz. Het wordt ervaren in het eigen hart [als Ik-Ik, (ahamahamiti)112].
Het is absoluut bestaan, absolute kennis en gelukzaligheid (sat-cit-ānanda).
Ken dit als je eigen Zelf, binnen je hart.
218. De dwaas ziet de reflectie van de zon in het water in een vat voor de zon
zelf aan. Op dezelfde wijze ziet de door begoocheling misleide mens de
weerspiegeling van het zuivere bewustzijn (cit) op de sluiers (upādhi) door het
werk van buddhi voor zijn ware Zelf (ātman) aan.
219. De wijze mens wendt zijn blik van het vat, het water en de weerspiegeling
van de zon in het water af en ziet de zelfstralende zon die deze drie (vat, water
en reflectie) verlicht en er onafhankelijk van is.
220-221-222. Op dezelfde wijze verwerpt de wijze mens het lichaam (deham),
het intellect (buddhi) en de weerspiegeling (ik-besef) van het licht van het
bewustzijn (cit) en dringt diep door in zijn ware Zelf dat deze drie verlicht,
terwijl hij onaangedaan verborgen in de holte van het Hart verblijft. Dat is de
alomtegenwoordige, alles verlichtende, allesdoordringende en uiterst subtiele,
eeuwige getuige, onderscheiden van het grofstoffelijke en subtiele. Dat kent
binnen noch buiten, is vrij van elke smet, zonde, smart of vrees en is de belichaming van oneindige gelukzaligheid. Voor een zoeker naar bevrijding is er geen
andere weg dan de verwerkelijking van de waarheid van zijn eigen Zelf.
223. Het besef van niet-verschillend zijn van Brahman is voor de mens de weg
naar bevrijding van de kringloop van geboorte en dood (saṁsāra), waardoor de
wijze mens Brahman, de ene zonder tweede, absolute gelukzaligheid, verwerft.
224. Hij die Brahman is geworden, keert niet meer terug naar de kringloop van
geboorte en dood. Word daarom door en door eenzelvig met Brahman.
111

In vers 212 zegt de leerling: ‘ik neem niets anders waar dan leegte’, dus die leegte toont je
eigen aanwezigheid als het enige dat bestaat, het is je eigen getuige, het is Jezelf, of het Zelf,
de ātman. Er is niets anders om getuige van te zijn.
112
Niet als een object waaraan gerefereerd wordt met ‘dit’ en ‘dat’ (idam).
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225. Brahman is bestaan (satyam), kennis (jñānam), oneindigheid (anantam).
Het is zuiver (viśuddham), is het opperste (param), bestaat zelfstandig (svataḥ
siddham). Het is de eeuwige (nitya) en ondeelbare gelukzaligheid (ānandaikarasam). Het is niet verschillend van het individuele zijn (pratyagabhinnam),
zonder binnenste en buitenste (nirantaram), altijd glorierijk (jayati).
226. Het is de Opperste Eenheid (paramādvaitam), de enige werkelijkheid
(vastuno), omdat er niets anders113 is dan het Zelf. In de staat van kennis van de
opperste Waarheid (paramārtha) bestaat er geen andere onafhankelijke entiteit.
227. Dit hele universum (sakalaṁ viśvam), dat door onwetendheid (tamajñānāt)
als vele vormen (nānārūpam) verschijnt, is niets anders dan Brahman, absoluut
vrij van de beperkingen van het menselijk denken.
228. De pot is slechts een vorm van klei en bestaat alleen in naam, omdat het
geen andere werkelijkheid heeft dan klei. Het is een modificatie114 van klei.
229. Niemand kan een pot tonen zonder de klei waar hij van gemaakt is. Het is dus
door misleiding dat men de pot ziet als gescheiden van zijn substantie klei. Voor
wat de pot betreft is alleen de klei de blijvende werkelijkheid (paramārtha).
230. Zo is ook het gehele universum (sakalaṁ sadevam) het effect van Brahman (sadbrahmakāryam) en in werkelijkheid niets anders dan Brahman. Wie
zegt dat dit universum verschillend van Brahman is, lijdt nog aan begoocheling.
Hij is als iemand die praat in zijn slaap.
231. De gezaghebbende Atharva Veda verklaart ondubbelzinnig “Dit universum
is waarlijk Brahman” (brahma eva idaṁ viśvam). Het universum is alleen
Brahman om die reden dat niets zelfstandig kan bestaan zonder dat waaruit het
gemaakt is.
232. Als het zelfstandig bestaan van de wereld (jagat) waar (satyam) was, zou
dit in tegenstelling zijn met de oneindigheid van het Zelf. De geschriften
zouden onwaar zijn en de Heer, die de waarheid van de geschriften heeft
geopenbaard, zou zich schuldig maken aan onwaarheid. Geen van deze drie
veronderstellingen kunnen door enig weldenkend persoon als gewenst of
heilzaam beschouwd worden.
233. Dit is bevestigd door de volgende woorden van de Heer (Īśvara)115: ‘Ik,
113

Omdat alles behalve het Zelf slechts schijn is.
Modificatie: een wijziging in manifestatie. Een naam is slechts een afspraak ten behoeve
van communicatie.
115
Īśvara: De Heer, Goddelijke persoon. Het stelt voor wat wij zouden kunnen omschrijven
als de gepersonifieerde God. Het is de eerste activiteit in Brahman en omvat de totale
omvang van manifestatie: grofstoffelijk, subtiel en causaal, zowel vanuit het kosmische als
vanuit het individuele gezichtspunt. Zie ook Taittiriya Upaniṣad 2.6.1: “Hij (de Opperste
114
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het ondeelbaar Geheel, ben niet in hen, noch zijn al deze schepselen in Mij’116.
234. Als het universum echt is, laat het dan ook in diepe slaap ervaren worden.
Omdat het daar in het geheel niet wordt ervaren moet het onwerkelijk en vals
zijn, net als een droom.
235. Daarom bestaat de wereld niet los van het opperste Zelf. De waarneming
ervan als had het een onafhankelijk bestaan is vals (net zoals onze waarneming
van de blauwheid van de hemel of de slang in het touw). Hoe kan een ergens
aan opgelegde eigenschap enig bestaan hebben los van zijn onderliggende
bestaansgrond? Het is de bestaansgrond die door begoocheling anders schijnt.
236. Wat een begoocheld mens ook denkt dat hij ziet, in werkelijkheid is er
Brahman en Brahman alleen. Het zien van zilver in het parelmoer van een
schelp is verbeelding. Het is Brahman alleen die voor dit universum wordt aangezien (idaṁtayā brahma), terwijl de op Brahman gelegde bedekking, namelijk
het universum, slechts een naam (nāma) is.
237-238. Daarom is al het gemanifesteerde, zoals dit universum, deze opperste
Brahman (paraṁbrahma) alleen, de ware (sad), niet-tweeledig (advitīyam),
puur (viśuddha), essentie van Kennis (vijñānaghanam), onbesmet (nirañjanam),
sereen (praśāntam), zonder begin en eind (ādyantavihīnam), inactief (akriyam),
de bron van pure gelukzaligheid (nirantarānandarasasvarupam), voorbij alle
differentiaties geschapen door māyā of onwetendheid (nirastamāyākṛtasarvabhedam), eeuwig (nityam), plezierig (sukham), ondeelbaar (niṣkalam), onmeetbaar (aprameyam), vormloos (arūpam), ongemanifesteerd (avyaktam), naamloos (anākhyam), onveranderlijk (avyayam), zelfschitterend (jyotiḥswayam).
239. Zieners kennen Het als de hoogste waarheid (paraṁ tattvam), oneindig,
alles overstijgend, absolute kennis, vrij van het onderscheid tussen de kenner,
het gekende en kennis.
240. Dit Zelf [is geen object en daarom] kan noch tot zich genomen
(anupādeyam) noch van zich afgeworpen (aheyam) worden. Het is voorbij het
bereik van het denkvermogen [waarneming] en spraak [uiting]. Het is volheid
(pūrṇam), onmeetbaar (apra-meyam), zonder begin en einde (anādyantam).
Ziel) schiep alles; alles scheppende trad Hij alles binnen; alles binnengaande, nam Hij vorm
aan, bleef evenwel vormloos; nam Hij grenzen aan, bleef Hij evenwel grenzeloos; maakte Hij
zich een tehuis, bleef evenwel zonder tehuis; schiep kennis en onwetendheid; werkelijkheid,
onwerkelijkheid; werd alles; daarom is alles werkelijkheid”. Zie ook Īśa Upaniṣad 1: “Laat
al het geschapene doordrongen zijn van de naam van de Heer”.
116
Bhagavad Gītā, IX, 4-5: ”Door Mij, het Ongeopenbaarde, is dit ganse heelal doordrongen; alle schepselen zijn geworteld in Mij, Ik niet in hen. En toch zetelen de schepselen niet
in Mij; aanschouw Mijn goddelijke Yoga! Mijn Zelf, dat de schepselen in stand houdt, maar
niet in hen geworteld is, is hun werkelijke bestaansgrond”.
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Deze oneindigheid van Brahman is mijn Zelf [en de uwe], weergaloze glorie.
241-242-243. Uitspraken in geschriften zoals ‘Dat zijt gij’ (tat tvam asi) openbaren steeds de absolute eenzelvigheid van Brahman (of Īśvara, de Heer),
aangeduid met ‘Dat’, en het individu (jīva), aangeduid met ‘gij’. Deze
eenzelvigheid wordt echter niet aangetoond met de letterlijke betekenis van
‘Dat’ en ‘gij’. Want beide zijn niet-bestaande bedekkingen (upādhikalpito) als
gevolg van māyā117, de oorzaak en het effect van niet-bestaande verschijningen.
De letterlijke betekenis van ‘Dat’ is de māyā van Īśvara (de Heer, God, de
schepper) die de oorzaak is van het universum. De letterlijke betekenis van ‘gij’
wijst naar de vijf sluiers van het individu (jīva). Hun eigenschappen zijn
tegengesteld, zoals de zon en de vuurvlieg, de koning en zijn dienaar, de oceaan
en de bron, of de berg Meru en het atoom. Dus, er kan geen sprake zijn van
eenzelvigheid tussen Brahman en het individu in de letterlijke betekenis van
‘Dat’ en ‘gij’. Dit is niet de manier waarop de geschriften eenzelvigheid
postuleren.
244. Wanneer deze bedekkingen (upādhi’s), respectievelijk Īśvara en jīva,
worden verwijderd blijven noch God noch individu over. Als je een koning zijn
koninkrijk afneemt en een krijger zijn wapens, is er noch een koning, noch een
soldaat.118
245. De Veda’s verwerpen de veronderstelde dualiteit in Brahman119. De
verwijdering van deze twee bedekkingen (Īśvara en jīva) wordt bereikt door
directe kennis gesteund door de autoriteit van de Veda’s.
246. Noch dit (grofstoffelijke universum) noch dit (subtiele universum) is het
Zelf. Daar ze het product van verbeelding zijn, zijn ze onwerkelijk, net als het
zien van een slang in een touw, of net als een droom. Door de volledige
eliminatie van de objectieve wereld door middel van juiste redenering [niet dit,
niet dit], dient men de eenheid te realiseren die aan Īśvara en jīva ten grondslag
ligt.
247. Daarom dient de betekenis die deze termen (Īśvara en jīva, of ‘Dat’ en
‘gij’) inhouden zorgvuldig te worden overwogen zodat hun volkomen
gelijkheid begrepen wordt. Noch de methode van volledig afwijzen noch die
van volledig accepteren is juist. Men moet het proces volgen dat beide
combineert.120
117

Dat de oorzaak is van mahat, de kosmische intelligentie, de eerste modificatie van māyā.
Hij is dan alleen een mens. Zo ook bij Īśvara en jīva, als hun eigenschappen worden
geëlimineerd blijft alleen Brahman over.
119
Bṛhadāraṇyaka Up. 2.3.6. “Daarom is de leer ‘Niet dus! Niet zo!’” (neti, neti).
120
Het proces van de bepaling van de impliciete betekenis van uitdrukkingen wordt bij
Indiase logica lakṣaṇa genoemd. Het onderscheidt zich in drie soorten: jahal-lakṣaṇā,
118
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248-249. In de uitdrukking: 'Die man is dezelfde Devadatta’ (die ik eerder
ontmoette) stellen wij iemands identiteit vast door aan de ongelijke kenmerken
voorbij te gaan die aan hem opgelegd zijn door de omstandigheden van onze
eerdere ontmoeting (verschillen in plaats, tijd, kleding enz.). Hetzelfde geldt
voor het aforisme (mahāvākya) ‘Dat zijt gij’ (tat tvam asi). In beide woorden
wijst de wijze de tegengestelde elementen (viruddhadharma) af en herkent de
volkomen gelijkheid van het persoonlijke Zelf en Brahman daar de aandacht
uitsluitend gericht is op hun gemeenschappelijke essentie. Honderden heilige
teksten spreken van de eenheid en eenzelvigheid van Brahman en ātman.
250. In het licht van passages in geschriften zoals ‘Het is niet grofstoffelijk
enz.’121 maak je je vrij van het niet-Zelf en realiseer je je eigen Zelf, dat in
Zichzelf gevestigd is, ongebonden als het uitspansel en voorbij het bereik van
het denkvermogen. Geef daarom op deze schim van een lichaam dat je waarneemt en voor jezelf houdt. Weet door je helder geworden begripsvermogen dat
je Brahman bent en verwerkelijk je eigen Zelf, absolute kennis.
251. Alle wijzigingen van klei, zoals een kruik, waaraan door het denken een
onafhankelijk bestaan wordt toegekend, zijn niets dan klei. Zo is ook dit universum een manifestatie van Brahman en niets anders. Omdat er niets anders is dan
Brahman, de enige zelfstandig-bestaande werkelijkheid, ons eigen Zelf, daarom
‘zijt gij’ deze serene, pure, opperste Brahman, de ene zonder tweede.
252. Zoals plaats, tijd, objecten, hun kenner enz. die beleefd worden in een
droom, onwerkelijk [slechts verschijnselen, ‘mithyā’] zijn, zo geldt hetzelfde
ook voor de wakende staat, want beide zijn een effect van de onwetendheid van
de mens zelf. Omdat dit lichaam, de organen, de levensadem, het ik-besef enz.
onwerkelijk (niet-bestaand, ‘asat’) zijn, zijt gij deze serene, pure, opperste
Brahman, de ene zonder tweede.
253. Dat waarvan abusievelijk verondersteld wordt dat het een zelfstandig
object is, zal zich openbaren als niets anders dan zijn bestaansgrond (substraat,
‘Dat’), wanneer de waarheid van dat object gekend wordt. De droomwereld
verschijnt en verdwijnt met de droom zelf, maar beseft men bij het ontwaken
niet dat de droomwereld geen bestaan onafhankelijk van zijn eigen Zelf heeft?
ajahal-lakṣaṇā en bhāgal-lakṣaṇā. Bij het eerste wordt de primaire betekenis van een
uitdrukking verworpen en het tweede behouden. In het tweede geval wordt het eerste
behouden en het tweede verworpen. In het derde geval wordt de betekenis van het eerste
deels verworpen en deels behouden. Van deze drie kunnen in het bovengenoemd geval de
eerste twee als onbruikbaar buiten beschouwing worden gelaten en kan het derde genomen
worden. Een zeer verhelderende uitleg hiervan is te vinden in ‘De Rede als Bekroning’ door
P. van Oyen, p. 252.
121
Bṛhadāraṇyaka Up. 3.8.8: “Het is niet grof, noch fijn, niet kort, noch lang, niet gloeiend
(als vuur), niet hechtend (als water), zonder schaduw en duisternis, geurloos, smaakloos,
zonder oog en oor enz.”
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254. Brahman overstijgt kaste, geloof, familie en afkomst. Hij heeft naam noch
vorm, Hij kent verdiensten noch tekortkomingen, Hij is voorbij ruimte, tijd en
zinsobjecten. Dat (Brahman) zijt gij, overweeg dit in het diepst van je wezen
(bhāvātmani)122.
255. Deze opperste waarheid (yatparam) kan niet worden verwoord, maar is
alleen toegankelijk voor het oog van zuivere kennis (vimalabodhacakṣuṣaḥ).
Het is de belichaming van kennis, zuiver en zonder begin. Dat (Brahman) zijt
gij, overweeg dit in het diepst van je wezen.
256. Dat wat niet geraakt wordt door de zesvoudige golf123. Dat waarop in het
hart van de Yogi gemediteerd wordt. Dat wat niet door de zintuigen gevat noch
door het intellect (buddhi) gekend wordt en onberispelijk is. Dat (Brahman) zijt
gij, overweeg dit in het diepst van je wezen.
257. Dat wat de onderliggende waarheid is waarin het universum met zijn
talloze illusoire aspecten zich manifesteert. Dat wat nergens door wordt
gedragen, wat zich onderscheidt van het grofstoffelijke en het subtiele, wat
zonder delen (niṣkalam) en zonder gelijke (nirupamānam) is. Dat (Brahman)
zijt gij, overweeg dit in het diepst van je wezen.
258. Dat wat vrij is van geboorte, groei, ontwikkeling, verval, ziekte en dood.
Dat wat onvernietigbaar is. Dat wat de oorzaak is van de schepping, de
instandhouding en de ontbinding van het universum. Dat (Brahman) zijt gij,
overweeg dit in het diepst van je wezen.
259. Dat wat geen verscheidenheid (bheda) kent. Waarvan de essentie nimmer
niet-bestaand is. Dat wat onbeweeglijk is als de golfloze oceaan, eeuwig vrij
(nityamukta) en ongedeeld. Dat (Brahman) zijt gij, overweeg dit in het diepst
van je wezen.
260. Dat wat, hoewel één (eka), de oorzaak is van de veelheid [die Hem
bedekt]. Dat wat alle andere oorzaken weerlegt maar zelf zonder oorzaak
(anekakāraṇam) is. Dat wat onafhankelijk (svayam) is, op zichzelf bestaat en
zich onderscheidt van māyā en haar gevolg (het universum). Dat (Brahman) zijt
gij, overweeg dit in het diepst van je wezen.
122

Hier begint een serie van transcendente overwegingen (meditaties) op Brahman. De
leerling heeft inmiddels zijn denken gezuiverd en de vereiste kennis verworven zoals het
gemanifesteerde en ongemanifesteerde, de sluiers, māyā, ‘Dat zijt Gij’ enz. en nu is hij rijp
voor de meditatie op Brahman, nirguṇa dhyāna.
123
Volgens Śrī Ramaṇa Maharṣi bestaat deze golf uit geboorte, jeugd, volwassenheid,
ouderdom, verval en dood. Andere bronnen spreken over de zes golven van honger, dorst,
smart, begoocheling, verval en dood (Zie, Arthur Osborne, “The Collected Works of Ramana
Maharshi” p.226).
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261. Dat wat vrij is van verandering (nirvikalpakam); wat oneindig (analpam)
en onvergankelijk (akṣaram) is; dat wat los staat van het universum, māyā en
haar gevolg; oppermachtig (param), eeuwig (nityam); dat wat de nimmer
afnemende gelukzaligheid (avyaya sukham) is; dat wat onbevlekt is (nirañjanam). Dat (Brahman) zijt gij, overweeg dit in het diepst van je wezen.
262. Het is die ene onveranderlijke werkelijkheid die zich aan onze
onwetendheid voordoet als een verscheidenheid van namen, vormen en eigenschappen (nāmārūpaguṇa), maar zelf onveranderlijk is zoals goud dat vele
vormen en namen aanneemt (sieraden). Dat (Brahman) zijt gij, overweeg dit in
het diepst van je wezen.
263. Dat enkelvoudige (anaparam), boven het allerhoogste (parātparam) en
wat schittert zelfs boven māyā die op haar beurt boven haar gevolg (het
universum) staat. Het is het meest innerlijke Zelf (pratyak) van allen, de
essentie van eenheid (ekasaram), vrij van verscheidenheid, het ware Zelf, de
absolute waarheid-kennis-gelukzaligheid (satyacitsukhamanantam), onbegrensd
(anantam) en onveranderlijk (avyayam). Dat (Brahman) zijt gij, overweeg dit in
het diepst van je wezen.
264. Overweeg de hierboven besproken waarheid in het diepst van je wezen
met zuivere rede en herken de aangereikte kennis uit de geschriften
(prathitayuktibhir). Zo zul je de waarheid verwezenlijken, vrij van twijfel en
verwarring, even helder als water in de palm van je hand.
265. Herken jezelf in dit lichaam als de pure kennis, vrij van onwetendheid en
zijn uitwerking, zoals een koning te midden van zijn leger, verblijf eeuwig
gevestigd (sthito) in je eigen Zelf (svātmani) en laat het universum (viśva) zich
in Brahman oplossen.
266. In de holte van het intellect124 (buddhauguhāyām) is de enige waarheid
(satyam) van Brahman, los van zijn en niet-zijn. Het opperste, de ene zonder
tweede (paramadvitīyam). Hij die eeuwig daarin verblijft, O beminde, zal
nimmer weer in een lichaam geboren worden.
267. Zelfs wanneer de waarheid gekend is, zal de sterke, hardnekkige en beginloze neiging (vāsanā) van ‘ik ben de doener’ en ‘ik ondervind de gevolgen’,
die de oorzaak is van saṁsāra, voortbestaan. Deze neiging kan alleen
overwonnen worden door [de innerlijke staat van] voortdurende eenzelvigheid
met het Zelf. Zieners hebben verklaard dat het afnemen van de neigingen
(vāsana’s) bevrijding (muktim) is.
268. De valse identificatie (adhyāso) met het niet-Zelf (anātman), zoals het
lichaam (deha), organen enz. te beschouwen als ‘Ik, mij en mijn’ (ahaṁ mameti
124

Het intellect (buddhi) wordt vaak op deze wijze aangeduid.
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yo bhāvo), dient bij de verstandige mens op te houden (nirastavyo) door zich
met het Zelf te vereenzelvigen.
269. Ken je meest innerlijke eigen Zelf, de getuige van het intellect (buddhi) en
van zijn modificaties (wijzigingen) die het aanneemt. Herinner onafgebroken
‘Ik ben Dat’ en overwin de identificatie met het niet-Zelf.
270. Wees gelijkmoedig ten opzichte van sociale normen (lokānuvartanam), het
lichaam (dehānuvartanam) en de geschriften (sāstrānuvartanam). Ontdoe je
van je onjuiste veronderstellingen over jezelf.
271. Bindingen met omgangsvormen (lokavāsanayā), neigingen om het lichaam
te koesteren (dehavāsanayā) en hartstocht voor mateloze studie van geschriften
(śastravāsanayāpi) zijn de belemmeringen op de weg naar bevrijding.
272. De wijzen verklaren dat deze drie neigingen (vāsanātrayam) als sterke
ijzeren boeien de voeten van de mens binden die uit de gevangenis van deze
wereld probeert te ontsnappen. Hij die zich ervan losmaakt komt tot bevrijding.
273. Sandelhout is van nature welriekend, maar zijn geur blijft verborgen door
de stank als het in aanraking met water komt en het herwint zijn geur weer als
er aan gewreven wordt.
274. Zoals bij sandelhout wordt de geur125 van het opperste Zelf (parātmavāsanā), dat bedekt is met het stof van eindeloze, hardnekkige neigingen
(anātmāvāsana), gezuiverd door aanhoudende aanraking met kennis en komt zo
op klare wijze weer tevoorschijn.
275. Het verlangen naar zelfrealisatie wordt versluierd door ontelbare
verlangens naar andere zaken dan het Zelf. Wanneer deze door voortdurende
verbinding met het Zelf (nityātmaniṣṭhayā) vernietigd worden, manifesteert het
Zelf zich weer uit Zichzelf.
276. Naarmate de aandacht (manas) zich naar binnen keert (pratyak) en zich in
het binnenste Zelf vestigt (sthitam manas), zullen de begeerten naar
zinsobjecten (bāhvavāsanāḥ) afnemen. Wanneer deze begeerten volledig zijn
verdwenen, verschijnt het stralende Zelf ongehinderd.
277. Door onophoudelijk het denken (manas) op het Zelf gericht te houden zal
dit stil worden (manonaśyati) en de latente neigingen (vāsanā’s) zullen verdwijnen. Ontdoe je daarom van je bedekkingen.
278. Tamas wordt vernietigd door zowel rajas als sattva, rajas wordt vernietigd
door sattva, sattva wordt vernietigd wanneer het gezuiverd wordt. Ontdoe je
dus van je bedekkingen met de hulp van sattva.
125

Vāsanā kan in Sanskrit zowel ‘geur’ als ‘neiging’ betekenen.
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279. Je prārabdha126 zal zonder twijfel je lichaam in stand houden. Blijf
daarom kalm en ontdoe je van je bedekkingen met zorg en geduld.
280. Overweeg ‘Ik ben niet dit individu (jīva), maar de opperste Brahman’
(nāhaṁ jīvaḥ paraṁ brahman), verwerp aldus alles wat niet-Zelf is, ontdoe je
van je bedekkingen die oprijzen als gevolg van de vasthoudendheid (inertie)
van ideeën geschapen in het verleden (vāsanā).
281. Ontdoe je van je bedekkingen door het besef dat je eigen zelf en het Zelf
een en hetzelfde zijn, door studie van geschriften (śrutyā), door intelligente
redenering (yuktyā) en rechtstreekse eigen ervaring (svānubhūtyā) zodat zelfs
niet het geringste spoor ervan overblijft.
282. Een wijs mens heeft niets met handeling te maken daar hij zich niet bewust
is van wat hij krijgt en wat hij geeft. Ga dus in Brahman op en ontdoe je van je
bedekkingen.
283. Streef ernaar je eenzelvigheid met Brahman te versterken, ontdoe je van je
bedekkingen door de kennis van de eenzelvigheid van het Zelf (ātman) en
Brahman zoals verkondigd in uitspraken als ‘Dat zijt Gij’ (tat tvam asi).
284. Ontdoe je van je bedekkingen met behoedzaamheid en concentratie [op het
Zelf] tot de vereenzelviging met het lichaam volkomen is uitgeroeid.
285. O verstandige, ontdoe je onophoudelijk van je bedekkingen, zolang de
ervaring van de wereld (jagat) en het individu (jīva), ook al is het slechts op
droomachtige wijze, de overhand heeft.
286. Mediteer op het Zelf zonder de minste veronachtzaming ter wille van slaap
(nidrāyā), werelds gepraat (lokavārtāyāḥ) of zinsobjecten [als muziek] (śabdadeḥ).
287. Word Brahman en bereik het einddoel van je leven door veilige afstand te
houden van het lichaam dat uit uitscheidingen van de ouders is ontstaan, en zelf
uit vlees en onzuiverheden bestaat, alsof het een uitgestotene was.
288. Los je eigen zelf op in het opperste Zelf (jīvātmanam parātmani), zoals de
ruimte begrensd door een vat in de onbegrensde ruimte, door middel van het
besef van hun eenzelvigheid en wees stil, O verstandige.
289. Wees je eigen Zelf, de uit zichzelf stralende Brahman, de enige werkelijke
basis van alle bestaan en doe afstand van de wereld127 en het lichaam als afvalbakken.
126

Het deel van de uit vorige levens opgehoopte karma dat in het huidige leven opgelost
moet worden. Voor nadere toelichting zie voetnoot bij vers 445.
127
Houd op je te bekommeren om de wereld daar het het niet-Zelf is. In het aangezicht van
het Zelf verbleekt de wereld als iets onbeduidends.
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290. Draag de identificatie die tegenwoordig vast geworteld zit in het lichaam
(deha) aan het Zelf over, dat het absolute bestaan-kennis-gelukzaligheid
(saccidānanda) is. Dank ook je subtiele lichaam (liṅga) af128 en wees voor
altijd alleen (kaivalya) en onafhankelijk.
291. Dat waarin het universum zich weerspiegelt, zoals een stad in een spiegel
(jagadābhāso), deze Brahman (tadbrahma) ben jij (ahamiti); dit wetende zul je
het doel van je leven bereiken.
292. Het bereiken van dat wat werkelijk en je oorspronkelijke Zelf is, deze
absolute kennis en gelukzaligheid, de ene zonder tweede, die elke vorm en
activiteit overstijgt, zal je vereenzelviging met de valse lichamen 129 tot een
einde brengen, zoals een toneelspeler die aan het einde van het spel zijn masker
afdankt.
293. Als het universum onwerkelijk is en de individualiteit eveneens onwerkelijk, daar ze vergankelijk zijn, hoe kan dan de bewering ‘ik weet alles’ waar
zijn; ze veranderen immers onophoudelijk.
294. Maar de werkelijke ‘Ik’ is de getuige (sākṣi) van de gedachte ‘ik’ (het ego,
individu) en al het overige. Het bestaat altijd, zelfs in diepe slaap. De geschriften verklaren dat het ongeboren en eeuwig is. Dat innerlijke Zelf is voorbij het
zijn (sad) en niet-zijn (asad).
295. De kenner van alle veranderingen in dingen die veranderlijk zijn moet
noodzakelijkerwijs zelf eeuwig en onveranderlijk zijn. De onwerkelijkheid van
de grofstoffelijke en subtiele lichamen beseft men telkens opnieuw in het
denken (wakende staat), in de droom en in diepe slaap.
296. Houd daarom op je te vereenzelvigen met deze klomp vlees, het
grofstoffelijke lichaam, en ook met het ego, of het subtiele lichaam. Beide zijn
voorstellingen van het intellect (buddhi). Herken je eigen Zelf als onveranderlijke aanwezigheid, absolute kennis, die begrippen als verleden, heden en
toekomst overstijgt, en vind vrede (śāntim).
297. Houd op je te vereenzelvigen met familie, afkomst, naam, vorm en maatschappelijke stand. Deze zaken behoren tot het grofstoffelijke lichaam (dat voor
de wijze slechts een bedorven lijk is). Verwerp zo ook het denkbeeld de doener
van je handelingen te zijn, daar dit eigenschappen van het subtiele lichaam zijn,
en verblijf in de staat van onbegrensde gelukzaligheid.
*

128
129

*

*

Door je daarmee niet te vereenzelvigen.
De grofstoffelijke, subtiele en causale lichamen daar ze bedekkingen op het Zelf zijn.
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Deel 3: De weg naar binnen
298. De wortel van alle obstakels130, die [kennis van het Zelf in de weg staan en
daardoor] de mens naar saṁsāra leiden, is de allereerste modificatie (prathamavikāro) van onwetendheid die ‘ego’ (ahaṃkāra) heet.
299. Zolang er een verbinding is met dit verderfelijke ego, kan er niet gesproken worden over bevrijding (muktivārtā), die gebondenheid uitsluit.
300. Hij die zich van de greep van het ego (ahaṃkāra) heeft bevrijd hervindt
zijn ware aard (svarūpa), zoals de maan die bevrijd is van de klauwen van de
demon Rāhu131: volmaakt (pūrṇaḥ), onbegrensd, eeuwig gelukzalig en zelfstralend.
301. Wanneer het egoïsme, dat door het onder tamas versufte intellect is
geschapen en zich in dit lichaam als ‘ik ben die en ik ben zo’132 (sa ahamiti)
voordoet, volledig wordt vernietigd, is de eenzelvigheid met Brahman verkregen.
302. De verborgen schat van de gelukzaligheid van Brahman wordt omringd en
voor zijn eigen gebruik bewaakt door de slang van zelfzucht (ahaṃkāra) met de
drie koppen bestaande uit de drie guṇa’s. Alleen de verstandige mens geniet
van deze schat na het afhakken van de drie koppen van de slang door het
zwaard van de zelfverwerkelijking, in overeenstemming met de leer van de
geschriften.
303. Hoe kan men gezond zijn zolang enig spoor van vergif in zijn lichaam
achterblijft? Net zo is het effect van egoïsme op de zoeker naar bevrijding
(yogino muktyai).
304. Door het volledig ophouden van egoïsme, dat samengaat met het
uitsterven van zijn misleidende mentale manifestaties133 en door het inzien van
de innerlijke werkelijkheid, realiseert men de opperste waarheid ‘Ik ben Dat
(Brahman)’.
305. Stop er onmiddellijk mee jezelf te identificeren met het ‘ik’ (ahaṃkāra),
de ‘doener’ (karta), die slechts een vorm (vikāra) van onwetendheid is, een
weerspiegeling van het Zelf en die de mens er van afhoudt in het Zelf gevestigd
te zijn. Deze identificatie is er de oorzaak van dat jij onderworpen bent aan de
130

Zoals begeerte.
In de Hindoe mythologie worden de zons- en de maansverduistering toegeschreven aan de
terugkerende aanvallen van hun vijand Rāhu, een demon die door hen belet werd de nectar te
drinken.
132
Bijvoorbeeld: ik ben sterk of zwak, slim of dom, gelukkig of ellendig.
133
Zoals twijfel en valse noties.
131
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ellende van dit veranderlijke bestaan met geboorte, ouder worden, dood en
lijden, ook al ben jij de eeuwige getuige en al is je aard puur bewustzijn en
gelukzaligheid.
306. Als je je niet vereenzelvigt met egoïsme, het ‘ik’, kan er geen saṁsāra
voor je zijn, daar je aard onveranderlijk, eeuwig dezelfde, absolute kennis,
alomtegenwoordig, absolute gelukzaligheid en onbesmette glorie is.
307. Vernietig daarom egoïsme, dat je vijand is - zoals een doorn in de keel van
een etende steekt - met het zwaard van kennis (jñāna) en geniet de vreugde en
gelukzaligheid van je eigen koninkrijk, de majesteit van het Zelf (ātman)134.
308. Wanneer je alle zelfzuchtige activiteiten (vṛttim) beteugelt en alle gehechtheden (rāgaḥ) opgeeft, bereik je daarmee de hoogste werkelijkheid. Wees vrij
van alle dualiteit en geniet, verblijvend in de stilte van Brahman, van de gelukzaligheid van het Zelf (pūrnātmanā). Zo heb je je ware natuur bereikt.
309. [Maar weet dat] zelfs wanneer dit machtige ego of ‘ik’ (ahaṃkāra) met
wortel en tak is uitgeroeid, komt het weer tot leven, als het ook maar één ogenblik de aandacht krijgt en het schept honderden kwellingen, zoals een wolk die
door de storm wordt voortgedreven in de regentijd.
310. Wanneer deze vijand, het ego, eenmaal is overwonnen moet men geen
moment meer aan objecten denken (viṣayānucintayā) waardoor het een kans
zou krijgen te herleven, zoals water doet bij een vrijwel verdorde citroenboom.
311. Hij alleen die zich met het lichaam identificeert, begeert (kāma) zingenot.
Kan hij die zich niet met het lichaam identificeert door begeerte gekweld
worden? Daarom is de neiging om aan objecten te denken de ware oorzaak van
gebondenheid (bhavabandha) aan de kringloop van geboorte en dood
(saṁsāra) en van het idee van afgescheidenheid (bheda) (of dualiteit).
312. Uit een zaad ontwikkelen zich gevolgen die weer zaad vormen135. De
vernietiging van de gevolgen vernietigt eveneens het zaad. Daarom moet men
de gevolgen136 beteugelen.
313. Wanneer de neigingen (vāsanā) toenemen nemen ook hun gevolgen toe en
als de gevolgen toenemen nemen ook de neigingen toe. Zo komt saṁsāra
nimmer tot een eind.
134

Vergelijk met ‘Evangelie van Thomas’ logion 98: Jezus sprak: “Het Koninkrijk van de
Vader is gelijk aan een man die een machtige man wil doden. Thuis trok hij een zwaard en
stiet het in de muur, om zich te vergewissen of zijn hand sterk zou zijn. Toen doodde hij de
machtige.”
135
Begeerte naar zingenot leidt tot zelfzuchtige handelingen in het heden, die op hun beurt de
oorzaak zijn voor begeerte naar zingenot in de toekomst.
136
Bedoeld wordt de bevrediging van begeerten beteugelen.
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314. Om de keten van de kringloop van geboorte en dood (saṁsāra) te verbreken moet de zoeker naar bevrijding twee dingen tot as verbranden: gedachten
(verwijlen bij zinsobjecten) en (zelfzuchtige) activiteit. Want deze stimuleren
de groei van de neigingen.
315-316. De groei van de neigingen (vāsanā) als gevolg van deze twee
factoren137 is de oorzaak van saṁsāra. De beste manier om deze drie138 te
vernietigen is alles te zien als Brahman en niets anders dan Brahman, onder alle
omstandigheden, altijd, overal en in alle opzichten139. Door versterking van de
wil tot vereenzelviging met Brahman zullen deze drie in het niets oplossen.
317. Wanneer zelfzuchtige activiteit ophoudt, stopt ook het verwijlen bij de
zinsobjecten, gevolgd door het uitsterven van neigingen (vāsanā). Het
uitsterven van neigingen wordt als ‘bevrijding tijdens het leven’140 beschouwd.
318. Wanneer het innerlijk verlangen naar Brahman tot bloei komt, verdwijnen
de egoïstische verlangens gewoonweg, zoals de duisternis verdwijnt bij het
heldere licht van de rijzende zon.
319. Duisternis en haar verderfelijke gevolgen (tamaḥkārya) verdwijnen als de
zon oprijst. Zo ook is er bij de realisatie van de absolute gelukzaligheid geen
gebondenheid meer noch enig spoor van verdriet.
320. Laat de waargenomen uiterlijke en innerlijke wereld141 los142 en verblijf
standvastig in het gewaarzijn van het Zelf, dat de belichaming is van
gelukzaligheid, zolang de gebondenheid als uitvloeisel van je vroegere daden
(karma) voortduurt.
321. “De herinnering ‘Ik ben Brahman’ (brahmaniṣṭha) mag nimmer worden
veronachtzaamd (pramādo). Anders rijst er een valse notie over de waarheid op
die dodelijk is, aldus Brahmā’s zoon Sanatkumāra143.
322. Voor de zoeker naar waarheid is er geen groter gevaar dan achteloosheid
met betrekking tot zijn eigen ware natuur (svasvarūpataḥ). Daaruit vloeit
begoocheling (mohā) voort. Uit begoocheling ontstaat egoïsme of het ik-besef
(ahaṃkāra). Hieruit komt gebondenheid (bandha) voort en van gebondenheid
komt ellende (vyathā).
137

Gedachten (aan zinsobjecten) en (zelfzuchtige) activiteit.
Neigingen (vāsanā), gedachten (aan zinsobjecten) en (zelfzuchtige) handelingen.
139
Al wat verschijnt als aparte namen en vormen is Brahman zelf.
140
‘Jīvanmukta’, zie verzen 428-441.
141
De uiterlijke wereld van materie en de innerlijke wereld van gedachten.
142
Door het eliminatieproces neti, neti (Brahman is niet dit, niet dit).
143
‘Onachtzaamheid is synoniem met dood’ Mahābhārata 5.42/43. Als Brahmā’s zoon
wordt Sanatkumāra een autoriteit op het gebied van spirituele onderwerpen beschouwd.
138
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323. Vergetelheid [van eigen ware aard] kwelt zelfs een wijs mens, die door de
onzuivere neigingen van het intellect naar zinsobjecten hunkert, zoals de
kwellingen van een minnaar die door zijn geliefde is verlaten144.
324. Zoals kroos [dat aan het wateroppervlak ligt] nadat het weggehaald is zich
gelijk weer sluit en het water bedekt, zo ook bedekt onwetendheid (māyā) het
zicht van een wijs mens zo gauw zijn zinnen naar buiten zijn gericht145.
325. Als de geest (citta)146 ook maar een klein beetje van zijn doel (Brahman)
afdwaalt (pramāda) en zich naar buiten richt, rent hij van het een naar het
ander, zoals een bal die achteloos losgelaten wordt op een trap van trede naar
trede stuitert.
326. In de geest (cetaḥ), die op zinsobjecten rust, ontwikkelen zich ideeën over
de eigenschappen (tadguṇān) van het waargenomene. Daaruit rijst begeerte op
en uit begeerte actie om het te verkrijgen147.
327. Daarom is er voor hem die Brahman kent geen slechtere dood dan onachtzaamheid met betrekking tot concentratie148 [op het Zelf]. Hij die standvastig is
in concentratie bereikt zijn einddoel. Verblijf daarom standvastig in het
gewaarzijn van het Zelf (ātman).

144

De herinnering aan zijn geliefde achtervolgt en kwelt hem.
Door met een stok te roeren kan de dichtsluiting van kroos worden voorkomen. Zo werkt
ook meditatie om onwetendheid van zich weg te houden.
146
De gebruikte terminologie van ‘het richten van de aandacht’ (of de geest of het denken)
op een object enerzijds én op het Zelf (ātman) anderzijds wijst op twee totaal van elkaar
verschillende staten die niet met elkaar verward mogen worden. In het eerste geval is er
sprake van een gedeeld bewustzijn in de vorm van een ‘denker’ of ‘doener’ en een ‘object’
(dus ‘ik’ en ‘de wereld’) als van elkaar onafhankelijke entiteiten (dualiteit). Met andere
woorden, het denken (buddhi) richt zich als het ware ‘naar buiten’ (manas), waardoor de
mens bij objecten verwijlt. In het tweede geval richt het denken zich als het ware ‘naar
binnen’ (cit) en dat leidt tot het verwijlen bij het gewaarzijn van het Zelf (ātman), zonder een
deling in het bewustzijn (cit) als de ‘verwijler’ én het Zelf. Er is hierbij geen sprake van
dualiteit en een benoembare verscheidenheid. Hier lost het persoonlijke bewustzijn (citta) op
in het onbegrensde, eeuwige bewustzijn (cit) zoals een waterdruppel die in de oceaan valt.
Het onderscheid dat Vedānta hier maakt door gebruik van specifieke termen zoals buddhi,
manas en citta raakt in de vertalingen verloren doordat in het Nederlands voor deze
begrippen hetzelfde woord wordt gebruikt n.l. geest of denken (Engels: mind). Dit geldt
evenzeer voor andere Sanskrit begrippen als ‘antaḥkaraṇa’ en ‘ahaṃkāra’ die vaak ook
simpelweg met ‘geest’ worden vertaald.
147
Vergelijk Bhagavadgītā II, 62-63. ‘De mens die verwijlt bij de objecten der zinnen, raakt
eraan gehecht; uit gehechtheid ontstaat begeerte; uit begeerte toorn. Uit toorn ontstaat
begoocheling; uit begoocheling een verward geheugen; uit een verward geheugen het
verloren gaan van de rede (buddhi); en door het verloren gaan van de rede gaat hij ten onder’.
148
Het éénpuntig richten van de aandacht.
145
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328. Door onachtzaamheid wijkt men van zijn ware aard af en raakt in de val.
De gevallene richt zich te gronde en zelden rijst hij weer op.
329. Men moet dus ophouden te verwijlen bij zinsobjecten, omdat dit de wortel
van alle kwaad is. Alleen hij die tijdens zijn leven afstand bewaart ten opzichte
van zinsobjecten zal na de ontbinding van het lichaam deze staat behouden
(kaivalyam). De Yajur Veda verklaart dat een mens onderhevig is aan angst
zolang hij ook maar het geringste verschil ervaart149.
330. Telkens wanneer de wijze mens de geringste verscheidenheid in de
oneindige Brahman waarneemt, wordt dat wat per vergissing als verschillend
wordt gezien onmiddellijk een bron van verschrikking.
331. Hij die zich met [het lichaam en] objecten vereenzelvigt, waarvan de
werkelijkheid door de śruti, de smṛti150 en honderden redeneringen wordt ontkend, stelt zich bloot aan kwellingen zoals een dief, omdat deze iets doet dat
verboden is151.
332. Hij die toegewijd is aan de innerlijke aanschouwing van de werkelijkheid
is bevrijd van onwetendheid en verwerft de eeuwige glorie van het Zelf. Maar
hij die in het onwerkelijke verwijlt (de wereld), gaat verloren. Dit blijkt in het
geval van iemand die geen dief is en een dief152.
333. De zoeker (yati) moet het verwijlen bij het onwerkelijke (asad), wat tot
gebondenheid (bandha) leidt, opgeven en zich op het Zelf richten als ‘Ik zelf
ben Dit’ (ahamasmītyātma). Want standvastige contemplatie op Brahman als
gevolg van de realisatie van zijn eenzelvigheid met Hem brengt gelukzaligheid
en wist het lijden dat veroorzaakt werd door onwetendheid uit.
334. Het verwijlen bij zinsobjecten versterkt de bindende neigingen die erger en
erger worden. Het gebruik van onderscheidingsvermogen (viveka) laat dit
inzien, waardoor men de zinsobjecten kan negeren en zich onafgebroken op het
Zelf kan richten.

149

Taittiriya Upaniṣad: II, IX, 1. “De kenner van de gelukzaligheid van Brahman wordt
verlost van alle vrees en van alle zedelijk zelfverwijt. Zie ook voetnoot bij vers 396.
150
De Veda’s behoren tot de heilige geschriften (śruti) die verder gaan dan het begrijpelijke;
de teksten die tot de menselijke traditie behoren worden als smṛti beschouwd.
151
De dief wordt bestraft voor het stelen en de mens die zich met het niet-Zelf identificeert
valt oneindig veel lijden ten deel.
152
Dit vers refereert aan een parabel in Chāndogya Up. VI.16., waarin melding wordt
gemaakt van een proef voor het vaststellen van diefstal. De beschuldigde wordt gevraagd een
roodgloeiende bijl vast te houden. Het verbranden van de hand zou de diefstal bewijzen en de
dief zou tot straf veroordeeld worden. Het niet verbranden van de hand zou zijn onschuld
aantonen.
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335. Vrijheid van de zinsobjecten brengt vrede in de geest en in een vredige
geest (manaḥ prasāde) toont het Zelf zich. Met de realisatie van het Zelf wordt
de keten van geboorte en dood verbroken. Daarom is weigering om aandacht te
schenken aan zinsobjecten de weg naar bevrijding (vimukteḥ).
336. Welke mens die onderlegd (paṇḍita) is, die in staat is onderscheid te
maken tussen het werkelijke en het onwerkelijke, overtuigd van het gezag van
de geschriften, met zijn blik gericht op het Zelf, de opperste werkelijkheid
(paramārtha) en die vol verlangen is naar bevrijding, zal zich als een kind153
vastklampen aan wat onwerkelijk is terwijl dat zijn ondergang betekent?
337. Voor hem die gehecht is aan het lichaam enz. kan er geen bevrijding zijn,
terwijl hij die bevrijd is vrij is van gehechtheid aan het lichaam enz. Wie slaapt
is niet wakker en wie wakker is slaapt niet, want de aard van deze staten zijn
tegengesteld.
338. Hij die met het zuivere intellect het Zelf herkent als de bestaansgrond van
al wat bestaat, bewegend en niet bewegend, is vrij van gebondenheid. Hij geeft
alle bedekkingen op en blijft als het absolute, oneindige Zelf.
339. Het herkennen van de gehele existentiële wereld als het Zelf (sarvātmanā)
is de weg naar de bevrijding van gebondenheid (bandhavimukti). Er is niets
hogers dan de vereenzelviging van het universum met het Zelf (sarvātmābhāva). Deze staat wordt bereikt door het standvastig verblijven in het eeuwige
Zelf, waarbij de existentiële wereld ophoudt zelfstandig te bestaan.
340. Hoe is de uitsluiting van de existentiële wereld (dṛśyasyāgrahaṇaṁ)
mogelijk voor hem die leeft in vereenzelviging met het lichaam, wiens geest gehecht is aan zinsobjecten en die de vervulling van zijn verlangens najaagt? Deze
uitsluiting kan bereikt worden door de zoeker die afstand heeft gedaan van alle
wereldse plichten (dharma)154, acties (karma)155 en [zins]objecten (viṣaya), die
hartstochtelijk aan het Zelf toegewijd is en naar eeuwige gelukzaligheid verlangt.
341. Het is ten behoeve van de ervaring van de eenzelvigheid van het universum met het Zelf (sarvātmābhāva) dat de śruti tekst ‘kalm en zelfbeheerst’
(śānto dhānta)156 aan de asceet (bhikṣoh) samādhi voorschrijft.

153

In de betekenis van ‘dwaselijk’.
Behorende tot de verschillende standen van het leven.
155
Die door de geschriften voorgeschreven en verboden zijn en handelingen uit zelfzucht.
156
Bṛhadarāṇyaka Upaniṣad: 4, 4, 23. “Dit is de eeuwige grootsheid van de kenner van
Brahman. Handelingen veranderen Hem niet. Door Hem te kennen wordt men niet aangetast
door het kwade. Het is daarom dat wie Hem kent zelfbeheerst, kalm, ingetogen, geduldig en
eenpuntig gericht is. Hij ziet zichzelf en alles als het Zelf. Kwaad overwint Hem niet; Hij
overwint alle kwaad. Het kwaad verbrandt hem niet; Hij verbrandt het kwaad. Vrij van het
154
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342. Het egoïsme (ahaṃkāra) is zo sterk geworteld dat zelfs mensen die
onderlegd zijn (paṇḍitaiḥ) zich daarvan niet eensklaps kunnen ontdoen,
uitgezonderd zij die door nirvikalpa samādhi157 een perfecte kalmte hebben
bereikt. Want neigingen (vāsanā) zijn het gevolg van ontelbare geboorten.
343. Het is de projecterende kracht van māyā (vikṣepaśakti) tezamen met haar
versluierende kracht (āvṛtiśakti) die het Zelf met het ego verbindt en de mens
met de eigenschappen van dat ego misleidt.
344. Het is uitzonderlijk moeilijk de macht der projectie te overwinnen tenzij de
versluierende kracht van de onwetendheid volkomen uitgeroeid is. De
bedekking op het Zelf verdwijnt echter op natuurlijke wijze wanneer het subject
en het object (dṛgdṛśyayoḥ)158 op klare wijze van elkaar worden onderscheiden,
zoals melk van water. De overwinning is ongetwijfeld volledig en vrij van
belemmeringen, wanneer er niet de minste afleiding in de geest ten gevolge van
zinsobjecten plaatsvindt.
345. Perfect onderscheidingsvermogen (samyagvivekaḥ), teweeggebracht door
perfecte kennis (sphuṭabodhajanyo), laat het verschil tussen de aard van het
subject en het object zien en vernietigt de begoocheling die door onwetendheid
(māyā) werd geschapen. Voor hem die zich hiervan heeft bevrijd (muktasya) is
er geen saṁsāra meer.
346. De kennis van de eenzelvigheid van het individu (jīva) en Brahman
verteert het ondoordringbare woud van onwetendheid (avidyā). Kan er voor
hem die zijn eenzelvigheid met Brahman verwezenlijkt heeft, dan nog enig zaad
(bījam) van toekomstige dood en wedergeboorte (saṁsāraṇasya) overblijven?
347. De sluier die de werkelijkheid bedekt verdwijnt alleen wanneer de werkelijkheid volledig is gerealiseerd. Dit gaat gepaard met de vernietiging van de
valse kennis (mithyājñāna) en zijn misleidende invloed die de bron van ellende
(duḥkhani) is.
348. Deze drie159 worden herkend wanneer de betekenis van de ware natuur
(svarūpavijñātāt) van het touw [dat als slang wordt gezien] wordt begrepen.
Voor het doorbreken van zijn bindingen (bandha muktaye) moet daarom de
wijze mens de ware aard van objecten [die waargenomen worden] kennen.

kwade, vrij van onzuiverheden, vrij van twijfel, wordt Hij een Brahman. O Koning, dit is de
wereld van Brahman”, zei Yājñavalkya.
157
De hoogste soort samādhi waarin alle relatieve ideeën zijn overstegen en het Zelf is
gerealiseerd zoals Het Is. Voor een nader toelichting over samādhi zie aanhangsel 2.
158
Zie aanhangsel 1 voor nader uitleg.
159
De verdwijning van de versluiering, valse kennis en het lijden.
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349-350. Net zoals ijzer dat bij contact met hitte gloeit, manifesteert het
intellect (buddhi) zich als de kenner en het gekende160 door zijn verbinding met
Brahman. De kenner en het gekende, effecten van het intellect (buddhi), zijn
onwerkelijk in geval van begoocheling, droom en fantasie. Zo ook zijn alle
modificaties van de prakṛti, van het ego tot het lichaam en de zinsobjecten,
onwerkelijk161 en van moment tot moment onderhevig aan verandering. Alleen
het Zelf verandert nimmer.
351. De aard van het Zelf (parātmā) is eeuwig (nitya), ondeelbaar (akhanda),
pure kennis en bewustzijn (cit). Het is een zonder tweede (advaya), de getuige
van het intellect (buddhyādisākṣi) en van andere vermogens, het is niet grofstoffelijk noch subtiel (sadasadvilakṣaṇaḥ). Het is de onderliggende innerlijke
werkelijkheid (pratyak) die zich als ‘Ik, Ik’ manifesteert162, de eeuwige gelukzaligheid (sadānadaghanaḥ).
352. Op deze wijze maakt de wijze mens onderscheid tussen het werkelijke en
het onwerkelijke (cidsadasad), herkent de waarheid163 met zijn eigen ogen van
inzicht, kent het Zelf waarvan de aard absolute kennis is, bevrijdt zich van de
obstakels en bereikt vrede.
353. Wanneer het Zelf, de ene zonder tweede, doormiddel van nirvikalpa
samādhi is verwerkelijkt, dan is daarmee de knoop van onwetendheid in het
hart (ajñānahṛdayagranther)164 volledig doorgehakt.
354. Alle vormen van verbeelding als ‘jij’, ‘ik’, ‘dit’ (tvamahamidamitīyaṁ)
zijn het gevolg van onzuiverheid van het intellect (buddhidoṣāt). Maar wanneer
het Zelf (paramātmā), de ene zonder tweede, zich in samādhi manifesteert,
worden al dergelijke valse verbeeldingen opgelost door de kennis van de
waarheid van Brahman.
355. De asceet die de eigenschappen bezit van kalmte, zelfbeheersing, uiterste
teruggetrokkenheid van de wereld der zinnen en verdraagzaamheid165 en die
zich overgeeft aan de beoefening van samādhi, ervaart altijd zijn eigen zelf als
het Zelf van het gehele universum. Zo vernietigt hij volledig de verbeeldingen
die voortkomen uit de duisternis van onwetendheid, en verblijft hij in de gelukzaligheid van Brahman, vrij van storende gedachten en zelfzuchtige bezigheden.
160

Het is vuur waardoor het ijzer gloeit. Zo is het ook het vermogen van Brahman dat als het
intellect verschijnt.
161
Omdat ook zij de gevolgen en afgeleiden van prakṛti zijn die door buddhi worden gezien.
162
Ontbloot van zijn bijkomstige condities in tijd en omstandigheden.
163
De eenzelvigheid van Brahman en jīva.
164
De verbinding van cit, of absolute kennis, met het inerte lichaam, of van het Zelf met het
niet-Zelf. Zie ook de verzen 423 en 558.
165
Zie de verzen 22 t/m 24.
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356. Zij alleen zijn bevrijd van de boeien van samsāra die samādhi hebben
bereikt waardoor de uiterlijke wereld, de zintuigen, het denken en het ‘ik’
ondergedompeld zijn in het zuivere bewustzijn van het Zelf (cidātmani), de
absolute kennis, en niet zij die anderen napraten166.
357. Door identificatie met de bedekkingen (upādhi) denkt iemand dat hij die
verscheidenheid zelf is. Maar met de verwijdering167 van de bedekkingen is hij
weer zijn eigen onveranderlijke Zelf. Voor het oplossen van de bedekkingen
moet de wijze mens zich daarom toewijden aan de beoefening van nirvikalpa
samādhi.
358. Een worm wordt een wesp door onophoudelijk aan niets anders te denken
dan aan een wesp168. Zo ook wordt hij die met standvastige toewijding zich op
de werkelijkheid (sat) richt zelf die werkelijkheid.
359. Net zoals de worm een wesp wordt omdat hij iedere andere activiteit
opgeeft en aan niets anders denkt dan aan de wesp, zo bereikt de zoeker naar
waarheid, die op de waarheid van het Zelf (paramātman) mediteert, het Zelf
vanwege zijn eenpuntig gerichte toewijding op het Zelf.
360. De ware aard van het Zelf (paramātman) is uiterst subtiel en kan niet worden gevat door het naar buiten gerichte (grove) denken (sthūladṛśṭya). Het is
alleen toegankelijk voor edelmoedigen met het zuiverste intellect (buddhi) die
door het beoefenen van samādhi een buitengewoon fijne staat hebben bereikt.
361. Zoals goud dat gelouterd wordt in het vuur zich van zijn onzuiverheden
ontdoet en zijn ware staat herwint, zo zuivert ook de geest (manas) zich door
meditatie (dhyānena) van de verontreinigingen van sattva, rajas en tamas en
bereikt de werkelijkheid van Brahman.
362. Wanneer de geest (manas), die door onophoudelijke meditatie gezuiverd
en geheel vrij is van valse noties (vikalpa), in Brahman verzinkt, gaat samādhi
van savikalpa over naar het nirvikalpa169 stadium, waarop de directe ervaring
volgt van de gelukzaligheid van Brahman, de ene zonder tweede.
363. Door deze samādhi vindt de vernietiging plaats van alle vāsanā’s, die als
knopen de mens binden, en van alle karma’s. Daarop volgt de manifestatie van
de eigen ware natuur (svarūpa) zonder de minste inspanning (ayatnataḥ),
binnen, buiten, overal en altijd.
166

En lezen uit boeken.
Een kristal schijnt rood als het voor een roos wordt geplaatst, maar na het weghalen van
de roos is het weer blank doorschijnend.
168
Volgens een Indiaas volksgeloof redt een soort worm (kiṭakaḥ), die door een wesp
(bhramaram) wordt belaagd, zich doordat hij door zijn angst zijn aandacht onafgebroken op
de wesp houdt en - hoewel verschillend van de wesp - de vorm van een wesp aanneemt.
169
Zie appendix 2 voor een nadere toelichting op de stadia van samādhi.
167
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364. Reflectie (manana) wordt beschouwd als honderd keer effectiever dan
horen (śrutiḥ), meditatie (nididhyāsana) als honderdduizend keer effectiever
dan reflectie, maar het effect van nirvikalpa samādhi is oneindig.
365. In nirvikalpa samādhi wordt de ware aard van Brahman duidelijk en
volledig onthuld. Er is geen andere weg, daar de geest (manas) door zijn
ongedurige aard geneigd is zich met andere waarnemingen te associëren.
366. Blijf daarom, met kalme geest (śāntāmanaḥ) en beheerste zinnen
(yatendriyaḥ), onafgebroken verzonken in het opperste Zelf binnen in je en
realiseer je eenzelvigheid met die realiteit. Zodoende zal de duisternis, geschapen door de beginloze onwetendheid (avidyā), voor altijd vernietigd worden.
367. De eerste stappen naar yoga zijn de beheersing van spraak (vak), mijden
van overbodig bezit (aparigrahaḥ), afstand doen van verwachtingen (nirāśā),
ophouden met activiteit (nirīhā) en leven in terug-getrokkenheid (nityamekāntaśīlatā).
368. Leven in teruggetrokkenheid (ekāntasthitir) helpt de beheersing van de
zintuigen (indriyoparamaṇe), beheersing van de zinnen (dama) helpt de
beheersing van de geest (śama), beheersing van de geest vernietigt [de vasanā’s
en bijgevolg] het ego en dit leidt tot de blijvende realisatie van de gelukzaligheid van Brahman (ānandarasa brāhmī). Daarom moet de wijze mens zich
altijd inspannen de geest [door beoefening van meditatie] tot stilte te brengen.
369. Beteugel de spraak (vācam) in het denken (manas), beteugel het denken in
het intellect (buddhi), beteugel het intellect in zijn getuige170 (sākṣiṇi), dompel
ook dat in het oneindige absolute Zelf en bereik de opperste vrede171.
370. Het lichaam, de levenskracht, de zintuigen, het denken, het intellect enz.
zijn de bedekkingen op het Zelf. Met welke van deze bedekkingen ook maar de
yogi172 zich vereenzelvigt, daar neemt hij de aard van aan.
371. Wanneer deze vereenzelviging ophoudt komt de wijze mens gemakkelijk
los van alles en ervaart hij voortdurend de volheid van eeuwige gelukzaligheid
(sadānandarasa).
372. Hij die vrij is van begeerte (viraktasyaiva) is rijp voor totale onthechting
[van de wereld en van zichzelf], want door zijn verlangen vrij te zijn (mumukṣayā) geeft hij de innerlijke en uiterlijke gehechtheden (antastyāgo bahistyāgo) op.

170

De jīvātman, het individuele aspect van het Zelf
Dit vers is nagenoeg identiek aan Kaṭha Up. 3.6.13 ´ De verstandige mens bedwingt zijn
spraak (vak) in zijn geest (manas), zijn geest in kennis (jñāna ātman), kennis in het grote
Zelf (buddhi) en dat in het stille Zelf (śānta ātman)´.
172
Hij die zijn zinnen onder beheersing houdt.
171
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373. Hij alleen die zonder begeerte (virakta) is en standvastig gevestigd in
Brahman (brahmaṇiṣṭhitaḥ), kan zich vrij maken van de uiterlijke gehechtheid
aan zins-objecten (bahistu viṣayaiḥ saṅgam) en van de innerlijke gehechtheid
aan het ego, het ’ik’ (antar-aham).
374. Weet dit, O verstandige: wat twee vleugels voor een vogel zijn, zijn
onthechting (vairāgya) en inzicht (bodhau) voor de mens (puruṣa). Bij het
ontbreken van een ervan kan een mens niet opstijgen naar de hoogten waar
bevrijding (mukti) groeit.
375. Alleen hij die uiterst onthecht (vairāgya) is, kan samādhi verwerven;
alleen hij die in samādhi verwijlt, bevindt zich in standvastige realisatie; alleen
hij die op deze wijze de waarheid heeft gerealiseerd, is vrij van gebondenheid
(muktibandha) en hij die vrij is van gebondenheid geniet eeuwige gelukzaligheid.
376. Vairāgya, [onthechting of vrij zijn van hartstocht] zie ik als de enige bron
van geluk voor de mens met zelfbeheersing. In algehele alliantie met de zuiverste kennis van het Zelf (ātmabodha) leidt vairāgya tot de soevereiniteit173 van
absolute onafhankelijkheid (svārājya). Dit is de poort naar de eeuwige vrijheid.
Wees daarom innerlijk en uiterlijk zonder hartstochten en gehechtheden, vestig
je aandacht onafgebroken op het eeuwige Zelf.
377. Verbreek alle hunkering naar zinsobjecten die dodelijk zijn als vergif. Geef
de trots op die je ontleent aan kaste, familie of levenswijze (jātikulāśrame) en
neem afstand van actie [uit gehechtheid]. Geef je identificatie met onwerkelijke
dingen zoals het lichaam op en vestig je aandacht op het Zelf. Want je bent de
getuige, Brahman (brahmāsi), onbelemmerd door dualiteit, de ene zonder
tweede en de allerhoogste (nirdvayaparam).
378. Vestig je geest (mānasam) constant op Brahman die je doel is. Laat de
zintuigen in hun centra (bāhyendriyam) verblijven174 en wees niet bezorgd voor
het onderhoud van je lichaam. Wees vereenzelvigd met Brahman en les je dorst
bij de bron, je eigen Zelf. Wat voor nut hebben de lege dingen175 van deze
wereld?
379. Geef alles op wat het niet-Zelf (anātma) is, daar het de oorzaak van lijden
is (duḥkharaṇam). Mediteer onafgebroken op het Zelf (cintayātmānam) dat
gelukzaligheid is en de weg naar bevrijding (muktikāraṇam).

173

Omdat de vereenzelviging met het Zelf, de ene zonder tweede, de werkelijke onafhankelijkheid is. Wie is er dan nog om te redetwisten?
174
Dat wil zeggen niet toelaten zich naar buiten te begeven.
175
Om als doel voor geluk nagejaagd te worden.
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380. Binnen in je straalt het eeuwige Zelf, de getuige van alles, gezeteld in het
intellect (vijñānakoṣe). Maak dit Zelf, dat los staat van het onwerkelijke, je
doel. Mediteer daarop als je eigen Zelf (ātmatayā) zonder andere gedachten toe
te laten.
381. Onafgebroken mediterend op dit Zelf, zonder tussenkomst van andere
gedachten, zul je het op klare wijze als [‘Ik’ – ‘Ik’ (aham sphuṭam),] je eigen
ware aard (svarūpatayā) realiseren.
382. Versterk je eenzelvigheid met het Zelf en geef je identificatie met egoïsme
enz. op, zo onverschillig alsof het om onbeduidende dingen gaat zoals een
gebroken kruik.
383. Vestig je gelouterde innerlijk instrument (antaḥkaraṇa)176 in het Zelf, de
getuige (sākṣin), de absolute kennis, en breng het (antaḥkaraṇa) geleidelijk tot
stilte en realiseer je eigen onbegrensde Zelf.
384. Word het Zelf gewaar, als ondeelbaar, onbegrensd als de hemel 177
(mahākāśam), vrij van alle beperkingen (upādhi) als het lichaam, de zintuigen,
de levenskrachten, het denken (manas) en het ego (ik), die producten van
onwetendheid (ajñāna) zijn.
385. Zoals de ruimte (ākāśa) geen verscheidenheid kent maar één is wanneer ze
wordt ontdaan van de honderden objecten zoals een kruik, een pot, een
graanschuur of een naald, zo ook is het zuivere Zelf één en hetzelfde wanneer
het bevrijd is van de beperkingen van het denken als het ego enz.
386. Al het benoembare (upādhayaḥ) van Brahmā178 tot aan een grasspriet is
geheel onwaar. Realiseer daarom je eigen onbegrensde Zelf als het enige dat Is.
387. Dat wat men abusievelijk voor iets anders houdt, blijkt bij juist onderscheid niet te verschillen van zijn bestaansgrond. Als de verbeelding voorbij is
wordt de ingebeelde slang het touw. Zo ook is dit gehele universum (viśvam)
niets anders dan het Zelf.
388. Het Zelf is Brahmā, het Zelf is Viṣṇu, het Zelf is Indra, het Zelf is Śiva, het
Zelf is dit hele universum. Niets bestaat behalve het Zelf.

176

Antaḥkaraṇa: het interne orgaan, aangeduid meestal met ‘geest’ (Engels: ‘mind’) wordt
gekend door zijn modificaties nl. buddhi (intellect, intuïtief waarnemen of direct onderscheid), ahaṃkāra (ego, het ‘ik’), citta (projecterend geheugen, neerslag van neigingen en
aanleg) en manas (denkvermogen). Zie ook vers 93-94.
177
De hemel, of ruimte (ākāśa), is één en ondeelbaar ondanks het feit, dat potten, gebouwen
en dergelijke de ruimte schijnen te omsluiten.
178
Zelfs de Schepper is een voorbijgaande manifestatie van het Zelf dat al Zijn manifestaties
overtreft.
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389. Het Zelf is binnen (antaḥ) en het Zelf is buiten (bahiḥ); het Zelf is vóór
(purastāt) en het Zelf is achter (paścat); het Zelf is in het zuiden (avācyām) en
het Zelf is in het noorden (ūdicyām) het Zelf is evenzeer boven (upariṣṭāt) als
ook beneden (adhastāt).
390. De golf, het schuim, de draaikolk en de luchtbel zijn alle in wezen water.
Evenzo is alles, van het lichaam tot het ‘ik’ (dehādyahamantametat), niets anders dan bewustzijn (cit). Alles is in wezen bewustzijn, gelijksoortig en zuiver.
391. Dit hele universum (sarvaṁ jagad) dat door spraak en denken gekend
wordt is niets dan Brahman; er is niets anders dan Brahman, dat voorbij het
uiterste bereik van prakṛti bestaat. Zijn kruiken, potten en vaten anders dan de
klei waarvan ze gemaakt zijn? Het is de begoochelde mens die het over "jij" en
"ik" (tvamaham) heeft ten gevolge van de uitwerking van de wijn van māyā.
392. De tekst uit de śruti die begint met: ‘waar men niets anders ziet...’179
openbaart de afwezigheid van dualiteit en verwijdert daarmee de valse
toevoegsels180 (adhyāsa).
393. Dit zelfbestaande opperste Zelf (paraṁbrahma) is zuiver (onverontreinigd) als de ruimte (ākāśavatnirmalam), onveranderlijk (nirvikalpam), oneindig (nissīmam), bewegingloos (nisspandanam), onvergankelijk (nirvikarām),
zonder binnen en buiten (antarbahiḥ), het ene bestaan, vrij van dualiteit
(advayam). Wat valt er nog meer te weten181?
394. Wat valt er nog te zeggen? Het individuele Zelf (jīva) is niet anders dan
het universele Zelf, Brahman. Dit gehele geopenbaarde universum is Brahman
Zelf. De śruti verklaart Brahman als de ene zonder tweede (Brahmādvitīyaṁ).
Het is zeker een onweerlegbaar feit, dat zij die ontwaakt zijn tot het gewaarzijn
van “Ik ben Brahman” (prabuddhamatayaḥ) en die hun eenzelvigheid met
Brahman kennen, de objectieve wereld [van namen en vormen] hebben
opgegeven en in eenheid met Brahman leven als eeuwige kennis en gelukzaligheid (santata-cidānanda).
395. Verwerp [eerst] de ideeën die door het ego in dit onzuivere grofstoffelijke
lichaam zijn aangekweekt en doe vervolgens hetzelfde in het subtiele lichaam
dat zo vluchtig is als lucht182. Ken jezelf als het ware Zelf wiens glorie in de
geschriften verheerlijkt is als de belichaming van eeuwige gelukzaligheid, en
leef als Brahman.
179

Chandogya Up.VII, 24,1: ‘Waar men niets anders ziet, niets anders hoort, niets anders
weet, dat is het oneindige. Waar men iets anders ziet, dat is het eindige. Waarlijk, het
oneindige is hetzelfde als het onsterfelijke en het eindige is hetzelfde als het sterfelijke.’
180
Bedoeld wordt het beschouwen van kenner, kennen en gekende als aparte entiteiten.
181
Brahman is zowel het subject als het object.
182
Beide lichamen zijn bedekkingen op het Zelf, de absolute zijn-bewustzijn-gelukzaligheid.
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396. Zolang iemand dit sterfelijke lichaam liefheeft blijft hij onzuiver, wordt hij
op allerlei wijzen belaagd door zijn vijanden183 en blijft hij onderworpen aan
wedergeboorte, ziekte en dood. Maar als hij zich toelegt op de innerlijke
beschouwing van het Zelf als zuiver, onveranderlijk, onbeweeglijk en het
wezen van het goede, wordt hij bevrijd van alle kwaad. Ook dit wordt door de
geschriften bevestigd.
397. Bij het verdwijnen van alle ogenschijnlijke bedekkingen op het Zelf184
blijft er niets anders over dan de opperste Brahman (parambrahma), oneindig
(purṇam), de ene zonder tweede (advayam) en vrij van handeling, als zichZelf.
398. Wanneer de golvende gedachten (cittavṛttau)185 in het opperste Zelf
(parātmani), de ongedifferentieerde Brahman (brahmaṇi nirvikalpe), zijn
opgelost186, houdt de wereld der verschijnselen187 op te bestaan. Op dit punt
verliezen woorden hun betekenis (prajalpamātraḥ).
399. In de ene entiteit (Brahman) is de ingebeelde wereld (viśva) slechts een
schim (vikalpo). Hoe kan er sprake zijn van verscheidenheid (bhidā) in Dat wat
onveranderlijk (nirvikāre), vormloos (nirākāre) en absoluut (vrij van kwaliteiten) (nirviśeṣe) is?
400. Hoe kan er sprake zijn van verscheidenheid in de ene entiteit, die onveranderlijk, vormloos, absoluut en vrij is van de begrippen ziener, zien en geziene
(draṣṭṛdarśanadṛśya)?
401. Hoe kan er sprake zijn van verscheidenheid in de ene entiteit, die onveranderlijk, vormloos, absoluut, allesdoordringend en stil is als de oceaan na het
oplossen van het universum?
402. Hoe kan er sprake zijn van verscheidenheid in de opperste werkelijkheid
(paretattve), de ene zonder tweede, het absolute, waarin de oorzaak van
begoocheling oplost als duisternis (tamo) in licht (tejasīva)?
403. Hoe kan er gesproken worden over verscheidenheid in de opperste
werkelijkheid die één en gelijksoortig (ekātmake) is? Wie heeft ooit verscheidenheid waargenomen in de onvermengde gelukzaligheid van de diepe slaap?
404. Zelfs vóór de realisatie van de hoogste waarheid (paratattvabodhāt)
bestaat de wereld [van namen en vormen (viśvam)] niet in de absolute Brahman
(brahmaṇi nirvikalpe), het zuivere Zijn. In geen van de drie perioden van tijd
183

‘Zolang er een tweede is, is er vrees’, Bṛhadāraṇyaka Up. I, 4, 2.
Zoals egoïsme.
185
Zie de voetnoot bij vers 93-94.
186
In nirvikalpa samādhi.
187
Die geschapen zijn door vormen en namen.
184
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(kālatraye)188 kan er sprake zijn van het zien van een slang in het touw of een
druppel water in de luchtspiegeling.
405. De geschriften verklaren dat dualiteit (dvaita) slechts schijn is, geschapen
door begoocheling (māyā), terwijl de opperste werkelijkheid (paramārthataḥ)
geen dualiteit (advaita) kent. Dit wordt ook in diepe slaap ervaren.
406. De wijzen hebben gezien dat wat opgelegd wordt (superimpositie) op iets
anders (substraat, bestaansgrond) niet daarvan verschilt, zoals in het geval van
het touw dat als slang wordt gezien. Het schijnbare verschil berust op
verbeelding.
407. Dit ingebeelde (vikalpo) universum heeft zijn oorsprong (mūlo) in de geest
(citta) en verdwijnt wanneer de geest zich [in het Zelf] oplost. Richt daarom je
aandacht (citta)189 op het Zelf en laat de geest daarin oplossen.
408. In samādhi realiseert de wijze mens in zijn hart de oneindige Brahman
(pūrṇaṁ brahma) wiens aard eeuwige kennis en gelukzaligheid is. Hij is
ongeëvenaard (nirupamam), overstijgt alle begrenzingen (ativelam), altijd vrij
(nityamuktam) en zonder activiteit (nirīham). Zoals de grenzeloze ruimte
(ākāṣa) is Hij ondeelbaar (nirvikalpam) en absoluut (kevala).
409. In samādhi realiseert de wijze mens in zijn hart de oneindige Brahman die
vrij is van de samenhang oorzaak-en-gevolg (prakṛtivikṛtiśūnyam). Hij is de
werkelijkheid voorbij al het denkbare. Hij is onvergelijkelijk (asamānam) en
onaantoonbaar190 (mānasambandhadūram). Hij is onthuld door de Veda’s en
openbaart zich voortdurend in ons door middel van ons Ik-besef191.
410. In samādhi realiseert de wijze mens in zijn hart192 de oneindige Brahman
die vrij is van verval, onsterfelijk en die niet aangetast kan worden door
onwetendheid (ajñāna). Brahman sluit alle dualiteit uit, is oeverloos en kalm als
een oceaan die geen naam heeft. Hij overstijgt het spel van de guṇa’s, is
onveranderlijk, zonder begin, vredig en één.
411. Aanschouw de onbegrensde glorie van het Zelf in jezelf met de geest
(antahḥkaraṇa) standvastig gevestigd in samādhi. Snijd de geurige banden van
je verleden (vāsanā’s en samsāra) door en streef er ijverig naar de
vervolmaking193 van je menselijk bestaan te verwezenlijken.

188

Verleden, heden en toekomst.
Zie de voetnoot bij vers 325.
190
Op een andere wijze dan openbaring.
191
Waarvan de aanwezigheid nimmer kan worden ontkend.
192
Het hart staat hier voor buddhi.
193
Dat is bevrijding, en bij uitstek in een menselijke geboorte mogelijk.
189
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412. Mediteer op het Zelf dat in je gevestigd is [als je eigen Zelf] en dat vrij is
van beperkende bedekkingen (upādhi’s), wiens natuur de absolute ‘zijnbewustzijn-gelukzaligheid’ (saccidānandam) is, de ene zonder tweede, en je
zult niet meer verstrikt raken in het wiel van geboorte en dood (samsāra).
413. Wanneer hij het lichaam eenmaal als een lijk heeft beschouwd, hecht de
grote wijze (mahātmā) zich er niet meer aan, maar ziet het door de handelingen
in het verleden (karma) als een menselijke schaduw.
414. Wanneer je je eenzelvigheid met het Zelf beseft, de eeuwige, pure kennis
en gelukzaligheid, maak je dan los van dit lichaam, dat je gevangen houdt en
inert en onzuiver is. Denk er dan nooit meer aan terug, want aan je eigen
braaksel terugdenken is alleen maar walgelijk.
415. Nadat hij dit alles194 met wortel195 en al heeft verbrand in het vuur van
Brahman, het eeuwige en absolute Zelf, blijft de waarlijk wijze mens alleen, als
het Zelf, eeuwig, zuiver, absolute kennis en gelukzaligheid (bodhānandātmana).
416. De kenner van de waarheid bekommert zich niet over het wel en wee van
dit lichaam, dat voortleeft als gevolg van zijn daden in het verleden. Bekommert een koe zich om de bloemenkrans die om haar nek hangt? Het denken van
de wijze is in rust en zo verblijft hij in Brahman, de intense gelukzaligheid.
417. Nadat de kenner van de waarheid de onbegrensde gelukzaligheid heeft
gerealiseerd als zijn eigen Zelf, welke beweegreden zou hij dan kunnen hebben
om dit lichaam nog langer te koesteren?
418. De yogi die de volmaaktheid heeft bereikt en ‘in het leven bevrijd’ (jīvanmukta)196 is, geniet de eeuwige gelukzaligheid (sadānandarasa) en ervaart het
zowel innerlijk als uiterlijk (bahirantaḥ).
419. De vrucht van onthechting (vairāgasya) is kennis (bodho), die van kennis
is teruggetrokkenheid van zingenot. Dat leidt tot gelukzaligheid (svānandānubhava), die op haar beurt tot opperste vrede leidt (uparateḥ).
420. Wanneer de vruchten van een stadium [van de sādhana] niet herkend
worden betekent dit dat het voorafgaande stadium niet vervolmaakt is. Bij het
vervolmaken van de achter elkaar volgende stadia is er toenemende gelukzaligheid en ten slotte is de oplossing van de wereld der verschijnselen
onvermijdelijk.
194

De existentiële wereld, het niet-Zelf of anātman.
Onwetendheid.
196
Hij die de toestand van innerlijke verlichting heeft bereikt tijdens het aardse leven. Dit ter
onderscheiding van videhamukta die de toestand van innerlijke verlichting heeft bereikt nadat
hij zich van het stoffelijke lichaam heeft bevrijd. Zie ook verzen 428-441.
195
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421. De vrucht van kennis (vidyāphalam) is het ophouden van het wereldse
lijden197. Hoe kan hij, die in het verleden als gevolg van begoocheling
walgelijke dingen heeft gedaan, dat nog blijven doen wanneer in hem het
onderscheidingsvermogen (viveka) ontwaakt is?
422. De vrucht van kennis is het zich afwenden van het onwerkelijke, terwijl
gehechtheid aan het onwerkelijke de vrucht van onwetendheid (ajñānaphalam)
is. Dit blijkt in het geval van hem die weet198 wat een luchtspiegeling en
dergelijke is en diegene die het niet weet. Wat zou anders de beloning van de
kenner van Brahman zijn als dit onderscheid er niet was?
423. Als de knoop van onwetendheid (ajñānahṛdayagranther) in het hart
volledig doorgehakt is, wat kan dan alsnog de wijze mens aansporen tot
zelfzuchtige handeling, daar hij niet naar zingenot op zoek is.
424. Wanneer de voorwerpen niet langer enig verlangen opwekken is dat
volmaakte verzaking (vairāgrasya). Volmaakte kennis (bodhasya) is de
afwezigheid van elke impuls van een zelfzuchtige gedachte. Wanneer de geest
verzonken is in Brahman en niet langer door andere gedachten wordt afgeleid,
is dat de volmaakte inkeer (uparate).
425. Vrij van de illusie van zinsobjecten verblijft de wijze onophoudelijk
(sthitatayā) in eenzelvigheid met Brahman. Hij beziet de wereld als een droomwereld en als hij iets aangeboden krijgt is zijn vreugde alleen ogenschijnlijk; in
feite gedraagt hij zich als een slaperige (nidrā) of als een kind (balā) daar hij
geen waarde hecht aan deze vergankelijke wereld (jagad). Zo iemand is
werkelijk zeldzaam op deze wereld; maar hij plukt de vruchten van zijn
ontelbare verdiensten, en aan hem komt alle eerbied en zegen toe.
426. Dit wezen199 van standvastige wijsheid (sthitsprajño) verwijlt in eenzelvigheid met Brahman, en geniet eeuwige gelukzaligheid (sadānanda), voorbij alle
modificaties (nirvikāro) en alle activiteit (kriyaḥ).
427. Die staat wordt de staat van verlichting genoemd waarin alleen de
eenzelvigheid met Brahman (brahmātmanoḥ) wordt gekend, die gezuiverd is
van alle bedekkingen, die vrij is van dualiteit en doordrongen is door zuivere
intelligentie. Hij die dit heeft bereikt wordt een mens van standvastige wijsheid
genoemd (sthitaprajñaḥ).

197

Lijden dat in dit leven wordt ervaren.
Hij die weet wat de luchtspiegeling is lacht erom en gaat er aan voorbij, maar de
onwetende verwart het met water en loopt er achteraan. Voor de wijze verschijnt de wereld
zonder twijfel, maar hij kent de onwerkelijkheid ervan en wordt er niet door beroerd.
199
Yati, asceet, sanyāsin.
198
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428. Hij wiens verlichting (prajñaḥ) standvastig (sthita) is, die in onafgebroken
(nirāntara) gelukzaligheid (ānanda) verkeert en die de existentiële wereld
(prapañco) vrijwel vergeten heeft, wordt als een in dit leven bevrijde (jīvanmukta) beschouwd (iṣyate).
429. Hij die zelfs in eenzelvigheid met Brahman waakzaam is, maar tegelijkertijd vrij van de eigenschappen200 van de wakende staat, en wiens bewustzijn vrij
is van begeerte, wordt als een in dit leven bevrijde (jīvanmukta) beschouwd.
430. Hij wiens zorgen over de wereld201 zijn bedaard (śanta), die zonder delen
is202 ondanks het bezit van een lichaam dat uit ledematen bestaat en wiens geest
(cittam) vrij van angst is, wordt als een in dit leven bevrijde (jīvanmukta)
beschouwd.
431. Zelfs in dit lichaam dat hem als een schaduw volgt is de afwezigheid van
de gedachten ‘ik’ en ‘mijn’ kenmerkend voor hem die in dit leven bevrijd is.
432. Het niet verwijlen in het verleden, het niet denken aan de toekomst en het
zien van het heden zonder er door beroerd te worden (audāsīnyamapi) zijn de
kenmerken (lakṣanam) van hem die in dit leven bevrijd is.
433. Het bezien van alles in deze eigenaardige wereld, vol met tegenstrijdigheden en halsstarrige elementen, met een oog van gelijkmoedigheid (samadarśitvam) is het kenmerk van hem die in dit leven bevrijd is.
434. Het even onbewogen blijven in geval van aangename en onaangename
dingen door een gelijkmoedige houding (samadarśitvam) is het kenmerk van
hem die in dit leven bevrijd is.
435. Daar zijn geest volledig in beslag is genomen door de smaak van de
gelukzaligheid van Brahman, is de afwezigheid van alle ideeën betreffende het
uiterlijke en het innerlijke203 het kenmerk van hem die in dit leven bevrijd is.
436. Hij die onbekommerd leeft ontdaan van de noties van ‘ik’ en ‘mijn’ zowel
met betrekking tot het lichaam, de zintuigen enz. alsmede ten opzichte van zijn
plichten (kartavye), wordt gekend als iemand die in dit leven bevrijd is.
437. Hij die op basis van de diepgaande kennis (vijñāta)204 die in de geschriften
is ontvouwd zijn eenzelvigheid met Brahman heeft gerealiseerd en bevrijd is
van de banden met saṁsāra, wordt gekend als iemand die in dit leven bevrijd is.
200

Vrij zijn van het kennen van de wereld der verschijnselen door de zintuigen en daaraan
gehecht zijn zoals een onwetende.
201
Hoe zich van samsāra te bevrijden enz.
202
Als Brahman
203
Daar er slechts één bestaan is: Brahman.
204
Over de eenzelvigheid van jīva en Brahman.
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438. Hij in wie nimmer de notie ‘ik’ met betrekking tot het lichaam, de organen
enz. (dehendriyeṣvahaṁbhāva), noch de notie ‘dit’ met betrekking tot andere
objecten oprijst, wordt gekend als iemand die in dit leven bevrijd is.
439. Hij die door zijn kennis (prajñayā) geen onderscheid maakt tussen jīva en
Brahman, noch tussen het universum en Brahman, wordt gekend als iemand die
in dit leven bevrijd is.
440. Hij die gelijkmoedig (samabhāvo) blijft bij verering door de goede en bij
kwelling door de slechte mensen, wordt gekend als iemand die in dit leven
bevrijd is.
441. Hij die als gevolg van zijn eenzelvigheid met Brahman de aangeboden
zinsobjecten205 ontvangt zonder erdoor geraakt te worden, zoals de oceaan het
water van de rivieren ontvangt, wordt gekend als iemand die in dit leven bevrijd
is.
*
*
*

205

Die door anderen zijn opgedrongen.
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Deel 4: Bevrijding
442. Voor de kenner van (de waarheid van) Brahman (vijñātabrahma-tattvasya)
is er geen gehechtheid aan zinsobjecten (saṁsṛtiḥ) meer. Als dit wel het geval is
dan heeft hij Brahman niet verwerkelijkt maar is hij iemand wiens zinnen door
de kracht van de latente neigingen (vāsanā’s) naar buiten zijn gericht.
443. Als er beweerd wordt dat de kenner van Brahman nog gehecht is aan zinsobjecten door de aanhoudende kracht206 van zijn oude neigingen, dan is deze
bewering niet juist omdat neigingen bij de realisatie van eenzelvigheid met
Brahman hun kracht verliezen.
444. Zoals een zeer wellustig man geen begeerte voelt in de nabijheid van zijn
moeder, zo ook zijn er bij de realisatie van de oneindige gelukzaligheid van
Brahman geen wereldse neigingen meer.
445. Van hem die ijverig meditatie beoefent (nididhyāsana śilasya īkṣyate)207
wordt gezegd dat hij zich desondanks bewust is van de uiterlijke wereld208
(bāhyapratyaya). De geschriften verklaren dat dit zijn oorzaak vindt in prārabdha karma209, hetgeen men kan afleiden uit de waargenomen ‘gevolgen’
(phaladarśanāt).
446. Zolang vreugde en smart wordt ervaren zal prārabdha karma blijven
voortbestaan. Elk gevolg wordt voorafgegaan door een handeling. Nergens ziet
men iets gebeuren zonder een voorafgaande handeling.
447. Met de realisatie van ‘Ik ben Brahman’ (ahaṁ brahmeti vijñāna) lossen
alle handelingen (sañcitakarma), die gedurende een miljard geboorten zijn verzameld, op zoals de droomhandelingen (svapnakarma) die bij het ontwaken in
het niets oplossen.
206

Zoals het pottenbakkerswiel niet onmiddellijk tot stilstand komt.
De tekst spreekt hier van ‘nididhyāsana’. Śravana, manana en nididhyāsana, in het kort
‘horen, reflectie en contemplatie’, kunnen opgevat worden als de drie stadia van vicāra, of
zelfonderzoek, dat naar bevrijding (mokṣa) leidt. Het horen van de waarheid van de
leermeester is śravana. Het overwegen van het gehoorde tot het begrepen is en elke twijfel
erover geheel verdwenen is heet manana. Het verwezenlijken van wat tot dan toe een begrip
was, is ten slotte nididhyāsana.
208
En betrokkenheid toont zoals de bevrediging van stoffelijke behoeften en het onderwijzen
van hen die erom vragen.
209
Karma betekent ‘handeling’ of ‘actie’ en dus het scheppen van een oorzaak die
onvermijdelijk tot een effect zal leiden. Er worden drie soorten karma’s onderscheiden: (1)
sañcitakarma: de som van karma’s uit handelingen in voorbije levens die in toekomstige
levens vrucht zullen dragen, (2) prārabdhakarma: dat deel van sañcitakarma dat voorbestemd is in het huidige leven vrucht te dragen, en (3) āgāmikarma: nieuw karma opgedaan in
het huidige leven, dat overgedragen wordt naar toekomstige levens.
207
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448. Kunnen de goede daden (puṇyam) of de afschuwelijke zonden (pāpam),
die iemand zich in zijn droom inbeeldt (svapnavelāyam) hem naar de hemel of
de hel brengen, nadat hij uit zijn slaap is ontwaakt?
449. De kenner van het Zelf, die ongebonden en onverschillig (udānisam) is als
de ruimte (ākāśa), wordt nimmer en niet in het minst geraakt door handelingen
die nog moeten plaatsvinden210.
450. De ruimte in een kruik blijft onaangetast door de eigenschappen van de
vloeistof in de kruik (zoals vloeibaarheid en geur). Zo ook wordt het Zelf niet
beroerd door de eigenschappen van de bedekkingen (taddharmairnaiva)
waarmee Het verbonden is.
451. Actie (karma), die vóór het dagen van kennis (jñāna)211 op gang is
gebracht, wordt echter niet vernietigd door díe kennis (jñāna) en zal dus vrucht
dragen, net als een pijl die afgeschoten is op zijn doel.
452. Gesteld dat een koe voor een tijger wordt aangezien en dat er op haar
geschoten is. De pijl zal niet stoppen wanneer ontdekt wordt dat de koe geen
tijger is maar zal de koe met volle kracht treffen.
453. Prārabdha karma is inderdaad zeer krachtig, zelfs voor de gerealiseerde
mens, en kan alleen verteerd worden door de vruchten ervan te verduren212. Het
vuur van volmaakte kennis vernietigt wel de overige twee soorten karma [de
reeds in het verleden opgebouwde (sañcita) en de nog op te bouwen (āgāmi)
karma’s]. Maar geen van deze drie karma’s treft de kenners van Brahman die
onafgebroken in eenzelvigheid met Brahman verblijven. Ze zijn de ongedifferentieerde Brahman zelf.
454. Voor hem die leeft in zijn eigen Zelf als Brahman alleen, vrij van
vereenzelviging met de bedekkingen, is het bestaan van prārabdha karma even
betekenisloos als na het ontwaken nog belangstelling te hebben voor zaken die
men gedroomd heeft.
455. De uit de slaap ontwaakte mens vereenzelvigt zich niet langer met ‘ik’,
‘mijn’ en ‘dit’ (ahaṁtāṁ, mamatām, idaṁtām) met betrekking tot zijn droomlichaam, zijn droomhandelingen of objecten die in zijn droom voorkwamen,
maar hij leeft wakker en bewust van zichzelf.

210

Omdat na de realisatie van het Zelf (ātmānubhava) zijn handelingen niet meer uit
gehechtheid plaatsvinden; hij is niet meer de ‘doener’.
211
De realisatie van het Zelf als de niet-doener (akartā).
212
Deze uitspraak is slechts een voorzichtige samenvatting van de algemene zienswijze. In
werkelijkheid is de bevrijde (jñānin) zich zelfs niet eens bewust van zijn bestaan. Dit wordt
verwoord in de laatste helft van dit vers en in vers 454 en verder.
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456. Hij heeft er geen belang bij droomobjecten als werkelijk te beschouwen
noch om zijn droomwereld voort te zetten. Als hij nog steeds de dingen van zijn
droomwereld najaagt, is hij beslist nog niet ontwaakt uit zijn slaap.
457. Evenzo leeft hij die verzonken is in Brahman in eenzelvigheid met die
eeuwige werkelijkheid en ziet niets anders. Dagelijkse bezigheden als eten,
drinken enz. zijn voor hem herinneringen zoals iemand zich de objecten herinnert die hij in een droom heeft gezien.
458. Het is karma dat dit lichaam heeft gevormd, dus de vroegere handelingen
en het lichaam staan met elkaar in verband (prārabdha karma). Maar het is
onredelijk het Zelf aan karma toe te schrijven daar het beginloze Zelf nimmer
het gevolg van enige handeling kan zijn.
459. De onfeilbare woorden van de geschriften verkondigen: ‘het Zelf wordt niet
geboren, is eeuwig en nimmer onderhevig aan verval.’213 Hoe kan dan enig
karma aan de mens toegeschreven worden die leeft in eenzelvigheid met het Zelf?
460. Zolang de mens zich met het lichaam vereenzelvigt, is prārabdha karma
werkzaam. Maar de gerealiseerde mens identificeert zichzelf nimmer met het
lichaam en is dus vrij van de werking van causaliteit (karma).
461. Zelfs de notie dat er een verband is tussen het lichaam en prārabdha
karma berust op vergissing214. Hoe kan iets denkbeeldigs een werkelijk bestaan
hebben en hoe kan iets dat onwerkelijk is geboren worden? Hoe kan wat nooit
geboren is sterven? Hoe kan er prārabdha karma zijn voor iets dat niet werkelijk bestaat?
462-463. Als bij het dagen van kennis onwetendheid met wortel en tak wordt
uitgeroeid, hoe kan dan het lichaam van een verlichte voortleven? Het is om de
onwetende, die met een dergelijke vraag komt, uit de twijfel te halen, dat de
geschriften spreken over prārabdhakarma vanuit het conventionele standpunt,
en niet om aan de wijze de werkelijkheid van het lichaam en dergelijke te
onderwijzen.
464. Alleen Brahman bestaat, de ene zonder tweede, volmaakt, zonder begin en
einde (anādyantam), onveranderlijk (avikriyam), onmetelijk (aprameya). In
Brahman is geen enkele verscheidenheid (deha nānāsti kiñcana advayam).

213

Kaṭha Up. 1.2.18: ‘Het Zelf dat bewustzijn is, wordt niet geboren en sterft niet. Het heeft
geen begin en geen gevolg. Het is zonder geboorte, tijdloos, onveranderlijk en aloud.
Wanneer het lichaam sterft, sterft Het niet’.
214
Deze uitspraak is in eerste instantie in tegenspraak met die van vers 458. Echter, omdat
het lichaam een product van māyā, dus onwerkelijk is, kan er geen sprake zijn dat prārabdha
karma in verband staat met een niet-bestaand lichaam.
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465. Alleen Brahman bestaat, de ene zonder tweede, zijn wezen is bestaan,
bewustzijn en eeuwige gelukzaligheid. Hij is vrij van elke handeling (akriyam).
In Brahman is geen enkele verscheidenheid.
466. Alleen Brahman bestaat, de ene zonder tweede, alomtegenwoordig (Hij is
in alles), eenvormig215, oneindig (anantam), volledig (pūrṇam), alles doordringend (sarvatomukham). In Brahman is geen enkele verscheidenheid.
467. Alleen Brahman bestaat, de ene zonder tweede, onvatbaar, onafwijsbaar216
(aheyam), door niets gedragen (anāśrayam). In Brahman is geen enkele
verscheidenheid.
468. Alleen Brahman bestaat, de ene zonder tweede, zonder delen (niṣkalam) of
eigenschappen (nirguṇam), subtiel (sūkṣmam), onveranderlijk (nirvikalpam) en
smetteloos (nirañjanam). In Brahman is geen enkele verscheidenheid.
469. Alleen Brahman bestaat, de ene zonder tweede, wiens ware aard onbegrijpelijk (anirūpya svarūpam) is en het bereik van denken en spraak te boven gaat
(manovācāmagocaram). In Brahman is geen enkele verscheidenheid.
470. Alleen Brahman bestaat, de ene zonder tweede, de uit zichzelf stralende
werkelijkheid (satsamṛddham), zuiver (śuddham), bewust (buddham), onvergelijkbaar (met iets dat begrensd is). In Brahman is geen enkele verscheidenheid.
471. De nobele zielen (mahāntaḥ), die zich bevrijd hebben van alle gehechtheden (nirastarāgā), alle zingenot van zich hebben afgeworpen (vinirastabhogaḥ), die vredig (śāntāḥ)217 en volmaakt zelfbeheerst (sudāntā)218 zijn,
realiseren als resultaat van hun inspanning (yatayo) deze hoogste waarheid en
bereiken ten slotte de hoogste gelukzaligheid.
472. Ook jij moet door onderzoek (vicārya), de hoogste waarheid (paratattva),
de zuivere aard van het Zelf, absolute219 gelukzaligheid (svarūpmānandaghanam), onderscheiden. Schud de misleidende verbeeldingen (moham) af die je
eigen geest (manas) geschapen heeft (svamanaḥprakalpitam), wees vrij en
verlicht220, en bereik het doel van je bestaan.
473. Zie in [nirvikalpa] samādhi, waarin de geest (antaḥkaraṇa) volkomen stil
is, de waarheid van het Zelf rechtstreeks met de helderheid van je spirituele

215

Homogeen, laat geen verscheidenheid toe.
Omdat het het Zelf van alles is.
217
Als gevolg van het beheersen van het denken.
218
Refereert naar de beheersing van de zinnen.
219
Niet vermengd of verdund.
220
Ontwaak uit deze onwerkelijke droom van dualiteit!
216
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oog221. Dan zal er geen twijfel meer zijn over de waarheid van de woorden 222
uit de geschriften die je van je leermeester hebt ontvangen.
474. De geschriften223, de rede224 (yukti) en de woorden van de leermeester
(deśikoktiḥ) zijn de bewijzen van de verwerkelijking van het Zelf, de absolute
waarheid (satya), kennis (jñāna) en gelukzaligheid (ānanda), die door het verbreken van de banden met onwetendheid (avidyā) wordt bereikt. Het absolute
bewijs is echter je eigen innerlijke ervaring225 (svānubhūtiḥ) van de waarheid.
475. Gebondenheid (bandho), bevrijding (mokṣa), tevredenheid (tṛpti),
bezorgdheid (cinta), gezondheid (arogya), honger enzovoort, worden allemaal
door de betrokken persoon rechtstreeks gekend. Anderen kennen ze door
gevolgtrekking226.
476. Zowel de leermeesters als de geschriften instrueren de zoeker, maar zijzelf
blijven aan de kant, terwijl de zoeker in zijn eentje de oceaan van onwetendheid
oversteekt227 dank zij innerlijke verlichting en geholpen door de genade van de
Heer (Īśvara).
477. Bij het kennen van zijn eenzelvigheid met het ondeelbare Zelf bereikt de
gerealiseerde mens volmaaktheid. Zo bevindt hij zich oog in oog228 met het
Zelf.
478. De uiteindelijke verklaring (anta) van Vedānta is dat het individu (jīva) en
het gehele universum niets anders zijn dan Brahman (brahmaiva jīvah sakalam
jagacca). Bevrijding (mokṣa) is het gevestigd verblijven in Brahman, het
ondeelbaar bestaan. De geschriften (śruti) verklaren (pramāṇam) dat Brahman
een zonder tweede is (brahmādvitīye)229.
479. Door de instructies van zijn leermeester (guruvacanāt), de verklaringen
van de geschriften en zijn eigen onderscheidingsvermogen, met zijn zinnen
221

Het is evident dat deze staat het dagelijkse ervaringsniveau overstijgt en daardoor niet met
de gewone taal kan worden verwoord.
222
Woorden zoals ‘Dat zijt Gij”.
223
Die de eeuwige eenzelvigheid van de mens met het Zelf verkondigen, en de onwerkelijkheid van dualiteit.
224
Over de verklaringen van geschriften die tot de overtuiging van hun waarheid leiden.
Bijvoorbeeld, men kan afleiden dat gebondenheid een schepping van het denken is en dus
onwerkelijk moet zijn.
225
Dit is het ultieme bewijs en anders is er geen volmaakte vrede.
226
Anderen leiden ze af uit de signalen die ze ontvangen.
227
Deze instructie, of parokṣa, is indirect, terwijl de ervaring van de aspirant in samādhi
aparokṣa, of direct is. Het eerste (instructies van de leraar) is het middel tot het laatste (eigen
ervaring).
228
Leeft in eenzelvigheid met het Zelf.
229
Hier eindigt de toespraak van de leermeester die bij vers 213 was begonnen.
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bedaard en in volle concentratie, realiseerde de leerling (śiṣya) de opperste
waarheid in een genadevol ogenblik en bleef bewegingsloos en volmaakt
gevestigd in Brahman.
480. Na een poosje in de opperste Brahman (para brahmaṇi) te hebben verwijld
(samādhāya) rees de leerling op en zei uit de volheid van gelukzaligheid
(paramānandādidam) het volgende:
481. Nu het Zelf (ātman) met Brahman vereenzelvigd is (brahmātmanor
ekatayā adhigatyā), is mijn geest met al zijn activiteiten verdwenen (buddhir
vinaṣṭā galitā pravṛttiḥ). Ik ken noch dit noch dat230, noch kan Ik de mate van
deze gelukzaligheid peilen231.
482. De grootheid van de oceaan van de opperste Brahman, overladen met de
nectar van de gelukzaligheid van het Zelf, kan niet door spraak (vācā)
uitgedrukt noch door het denken (manasā) gevat worden. Mijn geest (mano)
loste op in een oneindig kleine fractie van de oceaan van Brahman als een
hagelsteen in de zee, en is nu232 tevreden met de vreugde van die gelukzaligheid.
483. Waar is het universum gebleven? Wie heeft het weggehaald? Is het opgegaan in iets anders? Zojuist zag Ik het nog, nu bestaat het niet langer. Wat een
wonder!
484. Wat kan in de oceaan van Brahman, vol van de nectar van gelukzaligheid
(akhaṇānanda), worden afgewezen en wat kan worden aanvaard233? Wat onderscheidt zich van het Zelf en wat bestaat zelfstandig?
485. Hier234 zie ik niets noch hoor of weet Ik iets. Ik besta simpelweg als het
Zelf (svātma-niva), de eeuwige gelukzaligheid (sadānanda), verschillend van al
het andere (vilakṣaṇaḥ)235.
486. Ik buig mij keer op keer voor U neer, O nobele Leermeester! U bent vrij
van alle gehechtheid, de grootste onder de wijzen, de belichaming van de
eeuwige gelukzaligheid, de ene zonder tweede, de oneindige, grenzeloze oceaan
van genade.

230

nl. alle betrekkelijke ideeën.
De gelukzaligheid die in samādhi wordt ervaren is onuitspreekbaar en onmeetbaar.
232
Na terugkeer tot het persoonlijke vlak.
233
Er is niets dan de ene Brahman en de aspirant is vereenzelvigd met Dat.
234
In eenzelvigheid met Brahman.
235
nl. het eeuwige subject, waarbij al het andere zoals de bedekkingen objecten zijn.
231
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487. Uw blik, als gerichte manestralen, heeft mijn uitputting als gevolg van de
kwellingen236 van de wereld doen verdwijnen. Dank zij uw genade heb Ik in
een ogenblik de onvergankelijke (akṣayam) staat van het Zelf, die de aard van
onuitputtelijke gelukzaligheid heeft, bereikt.
488. Ik ben waarlijk gezegend! Ik heb het doel van mijn leven bereikt. Ik ben
bevrijd van de greep van saṁsāra. Ik ben het wezen van eeuwige gelukzaligheid (nityānandasvarūpo). Ik ben volmaakt (ahaṁ pūrṇo). En dit alles door Uw
genade!
489. Ik ben niet gebonden (asaṅgo aham), Ik ben ontdaan van het lichaam
(anaṅgo’ham)237, Ik ben voorbij het subtiele lichaam238 (aliṅgo’ham) en
onvergankelijk (abhaṅguraḥ). Ik ben vrede (praśānto’ham), Ik ben onbegrensd
(anānto’ham), Ik ben smetteloos (amalo’ham) en aloud (cirantanaḥ).
490. Ik ben niet de doener (akartāham), Ik ben niet de ondervinder239 (abhoktāham), Ik ben onveranderlijk (avikāro’ham) en sta los van handelen (akriyaḥ).
Ik ben de essentie van zuivere kennis, Ik ben de enige (kevalo’ham), altijd
welwillend.
491. Ik ben verschillend van degene die ziet, hoort, spreekt, handelt en ondervindt240. Ik ben eeuwig, permanent, voorbij handelen, ongebonden, onbegrensd
en het wezen van alles doordringende kennis.
492. Ik ben dit noch dat241 maar Ik ben Datgene wat beide openbaart (verlicht).
Ik ben Brahman, de allerhoogste, de ene zonder tweede (brahmādvtīyamevāham), zuiver, zonder binnen en buiten, zonder begin en einde en onbegrensd.
493. Ik ben Brahman, de ene zonder tweede (brahmādvtīyamevāham), de
werkelijkheid (tattvam) zonder begin en gelijke, vrij van verbeeldingen als ‘jij’
en ‘ik’, of ‘dit’ en ‘dat’. Ik ben het wezen van de eeuwige gelukzaligheid
(nityānandaika-rasam), de waarheid (satyam).

236

Deze kwellingen zijn: 1. ‘ādhyātmika’: psychisch-fysische kwellingen zoals angst en pijn;
2. ‘ādhidaivika’: kwellingen teweeggebracht door niet-menselijke wezens en natuurrampen;
3. ‘ādhibautika’: kwellingen teweeggebracht door soortgenoten (mensen).
237
Ik ben niet het [grofstoffelijke] lichaam.
238
Heb mij vereenzelvigd met het Zelf en beschouw mijzelf niet langer als een lichaam of
geest.
239
Alleen de begoochelde denkt dat hij de doener en de ondervinder is. Maar Ik ben verlicht.
240
Ik vereenzelvig mijzelf nimmer met ledematen of het denken, daar Ik niet meer begrensd
ben.
241
Noch dingen die waargenomen worden noch dingen die buiten de directe waarneming
staan. Het is overigens alleen het lichaam dat ideeën als ‘dichtbij’ of ‘veraf’ op na houdt.
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494. Ik ben Nārāyana, de doder van Naraka242, Ik ben de vernietiger van
Tripura243, het opperste wezen (puruṣo’ham), de heer (īśaḥ). Ik ben de absolute kennis (akhaṇḍabodho), de getuige van alles (ahamameśaṣasākṣī). Ik heb
geen andere heer dan mijzelf (nirīśvaro’ham). Ik ben vrij van het besef van 'ik'
en ‘mijn’.
495. Ik alleen woon als kennis in alle wezens en ben hun innerlijke en uiterlijke
bestaansgrond (antarbahirāśrayaḥ). Ik zelf ben de ondervinder en alles wat
ondervonden wordt [het subject en het object van ervaring]. Ik ben alles wat Ik
in het verle-den244 beschouwd heb als ‘dit’ of het ‘niet-Zelf’.
496. In Mij, de oceaan van oneindige gelukzaligheid, rijzen de golven van het
universum op en in Mij lossen ze weer op door de wind van het spel van māyā
(māyāmārutavibhramāt).
497. Door de manifestatie van de opgelegde verschijningsvormen beelden de
mensen zich bij vergissing talrijke grove en subtiele objecten in Mij in, precies
zoals zij zich tijdperken, jaren, seizoenen enz. in de ondeelbare en absolute tijd
inbeelden.
498. Maar wat de onwetende dwazen zich verbeelden kan de bestaansgrond van
die verbeelding nimmer besmetten. De machtige waterstroom in de luchtspiegeling kan de droge woestijn niet bevochtigen.
499. Zoals de [onbegrensde] ruimte (ākāśa) ben Ik vrij van elke smet. Zoals de
zon sta Ik los van wat verlicht wordt. Zo onbeweeglijk als de berg en zo
onbegrensd als de oceaan ben Ik.
500. Zoals de hemel niet aangetast wordt door de aanwezigheid van wolken zo
word Ik ook niet aangetast door het lichaam. Hoe kan Ik dan aangetast worden
door de toestanden van waken, dromen of diepe slaap, die tot het lichaam
behoren.
501. Het is de opgelegde bedekking (upādhi) alleen die verschijnt en die weer
verdwijnt. Het is die bedekking alleen die handelt en daarvan de vruchten plukt.
Die alleen veroudert en sterft, terwijl Ik onbeweeglijk blijf als de Kula berg245.
502. Voor Mij is er handelen (pravṛttir) noch vervreemding van handelen
(nivṛttiḥ). Ik ben altijd dezelfde en zonder delen. Hoe kan wat één (ekātmako),
onverdund246 (nibiḍo), zonder onderbreking (nirantaro), en oneindig (pūrṇaḥ)
is zoals de ruimte handelen?
242

Een machtige demon, zoon van de Aarde, gedood door Viṣnu.
De demon van de onkwetsbare ‘drie steden’, vernietigd door Śiva.
244
Vóór de realisatie.
245
Kula berg wordt in de Purāṇa’s genoemd als voorbeeld van onbeweeglijkheid.
246
Zoals een klomp zout die uit niets anders dan zout bestaat.
243
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503. Hoe kan voor Mij verdienste (puṇya) of tekortkoming (pāpa) bestaan? Ik
ben immers zonder organen (nirindriyasya), zonder geest (niścetaso), onveranderlijk (nirvikṛter), vormloos (nirākṛteḥ). Ik ben de ondeelbare gelukzaligheid
zelf. De śruti verklaart dit ook met de passage ‘Hij wordt niet beroerd …’247.
504. Wat ook zijn schaduw raakt - hitte of kou, goed of kwaad - de mens blijft
volkomen onaangeraakt daar hij verschillend is van zijn schaduw.
505. De eigenschappen van de waargenomen objecten hebben geen invloed op
de getuige, die los van hen staat en onverschillig en onveranderlijk is, zoals het
huisraad geen invloed heeft op de lamp die het verlicht.
506. Zoals de zon slechts getuige (sākṣibhāvo) is van activiteiten (karmaṇi),
zoals vuur alles verhit zonder onderscheid, en zoals het touw zich verhoudt tot
dat waar het voor wordt gehouden, zo ben Ik248 [met betrekking tot mijn
bedekkingen] het onveranderlijke Zelf, zuiver bewustzijn (cidātmano).
507. Ik handel niet, noch doe Ik anderen handelen, Ik ondervind niet, noch doe
Ik anderen ondervinden, Ik zie niet, noch doe Ik anderen zien. Ik ben het uit
zichzelf stralende, alles overstijgende Zelf.
508. Als de bedekking (upādhi) beweegt, kent de dwaze deze beweging aan zijn
bestaansgrond toe, zoals de bewegende weerspiegeling van de zon op bewegend
water (upādhi) aan de beweging van de onbeweeglijke zon wordt toegeschreven. Zo denkt de dwaze 'ik handel, ik ervaar, ach, ik word gedood.'
509. Als dit lichaam dood neervalt in het water of op het land, word Ik daar niet
door beïnvloed zoals de ruimte (nabhaḥ) in een kruik niet wordt aangetast
wanneer de kruik breekt.
510. De voorbijgaande staten van het denken (buddhi) zoals handelen,
ondervinden, sluwheid, bedwelming, domheid, gebondenheid en vrijheid
hebben nimmer betrekking op het Zelf, de opperste Brahman, de ene zonder
tweede, (brahmaṇi kevala advaye).
511. Laat prakṛti249 tien, honderd of duizend vormen aannemen, wat maakt dat
Mij, de ongebonden absolute kennis, uit? Kunnen wolken de hemel bezoedelen?

247

Bṛhadarāṇyaka Upaniṣad: 4, 3, 22. “[In diepe slaap] wordt hij niet beroerd door het
goede noch door het slechte daar hij boven alle kwellingen van het hart is uit gestegen".
Hierbij mag opgemerkt worden dat de ervaring van diepe slaap (suṣupti) in de śruti geciteerd
is slechts ter illustratie van de bevrijde staat, die de werkelijke staat van het Zelf is, vrij van
kwellingen.
248
Onberoerd door de activiteiten van buddhi.
249
Het ongedifferentieerde, zie verzen 108 en verder.
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512. Ik ben deze Brahman, de ene zonder tweede, subtiel als ruimte (ākāśa),
zonder begin of einde, in wie dit hele universum - van het ongedifferentieerde
tot de uiterlijke fysieke vormen toe (avyaktādisthūla) - enkel als een schaduw
verschijnt.
513. Ik ben deze Brahman, de ene zonder tweede, de bestaansgrond van al het
bestaande (sarvādhāram). Dat verlicht alles en heeft ontelbare vormen. Dat is
alomtegenwoordig (sarvagam), eeuwig (nityam), puur (śuddham), zonder delen
(sarvaśūnyam), onbewogen (niṣkalam) en absoluut (nirvikalpam).
514. Ik ben deze Brahman, de ene zonder tweede, die de eindeloze verscheidenheid van māyā overstijgt, die het innerlijkste wezen van alles is, voorbij het
begripsvermogen (pratyaya). Ik ben de waarheid (satya)250, kennis (jñāna),
oneindigheid (ananta) en absolute gelukzaligheid (ānanda).
515. Ik ben zonder activiteit (niṣkriyo), zonder verandering (avikāro), zonder
delen (noṣkalo) en zonder vorm (nirākṛtiḥ). Ik ben ongedifferentieerd (nirvikalpo), tijdloos (nityo) en sta op mijzelf251 (nirālambo). Ik ben de ene zonder
tweede (nirdvayaḥ).
516. Ik ben universeel252 (sarvātmako), Ik ben het Al253 (ahaṁ sarvo), Ik ga alle
dingen te boven (sarvātito). Ik ben de ene zonder tweede (aham advayaḥ). Ik
ben de absolute en oneindige kennis (ahamalākhaṇḍabodho). Ik ben gelukzaligheid (ahamānando). Ik ben ondeelbaar254 (ahaṁ nirantaraḥ).
517. Dank zij uw genade en zegen heb Ik de verheven soevereiniteit van het uit
zichzelf stralende255 Zelf bereikt. Ik groet u hoogst edele heer, mijn Leermeester, Ik groet u steeds weer.
518. In mijn grote droom dwaalde Ik door het woud van de begoocheling van
geboorte, ouder worden en dood, die geschapen was door māyā, bedrukt door
allerlei moeilijkheden en ellende en gekweld door de wrede tijger van egoïsme
(ahaṃkāra). O Leermeester, u heeft mij dankzij uw oneindig mededogen uit
mijn slaap256 gewekt en mij voor eeuwig bevrijd.
250

Het woord ‘waarheid’ kan begrepen worden als ‘bestaan’ of ‘zijn’. Dit vers verwoordt de
svarūpa lakṣaṇa, of de essentiële eigenschappen van Brahman, los van zijn tatastha lakṣaṇa
ofwel de indirecte eigenschappen zoals projectie, onderhoud en oplossing van het universum.
251
Word nergens door gedragen of ondersteund.
252
Van dezelfde aard als alles.
253
Kennende de eenheid van zichzelf en het gehele universum als het Zelf. Vergelijk ‘Het
Evangelie van Thomas’, logion 77, “Jezus sprak: Ik ben het licht dat boven allen is. Ik ben
het Al. Het Al is uit Mij voortgekomen en het Al is tot Mij geraakt”.
254
Zonder onderbreking.
255
De staat van volledige onafhankelijkheid.
256
De slaap van onwetendheid die de droom had geschapen.
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519. Wees gegroet, O koning van Leermeesters (gururāja), U van onnoembare
grootheid, die altijd één en dezelfde bent, die zich als het universum manifesteert257. Ik buig mij voor u.
520. En de lofwaardige leerling die de gelukzaligheid van het Zelf had bereikt,
de waarheid kende en vol vreugde was, boog zich voor de leermeester. Daarop
richtte de nobele leermeester de volgende woorden vol wijsheid tot hem.
521. Het universum is een onafgebroken reeks van waarnemingen van
Brahman258. Dus het is in alle opzichten niets dan Brahman. Zie dit in onder
alle omstandigheden met je inzicht (paśyādhyātmadṛśā) en een vredig hart. Hoe
kan het [stoffelijk] oog iets anders zien dan vormen? Zo ook, hoe kan de
aandacht (buddhi) van de verlichte mens zich op iets anders richten dan op
Brahman?
522. Welk wijs mens zou de vreugde van de allerhoogste gelukzaligheid
(parānanda) verwerpen en behagen scheppen in dingen die in werkelijkheid
niet bestaan? Wie zou, wanneer de maan in al haar schittering schijnt, naar een
geschilderde maan willen kijken?
523. De waarneming van het onwerkelijke biedt geen voldoening, noch doet het
ellende ophouden. Verblijf daarom onophoudelijk in eenzelvigheid met het Zelf
(sadātmaniṣṭhayā), genietend van de onafgebroken gelukzaligheid van Brahman, de ene zonder tweede (advayānandarasa), en dat alleen geeft voldoening.
524. O edele mens, breng je dagen (kālam) door met het zien van het Zelf
overal, met de aandacht gevestigd op het Zelf en genietend van de gelukzaligheid van het Zelf, de ene zonder tweede.
525. De notie van verscheidenheid (vikalpanam) in het Zelf, dat onbegrensde
kennis en ondeelbaar is, lijkt op het zien van luchtkastelen. Verblijf daarom
onafgebroken in het gewaarzijn van de opperste gelukzaligheid, de ene zonder
tweede; blijf in stilte, in de vrede van het Zelf.
526. Het denken (buddhi), dat de oorzaak is van valse noties, is bij de kenner
van Brahman volkomen stil. In deze stilte geniet hij, verblijvend in eenzelvigheid met Brahman (brahmanātmanā), de ene zonder tweede, van onophoudelijke gelukzaligheid.
527. Voor de mens die zijn eigen ware aard heeft gerealiseerd en de
onvermengde nectar van de gelukzaligheid van het Zelf drinkt, is er niets
vreugdevoller dan de staat van stilte waarin geen hartstochten zijn.
257

De leermeester wordt hier door de dankbare leerling toegesproken als Brahman zelf.
Brahman, wiens essentie Zijn, Kennis en Gelukzaligheid is, is de onderliggende bestaansgrond van elke waarneming.
258
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528. De verlichte mens, die van de vreugde van het Zelf geniet, leeft altijd in
vrede wat hij ook doet: gaan, staan, zitten, liggen of elke andere handeling.
529. De nobele mens (mahātmano), die de waarheid heeft gevonden en wiens
denken nergens door beroerd wordt, is onafhankelijk van condities als plaats
(deśa)259, tijd (kāla)260, [lichaams]houding (āsana), richting (dik)261, morele
regels (niyamādyavasthā) en objecten waarop hij mediteert. Welk nut kunnen
dergelijke bepalingen hebben voor het kennen van het Zelf?
530. Aan welke voorwaarde (niyamaḥ) moet voldaan worden om te kunnen
vaststellen ‘dit is een kruik’, behalve dat men beschikt over een deugdelijk
middel om die kennis te verkrijgen262 (pramāṇa)? Dat middel alleen waarborgt
het kennen van een object (padārtha).
531. Dit Zelf (ayamātma), de onvergankelijke waarheid (nityasiddhaḥ), openbaart Zichzelf, zo gauw de juiste middelen tot kennis aanwezig zijn. Dit is niet
afhankelijk van plaats (na daśam), tijdstip (nāpivākālam) of [uiterlijke] zuiverheid (śuddhiṁ).
532. Het bewust zijn van zichzelf (vijñānam) als ‘ik ben Devadatta’, is onafhankelijk van alle omstandigheden (nirapekṣakam). Zo ook weet de kenner van
Brahman (tadvadbrahmavido) dat hij Brahman is (vedanam brahmāhmiti).
533. Wat kan Dat onthullen, dat - net als de zon - door zijn schittering (tejasā),
dit universum (jagat) doet verschijnen, dat zo onwerkelijk (anātman), onwaar
(asat) en betekenisloos is?
534. Wat kan de opperste kenner verlichten, door wie de Veda's, de Purana’s
en andere geschriften (vedaśāstrapurāṇāni) en het bestaan van levende wezens
(bhūtāni) betekenis krijgen?
535. Dit door zijn eigen licht stralende Zelf, met grenzeloze macht (anantaśaktir), kan door niets gekend worden [wordt niettemin door iedereen als ‘Ik-Ik’
in het hart ervaren]. Bij het verwerkelijken van dit Zelf wordt de weergaloze
kenner van Brahman (brahmavit)263 bevrijd van gebondenheid en ervaart de
permanente gelukzaligheid.
536. Zinsobjecten doen hem noch verdriet, noch plezier, hij is er niet aan
gehecht noch ervan afkerig. [In elke situatie waarin hij zich bevindt] schept hij
voortdurend vreugde in het Zelf en is verzadigd (tṛptaḥ) van de onophoudelijke
gelukzaligheid.
259

Heilige plaatsen.
Aangewezen tijden voor heilige handelingen.
261
Waarin het gezicht gericht wordt.
262
Zoals het oog in geval van zien enz.
263
‘Brahmavit’ is nader uitgelegd in de tweede voetnoot bij aanhangsel 2 over samādhi.
260
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537. Zoals een kind (bālah) plezier schept in zijn spel en erdoor zodanig in beslag
wordt genomen dat hij zijn honger vergeet, evenzo schept de kenner van
Brahman (vidvān) vreugde in zichzelf en vergeet alle gedachten van 'ik' en 'mijn'.
538. Hij verkrijgt zijn voedsel door uit bedelen te gaan (bhaikṣamaśanam),
zonder bezorgdheid (cintāśūnyam) of vernedering (adainya) en drinkt water uit
de rivieren. Hij leeft ongehinderd en onafhankelijk, slaapt onbevreesd264 in het
woud of op de crematieplaats, hoeft zijn kleren niet te wassen of te drogen of
hij draagt geen kleren. De aarde is zijn bed, hij bewandelt de brede wegen der
Vedānta, zijn speelgenoot is de opperste Brahman (para brahmaṇi).
539. De kenner van het Zelf draagt geen uiterlijk teken265, kent geen gehechtheid aan uiterlijke dingen, bewoont dit lichaam zonder zich daarmee te
identificeren. Als een kind ervaart hij de zinsobjecten266 die tot hem komen267
door toedoen van anderen (parecchayā).
540. Gevestigd in de hemelse regio van absolute kennis (cit) zwerft hij door de
wereld soms als een dwaas, soms als een kind of als een boze geest268. Hij
draagt geen of gewone kleren en soms een dierenvel.
541. De wijze, die in eenzaamheid leeft, geniet ogenschijnlijk van de zinsobjecten269 in de staat van begeerteloosheid en verblijft in de eeuwige voldoening
van het Zelf als het Al.
542. De wijze mens die altijd verzonken in de hoogste gelukzaligheid leeft, lijkt
soms een dwaas, soms een wijs mens. Soms schittert hij in koninklijke gewaden. Soms gedraagt hij zich als een krankzinnige, soms is hij fatsoenlijk. Soms
is hij bewegingloos als een python270. Soms wordt hij geëerd, soms beledigd en
soms blijft hij onopgemerkt.
543. Hij bezit geen rijkdommen, maar is altijd tevreden. Hij is hulpeloos, maar
bezit grote macht. Hij schept in niets behagen, maar leeft in voortdurende
vreugde. Hij heeft geen gelijke (asamaḥ), maar ziet alle mensen als zijn
gelijken (samadaśanaḥ).
544. Hij handelt maar blijft innerlijk stil. Hij oogst de vruchten van zijn vroegere handelingen, maar wordt er niet door beroerd. Hij heeft een lichaam, maar
vereenzelvigt zich er niet mee. Hoewel begrensd als een individu is hij overal
aanwezig.
264

Omdat hij vereenzelvigd is met Brahman, de ene zonder tweede.
En vandaar dat hij moeilijk te herkennen is.
266
Met name voedsel.
267
Ten gevolge van prārabdha karma.
268
Bijvoorbeeld met het oogmerk het gezelschap van ‘wereldse’ mensen te mijden.
269
Die ongevraagd tot hem komen.
270
Die zelden beweegt maar wacht tot zijn prooi voorbij komt.
265
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545. Plezier noch pijn (priyāpriye), goed noch kwaad (śubhāśubhe) beroert de
kenner van Brahman (brahmavit), die altijd zonder identificatie met het lichaam
(aśariram) leeft.
546. Vreugde of verdriet (sukham ca duḥkham ca), goed of kwaad (śubhā
aśubhe) beroert alleen diegene die zich verbonden acht met het lichaam. Hoe
kunnen de vruchten van goed of kwaad de wijze mens beroeren, die geen
gebondenheid kent en zich met het Zelf (sadātmano) heeft vereenzelvigd?
547. Tijdens een zonsverduistering overschaduwt de maan de zon. De
onwetende, die de ware aard van de zon niet kent, zegt dat de zon verzwolgen is
door de demon Rāhu271. Maar de zon kan nooit verzwolgen worden.
548. Op dezelfde wijze zien onwetenden het lichaam van een kenner van
Brahman en vereenzelvigen hem daarmee. In werkelijkheid is hij vrij van elke
gehechtheid aan het lichaam.
549. Hij verblijft in het lichaam, maar beschouwt het als iets dat van hem
gescheiden is, zoals de afgeworpen huid van een slang. Het lichaam beweegt
zich nu eens hier-, dan weer daarheen272, daartoe aangezet door de levenskracht.
550. Zoals een stuk hout door de rivier wordt meegevoerd naar een hogere of
lagere plek, zo wordt ook zijn lichaam meegevoerd door de impulsen van zijn
vroegere handelingen en ondergaat de gevolgen daarvan.
551. Bevrijd van de notie van het lichaam lijkt de wijze zich, vanwege
prārabdha karma, te midden van zinsobjecten te gedragen als iemand die aan
saṁsāra is onderworpen. In zijn staat van innerlijke stilte leeft hij echter als een
getuige onbewogen in het lichaam, zoals de spil van het pottenbakkerswiel.
552. Hij wendt zijn zintuigen niet naar zinsobjecten, noch trekt hij ze daarvan
terug maar hij blijft als de onaangedane toekijker273. Hij verlangt ook niet naar
het resultaat van zijn handelingen, want hij is in vervoering door het drinken
van de onvermengde nectar van de gelukzaligheid van het Zelf.
553. Hij geeft alle ideeën op over wat wel en wat niet moet worden geweten,
want hij is het Zelf, hij is Śiva, hij is de beste van alle kenners van Brahman
(brahmaviduttamaḥ).
554. Door de vernietiging van de bedekkingen (upādhi) is de kenner van
Brahman opgelost in de ene Brahman zonder tweede (nirdvayam). Ook al vertoeft hij in het lichaam, hij is eeuwig vrij en heeft het doel van zijn leven
bereikt.
271

Zie de voetnoot bij vers 300.
Zoals de afgeworpen huid van de slang door de wind.
273
Vergelijk ‘Het Evangelie van Thomas’, logion 42, “Jezus sprak: Wordt voorbijgaanden”.
272
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555. Een toneelspeler blijft dezelfde persoon, ook al is hij aangekleed voor een
bepaalde rol. Zo is ook de perfecte kenner van Brahman altijd Brahman en niets
anders.
556. Waar het lichaam van de asceet, die vereenzelvigd is met Brahman (brahmībhūta), ook maar heen gaat en waar het ook maar neervalt, zoals een blad van
een boom, is hem om het even, daar het reeds verbrand is door het vuur van
kennis.
557. Als het werkelijke Zelf (sadātmani) leeft hij onafgebroken in de gelukzaligheid van Brahman, de ene zonder tweede. Wat kan het hem schelen waar
en wanneer hij zijn lichaam aflegt274, dat een voertuig is bestaande uit vel, vlees
en onzuiverheden?
558. Niet het opgeven van het lichaam is bevrijding, noch van de staf of de
bedelnap275. Bevrijding is het doorhakken van de knoop van onwetendheid
(ajñānahṛdayagranther) in het hart276.
559. Wat wint of verliest een boom omdat zijn blad in een greppel of in een
rivier valt, of op (door Śiva) gewijde grond of op een kruising van wegen?
560. Het vergaan van het lichaam, de zintuigen, de levensadem (prāna) en het
denken (buddhi) is niet anders dan het vergaan van een blad, een bloem of een
vrucht [voor een boom]. Het tast het Zelf niet aan, dat de werkelijkheid, de
belichaming van gelukzaligheid en de ware aard van de mens is. Het Zelf
overleeft het net als de boom.
561. De geschriften verwoorden de werkelijke aard van het Zelf als “De
Belichaming van Kennis277 (prajñānaghana)” enz. die de werkelijkheid is. Ze
stellen dat alleen de bedekkingen (upādhi) worden vernietigd.
562. De passage in de geschriften 'Waarlijk, het Zelf is onsterfelijk, mijn
dierbare'278, duidt op de onvergankelijkheid van het Zelf temidden van dingen
die veranderen en vergaan.

274

Het lichaam heeft immers zijn doel gediend.
De enige bezittingen van een bedelmonnik.
276
De verbinding van cit of absolute kennis, met het inerte lichaam, of van het Zelf met het
niet-Zelf. Zie ook de verzen 353 en 423.
277
Bṛhadarāṇyaka Upaniṣad: 4, 5, 13. “Zoals een klomp zout, zonder binnenste, zonder
buitenste, volledig een massa van smaak is, waarlijk, zo is ook dit Zelf, zonder binnenste,
zonder buitenste, volledig een massa van kennis. Door contact met de elementen neemt Hij
verscheidenheid aan en maakt zich daarvan weer vrij wanneer deze elementen door kennis
vernietigd worden.”
278
Bṛhadarāṇyaka Upaniṣad: 4, 5, 14. “Waarlijk, dit Zelf is onsterfelijk, mijn dierbare, daar
zijn aard onvernietigbaar is, zei Yājñavalkya tegen Maitreyī” .
275
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563. Zoals stenen, bomen, gras, graan, stro, kleden, enz. bij verbranding tot
aarde (as) terugkeren, zo lost ook het gehele universum van objecten (kṣatṛṇa)
dat het lichaam, de organen, de levenskrachten (prāṇa), het denken (manas)
enz. bevat, op in het opperste Zelf (parātma) bij verbranding door het vuur van
kennis (jñānāgni).
564. Zoals duisternis in haar tegendeel, zonlicht, op gaat, zo gaat ook dit
waarneembare universum (dṛśyam) op in Brahman.
565. Zoals de ruimte binnen en buiten één wordt wanneer de kruik is gebroken,
zo ook wordt de kenner van Brahman (brahmavit) Brahman (brahmaiva)
wanneer de schijnbare bedekkingen (upādhi) worden opgelost.
566. Wanneer melk bij melk gegoten wordt, olie bij olie, en water bij water,
worden zij één en hetzelfde, zo ook wordt de kenner van het Zelf één met het
Zelf.
567. De asceet (yati), die zich verlost heeft van het lichaam, en daardoor de
uiterste eenzaamheid (kaivalyam) heeft bereikt en zich eeuwig vereenzelvigd
heeft met de absolute werkelijkheid, Brahman, komt niet weer terug (geen
saṁsāra meer).
568. Omdat zijn lichamen, bestaande uit onwetendheid (avidyā) enz.279, door
de verwerkelijking van zijn eenzelvigheid met Brahman verbrand zijn280 wordt
hij zelf Brahman. Hoe kan hij (Brahman) wedergeboren worden?
569. Evenzo zijn zowel gebondenheid als bevrijding (bandhamokṣau)
verbeeldingen geschapen door māyā (māyākḷptau). In het Zelf, de ware aard
van de mens die eeuwig onveranderd (niṣkriyāyām) blijft, bestaan ze niet
werkelijk, net zoals de illusoire slang, die verschijnt en verdwijnt, niet in het
onveranderlijke touw bestaat.
570. Van gebondenheid en bevrijding (bandhamokṣane) kan alleen sprake zijn
bij aanwezigheid of afwezigheid van bedekkende sluiers. Maar in werkelijkheid
kan Brahman niet bedekt worden, want er is niets dat Brahman kan bedekken.
Anders zou Brahman niet enig zijn en de geschriften erkennen geen dualiteit.

279

De drie lichamen, causaal, subtiel en grofstoffelijk. Het causale lichaam bestaat uit
onwetendheid. Het subtiele lichaam bestaat uit zeventien ingrediënten: vijf zintuigen, vijf
organen van handelen, vijf levenskrachten (prāna’s) (of volgens sommige bronnen vijf subtiele elementen (tanmātra’s)), manas en buddhi. Het grofstoffelijke lichaam is opgebouwd
uit de vijf grove elementen die door de vijf zinnen worden waargenomen. Deze lichamen
komen tot manifestatie door de vijf sluiers (kośa’s) die aan geboorte en dood onderworpen
zijn en de nimmer veranderende getuige, het Zelf, omhullen. Zie ook verzen 72 e.v.
280
Uit het bewustzijn verdwenen.
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571. Gebondenheid en bevrijding zijn onwerkelijk en bestaan slechts in het
denken (buddhi), maar de onwetenden schrijven ze ten onrechte toe aan het Zelf
zelf, net zoals ze zeggen dat de zon verduisterd is wanneer die alleen maar
bedekt is door een wolk. Maar deze werkelijkheid is onvergankelijk, absolute
kennis, de ene zonder tweede, zuiver bewustzijn (cit).
572. Ideeën over het al of niet bestaan van gebondenheid zijn toe te schrijven
aan het denken (buddhi), zij behoren nimmer tot Brahman, de eeuwige werkelijkheid.
573. Daarom zijn zowel gebondenheid als bevrijding verbeeldingen geschapen
door māyā; ze bestaan niet in het Zelf (na cātmani). Het Zelf is de opperste
werkelijkheid (pare tattve), zonder delen (niṣkale), vrij van activiteit (niṣkriye),
vredig (śānte), zonder onzuiverheid (niravadye), zonder smet (nirañjane), de
ene zonder tweede, net zo grenzeloos als ruimte (ākāṣa).
574. Er bestaat dood noch geboorte, [schepping noch oplossing], er is niemand
die gebonden is noch een zoeker, geen asceet noch een bevrijde; dit is de
uiteindelijke en absolute waarheid (paramārthatā)281.
575. Omdat je bent gezuiverd van alle smetten van deze donkere tijd, vrij van
begeerte en op zoek naar bevrijding, heb ik heden jou, als mijn eigen zoon, het
hoogste geheim282 onthuld. Het is het diepste wezen van heel de Vedānta, het
kroonjuweel van alle geschriften.
576. Bij het horen van deze woorden van zijn leermeester wierp de leerling zich
vol eerbied voor hem neer. En dan vervolgde hij met de zegen van zijn leermeester zijn weg, bevrijd van gebondenheid.
577. En de leermeester (gurūdeva) vervolgde zijn eigen weg, met zijn geest
(mānasaḥ) verzonken in de oceaan van het absolute bestaan en in gelukzaligheid (sadānandasindhau), met zijn absolute kennis zuiverheid brengend aan de
hele wereld (sarvām).
578. In deze tweespraak tussen de leermeester (acārya) en de leerling (śiṣya) is
de ware aard van het Zelf (ātman) uiteengezet op een wijze die zoekers naar
bevrijding (mumukṣūṇam) gemakkelijk kunnen begrijpen.

281

Dit is in overeenstemming met Gaupaḍa’s Kārikā II. 32 (commentaar op Māṇdūkya
Upaniṣad vers 12): ‘Er is oplossing noch schepping, niemand in gebondenheid en niemand
die disciplines in praktijk brengt. Er is niemand die bevrijding zoekt en niemand wordt
bevrijd. Dit is de absolute waarheid’. Zie ook Yoga Vasiṣṭha V:71:27) “Er is gebondenheid
noch bevrijding, nooit, nergens en voor niemand”
282
Het geheim van onderscheid tussen het werkelijke en onwerkelijke dat verborgen is voor
de grote massa.
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579. Mogen die zoekers naar bevrijding die zich hebben vrij gemaakt van alle
onzuiverheden van het hart (vihitanirasta samastacittadoṣāḥ) door het naleven
van voorgeschreven disciplines, die zich van de wereldse genietingen hebben
afgewend, die kalm en vredig zijn (praśāntacittaḥ) en die behagen scheppen in
de woorden van de geschriften (śrutirasikā), [mogen al deze zoekers] dit
heilzame onderricht (upadeśa) met eerbied verwelkomen!
580. Aan hen die gekweld worden door de pijn van de verzengende hitte van de
drievoudige ellende283 in het veranderlijke wereldse bestaan (saṁsāra) en die
door begoocheling door een woestijn zwerven op zoek naar water284 wordt deze
glorierijke boodschap van Śaṅkara aangeboden. Deze boodschap wijst hen naar
de eenvoudig bereikbare285 oceaan van nectar, Brahman, de ene zonder tweede,
en leidt hen naar bevrijding286.
Om
Vrede, Vrede, Vrede.
*

283

*

*

Zie voetnoot bij vers 487.
Die in verwachting van geluk door voorbijgaande zaken verlokt worden zoals een luchtspiegeling in de woestijn.
285
Omdat dit hun werkelijke natuur is en ze niets anders hoeven te doen dan dit te beseffen.
286
Door hen te bewegen om hun zelfopgelegde sluier weg te halen.
284
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Aanhangsel 1
ONDERSCHEID TUSSEN DE KENNER EN HET GEKENDE
dṛgdṛśyaviveka287
Al onze waarnemingen behoren tot het niet-Zelf (anātman). De onveranderlijke
Ziener is waarlijk het Zelf. De ontelbare geschriften verkondigen enkel en alleen
het onderscheid tussen het Zelf en het niet-Zelf.
De wereld die wij zien, gezien door het oog, is object (dṛśya); het oog dat ziet is
subject (dṛg). Maar het oog, waargenomen door de geest is object en de geest die
het ziet is subject. De geest, met zijn gedachten waargenomen door het Zelf is
object en het Zelf is subject. Het Zelf kan echter geen object zijn daar het door
niets anders wordt waargenomen. De vormen die waargenomen worden zijn
gevarieerd, blauw en geel, grof of subtiel, lang en kort enz.; maar het oog dat ze
ziet blijft een en hetzelfde. Op dezelfde wijze worden de verschillende
hoedanigheden van het oog - zoals blindheid, dofheid, scherpte - en van de oren en
andere organen uitsluitend door de geest waargenomen. Zo ook worden de
verschillende eigenschappen van de geest - zoals begeerte, vastberadenheid,
twijfel, geloof, gebrek aan geloof, moed, gebrek aan moed, angst, verlegenheid,
onderscheid, goed en slecht - alle waargenomen door het Zelf alleen. Dit Zelf rijst
niet op noch gaat het onder, het groeit noch raakt het in verval. Het straalt vanuit
zijn eigen glans. Het verlicht al het andere zonder de behoefte aan hulp van andere
bronnen.
Het onderstaande schema is een nadere uitwerking van dṛgdṛśyaviveka door Śrī
Ramaṇa Maharṣi288.
Het object dat gekend, gezien enz.
wordt (zonder gewaarzijn):
Het lichaam, een pot enz.
Het oog
Het gezichtsvermogen
Het denkvermogen (manas)
Het individu (jīva)

287
288

De kenner, degene die ziet enz.
(met gewaarzijn):
Het oog
Het gezichtsvermogen
Het denkvermogen (manas)
Het individu (jīva)
Louter Bewustzijn, het Zelf

Dṛg Dṛśya Viveka, Śaṅkarā, de eerste vijf verzen.
Śrī Ramaṇa Maharṣi “Vicāra Sangraham” (Zelfonderzoek).
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Aanhangsel 2
OVER SAMĀDHI
In zijn zoektocht naar zijn essentie zal de aspirant, die door verschillende
upadeśa’s en meditatie voldoende rijpheid heeft bereikt, verschillende stadia
van bewustzijn doorlopen die tot het domein van samādhi behoren. Hieronder is
een samenvatting gegeven van de stadia van samādhi, ontleend aan uitleg van
Śrī Ramaṇa Maharṣi aan zijn discipels en bezoekers bij verschillende gelegenheden289.
Samādhi is de staat van onafgebroken ervaring van het Zelf. Als de geest in
gemeenschap verkeert met het Zelf in duisternis, dan heet dit nidrā (slaap), dat
wil zeggen het opgaan van de geest in onwetendheid. Hierbij is de verbondenheid met het Zelf een onbewuste staat. Het opgaan in een bewuste of wakende
staat, innig verbonden met het Zelf, heet samādhi.
Er zijn verschillende stadia van samādhi. Wanneer de Zelfgewaarwording als
gevolg van mentale onrust slechts door voortdurende inspanning in stand wordt
gehouden dan heet dit savikalpa samādhi. Het verblijven in savikalpa samādhi
is afhankelijk van de inspanning die gedaan wordt. Het onderscheid tussen de
kenner, het kennen en het gekende is nog niet verdwenen. Wanneer de mentale
onrust geheel afwezig is heet het nirvikalpa samādhi. Hierbij zijn de zintuigen
inactief en gedachten zijn totaal afwezig. Er is geen differentiatie en geen
enkele inspanning, het is puur bewustzijn dat het vermogen heeft zowel kennis
als onwetendheid te verlichten; het is voorbij licht en duisternis.
Bij nirvikalpa samādhi worden twee gradaties onderscheiden: kevala nirvikalpa
samādhi en sahaja nirvikalpa samādhi. Bij kevala nirvikalpa samādhi is er een
tijdelijke maar moeiteloze Zelf-gewaarwording, maar het ego is niet geheel
verdwenen. Er is een tijdelijke gewaarwording van het Zelf zonder lichaamsbewustzijn. Men kan bij deze staat niet in de wereld functioneren daar de
zintuiglijke waarneming afwezig is. Als het lichaamsbewustzijn terugkeert
komt het ego weer naar boven en bevindt men zich in dualiteit. Kevala
nirvikalpa samādhi kan reeds in het tanumānasā290 stadium ervaren worden.

289

“Talks with Ramaṇa Maharṣi”, Ramanasramam, 1989, Tiruvannamalai, India.
De stadia van kennis (jñānabhūmika) zijn (1) śubecchā (verlangen naar verlichting), (2)
vicāraṇa (onderzoek, horen en reflecteren), (3) tanumanasā (verfijnde geest), (4) sattvāpatti
(zelfrealisatie), (5) asaṁsakti (totale onthechtheid), (6) padārthābhāvanā (het absolute nietwaarnemen van objecten), (7) turyagā (voorbij woorden). De zes kwaliteiten, onderscheidingsvermogen, onthechting en verlangen naar bevrijding (zie de verzen 19 en verder) gaan
aan het eerste stadium (śubecchā) vooraf. Zij die de laatste vier stadia hebben bereikt worden
respectievelijk brahmavit, brahmavidvara, brahmavidvaria en brahmavidvariṣṭha genoemd.
290
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In sahaja nirvikalpa samādhi is de jñāni voorgoed vrij van zijn ego. Sahaja
betekent ‘natuurlijk’ en nirvikalpa betekent ‘zonder differentiatie’. Hij die deze
toestand heeft bereikt is in staat in de wereld te functioneren als een gewoon
mens. Wetende dat hij het Zelf is, ziet de jñāni geen verschil tussen hemzelf en
anderen of de wereld. Voor hem is alles een manifestatie van het Zelf.
Het onderscheid tussen kevala nirvikalpa samādhi en sahaja nirvikalpa
samādhi wordt geïllustreerd door een emmer die volledig in water is
ondergedompeld. Bij kevala nirvikalpa samādhi is het touw nog altijd aan de
katrol bevestigd en de emmer kan uit het water getrokken worden. Bij sahaja
nirvikalpa samādhi is de geest geheel in het Zelf verzonken zoals de emmer die
met touw en al in de diepte verzonken is: niets blijf er over om hem naar de
wereld terug te brengen.
Er is ook een onderscheid tussen externe en interne samādhi: externe nirvikalpa samādhi bijvoorbeeld, is het verblijven in de werkelijkheid terwijl de
wereld wordt waargenomen maar zonder innerlijk erdoor te worden beroerd.
Het is de stilte van de golfloze oceaan. Bij interne nirvikalpa samādhi is er geen
lichaams-bewustzijn.
De beschrijving van de verschillende stadia van samādhi is in het onderstaande
schema overzichtelijk weergegeven.
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Stadia van samādhi
SAVIKALPA SAMĀDHI

NIRVIKALPA SAMĀDHI

Externe (bāhya)

Interne (antar)

Externe (bāhya)

Interne (antar)

(dṛśyānuvidha)291
Het denken
springt van het
ene object naar
het andere. Houd
het gevestigd in
de waarheid
daarachter.

De geest wordt
gekweld door
begeerte, boosheid
enz. Zie waaruit
zij oprijzen en
waaruit zij
bestaan. Houd vast
aan hun oorsprong
(bron).

Opgaan in de Ene
Werkelijkheid die
ten grondslag ligt
aan alle verschijnselen en zich niet
bewust zijn van de
voorbijgaande
manifestaties.

Opgaan in het
meest innerlijke
Zijn dat de Ene
Werkelijkheid is,
waaruit alle
gedachten enz.
oprijzen, en zich
van niets anders
bewust zijn.

(śābdānuvidha)292
Er zijn externe
verschijnselen
waarvan gezegd
wordt dat hun
oorsprong bij de
Ene Werkelijkheid ligt. Zoek
deze op en houd
daaraan vast.

Er zijn allerlei
soorten gedachten
die uit de innerlijke werkelijkheid
oprijzen en zich
manifesteren.
Houd vast aan die
werkelijkheid.

Deze staat wordt
vergeleken met de
oceaan waarvan
het water zonder
golven, rustig en
kalm is.

Deze staat wordt
vergeleken met
een vlam die niet
bewogen wordt
door luchtstromen en maar
standvastig blijft
branden.

Al deze vier soorten van savikalpa
samādhi worden met inspanning
bereikt.

291
292

Meegaand met objecten.
Meegaand met verbale begrippen.

Wanneer deze soorten van nirvikalpa
samādhi zonder inspanning bereikt
zijn, en er gezien wordt dat de golfloze
oceaan van externe samādhi en de
standvastige vlammen van interne
samādhi identiek zijn, wordt deze staat
sahaja nirvikalpa samādhi genoemd.
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Aanhangsel 3
Adi Sankaracharya's Viveka-Chudamani
Translated by Swami Madhavananda - Published by Advaita Ashram, Kolkatta
1. I bow to Govinda, whose nature is Bliss Supreme, who is the Sadguru, who can be
known only from the import of all Vedānta, and who is beyond the reach of speech and
mind.
2. For all beings a human birth is difficult to obtain, more so is a male body; rarer than
that is Brahmanahood; rarer still is the attachment to the path of Vedic religion; higher
than this is erudition in the scriptures; discrimination between the Self and notSelf, Realisation, and continuing in a state of identity with Brahman – these come next
in order. (This kind of) Mukti (Liberation) is not to be attained except through the wellearned merits of a hundred crore of births.
3. These are three things which are rare indeed and are due to the grace of God –
namely, a human birth, the longing for Liberation, and the protecting care of a perfected
sage.
4. The man who, having by some means obtained a human birth, with a male body and
mastery of the Vedas to boot, is foolish enough not to exert himself for self-liberation,
verily commits suicide, for he kills himself by clinging to things unreal.
5. What greater fool is there than the man who having obtained a rare human body, and
a masculine body too, neglects to achieve the real end of this life ?
6. Let people quote the Scriptures and sacrifice to the gods, let them perform rituals and
worship the deities, but there is no Liberation without the realisation of one’s identity
with the Atman, no, not even in the lifetime of a hundred Brahmas put together.
7. There is no hope of immortality by means of riches – such indeed is the declaration of
the Vedas. Hence it is clear that works cannot be the cause of Liberation.
8. Therefore the man of learning should strive his best for Liberation, having renounced
his desire for pleasures from external objects, duly approaching a good and generous
preceptor, and fixing his mind on the truth inculcated by him.
9. Having attained the Yogarudha state, one should recover oneself, immersed in the sea
of birth and death by means of devotion to right discrimination.
10. Let the wise and erudite man, having commenced the practice of the realisation of
the Atman give up all works and try to cut loose the bonds of birth and death.
11. Work leads to purification of the mind, not to perception of the Reality. The
realisation of Truth is brought about by discrimination and not in the least by ten million
of acts.
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Translation Swāmī Mādhavānanda

12. By adequate reasoning the conviction of the reality about the rope is gained, which
puts an end to the great fear and misery caused by the snake worked up in the deluded
mind.
13. The conviction of the Truth is seen to proceed from reasoning upon the salutary
counsel of the wise, and not by bathing in the sacred waters, nor by gifts, nor by a
hundred Pranayamas (control of the vital force).
14. Success depends essentially on a qualified aspirant; time, place and other such
means are but auxiliaries in this regard.
15. Hence the seeker after the Reality of the Atman should take to reasoning, after duly
approaching the Guru – who should be the best of the knowers of Brahman, and an
ocean of mercy.
16. An intelligent and learned man skilled in arguing in favour of the Scriptures and in
refuting counter-arguments against them – one who has got the above characteristics is
the fit recipient of the knowledge of the Atman.
17. The man who discriminates between the Real and the unreal, whose mind is turned
away from the unreal, who possesses calmness and the allied virtues, and who is longing
for Liberation, is alone considered qualified to enquire after Brahman.
18. Regarding this, sages have spoken of four means of attainment, which alone being
present, the devotion to Brahman succeeds, and in the absence of which, it fails.
19. First is enumerated discrimination between the Real and the unreal; next comes
aversion to the enjoyment of fruits (of one’s actions) here and hereafter; (next is) the
group of six attributes, viz. calmness and the rest; and (last) is clearly the yearning
for Liberation.
20. A firm conviction of the mind to the effect that Brahman is real and the universe
unreal, is designated as discrimination (Viveka) between the Real and the unreal.
21. Vairagya or renunciation is the desire to give up all transitory enjoyments (ranging)
from those of an (animate) body to those of Brahmahood (having already known their
defects) from observation, instruction and so forth.
22. The resting of the mind steadfastly on its Goal (viz. Brahman) after having detached
itself from manifold sense-objects by continually observing their defects, is called
Shama or calmness.
23. Turning both kinds of sense-organs away from sense-objects and placing them in
their respective centres, is called Dama or self-control. The best Uparati or selfwithdrawal consists in the mind-function ceasing to be affected by external objects.
24. The bearing of all afflictions without caring to redress them, being free (at the same
time) from anxiety or lament on their score, is called Titiksha or forbearance.
25. Acceptance by firm judgment as true of what the Scriptures and the Guru instruct, is
called by sages Shraddha or faith, by means of which the Reality is perceived.
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26. Not the mere indulgence of thought (in curiosity) but the constant concentration of
the intellect (or the affirming faculty) on the ever-pure Brahman, is what is called
Samadhana or self-settledness.
27. Mumukshuta or yearning for Freedom is the desire to free oneself, by realising one’s
true nature, from all bondages from that of egoism to that of the body – bondages
superimposed by Ignorance.
28. Even though torpid or mediocre, this yearning for Freedom, through the grace of the
Guru, may bear fruit (being developed) by means of Vairagya (renunciation), Shama
(calmness), and so on.
29. In his case, verily, whose renunciation and yearning for Freedom are intense,
calmness and the other practices have (really) their meaning and bear fruit.
30. Where (however) this renunciation and yearning for Freedom are torpid, there
calmness and the other practices are as mere appearances, like water in a desert.
31. Among things conducive to Liberation, devotion (Bhakti) holds the supreme place.
The seeking after one’s real nature is designated as devotion.
32. Others maintain that the inquiry into the truth of one’s own self is devotion. The
inquirer about the truth of the Atman who is possessed of the above-mentioned means of
attainment should approach a wise preceptor, who confers emancipation from bondage.
33. Who is versed in the Vedas, sinless, unsmitten by desire and a knower of Brahman
par excellence, who has withdrawn himself into Brahman; who is calm, like fire that has
consumed its fuel, who is a boundless reservoir of mercy that knows no reason, and
a friend of all good people who prostrate themselves before him.
34. Worshipping that Guru with devotion, and approaching him, when he is pleased
with prostration, humility and service, (he) should ask him what he has got to know:
35. O Master, O friend of those that bow to thee, thou ocean of mercy, I bow to thee;
save me, fallen as I am into this sea of birth and death, with a straightforward glance of
thine eye, which sheds nectar-like grace supreme.
36. Save me from death, afflicted as I am by the unquenchable fire of this world-forest,
and shaken violently by the winds of an untoward lot, terrified and (so) seeking refuge
in thee, for I do not know of any other man with whom to seek shelter.
37. There are good souls, calm and magnanimous, who do good to others as does the
spring, and who, having themselves crossed this dreadful ocean of birth and death, help
others also to cross the same, without any motive whatsoever.
38. It is the very nature of the magnanimous to move of their own accord towards
removing others’ troubles. Here, for instance, is the moon who, as everybody knows,
voluntarily saves the earth parched by the flaming rays of the sun.
39. O Lord, with thy nectar-like speech, sweetened by the enjoyment of the elixir-like
bliss of Brahman, pure, cooling to a degree, issuing in streams from thy lips as from a
pitcher, and delightful to the ear – do thou sprinkle me who am tormented by
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worldly afflictions as by the tongues of a forest-fire. Blessed are those on whom even a
passing glance of thy eye lights, accepting them as thine own.
40. How to cross this ocean of phenomenal existence, what is to be my fate, and which
of the means should I adopt – as to these I know nothing. Condescend to save me, O
Lord, and describe at length how to put an end to the misery of this relative existence.
41. As he speaks thus, tormented by the afflictions of the world – which is like a forest
on fire – and seeking his protection, the saint eyes him with a glance softened with pity
and spontaneously bids him give up all fear.
42. To him who has sought his protection, thirsting for Liberation, who duly obeys the
injunctions of the Scriptures, who is of a serene mind, and endowed with calmness – (to
such a one) the sage proceeds to inculcate the truth out of sheer grace.
43. Fear not, O learned one, there is no death for thee; there is a means of crossing this
sea of relative existence; that very way by which sages have gone beyond it, I shall
inculcate to thee.
44. There is a sovereign means which puts an end to the fear of relative existence;
through that thou wilt cross the sea of Samsara and attain the supreme bliss.
45. Reasoning on the meaning of the Vedānta leads to efficient knowledge, which is
immediately followed by the total annihilation of the misery born of relative existence.
46. Faith (Shraddha), devotion and the Yoga of meditation – these are mentioned by the
Shruti as the immediate factors of Liberation in the case of a seeker; whoever abides in
these gets Liberation from the bondage of the body, which is the conjuring of Ignorance.
47. It is verily through the touch of Ignorance that thou who art the Supreme Self findest
thyself under the bondage of the non-Self, whence alone proceeds the round of births
and deaths. The fire of knowledge, kindled by the discrimination between these
two, burns up the effects of Ignorance together with their root.
48. Condescend to listen, O Master, to the question I am putting (to thee). I shall be
gratified to hear a reply to the same from thy lips.
49. What is bondage, forsooth ? How has it come (upon the Self) ? How does it continue
to exist ? How is one freed from it ? What is this non-Self ? And who is the Supreme
Self ? And how can one discriminate between them ? -- Do tell me about all these.
50. The Guru replied: Blessed art thou ! Thou hast achieved thy life’s end and hast
sanctified thy family, that thou wishest to attain Brahmanhood by getting free from the
bondage of Ignorance !
51. A father has got his sons and others to free him from his debts, but he has got none
but himself to remove his bondage.
52. Trouble such as that caused by a load on the head can be removed by others, but
none but one’s own self can put a stop to the pain which is caused by hunger and the
like.
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53. The patient who takes (the proper) diet and medicine is alone seen to recover
completely – not through work done by others.
54. The true nature of things is to be known personally, through the eye of clear
illumination, and not through a sage: what the moon exactly is, is to be known with
one’s own eyes; can others make him know it ?
55. Who but one’s own self can get rid of the bondage caused by the fetters of
Ignorance, desire, action and the like, aye even in a hundred crore of cycles ?
56. Neither by Yoga, nor by Sankhya, nor by work, nor by learning, but by the
realisation of one's identity with Brahman is Liberation possible, and by no other means.
57. The beauty of a guitar’s form and the skill of playing on its chords serve merely to
please a few persons; they do not suffice to confer sovereignty.
58. Loud speech consisting of a shower of words, the skill in expounding the Scriptures,
and likewise erudition - these merely bring on a little personal enjoyment to the scholar,
but are no good for Liberation.
59. The study of the Scriptures is useless so long as the highest Truth is unknown, and it
is equally useless when the highest Truth has already been known.
60. The Scriptures consisting of many words are a dense forest which merely causes the
mind to ramble. Hence men of wisdom should earnestly set about knowing the true
nature of the Self.
61. For one who has been bitten by the serpent of Ignorance, the only remedy is the
knowledge of Brahman. Of what avail are the Vedas and (other) Scriptures, Mantras
(sacred formulae) and medicines to such a one ?
62. A disease does not leave off if one simply utter the name of the medicine, without
taking it; (similarly) without direct realisation one cannot be liberated by the mere
utterance of the word Brahman.
63. Without causing the objective universe to vanish and without knowing the truth of
the Self, how is one to achieve Liberation by the mere utterance of the word Brahman ?
-- It would result merely in an effort of speech.
64. Without killing one’s enemies, and possessing oneself of the splendour of the entire
surrounding region, one cannot claim to be an emperor by merely saying, ‘I am an
emperor’.
65. As a treasure hidden underground requires (for its extraction) competent instruction,
excavation, the removal of stones and other such things lying above it and (finally)
grasping, but never comes out by being (merely) called out by name, so the transparent
Truth of the self, which is hidden by Maya and its effects, is to be attained through the
instructions of a knower of Brahman, followed by reflection, meditation and so forth,
but not through perverted arguments.
66. Therefore the wise should, as in the case of disease and the like, personally strive by
all the means in their power to be free from the bondage of repeated births and deaths.
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67. The question that thou hast asked today is excellent, approved by those versed in
the Scriptures, aphoristic, pregnant with meaning and fit to be known by the seekers
after Liberation.
68. Listen attentively, O learned one, to what I am going to say. By listening to it thou
shalt be instantly free from the bondage of Samsara.
69. The first step to Liberation is the extreme aversion to all perishable things, then
follow calmness, self-control, forbearance, and the utter relinquishment of all work
enjoined in the Scriptures.
70. Then come hearing, reflection on that, and long, constant and unbroken meditation
on the Truth for the Muni. After that the learned seeker attains the supreme Nirvikalpa
state and realises the bliss of Nirvana even in this life.
71. Now I am going to tell thee fully about what thou oughtst to know – the
discrimination between the Self and the non-Self. Listen to it and decide about it in thy
mind.
72. Composed of the seven ingredients, viz. marrow, bones, fat, flesh, blood, skin and
cuticle, and consisting of the following limbs and their parts – legs, thighs, the chest,
arms, the back and the head:
73. This body, reputed to be the abode of the delusion of ‘I and mine’, is designated by
sages as the gross body. The sky, air, fire, water and earth are subtle elements. They –
74. Being united with parts of one another and becoming gross, (they) form the gross
body. And their subtle essences form sense-objects – the group of five such as sound,
which conduce to the happiness of the experiencer, the individual soul.
75. Those fools who are tied to these sense-objects by the stout cord of attachment, so
very difficult to snap, come and depart, up and down, carried amain by the powerful
emissary of their past action.
76. The deer, the elephant, the moth, the fish and the black-bee – these five have died,
being tied to one or other of the five senses, viz. sound etc., through their own
attachment. What then is in store for man who is attached to all these five.
77. Sense-objects are even more virulent in their evil effects than the poison of the
cobra. Poison kills one who takes it, but those others kill one who even looks at them
through the eyes.
78. He who is free from the terrible snare of the hankering after sense-objects, so very
difficult to get rid of, is alone fit for Liberation, and none else – even though he be
versed in all the six Shastras.
79. The shark of hankering catches by the throat those seekers after Liberation who have
got only an apparent dispassion (Vairagya) and are trying to cross the ocean of samsara
(relative existence), and violently snatching them away, drowns them half-way.
80. He who has killed the shark known as sense-object with the sword of mature
dispassion, crosses the ocean of Samsara, free from all obstacles.
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81. Know that death quickly overtakes the stupid man who walks along the dreadful
ways of sense-pleasure; whereas one who walks in accordance with the instructions of a
well-wishing and worthy Guru, as also with his own reasoning, achieves his end – know
this to be true.
82. If indeed thou hast a craving for Liberation, shun sense-objects from a good distance
as thou wouldst do poison, and always cultivate carefully the nectar-like virtues of
contentment, compassion, forgiveness, straight-forwardness, calmness and self-control.
83. Whoever leaves aside what should always be attempted, viz. emancipation from the
bondage of Ignorance without beginning, and passionately seeks to nourish this body,
which is an object for others to enjoy, commits suicide thereby.
84. Whoever seeks to realise the Self by devoting himself to the nourishment of the
body, proceeds to cross a river by catching hold of a crocodile, mistaking it for a log.
85. So for a seeker after Liberation the infatuation over things like the body is a dire
death. He who has thoroughly conquered this deserves the state of Freedom.
86. Conquer the dire death of infatuation over thy body, wife, children etc., -conquering which the sages reach that Supreme State of Vishnu.
87. This gross body is to be deprecated, for it consists of the skin, flesh, blood, arteries
and veins, fat, marrow and bones, and is full of other offensive things.
88. The gross body is produced by one’s past actions out of the gross elements formed
by the union of the subtle elements with each other, and is the medium of experience for
the soul. That is its waking state in which it perceives gross objects.
89. Identifying itself with this form, the individual soul, though separate, enjoys gross
objects, such as garlands and sandal-paste, by means of the external organs. Hence this
body has its fullest play in the waking state.
90. Know this gross body to be like a house to the householder, on which rests man’s
entire dealing with the external world.
91. Birth, decay and death are the various characteristics of the gross body, as also
stoutness etc., childhood etc., are its different conditions; it has got various restrictions
regarding castes and orders of life; it is subject to various diseases, and meets
with different kinds of treatment, such as worship, insult and high honours.
92. The ears, skin, eyes, nose and tongue are organs of knowledge, for they help us to
cognise objects; the vocal organs, hands, legs, etc., are organs of action, owing to their
tendency to work.
93-94. The inner organ (Antahkarana) is called Manas, Buddhi, ego or Chitta, according
to their respective functions: Manas, from its considering the pros and cons of a thing;
Buddhi, from its property of determining the truth of objects; the ego, from
its identification with this body as one’s own self; and Chitta, from its function of
remembering things it is interested in.
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95. One and the same Prana (vital force) becomes Prana, Apana, Vyana, Udana and
Samana according to their diversity of functions and modifications, like gold, water, etc.
96. The five organs of action such as speech, the five organs of knowledge such as the
ear, the group of five Pranas, the five elements ending with the ether, together with
Buddhi and the rest as also Nescience, desire and action – these eight "cities" make up
what is called the subtle body.
97. Listen – this subtle body, called also the Linga body, is produced out of the elements
before their subdividing and combining with each other, is possessed of latent
impressions and causes the soul to experience the fruits of its past actions. It is
a beginningless superimposition on the soul brought on by its own ignorance.
98-99. Dream is a state of the soul distinct from the waking state, where it shines by
itself. In dreams Buddhi, by itself, takes on the role of the agent and the like, owing to
various latent impressions of the waking state, while the supreme Atman shines in Its
own glory – with Buddhi as Its only superimposition, the witness of everything, and is
not touched by the least work that Buddhi does. As It is wholly unattached, It is not
touched by any work that Its superimpositions may perform.
100. This subtle body is the instrument for all activities of the Atman, who is
Knowledge Absolute, like the adze and other tools of a carpenter. Therefore this Atman
is perfectly unattached.
101. Blindness, weakness and sharpness are conditions of the eye, due merely to its
fitness or defectiveness; so are deafness, dumbness, etc., of the ear and so forth – but
never of the Atman, the Knower.
102. Inhalation and exhalation, yawning, sneezing, secretion, leaving this body, etc., are
called by experts functions of Prana and the rest, while hunger and thirst are
characteristics of Prana proper.
103. The inner organ (mind) has its seat in the organs such as the eye, as well as in the
body, identifying with them and endued with a reflection of the Atman.
104. Know that it is egoism which, identifying itself with the body, becomes the doer or
experiencer, and in conjunction with the Gunas such as the Sattva, assumes the three
different states.
105. When sense-objects are favourable it becomes happy, and it becomes miserable
when the case is contrary. So happiness and misery are characteristics of egoism, and
not of the ever-blissful Atman.
106. Sense-objects are pleasurable only as dependent on the Atman manifesting through
them, and not independently, because the Atman is by Its very nature the most beloved
of all. Therefore the Atman is ever blissful, and never suffers misery.
107. That in profound sleep we experience the bliss of the Atman independent of senseobjects, is clearly attested by the Shruti, direct perception, tradition and inference.
108. Avidya (Nescience) or Maya, called also the Undifferentiated, is the power of the
Lord. She is without beginning, is made up of the three Gunas and is superior to the
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effects (as their cause). She is to be inferred by one of clear intellect only from the
effects She produces. It is She who brings forth this whole universe.
109. She is neither existent nor non-existent nor partaking of both characters; neither
same nor different nor both; neither composed of parts nor an indivisible whole nor
both. She is most wonderful and cannot be described in words.
110. Maya can be destroyed by the realisation of the pure Brahman, the one without a
second, just as the mistaken idea of a snake is removed by the discrimination of the
rope. She has her Gunas as Rajas, Tamas and Sattva, named after their
respective functions.
111. Rajas has its Vikshepa-Shakti or projecting power, which is of the nature of an
activity, and from which this primeval flow of activity has emanated. From this also,
mental modifications such as attachment and grief are continually produced.
112. Lust, anger, avarice, arrogance, spite, egoism, envy, jealousy, etc., -- these are the
dire attributes of Rajas, from which the worldly tendency of man is produced. Therefore
Rajas is a cause of bondage.
113. Avriti or the veiling power is the power of Tamas, which makes things appear
other than what they are. It is this that causes man’s repeated transmigrations, and starts
the action of the projecting power (Vikshepa).
114. Even wise and learned men and men who are clever and adept in the vision of the
exceedingly subtle Atman, are overpowered by Tamas and do not understand the
Atman, even though clearly explained in various ways. What is simply superimposed
by delusion, they consider as true, and attach themselves to its effects. Alas ! How
powerful is the great Avriti Shakti of dreadful Tamas!
115. Absence of the right judgment, or contrary judgment, want of definite belief and
doubt – these certainly never desert one who has any connection with this veiling
power, and then the projecting power gives ceaseless trouble.
116. Ignorance, lassitude, dullness, sleep, inadvertence, stupidity, etc., are attributes of
Tamas. One tied to these does not comprehend anything, but remains like one asleep or
like a stock or stone.
117. Pure Sattva is (clear) like water, yet in conjunction with Rajas and Tamas it makes
for transmigration. The reality of the Atman becomes reflected in Sattva and like the sun
reveals the entire world of matter.
118. The traits of mixed Sattva are an utter absence of pride etc., and Niyama, Yama,
etc., as well as faith, devotion, yearning for Liberation, the divine tendencies and turning
away from the unreal.
119. The traits of pure Sattva are cheerfulness, the realisation of one’s own Self,
supreme peace, contentment, bliss, and steady devotion to the Atman, by which the
aspirant enjoys bliss everlasting.
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120. This Undifferentiated, spoken of as the compound of the three Gunas, is the causal
body of the soul. Profound sleep is its special state, in which the functions of the mind
and all its organs are suspended.
121. Profound sleep is the cessation of all kinds of perception, in which the mind
remains in a subtle seed-like form. The test of this is the universal verdict, "I did not
know anything then".
122. The body, organs, Pranas, Manas, egoism, etc., all modifications, the sense-objects,
pleasure and the rest, the gross elements such as the ether, in fact, the whole universe,
up to the Undifferentiated – all this is the non-Self.
123. From Mahat down to the gross body everything is the effect of Maya: These and
Maya itself know thou to be the non-Self, and therefore unreal like the mirage in a
desert.
124. Now I am going to tell thee of the real nature of the supreme Self, realising which
man is freed from bondage and attains Liberation.
125. There is some Absolute Entity, the eternal substratum of the consciousness of
egoism, the witness of the three states, and distinct from the five sheaths or coverings:
126. Which knows everything that happens in the waking state, in dream and in
profound sleep; which is aware of the presence or absence of the mind and its functions;
and which is the background of the notion of egoism. – This is That.
127. Which Itself sees all, but which no one beholds, which illumines the intellect etc.,
but which they cannot illumine. – This is That.
128. By which this universe is pervaded, but which nothing pervades, which shining, all
this (universe) shines as Its reflection. – This is That.
129. By whose very presence the body, the organs, mind and intellect keep to their
respective spheres of action, like servants !
130. By which everything from egoism down to the body, the sense-objects and
pleasure etc., is known as palpably as a jar – for It is the essence of Eternal Knowledge.
131. This is the innermost Self, the primeval Purusha (Being), whose essence is the
constant realisation of infinite Bliss, which is ever the same, yet reflecting through the
different mental modifications, and commanded by which the organs and Pranas
perform their functions.
132. In this very body, in the mind full of Sattva, in the secret chamber of the intellect,
in the Akasha known as the Unmanifested, the Atman, of charming splendour, shines
like the sun aloft, manifesting this universe through Its own effulgence.
133. The Knower of the modifications of mind and egoism, and of the activities of the
body, the organs and Pranas, apparently taking their forms, like the fire in a ball of iron;
It neither acts nor is subject to change in the least.
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134. It is neither born nor dies, It neither grows nor decays, nor does It undergo any
change, being eternal. It does not cease to exist even when this body is destroyed, like
the sky in a jar (after it is broken), for It is independent.
135. The Supreme Self, different from the Prakriti and its modifications, of the essence
of Pure Knowledge, and Absolute, directly manifests this entire gross and subtle
universe, in the waking and other states, as the substratum of the persistent sense
of egoism, and manifests Itself as the Witness of the Buddhi, the determinative faculty.
136.By means of a regulated mind and the purified intellect (Buddhi), realise directly
thy own Self in the body so as to identify thyself with It, cross the boundless ocean of
Samsara whose waves are birth and death, and firmly established in Brahman as
thy own essence, be blessed.
137. Identifying the Self with this non-Self – this is the bondage of man, which is due to
his ignorance, and brings in its train the miseries of birth and death. It is through this
that one considers this evanescent body as real, and identifying oneself with
it, nourishes, bathes, and preserves it by means of (agreeable) sense-objects, by which
he becomes bound as the caterpillar by the threads of its cocoon.
138. One who is overpowered by ignorance mistakes a thing for what it is not; It is the
absence of discrimination that causes one to mistake a snake for a rope, and great
dangers overtake him when he seizes it through that wrong notion. Hence, listen, my
friend, it is the mistaking of transitory things as real that constitutes bondage.
139. This veiling power (Avriti), which preponderates in ignorance, covers the Self,
whose glories are infinite and which manifests Itself through the power of knowledge,
indivisible, eternal and one without a second – as Rahu does the orb of the sun.
140. When his own Self, endowed with the purest splendour, is hidden from view, a
man through ignorance falsely identifies himself with this body, which is the non-Self.
And then the great power of rajas called the projecting power sorely afflicts him through
the binding fetters of lust, anger, etc.,
141. The man of perverted intellect, having his Self-knowledge swallowed up by the
shark of utter ignorance, himself imitates the various states of the intellect (Buddhi), as
that is Its superimposed attribute, and drifts up and down in this boundless ocean
of Samsara which is full of the poison of sense-enjoyment, now sinking, now rising – a
miserable fate indeed!
142. As layers of clouds generated by the sun’s rays cover the sun and alone appear (in
the sky), so egoism generated by the Self, covers the reality of the Self and appears by
itself.
143. Just as, on a cloudy day, when the sun is swallowed up by dense clouds, violent
cold blasts trouble them, so when the Atman is hidden by intense ignorance, the
dreadful Vikshepa Shakti (projecting power) afflicts the foolish man with numerous
griefs.
144. It is from these two powers that man’s bondage has proceeded – beguiled by which
he mistakes the body for the Self and wanders (from body to body).
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145. Of the tree of Samsara ignorance is the seed, the identification with the body is its
sprout, attachment its tender leaves, work its water, the body its trunk, the vital forces its
branches, the organs its twigs, the sense-objects its flowers, various miseries due
to diverse works are its fruits, and the individual soul is the bird on it.
146. This bondage of the non-Self springs from ignorance, is self-caused, and is
described as without beginning and end. It subjects one to the long train of miseries such
as birth, death, disease and decrepitude.
147. This bondage can be destroyed neither by weapons nor by wind, nor by fire, nor by
millions of acts – by nothing except the wonderful sword of knowledge that comes of
discrimination, sharpened by the grace of the Lord.
148. One who is passionately devoted to the authority of the Shrutis acquires steadiness
in his Svadharma, which alone conduces to the purity of his mind. The man of pure
mind realises the Supreme Self, and by this alone Samsara with its root is destroyed.
149. Covered by the five sheaths – the material one and the rest – which are the products
of Its own power, the Self ceases to appear, like the water of a tank by its accumulation
of sedge.
150. On the removal of that sedge the perfectly pure water that allays the pangs of thirst
and gives immediate joy, appears unobstructed before the man.
151. When all the five sheaths have been eliminated, the Self of man appears – pure, of
the essence of everlasting and unalloyed bliss, indwelling, supreme and self-effulgent.
152. To remove his bondage the wise man should discriminate between the Self and the
non-Self. By that alone he comes to know his own Self as Existence-Knowledge-Bliss
Absolute and becomes happy.
153. He indeed is free who discriminates between all sense-objects and the indwelling,
unattached and inactive Self – as one separates a stalk of grass from its enveloping
sheath – and merging everything in It, remains in a state of identity with That.
154. This body of ours is the product of food and comprises the material sheath; it lives
on food and dies without it; it is a mass of skin, flesh, blood, bones and filth, and can
never be the eternally pure, self-existent Atman.
155. It does not exist prior to inception or posterior to dissolution, but lasts only for a
short (intervening) period; its virtues are transient, and it is changeful by nature; it is
manifold, inert, and is a sense-object, like a jar; how can it be one’s own Self,
the Witness of changes in all things ?
156. The body, consisting of arms, legs, etc., cannot be the Atman, for one continues to
live even when particular limbs are gone, and the different functions of the organism
also remain intact. The body which is subject to another’s rule cannot be the Self
which is the Ruler of all.
157. That the Atman as the abiding Reality is different from the body, its characteristics,
its activities, its states, etc., of which It is the witness, is self-evident.
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158. How can the body, being a pack of bones, covered with flesh, full of filth and
highly impure, be the self-existent Atman, the Knower, which is ever distinct from it ?
159. It is the foolish man who identifies himself with a mass of skin, flesh, fat, bones
and filth, while the man of discrimination knows his own Self, the only Reality that
there is, as distinct from the body.
160. The stupid man thinks he is the body, the book-learned man identifies himself with
the mixture of body and soul, while the sage possessed of realisation due to
discrimination looks upon the eternal Atman as his Self, and thinks, "I am Brahman".
161. O foolish person, cease to identify thyself with this bundle of skin, flesh, fat, bones
and filth, and identify thyself instead with the Absolute Brahman, the Self of all, and
thus attain to supreme Peace.
162. As long as the book-learned man does not give up his mistaken identification with
the body, organs, etc., which are unreal, there is no talk of emancipation for him, even if
he be ever so erudite in the Vedānta philosophy.
163. Just as thou dost not identify thyself with the shadow-body, the image-body, the
dream-body, or the body thou hast in the imaginations of thy heart, cease thou to do
likewise with the living body also.
164. Identifications with the body alone is the root that produces the misery of birth etc.,
of people who are attached to the unreal; therefore destroy thou this with the utmost
care. When this identification caused by the mind is given up, there is no more
chance for rebirth.
165. The Prana, with which we are all familiar, coupled with the five organs of action,
forms the vital sheath, permeated by which the material sheath engages itself in all
activities as if it were living.
166. Neither is the vital sheath the Self – because it is a modification of Vayu, and like
the air it enters into and comes out of the body, and because it never knows in the least
either its own weal and woe or those of others, being eternally dependent on the Self.
167. The organs of knowledge together with the mind form the mental sheath – the
cause of the diversity of things such as "I" and "mine". It is powerful and endued with
the faculty of creating differences of name etc., It manifests itself as permeating
the preceding, i.e. the vital sheath.
168. The mental sheath is the (sacrificial) fire which, fed with the fuel of numerous
desires by the five sense-organs which serve as priests, and set ablaze by the senseobjects which act as the stream of oblations, brings about this phenomenal universe.
169. There is no Ignorance (Avidya) outside the mind. The mind alone is Avidya, the
cause of the bondage of transmigration. When that is destroyed, all else is destroyed,
and when it is manifested, everything else is manifested.
170. In dreams, when there is no actual contact with the external world, the mind alone
creates the whole universe consisting of the experiencer etc. Similarly in the waking
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state also; there is no difference. Therefore all this (phenomenal universe) is the
projection of the mind.
171. In dreamless sleep, when the mind is reduced to its causal state, there exists
nothing (for the person asleep), as is evident from universal experience. Hence man’s
relative existence is simply the creation of his mind, and has no objective reality.
172. Clouds are brought in by the wind and again driven away by the same agency.
Similarly, man’s bondage is caused by the mind, and Liberation too is caused by that
alone.
173. It (first) creates an attachment in man for the body and all other sense-objects, and
binds him through that attachment like a beast by means of ropes. Afterwards, the
selfsame mind creates in the individual an utter distaste for these sense-objects as if
they were poison, and frees him from the bondage.
174. Therefore the mind is the only cause that brings about man’s bondage or
Liberation: when tainted by the effects of Rajas it leads to bondage, and when pure and
divested of the Rajas and Tamas elements it conduces to Liberation.
175. Attaining purity through a preponderance of discrimination and renunciation, the
mind makes for Liberation. Hence the wise seeker after Liberation must first strengthen
these two.
176. In the forest-tract of sense-pleasures there prowls a huge tiger called the mind. Let
good people who have a longing for Liberation never go there.
177. The mind continually produces for the experiencer all sense-objects without
exception, whether perceived as gross or fine, the differences of body, caste, order of
life, and tribe, as well as the varieties of qualification, action, means and results.
178. Deluding the Jiva, which is unattached Pure Intelligence, and binding it by the ties
of body, organs and Pranas, the mind causes it to wander, with ideas of "I" and "mine",
amidst the varied enjoyment of results achieved by itself.
179. Man’s transmigration is due to the evil of superimposition, and the bondage of
superimposition is created by the mind alone. It is this that causes the misery of birth
etc., for the man of non-discrimination who is tainted by Rajas and Tamas.
180. Hence sages who have fathomed its secret have designated the mind as Avidya or
ignorance, by which alone the universe is moved to and fro, like masses of clouds by the
wind.
181. Therefore the seeker after Liberation must carefully purify the mind. When this is
purified, Liberation is as easy of access as a fruit on the palm of one’s hand.
182. He who by means of one-pointed devotion to Liberation roots out the attachment to
sense-objects, renounces all actions, and with faith in the Real Brahman regularly
practices hearing, etc., succeeds in purging the Rajasika nature of the intellect.
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183. Neither can the mental sheath be the Supreme Self, because it has a beginning and
an end, is subject to modifications, is characterised by pain and suffering and is an
object; whereas the subject can never be identified with the objects of knowledge.
184. The Buddhi with its modifications and the organs of knowledge, forms the
Vijnanamaya Kosha or knowledge sheath, of the agent, having the characteristics which
is the cause of man’s transmigration.
185. This knowledge sheath, which seems to be followed by a reflection of the power of
the Chit, is a modification of the Prakriti, is endowed with the function of knowledge,
and always wholly identifies itself with the body, organs, etc.
186-187. It is without beginning, characterised by egoism, is called the Jiva, and carries
on all the activities on the relative plane. Through previous desires it performs good and
evil actions and experiences their results. Being born in various bodies, it comes
and goes, up and down. It is this knowledge sheath that has the waking, dream and other
states, and experiences joy and grief.
188. It always mistakes the duties, functions and attributes of the orders of life which
belong to the body, as its own. The knowledge sheath is exceedingly effulgent, owing to
its close proximity to the Supreme Self, which identifying Itself with it
suffers transmigration through delusion. It is therefore a superimposition on the Self.
189. The self-effulgent Atman, which is Pure Knowledge, shines in the midst of the
Pranas, within the heart. Though immutable, It becomes the agent and experiencer
owing to Its superimposition, the knowledge sheath.
190. Though the Self of everything that exists, this Atman, Itself assuming the
limitations of the Buddhi and wrongly identifying Itself with this totally unreal entity,
looks upon Itself as something different – like earthen jars from the clay of which they
are made.
191. Owing to Its connection with the super-impositions, the Supreme Self, even thou
naturally perfect (transcending Nature) and eternally unchanging, assumes the qualities
of the superimpositions and appears to act just as they do – like the changeless
fire assuming the modifications of the iron which it turns red-hot.
192. The disciple questioned: Be it through delusion or otherwise that the Supreme Self
has come to consider Itself as the Jiva, this superimposition is without beginning, and
that which has no beginning cannot be supposed to have an end either.
193. Therefore the Jivahood of the soul also must have no end, and its transmigration
must continue for ever. How then can there be Liberation for the soul ? Kindly enlighten
me on this point, O revered Master.
194. The Teacher said: Thou hast rightly questioned, O learned man ! Listen therefore
attentively: The imagination which has been conjured up by delusion can never be
accepted as a fact.
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195. But for delusion there can be no connection of the Self – which is unattached,
beyond activity and formless – with the objective world, as in the case of blueness etc.,
with reference to the sky.
196. The Jivahood of the Atman, the Witness, which is beyond qualities and beyond
activity, and which is realised within as Knowledge and Bliss Absolute – has been
superimposed by the delusion of the Buddhi, and is not real. And because it is by
nature an unreality, it ceases to exist when the delusion is gone.
197. It exists only so long as the delusion lasts, being caused by indiscrimination due to
an illusion. The rope is supposed to be the snake only so long as the mistake lasts, and
there is no more snake when the illusion has vanished. Similar is the case here.
198-199. Avidya or Nescience and its effects are likewise considered as beginningless.
But with the rise of Vidya or realisation, the entire effects of Avidya, even though
beginningless, are destroyed together with their root – like dreams on waking up from
sleep. It is clear that the phenomenal universe, even though without beginning, is not
eternal – like previous non-existence.
200-201. Previous non-existence, even though beginningless, is observed to have an
end. So the Jivahood which is imagined to be in the Atman through its relation with
superimposed attributes such as the Buddhi, is not real; whereas the other (the Atman)
is essentially different from it. The relation between the Atman and the Buddhi is due to
a false knowledge.
202. The cessation of that superimposition takes place through perfect knowledge, and
by no other means. Perfect knowledge, according to the Shrutis, consists in the
realisation of the identity of the individual soul and Brahman.
203. This realisation is attained by a perfect discrimination between the Self and the
non-Self. Therefore one must strive for the discrimination between the individual soul
and the eternal Self.
204. Just as the water which is very muddy again appears as transparent water when the
mud is removed, so the Atman also manifests Its undimmed lustre when the taint has
been removed.
205. When the unreal ceases to exist, this very individual soul is definitely realised as
the eternal Self. Therefore one must make it a point completely to remove things like
egoism from the eternal Self.
206. This knowledge sheath (Vijnanamaya Kosha) that we have been speaking of,
cannot be the Supreme Self for the following reasons - because it is subject to change, is
insentient, is a limited thing, an object of the senses, and is not constantly present: An
unreal thing cannot indeed be taken for the real Atman.
207. The blissful sheath (Anandamaya Kosha) is that modification of Nescience which
manifests itself catching a reflection of the Atman which is Bliss Absolute; whose
attributes are pleasure and the rest; and which appears in view when some object
agreeable to oneself presents itself. It makes itself spontaneously felt by the fortunate
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during the fruition of their virtuous deeds; from which every corporeal being derives
great joy without the least effort.
208. The blissful sheath has its fullest play during profound sleep, while in the dreaming
and wakeful states it has only a partial manifestation, occasioned by the sight of
agreeable objects and so forth.
209. Nor is the blissful sheath the Supreme Self, because it is endowed with the
changeful attributes, is a modification of the Prakriti, is the effect of past good deeds,
and imbedded in the other sheaths which are modifications.
210. When all the five sheaths have been eliminated by the reasoning on Shruti
passages, what remains as the culminating point of the process, is the Witness, the
Knowledge Absolute – the Atman.
211. This self-effulgent Atman which is distinct from the five sheaths, the Witness of
the three states, the Real, the Changeless, the Untainted, the everlasting Bliss – is to be
realised by the wise man as his own Self.
212. The disciple questioned: After these five sheaths have been eliminated as unreal, I
find nothing, O Master, in this universe but a Void, the absence of everything. What
entity is there left forsooth with which the wise knower of the Self should realise his
identity.
213-214. The Guru answered: Thou has rightly said, O learned man ! Thou art clever
indeed in discrimination. That by which all those modifications such as egoism as well
as their subsequent absence (during deep sleep) are perceived, but which Itself is
not perceived, know thou that Atman – the Knower – through the sharpest intellect.
215. That which is perceived by something else has for its witness the latter. When there
is no agent to perceive a thing, we cannot speak of it as having been perceived at all.
216. This Atman is a self-cognised entity because It is cognised by Itself. Hence the
individual soul is itself and directly the Supreme Brahman, and nothing else.
217. That which clearly manifests Itself in the states of wakefulness, dream and
profound sleep; which is inwardly perceived in the mind in various forms as an
unbroken series of egoistic impressions; which witnesses the egoism, the Buddhi, etc.,
which are of diverse forms and modifications; and which makes Itself felt as the
Existence-Knowledge-Bliss Absolute; know thou this Atman, thy own Self, within thy
heart.
218. Seeing the reflection of the sun mirrored in the water of a jar, the fool thinks it is
the sun itself. Similarly the stupid man, through delusion, identifies himself with the
reflection of the Chit caught in the Buddhi, which is Its superimposition.
219. Just as the wise man leaves aside the jar, the water and the reflection of the sun in
it, and sees the self-luminous sun which illumines these three and is independent of
them;
220-222. Similarly, discarding the body, the Buddhi and the reflection of the Chit in it,
and realising the Witness, the Self, the Knowledge Absolute, the cause of the
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manifestation of everything, which is hidden in the recesses of the Buddhi, is distinct
from the gross and subtle, eternal, omnipresent, all-pervading and extremely subtle, and
which has neither interior nor exterior and is identical with one self – fully realising this
true nature of oneself, one becomes free from sin, taint, death and grief, and becomes
the embodiment of Bliss. Illumined himself, he is afraid of none. For a seeker after
Liberation there is no other way to the breaking of the bonds of transmigration than the
realisation of the truth of one’s own Self.
223. The realisation of one’s identity with Brahman is the cause of Liberation from the
bonds of Samsara, by means of which the wise man attains Brahman, the One without a
second, the Bliss Absolute.
224. Once having realised Brahman, one no longer returns to the realm of
transmigration. Therefore one must fully realise one’s identity with Brahman.
225. Brahman is Existence, Knowledge, Infinity, pure, supreme, self-existent, eternal
and indivisible Bliss, not different (in reality) from the individual soul, and devoid of
interior or exterior. It is (ever) triumphant.
226. It is this Supreme Oneness which alone is real, since there is nothing else but the
Self. Verily, there remains no other independent entity in the state of realisation of the
highest Truth.
227. All this universe which through ignorance appears as of diverse forms, is nothing
else but Brahman which is absolutely free from all the limitations of human thought.
228. A jar, though a modification of clay, is not different from it; everywhere the jar is
essentially the same as the clay. Why then call it a jar ? It is fictitious, a fancied name
merely.
229. None can demonstrate that the essence of a jar is something other than the clay (of
which it is made). Hence the jar is merely imagined (as separate) through delusion, and
the component clay alone is the abiding reality in respect of it.
230. Similarly, the whole universe, being the effect of the real Brahman, is in reality
nothing but Brahman. Its essence is That, and it does not exist apart from It. He who
says it does is still under delusion – he babbles like one asleep.
231. This universe is verily Brahman – such is the august pronouncement of the Atharva
Veda. Therefore this universe is nothing but Brahman, for that which is superimposed
(on something) has no separate existence from its substratum.
232. If the universe, as it is, be real, there would be no cessation of the dualistic element,
the scriptures would be falsified, and the Lord Himself would be guilty of an untruth.
None of these three is considered either desirable or wholesome by the noble-minded.
233. The Lord, who knows the secret of all things has supported this view in the words:
"But I am not in them" … "nor are the beings in Me".
234. If the universe be true, let it then be perceived in the state of deep sleep also. As it
is not at all perceived, it must be unreal and false, like dreams.
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235. Therefore the universe does not exist apart from the Supreme Self; and the
perception of its separateness is false like the qualities (of blueness etc., in the sky). Has
a superimposed attribute any meaning apart from its substratum ? It is the
substratum which appears like that through delusion.
236. Whatever a deluded man perceives through mistake, is Brahman and Brahman
alone: The silver is nothing but the mother-of-pearl. It is Brahman which is always
considered as this universe, whereas that which is superimposed on the Brahman, viz.
the universe, is merely a name.
237-238. Hence whatever is manifested, viz. this universe, is the Supreme Brahman
Itself, the Real, the One without a second, pure, the Essence of Knowledge, taintless,
serene, devoid of beginning and end, beyond activity, the Essence of Bliss Absolute –
transcending all the diversities created by Maya or Nescience, eternal, ever beyond the
reach of pain, indivisible, immeasurable, formless, undifferentiated, nameless,
immutable, self-luminous.
239. Sages realise the Supreme Truth, Brahman, in which there is no differentiation of
knower, knowledge and known, which is infinite, transcendent, and the Essence of
Knowledge Absolute.
240. Which can be neither thrown away nor taken up, which is beyond the reach of
mind and speech, immeasurable, without beginning and end, the Whole, one’s very Self,
and of surpassing glory.
241-242. If thus the Shruti, in the dictum "Thou art That" (Tat-Tvam-Asi), repeatedly
establishes the absolute identity of Brahman (or Ishwara) and Jiva, denoted by the terms
That (Tat) and thou (Tvam) respectively, divesting these terms of their relative
associations, then it is the identity of their implied, not literal, meanings which is sought
to be inculcated; for they are of contradictory attributes to each other – like the sun and
a glow-worm, the king and a servant, the ocean and a well, or Mount Meru and an atom.
243. This contradiction between them is created by superimposition, and is not
something real. This superimposition, in the case of Ishwara (the Lord), is Maya or
Nescience, which is the cause of Mahat and the rest, and in the case of the Jiva (the
individual soul), listen – the five sheaths, which are the effects of Maya, stand for it.
244. These two are the superimpositions of Ishwara and the Jiva respectively, and when
these are perfectly eliminated, there is neither Ishwara nor Jiva. A kingdom is the
symbol of a king, and a shield of the soldier, and when these are taken away, there
is neither king nor soldier.
245. The Vedas themselves in the words "now then is the injunction" etc., repudiate the
duality imagined in Brahman. One must needs eliminate those two superimpositions by
means of realisation supported by the authority of the Vedas.
246. Neither this gross nor this subtle universe (is the Atman). Being imagined, they are
not real – like the snake seen in the rope, and like dreams. Perfectly eliminating the
objective world in this way by means of reasoning, one should next realise the
oneness that underlies Ishwara and the Jiva.
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247. Hence those two terms (Ishwara and Jiva) must be carefully considered through
their implied meanings, so that their absolute identity may be established. Neither the
method of total rejection nor that of complete retention will do. One must reason
out through the process which combines the two.
248-249. Just as in the sentence, "This is that Devadatta", the identity is spoken of,
eliminating the contradictory portions, so in the sentence "Thou art That", the wise man
must give up the contradictory elements on both sides and recognise the identity of
Ishwara and Jiva, noticing carefully the essence of both, which is Chit, Knowledge
Absolute. Thus hundreds of scriptural texts inculcate the oneness and identity of
Brahman and Jiva.
250. Eliminating the not-Self, in the light of such passages as "It is not gross" etc., (one
realises the Atman), which is self-established, unattached like the sky, and beyond the
range of thought. Therefore dismiss this mere phantom of a body which thou perceivest
and hast accepted as thy own self. By means of the purified understanding that thou art
Brahman, realise thy own self, the Knowledge Absolute.
251. All modifications of clay, such as the jar, which are always accepted by the mind
as real, are (in reality) nothing but clay. Similarly, this entire universe which is produced
from the real Brahman, is Brahman Itself and nothing but That. Because there is nothing
else whatever but Brahman, and That is the only self-existent Reality, our very Self,
therefore art thou that serene, pure, Supreme Brahman, the One without a second.
252. As the place, time, objects, knower, etc., called up in dream are all unreal, so is
also the world experienced here in the waking state, for it is all an effect of one’s own
ignorance. Because this body, the organs, the Pranas, egoism, etc., are also thus
unreal, therefore art thou that serene, pure, supreme Brahman, the One without a second.
253. (What is) erroneously supposed to exist in something, is, when the truth about it
has been known, nothing but that substratum, and not at all different from it: The
diversified dream universe (appears and) passes away in the dream itself. Does it appear
on waking as something distinct from one’s own Self ?
254. That which is beyond caste and creed, family and lineage; devoid of name and
form, merit and demerit; transcending space, time and sense-object – that Brahman art
thou, meditate on this in thy mind.
255. That Supreme Brahman which is beyond the range of all speech, but accessible to
the eye of pure illumination; which is pure, the Embodiment of Knowledge, the
beginningless entity – that Brahman art thou, meditate on this in thy mind.
256. That which is untouched by the sixfold wave; meditated upon by the Yogi’s heart,
but not grasped by the sense-organs; which the Buddhi cannot know; and which is
unimpeachable – that Brahman art thou, meditate on this in thy mind.
257. That which is the substratum of the universe with its various subdivisions, which
are all creations of delusion; which Itself has no other support; which is distinct from the
gross and subtle; which has no parts, and has verily no exemplar – that Brahman
art thou, meditate on this in thy mind.
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258. That which is free from birth, growth, development, waste, disease and death;
which is indestructible; which is the cause of the projection, maintenance and
dissolution of the universe – that Brahman art thou, meditate on this in thy mind.
259. That which is free from differentiation; whose essence is never non-existent; which
is unmoved like the ocean without waves; the ever-free; of indivisible Form – that
Brahman art thou, meditate on this in thy mind.
260. That which, though One only, is the cause of the many; which refutes all other
causes, but is Itself without cause; distinct from Maya and its effect, the universe; and
independent – that Brahman art thou, meditate on this in thy mind.
261. That which is free from duality; which is infinite and indestructible; distinct from
the universe and Maya, supreme, eternal; which is undying Bliss; taintless – that
Brahman art thou, meditate on this in thy mind.
262. That Reality which (though One) appears variously owing to delusion, taking on
names and forms, attributes and changes, Itself always unchanged, like gold in its
modifications – that Brahman art thou, meditate on this in thy mind.
263. That beyond which there is nothing; which shines even above Maya, which again is
superior to its effect, the universe; the inmost Self of all, free from differentiation; the
Real Self, the Existence-Knowledge-Bliss Absolute; infinite and immutable –
that Brahman art thou, meditate on this in thy mind.
264. On the Truth, inculcated above, one must oneself meditate in one’s mind, through
the intellect, by means of the recognised arguments. By that means one will realise the
truth free from doubt etc., like water in the palm of one’s hand.
265. Realising in this body the Knowledge Absolute free from Nescience and its effects
– like the king in an army – and being ever established in thy own Self by resting on that
Knowledge, merge the universe in Brahman.
266. In the cave of the Buddhi there is the Brahman, distinct from the gross and subtle,
the Existence Absolute, Supreme, the One without a second. For one who lives in this
cave as Brahman, O beloved, there is no more entrance into the mother’s womb.
267. Even after the Truth has been realised, there remains that strong, beginningless,
obstinate impression that one is the agent and experiencer, which is the cause of one’s
transmigration. It has to be carefully removed by living in a state of constant
identification with the Supreme Self. Sages call that Liberation which is the attenuation
of Vasanas (impressions) here and now.
268. The idea of "me and mine" in the body, organs, etc., which are the non-Self – this
superimposition the wise man must put a stop to, by identifying himself with the Atman.
269. Realising thy own Inmost Self, the Witness of the Buddhi and its modifications,
and constantly revolving the positive thought, "I am That", conquer this identification
with the non-Self.
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270. Relinquishing the observance of social formalities, giving up all ideas of trimming
up the body, and avoiding too much engrossment with the Scriptures, do away with the
superimposition that has come upon thyself.
271. Owing to the desire to run after society, the passion for too much study of the
Scriptures and the desire to keep the body in good trim, people cannot attain to proper
Realisation.
272. For one who seeks deliverance from the prison of this world (Samsara), those three
desires have been designated by the wise as strong iron fetters to shackle one’s feet. He
who is free from them truly attains to Liberation.
273. The lovely odour of the Agaru (agalochum) which is hidden by a powerful stench
due to its contact with water etc., manifests itself as soon as the foreign smell has been
fully removed by rubbing.
274. Like the fragrance of the sandal-wood, the perfume of the Supreme Self, which is
covered with the dust of endless, violent impressions imbedded in the mind, when
purified by the constant friction of Knowledge, is (again) clearly perceived.
275. The desire for Self-realisation is obscured by innumerable desires for things other
than the Self. When they have been destroyed by the constant attachment to the Self, the
Atman clearly manifests Itself of Its own accord.
276. As the mind becomes gradually established in the Inmost Self, it proportionately
gives up the desires for external objects. And when all such desires have been
eliminated, there takes place the unobstructed realisation of the Atman.
277. The Yogi’s mind dies, being constantly fixed on his own Self. Thence follows the
cessation of desires. Therefore do away with thy superimposition.
278. Tamas is destroyed by both Sattva and Rajas, Rajas by Sattva, and Sattva dies
when purified. Therefore do way with thy superimposition through the help of Sattva.
279. Knowing for certain that the Prarabdha work will maintain this body, remain quiet
and do away with thy superimposition carefully and with patience.
280. "I am not the individual soul, but the Supreme Brahman" – eliminating thus all that
is not-Self, do away with thy superimposition, which has come through the momentum
of (past) impressions.
281. Realising thyself as the Self of all by means of Scripture, reasoning and by thy own
realisation, do away thy superimposition, even when a trace of it seems to appear.
282. The sage has no connection with action, since he has no idea of accepting or giving
up. Therefore, through constant engrossment on the Brahman, do away with thy
superimposition.
283. Through the realisation of the identity of Brahman and the soul, resulting from
such great dicta as "Thou art That", do away with thy superimposition, with a view to
strengthening thy identification with Brahman.
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284. Until the identification with this body is completely rooted out, do away with thy
superimposition with watchfulness and a concentrated mind.
285. So long as even a dream-like perception of the universe and souls persists, do away
with thy superimposition, O learned man, without the least break.
286. Without giving the slightest chance to oblivion on account of sleep, concern in
secular matters or the sense-objects, reflect on the Self in thy mind.
287. Shunning from a safe distance the body which has come from impurities of the
parents and itself consists of flesh and impurities – as one does an outcast – be thou
Brahman and realise the consummation of thy life.
288. Merging the finite soul in the Supreme Self, like the space enclosed by a jar in the
infinite space, by means of meditation on their identity, always keep quiet, O sage.
289. Becoming thyself the self-effulgent Brahman, the substratum of all phenomena – as
that Reality give up both the macrocosm and the microcosm, like two filthy receptacles.
290. Transferring the identification now rooted in the body to the Atman, the ExistenceKnowledge-Bliss Absolute, and discarding the subtle body, be thou ever alone,
independent.
291. That in which there is this reflection of the universe, as of a city in a mirror – that
Brahman art thou; knowing this thou wilt attain the consummation of thy life.
292. That which is real and one’s own primeval Essence, that Knowledge and Bliss
Absolute, the One without a second, which is beyond form and activity – attaining That
one should cease to identify oneself with one’s false bodies, like an actor giving up
his assumed mask.
293. This objective universe is absolutely unreal; neither is egoism a reality, for it is
observed to be momentary. How can the perception, "I know all", be true of egoism etc.,
which are momentary ?
294. But the real ‘I" is that which witnesses the ego and the rest. It exists always, even
in the state of profound sleep. The Shruti itself says, "It is birthless, eternal", etc.
Therefore the Paramatman is different from the gross and subtle bodies.
295. The knower of all changes in things subject to change should necessarily be eternal
and changeless. The unreality of the gross and subtle bodies is again and again clearly
observed in imagination, dream and profound sleep.
296. Therefore give up the identification with this lump of flesh, the gross body, as well
as with the ego or the subtle body, which are both imagined by the Buddhi. Realising
thy own Self, which is Knowledge Absolute and not to be denied in the past, present
or future, attain to Peace.
297. Cease to identify thyself with the family, lineage, name, form and the order of life,
which pertain to the body that is like a rotten corpse (to a man of realisation). Similarly,
giving up ideas of agency and so forth, which are attributes of the subtle body, be the
Essence of Bliss Absolute.
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298. Other obstacles are also observed to exist for men, which lead to transmigration.
The root of them, for the above reasons, is the first modification of Nescience called
egoism.
299. So long as one has any relation to this wicked ego, there should not be the least talk
about Liberation, which is unique.
300. Freed from the clutches of egoism, as the moon from those of Rahu, man attains to
his real nature, and becomes pure, infinite, ever blissful and self-luminous.
301. That which has been created by the Buddhi extremely deluded by Nescience, and
which is perceived in this body as "I am such and such" – when that egoism is totally
destroyed, one attains an unobstructed identity with Brahman.
302. The treasure of the Bliss of Brahman is coiled round by the mighty and dreadful
serpent of egoism, and guarded for its own use by means of its three fierce hoods
consisting of the three Gunas. Only the wise man, destroying it by severing its three
hoods with the great sword of realisation in accordance with the teachings of the
Shrutis, can enjoy this treasure which confers bliss.
303. As long as there is a trace of poisoning left in the body, how can one hope for
recovery ? Similar is the effect of egoism on the Yogi’s Liberation.
304. Through the complete cessation of egoism, through the stoppage of the diverse
mental waves due to it, and through the discrimination of the inner Reality, one realises
that Reality as "I am This".
305. Give up immediately thy identification with egoism, the agent, which is by its
nature a modification, is endued with a reflection of the Self, and diverts one from being
established in the Self – identifying thyself with which thou hast come by this relative
existence, full of the miseries of birth, decay and death, though thou art the Witness, the
Essence of Knowledge and Bliss Absolute.
306. But for thy identification with that egoism there can never be any transmigration
for thee who art immutable and eternally the same, the Knowledge Absolute,
omnipresent, the Bliss Absolute, and of untarnished glory.
307. Therefore destroying this egoism, thy enemy - which appears like a thorn sticking
in the throat of a man taking meal – with the great sword of realisation, enjoy directly
and freely the bliss of thy own empire, the majesty of the Atman.
308. Checking the activities of egoism etc., and giving up all attachment through the
realisation of the Supreme Reality, be free from all duality through the enjoyment of the
Bliss of Self, and remain quiet in Brahman, for thou hast attained thy infinite nature.
309. Even though completely rooted out, this terrible egoism, if revolved in the mind
even for a moment, returns to life and creates hundreds of mischiefs, like a cloud
ushered in by the wind during the rainy season.
310. Overpowering this enemy, egoism, not a moment’s respite should be given to it by
thinking on the sense-objects. That is verily the cause of its coming back to life, like
water to a citron tree that has almost dried up.
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311. He alone who has identified himself with the body is greedy after sense-pleasures.
How can one, devoid of the body-idea, be greedy (like him) ? Hence the tendency to
think on the sense-objects is verily the cause of the bondage of transmigration, giving
rise to an idea of distinction or duality.
312. When the effects are developed, the seed also is observed to be such, and when the
effects are destroyed, the seed also is seen to be destroyed. Therefore one must subdue
the effects.
313. Through the increase of desires selfish work increases, and when there is an
increase of selfish work, there is an increase of desire also. And man’s transmigration is
never at an end.
314. For the sake of breaking the chain of transmigration, the Sannyasin should burn to
ashes those two; for thinking of the sense-objects and doing selfish acts lead to an
increase of desires.
315-316. Augmented by these two, desires produce one’s transmigration. The way to
destroy these three, however, lies in looking upon everything, under all circumstances,
always, everywhere and in all respects, as Brahman and Brahman alone. Through the
strengthening of the longing to be one with Brahman, those three are annihilated.
317. With the cessation of selfish action the brooding on the sense-objects is stopped,
which is followed by the destruction of desires. The destruction of desires is Liberation,
and this is considered as Liberation-in-life
318. When the desire for realising Brahman has a marked manifestation, the egoistic
desires readily vanish, as the most intense darkness effectively vanishes before the glow
of the rising sun.
319. Darkness and the numerous evils that attend on it are not noticed when the sun
rises. Similarly, on the realisation of the Bliss Absolute, there is neither bondage nor the
least trace of misery.
320. Causing the external and internal universe, which are now perceived, to vanish, and
meditating on the Reality, the Bliss Embodied, one should pass one’s time watchfully, if
there be any residue of Prarabdha work left.
321. One should never be careless in one’s steadfastness to Brahman. Bhagavan
Sanatkumara, who is Brahma’s son, has called inadvertence to be death itself.
322. There is no greater danger for the Jnanin than carelessness about his own real
nature. From this comes delusion, thence egoism, this is followed by bondage, and then
comes misery.
323. Finding even a wise man hankering after the sense-objects, oblivion torments him
through the evil propensities of the Buddhi, as a woman does her doting paramour.
324. As sedge, even if removed, does not stay away for a moment, but covers the water
again, so Maya or Nescience also covers even a wise man, if he is averse to meditation
on the Self.
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325. If the mind ever so slightly strays from the Ideal and becomes outgoing, then it
goes down and down, just as a play-ball inadvertently dropped on the staircase bounds
down from one step to another.
326. The mind that is attached to the sense-objects reflects on their qualities; from
mature reflection arises desire, and after desiring a man sets about having that thing.
327. Hence to the discriminating knower of Brahman there is no worse death than
inadvertence with regard to concentration. But the man who is concentrated attains
complete success. (Therefore) carefully concentrate thy mind (on Brahman).
328. Through inadvertence a man deviates from his real nature, and the man who has
thus deviated falls. The fallen man comes to ruin, and is scarcely seen to rise again.
329. Therefore one should give up reflecting on the sense-objects, which is the root of
all mischief. He who is completely aloof even while living, is alone aloof after the
dissolution of the body. The Yajur-Veda declares that there is fear for one who sees the
least bit of distinction.
330. Whenever the wise man sees the least difference in the infinite Brahman, at once
that which he sees as different through mistake, becomes a source of terror to him.
331. He who identifies himself with the objective universe which has been denied by
hundreds of Shrutis, Smritis and reasonings, experiences misery after misery, like a
thief, for he does something forbidden.
332. He who has devoted himself to meditation on the Reality (Brahman) and is free
from Nescience, attains to the eternal glory of the Atman. But he who dwells on the
unreal (the universe) is destroyed. That this is so is evidenced in the case of one who is
not a thief and one who is a thief.
333. The Sannyasin should give up dwelling on the unreal, which causes bondage, and
should always fix his thoughts on the Atman as "I myself am This". For the
steadfastness in Brahman through the realisation of one’s identity with It gives rise to
bliss and thoroughly removes the misery born of nescience, which one experiences (in
the ignorant state).
334. The dwelling on external objects will only intensify its fruits, viz. furthering evil
propensities, which grow worse and worse. Knowing this through discrimination, one
should avoid external objects and constantly apply oneself to meditation on the Atman.
335. When the external world is shut out, the mind is cheerful, and cheerfulness of the
mind brings on the vision of the Paramatman. When It is perfectly realised, the chain of
birth and death is broken. Hence the shutting out of the external world is the steppingstone to Liberation.
336. Where is the man who being learned, able to discriminate the real from the unreal,
believing the Vedas as authority, fixing his gaze on the Atman, the Supreme Reality,
and being a seeker after Liberation, will, like a child, consciously have recourse to the
unreal (the universe) which will cause his fall ?
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337. There is no Liberation for one who has attachment to the body etc., and the
liberated man has no identification with the body etc. The sleeping man is not awake,
nor is the waking man asleep, for these two states are contradictory in nature.
338. He is free who, knowing through his mind the Self in moving and unmoving
objects and observing It as their substratum, gives up all superimpositions and remains
as the Absolute and the infinite Self.
339. To realise the whole universe as the Self is the means of getting rid of bondage.
There is nothing higher than identifying the universe with the Self. One realises this
state by excluding the objective world through steadfastness in the eternal Atman.
340. How is the exclusion of the objective world possible for one who lives identified
with the body, whose mind is attached to the perception of external objects, and who
performs various acts for that end ? This exclusion should be carefully practised by
sages who have renounced all kinds of duties and actions and objects, who are
passionately devoted to the eternal Atman, and who wish to possess an undying bliss.
341. To the Sannyasin who has gone through the act of hearing, the Shruti passage,
"Calm, self-controlled." Etc., prescribes Samadhi for realising the identity of the
universe with the Self.
342. Even wise men cannot suddenly destroy egoism after it has once become strong,
barring those who are perfectly calm through the Nirvikalpa Samadhi. Desires are verily
the effect of innumerable births.
343. The projecting power, through the aid of the veiling power, connects a man with
the siren of an egoistic idea, and distracts him through the attributes of that.
344. It is extremely difficult to conquer the projecting power unless the veiling power is
perfectly rooted out. And that covering over the Atman naturally vanishes when the
subject is perfectly distinguished from the objects, like milk from water. But the victory
is undoubtedly (complete and) free from obstacles when there is no oscillation of the
mind due to the unreal sense-objects.
345. Perfect discrimination brought on by direct realisation distinguishes the true nature
of the subject from that of the object, and breaks the bond of delusion created by Maya;
and there is no more transmigration for one who has been freed from this.
346. The knowledge of the identity of the Jiva and Brahman entirely consumes the
impenetrable forest of Avidya or Nescience. For one who has realised the state of
Oneness, is there any seed left for future transmigration ?
347. The veil that hides Truth vanishes only when the Reality is fully realised. (Thence
follow) the destruction of false knowledge and the cessation of misery brought about by
its distracting influence.
348. These three are observed in the case of a rope when its real nature is fully known.
Therefore the wise man should know the real nature of things for the breaking of his
bonds.
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349-350. Like iron manifesting as sparks through contact with fire, the Buddhi
manifests itself as knower and known through the inherence of Brahman. As these two
(knower and known), the effects of the Buddhi, are observed to be unreal in the case
of delusion, dream and fancy, similarly, the modifications of the Prakriti, from egoism
down to the body and all sense-objects are also unreal. Their unreality is verily due to
their being subject to change every moment. But the Atman never changes.
351. The Supreme Self is ever of the nature of eternal, indivisible knowledge, one
without a second, the Witness of the Buddhi and the rest, distinct from the gross and
subtle, the implied meaning of the term and idea "I", the embodiment of inward, eternal
bliss.
352. The wise man, discriminating thus the real and the unreal, ascertaining the Truth
through his illuminative insight, and realising his own Self which is Knowledge
Absolute, gets rid of the obstructions and directly attains Peace.
353. When the Atman, the One without a second, is realised by means of the Nirvikalpa
Samadhi, then the heart’s knot of ignorance is totally destroyed.
354. Such imaginations as "thou", "I" or "this" take place through the defects of the
Buddhi. But when the Paramatman, the Absolute, the One without a second, manifests
Itself in Samadhi, all such imaginations are dissolved for the aspirant, through the
realisation of the truth of Brahman.
355. The Sannyasin, calm, self-controlled, perfectly retiring from the sense-world,
forbearing, and devoting himself to the practice of Samadhi, always reflects on his own
self being the Self of the whole universe. Destroying completely by this means the
imaginations which are due to the gloom of ignorance, he lives blissfully as Brahman,
free from action and the oscillations of the mind.
356. Those alone are free from the bondage of transmigration who, attaining Samadhi,
have merged the objective world, the sense-organs, the mind, nay, the very ego, in the
Atman, the Knowledge Absolute – and none else, who but dabble in second-hand talks.
357. Through the diversity of the supervening conditions (Upadhis), a man is apt to
think of himself as also full of diversity; but with the removal of these he is again his
own Self, the immutable. Therefore the wise man should ever devote himself to the
practice
of
Nirvikalpa Samadhi, for the dissolution of the Upadhis.
358. The man who is attached to the Real becomes Real, through his one-pointed
devotion. Just as the cockroach thinking intently on the Bhramara is transformed into a
Bhramara.
359. Just as the cockroach, giving up the attachment to all other actions, thinks intently
on the Bhramara and becomes transformed into that worm, exactly in the same manner
the Yogi, meditating on the truth of the Paramatman, attains to It through his onepointed devotion to that.
360. The truth of the Paramatman is extremely subtle, and cannot be reached by the
gross outgoing tendency of the mind. It is only accessible to noble souls with perfectly
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pure minds, by means of Samadhi brought on by an extraordinary fineness of the
mental state.
361. As gold purified by thorough heating on the fire gives up its impurities and attains
to its own lustre, so the mind, through meditation, gives up its impurities of Sattva,
Rajas and Tamas, and attains to the reality of Brahman.
362. When the mind, thus purified by constant practice, is merged in Brahman, then
Samadhi passes on from the Savikalpa to the Nirvikalpa stage, and leads directly to the
realisation of the Bliss of Brahman, the One without a second.
363. By this Samadhi are destroyed all desires which are like knots, all work is at an
end, and inside and out there takes place everywhere and always the spontaneous
manifestation of one’s real nature.
364. Reflection should be considered a hundred times superior to hearing, and
meditation a hundred thousand times superior even to reflection, but the Nirvikalpa
Samadhi is infinite in its results.
365. By the Nirvikalpa Samadhi the truth of Brahman is clearly and definitely realised,
but not otherwise, for then the mind, being unstable by nature, is apt to be mixed up
with other perceptions.
366. Hence with the mind calm and the senses controlled always drown the mind in the
Supreme Self that is within, and through the realisation of thy identity with that Reality
destroy the darkness created by Nescience, which is without beginning.
367. The first steps to Yoga are control of speech, non-receiving of gifts, entertaining of
no expectations, freedom from activity, and always living in a retired place.
368. Living in a retired place serves to control the sense-organs, control of the senses
helps to control the mind, through control of the mind egoism is destroyed; and this
again gives the Yogi an unbroken realisation of the Bliss of Brahman. Therefore the
man of reflection should always strive only to control the mind.
369. Restrain speech in the Manas, and restrain Manas in the Buddhi; this again restrain
in the witness of Buddhi, and merging that also in the Infinite Absolute Self, attain to
supreme Peace.
370. The body, Pranas, organs, manas, Buddhi and the rest – with whichsoever of these
supervening adjuncts the mind is associated, the Yogi is transformed, as it were, into
that.
371. When this is stopped, the man of reflection is found to be easily detached from
everything, and to get the experience of an abundance of everlasting Bliss.
372. It is the man of dispassion (Vairagya) who is fit for this internal as well as external
renunciation; for the dispassionate man, out of the desire to be free, relinquishes both
internal and external attachment.
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373. It is only the dispassionate man who, being thoroughly grounded in Brahman, can
give up the external attachment to the sense-objects and the internal attachment for
egoism etc.
374. Know, O wise man, dispassion and discrimination to be like the two wings of a
bird in the case of an aspirant. Unless both are there, none can, with the help of either
one, reach the creeper of Liberation that grows, as it were, on the top of an edifice.
375. The extremely dispassionate man alone has Samadhi, and the man of Samadhi
alone gets steady realisation; the man who has realised the Truth is alone free from
bondage, and the free soul only experiences eternal Bliss.
376. For the man of self-control I do not find any better instrument of happiness than
dispassion, and if that is coupled with a highly pure realisation of the Self, it conduces to
the sovereignty of absolute Independence; and since this is the gateway to the damsel of
everlasting liberation, therefore for thy welfare, be dispassionate both internally and
externally, and always fix thy mind on the eternal Self.
377. Sever thy craving for the sense-objects, which are like poison, for it is the very
image of death, and giving up thy pride of caste, family and order of life, fling actions to
a distance. Give up thy identification with such unreal things as the body, and fix thy
mind on the Atman. For thou art really the Witness, Brahman, unshackled by the mind,
the One without a second, and Supreme.
378. Fixing the mind firmly on the Ideal, Brahman, and restraining the external organs
in their respective centres; with the body held steady and taking no thought for its
maintenance; attaining identity with Brahman and being one with It – always drink
joyfully of the Bliss of Brahman in thy own Self, without a break. What is the use of
other things which are entirely hollow ?
379. Giving up the thought of the non-Self which is evil and productive of misery, think
of the Self, the Bliss Absolute, which conduces to Liberation.
380. Here shines eternally the Atman, the Self-effulgent Witness of everything, which
has the Buddhi for Its seat. Making this Atman which is distinct from the unreal, the
goal, meditate on It as thy own Self, excluding all other thought.
381. Reflecting on this Atman continuously and without any foreign thought
intervening, one must distinctly realise It to be one’s real Self.
382. Strengthening one’s identification with This, and giving up that with egoism and
the rest, one must live without any concern for them, as if they were trifling things, like
a cracked jar or the like.
383. Fixing the purified mind in the Self, the Witness, the Knowledge Absolute, and
slowly making it still, one must then realise one’s own infinite Self.
384. One should behold the Atman, the Indivisible and Infinite, free from all limiting
adjuncts such as the body, organs, Pranas, Manas and egoism, which are creations of
one’s own ignorance – like the infinite sky.
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385. The sky, divested of the hundreds of limiting adjuncts such as a jar, a pitcher, a
receptacle for grains or a needle, is one, and not diverse; exactly in a similar way the
pure Brahman, when divested of egoism etc., is verily One.
386. The limiting adjuncts from Brahma down to a clump of grass are all wholly unreal.
Therefore one should realise one’s own Infinite Self as the only Principle.
387. That in which something is imagined to exist through error, is, when rightly
discriminated, that thing itself, and not distinct from it. When the error is gone, the
reality about the snake falsely perceived becomes the rope. Similarly the universe is in
reality the Atman.
388. The Self is Brahma, the Self is Vishnu, the Self is Indra, the Self is Shiva; the Self
is all this universe. Nothing exists except the Self.
389. The Self is within, and the Self is without; the Self is before and the Self is behind;
the Self is in the south, and the Self is in the north; the Self likewise is above as also
below.
390. As the wave, the foam, the whirlpool, the bubble, etc., are all in essence but water,
similarly the Chit (Knowledge Absolute) is all this, from the body up to egoism.
Everything is verily the Chit, homogeneous and pure.
391. All this universe known through speech and mind is nothing but Brahman; there is
nothing besides Brahman, which exists beyond the utmost range of the Prakriti. Are the
pitcher, jug, jar, etc., known to be distinct from the clay of which they are composed ? It
is the deluded man who talks of "thou" and "I", as an effect of the wine of Maya.
392. The Shruti, in the passage, "Where one sees nothing else", etc., declares by an
accumulation of verbs the absence of duality, in order to remove the false
superimpositions.
393. The Supreme Brahman is, like the sky, pure, absolute, infinite, motionless and
changeless, devoid of interior or exterior, the One Existence, without a second, and is
one’s own Self. Is there any other object of knowledge ?
394. What is the use of dilating on this subject ? The Jiva is no other than Brahman; this
whole extended universe is Brahman Itself; the Shruti inculcates the Brahman without a
second; and it is an indubitable fact that people of enlightened minds who know their
identity with Brahman and have given up their connection with the objective world, live
palpably unifold with Brahman as Eternal Knowledge and Bliss.
395. (First) destroy the hopes raised by egoism in this filthy gross body, then do the
same forcibly with the air-like subtle body; and realising Brahman, the embodiment of
eternal Bliss – whose glories the Scriptures proclaim – as thy own Self, live as
Brahman.
396. So long as man has any regard for this corpse-like body, he is impure, and suffers
from his enemies as also from birth, death and disease; but when he thinks of himself as
pure, as the essence of good and immovable, he assuredly becomes free from them; the
Shrutis also say this.

122

Translation Swāmī Mādhavānanda

397. By the elimination of all apparent existences superimposed on the soul, the
supreme Brahman, Infinite, the One without a second and beyond action, remains as
Itself.
398. When the mind-functions are merged in the Paramatman, the Brahman, the
Absolute, none of this phenomenal world is seen, whence it is reduced to mere talk.
399. In the One Entity (Brahman) the conception of the universe is a mere phantom.
Whence can there be any diversity in That which is changeless, formless and Absolute?
400. In the One Entity devoid of the concepts of seer, seeing and seen – which is
changeless, formless and Absolute – whence can there be any diversity ?
401. In the One Entity which is changeless, formless and Absolute, and which is
perfectly all-pervading and motionless like the ocean after the dissolution of the
universe, whence can there be any diversity ?
402. Where the root of delusion is dissolved like darkness in light – in the supreme
Reality, the One without a second, the Absolute – whence can there be any diversity ?
403. How can the talk of diversity apply to the Supreme Reality which is one and
homogeneous ? Who has ever observed diversity in the unmixed bliss of the state of
profound sleep ?
404. Even before the realisation of the highest Truth, the universe does not exist in the
Absolute Brahman, the Essence of Existence. In none of the three states of time is the
snake ever observed in the rope, nor a drop of water in the mirage.
405. The Shrutis themselves declare that this dualistic universe is but a delusion from
the standpoint of Absolute Truth. This is also experienced in the state of dreamless
sleep.
406. That which is superimposed upon something else is observed by the wise to be
identical with the substratum, as in the case of the rope appearing as the snake. The
apparent difference depends solely on error.
407. This apparent universe has its root in the mind, and never persists after the mind is
annihilated. Therefore dissolve the mind by concentrating it on the Supreme Self, which
is thy inmost Essence.
408. The wise man realises in his heart, through Samadhi, the Infinite Brahman, which
is something of the nature of eternal Knowledge and absolute Bliss, which has no
exemplar, which transcends all limitations, is ever free and without activity, and
which is like the limitless sky, indivisible and absolute.
409. The wise man realises in his heart, through Samadhi, the Infinite Brahman, which
is devoid of the ideas of cause and effect, which is the Reality beyond all imaginations,
homogeneous, matchless, beyond the range of proofs, established by the
pronouncements of the Vedas, and ever familiar to us as the sense of the ego.
410. The wise man realises in his heart, through Samadhi, the Infinite Brahman, which
is undecaying and immortal, the positive Entity which precludes all negations, which
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resembles the placid ocean and is without a name, in which there are neither merits nor
demerits, and which is eternal, pacified and One.
411. With the mind restrained in Samadhi, behold in thy self the Atman, of infinite
glory, cut off thy bondage strengthened by the impressions of previous births, and
carefully attain the consummation of thy birth as a human being.
412. Meditate on the Atman, which resides in thee, which is devoid of all limiting
adjuncts, the Existence-Knowledge-Bliss Absolute, the One without a second, and thou
shalt no more come under the round of births and deaths.
413. After the body has once been cast off to a distance like a corpse, the sage never
more attaches himself to it, though it is visible as an appearance, like the shadow of a
man, owing to the experience of the effects of past deeds.
414. Realising the Atman, the eternal, pure Knowledge and Bliss, throw far away this
limitation of a body, which is inert and filthy by nature. Then remember it no more, for
something that has been vomited excites but disgust when called in memory.
415. Burning all this, with its very root, in the fire of Brahman, the Eternal and Absolute
Self, the truly wise man thereafter remains alone, as the Atman, the eternal, pure
Knowledge and Bliss.
416. The knower of Truth does no more care whether this body, spun out by the threads
of Prarabdha work, falls or remains – like the garland on a cow – for his mind-functions
are at rest in the Brahman, the Essence of Bliss.
417. Realising the Atman, the Infinite Bliss, as his very Self, with what object, or for
whom, should the knower of Truth cherish the body.
418. The Yogi who has attained perfection and is liberated-in-life gets this as result – he
enjoys eternal Bliss in his mind, internally as well as externally.
419. The result of dispassion is knowledge, that of Knowledge is withdrawal from
sense-pleasures, which leads to the experience of the Bliss of the Self, whence follows
Peace.
420. If there is an absence of the succeeding stages, the preceding ones are futile. (When
the series is perfect) the cessation of the objective world, extreme satisfaction, and
matchless bliss follow as a matter of course.
421. Being unruffled by earthly troubles is the result in question of knowledge. How can
a man who did various loathsome deeds during the state of delusion, commit the same
afterwards, possessed of discrimination ?
422. The result of knowledge should be the turning away from unreal things, while
attachment to these is the result of ignorance. This is observed in the case of one who
knows a mirage and things of that sort, and one who does not. Otherwise, what
other tangible result do the knowers of Brahman obtain ?
423. If the heart’s knot of ignorance is totally destroyed, what natural cause can there be
for inducing such a man to selfish action, for he is averse to sense-pleasures ?
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424. When the sense-objects excite no more desire, then is the culmination of
dispassion. The extreme perfection of knowledge is the absence of any impulsion of the
egoistic idea. And the limit of self-withdrawal is reached when the mind-functions that
have been merged, appear no more.
425. Freed from all sense of reality of the external sense-objects on account of his
always remaining merged in Brahman; only seeming to enjoy such sense-objects as are
offered by others, like one sleepy, or like a child; beholding this world as one seen in
dreams, and having cognition of it at chance moments – rare indeed is such a man, the
enjoyer of the fruits of endless merit, and he alone is blessed and esteemed on earth.
426. That Sannyasin has got a steady illumination who, having his soul wholly merged
in Brahman, enjoys eternal bliss, is changeless and free from activity.
427. That kind of mental function which cognises only the identity of the Self and
Brahman, purified of all adjuncts, which is free from duality, and which concerns itself
only with Pure Intelligence, is called illumination. He who has this perfectly steady is
called a man of steady illumination.
428. He whose illumination is steady, who has constant bliss, and who has almost
forgotten the phenomenal universe, is accepted as a man liberated in this very life.
429. He who, even having his mind merged in Brahman, is nevertheless quite alert, but
free at the same time from the characteristics of the waking state, and whose realisation
is free from desires, is accepted as a man liberated-in-life.
430. He whose cares about the phenomenal state have been appeased, who, though
possessed of a body consisting of parts, is yet devoid of parts, and whose mind is free
from anxiety, is accepted as a man liberated-in-life.
431. The absence of the ideas of "I" and "mine" even in this existing body which
follows as a shadow, is a characteristic of one liberated-in-life.
432. Not dwelling on enjoyments of the past, taking no thought for the future and
looking with indifference upon the present, are characteristics of one liberated-in-life.
433. Looking everywhere with an eye of equality in this world, full of elements
possessing merits and demerits, and distinct by nature from one another, is a
characteristic of one liberated-in-life.
434. When things pleasant or painful present themselves, to remain unruffled in mind in
both cases, through the sameness of attitude, is a characteristic of one liberated-in-life.
435. The absence of all ideas of interior or exterior in the case of a Sannyasin, owing to
his mind being engrossed in tasting the bliss of Brahman, is a characteristic of one
liberated-in-life.
436. He who lives unconcerned, devoid of all ideas of "I" and "mine" with regard to the
body, organs, etc., as well as to his duties, is known as a man liberated-in-life.
437. He who has realised his Brahmanhood aided by the Scriptures, and is free from the
bondage of transmigration, is known as a man liberated-in-life.
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438. He who never has the idea of "I" with regard to the body, organs, etc., nor that of
"it" in respect of things other than these, is accepted as one liberated-in-life.
439. He who through his illumination never differentiates the Jiva and Brahman, nor the
universe and Brahman, is known as a man liberated-in-life.
440. He who feels just the same when his body is either worshipped by the good or
tormented by the wicked, is known as a man liberated-in-life.
441. The Sannyasin in whom the sense-objects directed by others are engulfed like
flowing rivers in the sea and produce no change, owing to his identity with the
Existence Absolute, is indeed liberated.
442. For one who has realised the Truth of Brahman, there is no more attachment to the
sense-objects as before: If there is, that man has not realised his identity with Brahman,
but is one whose senses are outgoing in their tendency.
443. If it be urged that he is still attached to the sense-objects through the momentum of
his old desires, the reply is – no, for desires get weakened through the realisation of
one’s identity with Brahman.
444. The propensities of even a confirmed libertine are checked in the presence of his
mother; just so, when Brahman, the Bliss Absolute, has been realised, the man of
realisation has no longer any worldly tendency.
445. One who is constantly practising meditation is observed to have external
perceptions. The Shrutis mention Prarabdha work in the case of such a man, and we can
infer this from results actually seen.
446. Prarabdha work is acknowledged to persist so long as there is the perception of
happiness and the like. Every result is preceded by an action, and nowhere is it seen to
accrue independently of action.
447. Through the realisation of one’s identity with Brahman, all the accumulated actions
of a hundred crore of cycles come to nought, like the actions of dream-state on
awakening.
448. Can the good actions or dreadful sins that a man fancies himself doing in the
dream-state, lead him to heaven or hell after he has awakened from sleep ?
449. Realising the Atman, which is unattached and indifferent like the sky, the aspirant
is never touched in the least by actions yet to be done.
450. The sky is not affected by the smell of liquor merely through its connection with
the jar; similarly, the Atman is not, through Its connection with the limitations, affected
by the properties thereof.
451. The work which has fashioned this body prior to the dawning of knowledge, is not
destroyed by that knowledge without yielding its fruits, like the arrow shot at an object.
452. The arrow which is shot at an object with the idea that it is a tiger, does not, when
that object is perceived to be a cow, check itself, but pierces the object with full force.
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453. Prarabdha work is certainly very strong for the man of realisation, and is spent only
by the actual experience of its fruit; while the actions previously accumulated and those
yet to come are destroyed by the fire of perfect knowledge. But none of the three at all
affects those who, realising their identity with Brahman, are always living absorbed in
that idea. They are verily the transcendent Brahman.
454. For the sage who lives in his own Self as Brahman, the One without a second,
devoid of identification with the limiting adjuncts, the question of the existence of
Prarabdha work is meaningless, like the question of a man who has awakened from
sleep having any connection with the objects seen in the dream-state.
455. The man who has awakened from sleep never has any idea of "I" or "mine" with
regard to his dream-body and the dream-objects that ministered to that body, but lives
quite awake, as his own Self.
456. He has no desire to substantiate the unreal objects, nor is he seen to maintain that
dream-world. If he still clings to those unreal objects, he is emphatically declared to be
not yet free from sleep.
457. Similarly, he who is absorbed in Brahman lives identified with that eternal Reality
and beholds nothing else. As one has a memory of the objects seen in a dream, so the
man of realisation has a memory of the everyday actions such as eating.
458. The body has been fashioned by Karma, so one may imagine Prarabdha work with
reference to it. But it is not reasonable to attribute the same to the Atman, for the Atman
is never the outcome of work.
459. The Shrutis, whose words are infallible, declare the Atman to be "birthless, eternal
and undecaying". So, the man who lives identified with That, how can Prarabdha work
be attributed ?
460. Prarabdha work can be maintained only so long as one lives identified with the
body. But no one admits that the man of realisation ever identifies himself with the
body. Hence Prarabdha work should be rejected in his case.
461. The attributing of Prarabdha work to the body even is certainly an error. How can
something that is superimposed (on another) have any existence, and how can that
which is unreal have a birth ? And how can that which has not been born at all, die ? So
how can Prarabdha work exist for something that is unreal ?
462-463. "If the effects of ignorance are destroyed with their root by knowledge, then
how does the body live?" – it is to convince those fools who entertain a doubt like this,
that the Shrutis, from a relative standpoint, hypothesise Prarabdha work, but not
for proving the reality of the body etc., of the man of realisation.
464. There is only Brahman, the One without a second, infinite, without beginning or
end, transcendent and changeless; there is no duality whatsoever in It.
465. There is only Brahman, the One without a second, the Essence of Existence,
Knowledge and Eternal Bliss, and devoid of activity; there is no duality whatsoever in
It.
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466. There is only Brahman, the One without a second, which is within all,
homogeneous, infinite, endless, and all-pervading; there is no duality whatsoever in It.
467. There is only Brahman, the One without a second, which is neither to be shunned
nor taken up nor accepted, and which is without any support, there is no duality
whatsoever in It.
468. There is only Brahman, the One without a second, beyond attributes, without parts,
subtle, absolute and taintless; there is no duality whatsoever in It.
469. There is only Brahman, the One without a second, whose real nature is
incomprehensible, and which is beyond the range of mind and speech; there is no
duality whatsoever in It.
470. There is only Brahman, the One without a second, the Reality, the One without a
second, the Reality, effulgent, self-existent, pure, intelligent, and unlike anything finite;
there is no duality whatsoever in It.
471. High-souled Sannyasins who have got rid of all attachment and discarded all senseenjoyments, and who are serene and perfectly restrained, realise this Supreme Truth and
at the end attain the Supreme Bliss through their Self-realisation.
472. Thou, too, discriminate this Supreme Truth, the real nature of the Self, which is
Bliss undiluted, and shaking off thy delusion created by thy own mind, be free and
illumined, and attain the consummation of thy life.
473. Through the Samadhi in which the mind has been perfectly stilled, visualise the
Truth of the Self with the eye of clear realisation. If the meaning of the (Scriptural)
words heard from the Guru is perfectly and indubitably discerned, then it can lead to
no more doubt.
474. In the realisation of the Atman, the Existence-Knowledge-Bliss Absolute, through
the breaking of one’s connection with the bondage of Avidya or ignorance, the
Scriptures, reasoning and the words of the Guru are the proofs, while one’s own
experience earned by concentrating the mind is another proof.
475. Bondage, liberation, satisfaction, anxiety, recovery from illness, hunger and other
such things are known only to the man concerned, and knowledge of these to others is a
mere inference.
476. The Gurus as well as the Shrutis instruct the disciple, standing aloof; while the man
of realisation crosses (Avidya) through Illumination alone, backed by the grace of God.
477. Himself knowing his indivisible Self through his own realisation and thus
becoming perfect, a man should stand face to face with the Atman, with his mind free
from dualistic ideas.
478. The verdict of all discussions on the Vedānta is that the Jiva and the whole
universe are nothing but Brahman, and that liberation means abiding in Brahman, the
indivisible Entity. While the Shrutis themselves are authority (for the statement)
that Brahman is One without a second.
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479. Realising, at a blessed moment, the Supreme Truth through the above instructions
of the Guru, the authority of the Scriptures and his own reasoning, with his senses
quieted and the mind concentrated, (the disciple) became immovable in form and
perfectly established in the Atman.
480. Concentrating the mind for some time on the Supreme Brahman, he rose, and out
of supreme bliss spoke as follows.
481. My mind has vanished, and all its activities have melted, by realising the identity of
the Self and Brahman; I do not know either this or not-this; nor what or how much the
boundless Bliss (of Samadhi) is !
482. The majesty of the ocean of Supreme Brahman, replete with the swell of the
nectar-like Bliss of the Self, is verily impossible to express in speech, nor can it be
conceived by the mind – in an infinitesimal fraction of which my mind melted like a
hailstone getting merged in the ocean, and is now satisfied with that Essence of Bliss.
483. Where is the universe gone, by whom is it removed, and where is it merged ? It
was just now seen by me, and has it ceased to exist ? It is passing strange !
484. In the ocean of Brahman filled with the nectar of Absolute Bliss, what is to be
shunned and what accepted, what is other (than oneself) and what different ?
485. I neither see nor hear nor know anything in this. I simply exist as the Self, the
eternal Bliss, distinct from everything else.
486. Repeated salutations to thee, O noble Teacher, who art devoid of attachment, the
best among the good souls and the embodiment of the essence of Eternal Bliss, the One
without a second – who art infinite and ever the boundless ocean of mercy:
487. Whose glance, like the shower of concentrated moonbeams, has removed my
exhaustion brought on by the afflictions of the world, and in a moment admitted me to
the undecaying status of the Atman, the Bliss of infinite majesty !
488. Blessed am I; I have attained the consummation of my life, and am free from the
clutches of transmigration; I am the Essence of Eternal Bliss, I am infinite – all through
thy mercy !
489. I am unattached, I am disembodied, I am free from the subtle body, and
undecaying, I am serene, I am infinite, I am taintless and eternal.
490. I am not the doer, I am not the experiencer, I am changeless and beyond activity; I
am the essence of Pure Knowledge; I am Absolute and identified with Eternal Good.
491. I am indeed different from the seer, listener, speaker, doer and experiencer; I am
the essence of Knowledge, eternal, without any break, beyond activity, limitless,
unattached and infinite.
492. I am neither, this nor that, but the Supreme, the illuminer of both; I am indeed
Brahman, the One without a second, pure, devoid of interior or exterior and infinite.
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493. I am indeed Brahman, the One without a second, matchless, the Reality that has no
beginning, beyond such imagination as thou or I, or this or that, the Essence of Eternal
Bliss, the Truth.
494. I am Narayana, the slayer of Naraka; I am the destroyer of Tripura, the Supreme
Being, the Ruler; I am knowledge Absolute, the Witness of everything; I have no other
Ruler but myself, I am devoid of the ideas of "I’ and "mine".
495. I alone reside as knowledge in all beings, being their internal and external support.
I myself am the experiencer and all that is experienced – whatever I looked upon as
"this" or the not-Self previously.
496. In me, the ocean of Infinite Bliss, the waves of the universe are created and
destroyed by the playing of the wind of Maya.
497. Such ideas as gross (or subtle) are erroneously imagined in me by people through
the manifestation of things superimposed – just as in the indivisible and absolute time,
cycles, years, half-years, seasons, etc., are imagined.
498. That which is superimposed by the grossly ignorant fools can never taint the
substratum: The great rush of waters observed in a mirage never wets the desert tracts.
499. I am beyond contamination like the sky; I am distinct from things illumined, like
the sun; I am always motionless like the mountain; I am limitless like the ocean.
500. I have no connection with the body, as the sky with clouds; so how can the states of
wakefulness, dream and profound sleep, which are attributes of the body, affect me ?
501. It is the Upadhi (superimposed attribute) that comes, and it is that alone which
goes; that, again, performs actions and experiences (their fruits), that alone decays and
dies, whereas I ever remain firm like the Kula mountain.
502. For me who am always the same and devoid of parts, there is neither engaging in
work nor cessation from it. How can that which is One, concentrated, without break and
infinite like the sky, ever strive ?
503. How can there be merits and demerits for me, who am without organs, without
mind, changeless, and formless – who am the realisation of Bliss Absolute ? The Shruti
also mentions this in the passage "Not touched", etc.
504. If heat or cold, or good or evil, happens to touch the shadow of a man’s body, it
affects not in the least the man himself, who is distinct from the shadow.
505. The properties of things observed do not affect the Witness, which is distinct from
the, changeless and indifferent – as the properties of a room (do not affect) the lamp
(that illumines it).
506. As the sun is a mere witness of men’s actions, as fire burns everything without
distinction, and as the rope is related to a thing superimposed on it, so am I, the
unchangeable Self, the Intelligence Absolute.
507. I neither do nor make others do any action; I neither enjoy nor make others enjoy; I
neither see nor make others see; I am that Self-effulgent, Transcendent Atman.
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508. When the supervening adjunct (Upadhi) is moving, the resulting movement of the
reflection is ascribed by fools to the object reflected, such as the sun, which is free from
activity – (and they think) "I am the doer", "I am the experiencer", "I am killed,
oh, alas!"
509. Let this inert body drop down in water or on land. I am not touched by its
properties, like the sky by the properties of the jar.
510. The passing states of the Buddhi, such as agency, experience, cunning,
drunkenness, dullness, bondage and freedom, are never in reality in the Self, the
Supreme Brahman, the Absolute, the one without a second.
511. Let there be changes in the Prakriti in ten, a hundred, or a thousand ways, what
have I, the unattached Knowledge Absolute, got to do with them ? Never do the clouds
touch the sky !
512. I am verily that Brahman, the One without a second, which is like the sky, subtle,
without beginning or end, in which the whole universe from the Undifferentiated down
to the gross body, appears merely as a shadow.
513. I am verily that Brahman, the One without a second, which is the support of all,
which illumines all things, which has infinite forms, is omnipresent, devoid of
multiplicity, eternal, pure, unmoved and absolute.
514. I am verily that Brahman, the One without a second, which transcends the endless
differentiations of Maya, which is the inmost essence of all, is beyond the range of
consciousness, and which is Truth, Knowledge, Infinity and Bliss Absolute.
515. I am without activity, changeless, without parts, formless, absolute, eternal, without
any other support, the One without a second.
516. I am the Universal, I am the All, I am transcendent, the One without a second. I am
Absolute and Infinite Knowledge, I am Bliss and indivisible.
517. This splendour of the sovereignty of Self-effulgence I have received by virtue of
the supreme majesty of thy grace. Salutations to thee, O glorious, noble-minded
Teacher, salutations again and again !
518. O Master, thou hast out of sheer grace awakened me from sleep and completely
saved me, who was wandering, in an interminable dream, in a forest of birth, decay and
death created by illusion, being tormented day after day by countless afflictions, and
sorely troubled by the tiger of egoism.
519. Salutations to thee, O Prince of Teachers, thou unnamable Greatness, that art ever
the same and dost manifest thyself as this universe – thee I salute.
520. Seeing the worthy disciple, who had attained the Bliss of the self, realised the Truth
and was glad at heart, thus prostrating himself, that noble, ideal Teacher again addressed
the following excellent words:
521. The universe is an unbroken series of perceptions of Brahman; hence it is in all
respects nothing but Brahman. See this with the eye of illumination and a serene mind,
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under all circumstances. Is one who has eyes ever found to see all around anything
else but forms? Similarly, what is there except Brahman to engage the intellect of a man
of realisation ?
522. What wise man would discard that enjoyment of Supreme Bliss and revel in things
unsubstantial ? When the exceedingly charming moon is shining, who would wish to
look at a painted moon ?
523. From the perception of unreal things there is neither satisfaction nor a cessation of
misery. Therefore, being satisfied with the realisation of the Bliss Absolute, the One
without a second, live happily in a state of identity with that Reality.
524. Beholding the Self alone in all circumstances, thinking of the Self, the One without
a second, and enjoying the Bliss of the Self, pass thy time, O noble soul !
525. Dualistic conceptions in the Atman, the Infinite Knowledge, the Absolute, are like
imagining castles in the air. Therefore, always identifying thyself with the Bliss
Absolute, the One without a second, and thereby attaining Supreme Peace, remain quiet.
526. To the sage who has realised Brahman, the mind, which is the cause of unreal
fancies, becomes perfectly tranquil. This verily is his state of quietude, in which,
identified with Brahman, he has constant enjoyment of the Bliss Absolute, the One
without a second.
527. To the man who has realised his own nature, and drinks the undiluted Bliss of the
Self, there is nothing more exhilarating than the quietude that comes of a state of
desirelessness.
528. The illumined sage, whose only pleasure is in the Self, ever lives at ease, whether
going or staying, sitting or lying, or in any other condition.
529. The noble soul who has perfectly realised the Truth, and whose mind-functions
meet with no obstruction, no more depends upon conditions of place, time, posture,
direction, moral disciplines, objects of meditation and so forth. What regulative
conditions can there be in knowing one’s own Self ?
530. To know that this is a jar, what condition, forsooth, is necessary except that the
means of knowledge be free from defect, which alone ensures a cognition of the object?
531. So this Atman, which is an eternal verity, manifests Itself as soon as the right
means of knowledge is present, and does not depend upon either place or time or
(internal) purity.
532. The consciousness, "I am Devadatta", is independent of circumstances; similar is
the case with the realisation of the knower of Brahman that he is Brahman.
533. What indeed can manifest That whose lustre, like the sun, causes the whole
universe – unsubstantial, unreal, insignificant – to appear at all ?
534. What, indeed, can illumine that Eternal Subject by which the Vedas and Puranas
and other Scriptures, as well as all beings are endowed with a meaning ?
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535. Here is the Self-effulgent Atman, of infinite power, beyond the range of
conditioned knowledge, yet the common experience of all - realising which alone this
incomparable knower of Brahman lives his glorious life, freed from bondage.
536. Satisfied with undiluted, constant Bliss, he is neither grieved nor elated by senseobjects, is neither attached nor averse to them, but always disports with the Self and
takes pleasure therein.
537. A child plays with its toys forgetting hunger and bodily pains; exactly so does the
man of realisation take pleasure in the Reality, without ideas of "I" or "mine", and is
happy.
538. Men of realisation have their food without anxiety or humiliation by begging, and
their drink from the water of rivers; they live freely and independently, and sleep
without fear in cremation grounds or forests; their clothing may be the quarters
themselves, which need no washing and drying, or any bark etc., the earth is their bed;
they roam in the avenue of the Vedānta; while their pastime is in the Supreme Brahman.
539. The knower of the Atman, who wears no outward mark and is unattached to
external things, rests on this body without identification, and experiences all sorts of
sense-objects as they come, through others’ wish, like a child.
540. Established in the ethereal plane of Absolute Knowledge, he wanders in the world,
sometimes like a madman, sometimes like a child and at other times like a ghoul, having
no other clothes on his person except the quarters, or sometimes wearing clothes,
or perhaps skins at other times.
541. The sage, living alone, enjoys the sense-objects, being the very embodiment of
desirelessness – always satisfied with his own Self, and himself present at the All.
542. Sometimes a fool, sometimes a sage, sometimes possessed of regal splendour;
sometimes wandering, sometimes behaving like a motionless python, sometimes
wearing a benignant expression; sometimes honoured, sometimes insulted, sometimes
unknown – thus lives the man of realisation, ever happy with Supreme Bliss.
543. Though without riches, yet ever content; though helpless, yet very powerful,
though not enjoying the sense-objects, yet eternally satisfied; though without an
exemplar, yet looking upon all with an eye of equality.
544. Though doing, yet inactive; though experiencing fruits of past actions, yet
untouched by them; though possessed of a body, yet without identification with it;
though limited, yet omnipresent is he.
545. Neither pleasure nor pain, nor good nor evil, ever touches this knower of Brahman,
who always lives without the body-idea.
546. Pleasure or pain, or good or evil, affects only him who has connections with the
gross body etc., and identifies himself with these. How can good or evil, or their effects,
touch the sage who has identified himself with the Reality and thereby shattered
his bondage ?
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547. The sun which appears to be, but is not actually, swallowed by Rahu, is said to be
swallowed, on account of delusion, by people, not knowing the real nature of the sun.
548. Similarly, ignorant people look upon the perfect knower of Brahman, who is
wholly rid of bondages of the body etc., as possessed of the body, seeing but an
appearance of it.
549. In reality, however, he rests discarding the body, like the snake its slough; and the
body is moved hither and thither by the force of the Prana, just as it listeth.
550. As a piece of wood is borne by the current to a high or low ground, so is his body
carried on by the momentum of past actions to the varied experience of their fruits, as
these present themselves in due course.
551. The man of realisation, bereft of the body-idea, moves amid sense-enjoyments like
a man subject to transmigration, through desires engendered by the Prarabdha work. He
himself, however, lives unmoved in the body, like a witness, free from mental
oscillations, like the pivot of the potter’s wheel.
552. He neither directs the sense-organs to their objects nor detaches them from these,
but stays like an unconcerned spectator. And he has not the least regard for the fruits of
actions, his mind being thoroughly inebriated with drinking the undiluted elixir of the
Bliss of the Atman.
553. He who, giving up all considerations of the fitness or otherwise of objects of
meditation, lives as the Absolute Atman, is verily Shiva Himself, and he is the best
among the knowers of Brahman.
554. Through the destruction of limitations, the perfect knower of Brahman is merged in
the One Brahman without a second – which he had been all along – becomes very free
even while living, and attains the goal of his life.
555. As an actor, when he puts on the dress of his role, or when he does not, is always a
man, so the perfect knower of Brahman is always Brahman and nothing else.
556. Let the body of the Sannyasin who has realised his identity with Brahman, wither
and fall anywhere like the leaf of a tree, (it is of little consequence to him, for) it has
already been burnt by the fire of knowledge.
557. The sage who always lives in the Reality – Brahman – as Infinite Bliss, the One
without a second, does not depend upon the customary considerations of place, time,
etc., for giving up this mass of skin, flesh and filth.
558. For the giving up of the body is not Liberation, nor that of the staff and the waterbowl; but Liberation consists in the destruction of the heart’s knot which is Nescience.
559. If a leaf falls in a small stream, or a river, or a place consecrated by Shiva, or in a
crossing of roads, of what good or evil effect is that to the tree ?
560. The destruction of the body, organs, Pranas and Buddhi is like that of a leaf or
flower or fruit (to a tree). It does not affect the Atman, the Reality, the Embodiment of
Bliss – which is one’s true nature. That survives, like the tree.
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561. The Shrutis, by setting forth the real nature of the Atman in the words, "The
Embodiment of Knowledge" etc., which indicate Its Reality, speak of the destruction of
the apparent limitations merely.
562. The Shruti passage, "Verily is this Atman immortal, my dear", mentions the
immortality of the Atman in the midst of things perishable and subject to modification.
563. Just as a stone, a tree, grass, paddy, husk, etc., when burnt, are reduced to earth
(ashes) only, even so the whole objective universe comprising the body, organs, Pranas,
Manas and so forth, are, when burnt by the fire of realisation, reduced to the Supreme
Self.
564. As darkness, which is distinct (from sunshine), vanishes in the sun’s radiance, so
the whole objective universe dissolves in Brahman.
565. As, when a jar is broken, the space enclosed by it becomes palpably the limitless
space, so when the apparent limitations are destroyed, the knower of Brahman verily
becomes Brahman Itself.
566. As milk poured into milk, oil into oil, and water into water, becomes united and
one with it, so the sage who has realised the Atman becomes one in the Atman.
567. Realising thus the extreme isolation that comes of disembodiedness, and becoming
eternally identified with the Absolute Reality, Brahman, the sage no longer suffers
transmigration.
568. For his bodies, consisting of Nescience etc., having been burnt by the realisation of
the identity of the Jiva and Brahman, he becomes Brahman Itself; and how can Brahman
ever have rebirth ?
569. Bondage and Liberation, which are conjured up by Maya, do not really exist in the
Atman, one’s Reality, as the appearance and exit of the snake do not abide in the rope,
which suffers no change.
570. Bondage and Liberation may be talked of when there is the presence or absence of
a covering veil. But there can be no covering veil for Brahman, which is always
uncovered for want of a second thing besides Itself. If there be, the non-duality
of Brahman will be contradicted, and the Shrutis can never brook duality.
571. Bondage and Liberation are attributes of the Buddhi which ignorant people falsely
superimpose on the Reality, as the covering of the eyes by a cloud is transferred to the
sun. For this Immutable Brahman is Knowledge Absolute, the One without a second
and unattached.
572. The idea that bondage exists, and the idea that it does not, are, with reference to the
Reality, both attributes of the Buddhi merely, and never belong to the Eternal Reality,
Brahman.
573. Hence this bondage and Liberation are created by Maya, and are not in the Atman.
How can there be any idea of limitation with regard to the Supreme Truth, which is
without parts, without activity, calm, unimpeachable, taintless, and One without a
second, as there can be none with regard to the infinite sky ?
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574. There is neither death nor birth, neither a bound nor a struggling soul, neither a
seeker after Liberation nor a liberated one – this is the ultimate truth.
575. I have today repeatedly revealed to thee, as to one’s own son, this excellent and
profound secret, which is the inmost purport of all Vedānta, the crest of the Vedas –
considering thee an aspirant after Liberation, purged of the taints of this Dark Age, and
of a mind free from desires.
576. Hearing these words of the Guru, the disciple out of reverence prostrated himself
before him, and with his permission went his way, freed from bondage.
577. And the Guru, with his mind steeped in the ocean of Existence and Bliss Absolute,
roamed, verily purifying the whole world – all differentiating ideas banished from his
mind.
578. Thus by way of a dialogue between the Teacher and the disciple, has the nature of
the Atman been ascertained for the easy comprehension of seekers after Liberation.
579. May those Sannyasins who are seekers after Liberation, who have purged
themselves of all taints of the mind by the observance of the prescribed methods, who
are averse to worldly pleasures, and who are of serene minds, and take a delight in
the Shruti – appreciate this salutary teaching !
580. For those who are afflicted, in the way of the world, by the burning pain due to the
(scorching) sunshine of threefold misery, and who through delusion wander about in a
desert in search of water – for them here is the triumphant message of Shankara
pointing out, within easy reach, the soothing ocean of nectar, Brahman, the One without
a second – to lead them on to Liberation.
Om Tat Sat
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manuñyatvaà mumukñutvaà mahäpuruñasaàçrayaù || 3||

lBXva kw<icÚrjNm ÊlRÉ<
tÇaip pu<STv< ïuitpardzRnm!,

ySTvaTmmu´aE n ytet mUFxI>
s ýaTmha Sv< ivinhNTysdoeˆ¢hat!. 4.

labdhvä kathaïcinnarajanma durlabhaà
taträpi puàstvaà çrutipäradarçanam |
yastvätmamuktau na yateta müòhadhéù
sa hyätmahä svaà vinihantyasadúrahät || 4||

#t> kaeNviSt mUFaTma yStu SvaweR àma*it,
ÊlRÉ< manu;< deh< àaPy tÇaip paEé;m!. 5.

itaù konvasti müòhätmä yastu svärthe pramädyati |
durlabhaà mänuñaà dehaà präpya taträpi pauruñam || 5||

vdNtu zaôai[ yjNtu devan!
k…vNR tu kmaRi[ ÉjNtu devta>,
AaTmEKybaexen ivna ivmui´>
n isXyit äüztaNtre=ip. 6.

vadantu çästräëi yajantu devän
kurvantu karmäëi bhajantu devatäù |
ätmaikyabodhena vinä vimuktiù
na sidhyati brahmaçatäntare'pi || 6||

Am&tTvSy nazaiSt ivÄeneTyev ih ïuit>,
ävIit kmR[ae mu´re hetuTv< S)…q< yt>. 7.

amåtatvasya näçästi vittenetyeva hi çrutiù |
bravéti karmaëo mukterahetutvaà sphuöaà yataù || 7||

Atae ivmu®yE àytet ivÖan!
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s<NyStbaýawRsuoSp&h> sn!,
sNt< mhaNt< smupeTy deizk<
tenaepidòawRsmaihtaTma. 8.

ato vimuktyai prayateta vidvän
sannyastabähyärthasukhaspåhaù san |
santaà mahäntaà samupetya deçikaà
tenopadiñöärthasamähitätmä || 8||

%ÏredaTmnaTman< m¶< s<sarvairxaE,
yaegaêFTvmasa* sMyGdzRninóya. 9.

uddharedätmanätmänaà magnaà saàsäraväridhau |
yogärüòhatvamäsädya samyagdarçananiñöhayä || 9||

s<NySy svRkmaRi[ ÉvbNxivmu´ye,
yTyta< pi{ftExIRrEraTma_yas %piSwtE>. 10.

sannyasya sarvakarmäëi bhavabandhavimuktaye |
yatyatäà paëòitairdhérairätmäbhyäsa upasthitaiù || 10||

icÄSy zuÏye kmR n tu vStUplBxye,
vStuisiÏivRcare[ n ik<icTkmRkaeiqiÉ>. 11

cittasya çuddhaye karma na tu vastüpalabdhaye |
vastusiddhirvicäreëa na kiïcitkarmakoöibhiù || 11||

sMyiGvcart> isÏa r¾utÅvavxar[a,
æaNTyaeidtmhaspRÉyÊ>oivnaiznI. 12.

samyagvicärataù siddhä rajjutattvävadhäraëä |
bhräntyoditamahäsarpabhayaduùkhavinäçiné || 12||

AwRSy iníyae †òae ivcare[ ihtaei´t>,
n õanen n danen àa[aymzten va. 13.

arthasya niçcayo dåñöo vicäreëa hitoktitaù |
na snänena na dänena präëäyamaçatena vä || 13||

Aixkair[mazaSte )lisiÏivRze;t>,
%paya dezkala*a> sNTyiSmNshkair[>. 14.
adhikäriëamäçäste phalasiddhirviçeñataù |
upäyä deçakälädyäù santyasminsahakäriëaù || 14||

Atae ivcar> ktRVyae ij}asaeraTmvStun>.
smasa* dyais<xu< gué< äüivÊÄmm!. 15.

ato vicäraù kartavyo jijïäsorätmavastunaù ||
samäsädya dayäsindhuà guruà brahmaviduttamam || 15||

mexavI pué;ae ivÖanUhapaehivc][>,
AixkayaRTmiv*ayamu´l][li]t>. 16.

medhävé puruño vidvänühäpohavicakñaëaù |
adhikäryätmavidyäyämuktalakñaëalakñitaù || 16||

ivveiknae ivr´Sy zmaidgu[zailn>,
mumu]aerev ih äüij}asayaeGyta mta. 17.

vivekino viraktasya çamädiguëaçälinaù |
mumukñoreva hi brahmajijïäsäyogyatä matä || 17||

saxnaNyÇ cTvair kiwtain mnIi;iÉ>,

ye;u sTSvev siÚóa ydÉave n isXyit. 18.

sädhanänyatra catväri kathitäni manéñibhiù |
yeñu satsveva sanniñöhä yadabhäve na sidhyati || 18||

AadaE inTyainTyvStuivvek> pirg{yte,
#hamuÇ)lÉaegivragStdnNtrm!,
zmaid;टksMpiÄmu
्
Rmu]uTvimit S)…qm!. 19.

ädau nityänityavastuvivekaù parigaëyate |
ihämutraphalabhogavirägastadanantaram |
çamädiñaökasampattirmumukñutvamiti sphuöam || 19||

%Éye;aimiNÔya[a< s dm> pirkIitRt>,
baýanalMbn< v&Äere;aepritéÄma. 23.

viñayebhyaù parävartya sthäpanaà svasvagolake |
ubhayeñämindriyäëäà sa damaù parikértitaù |
bähyänälambanaà våttereñoparatiruttamä || 23||

shn< svRÊ>oanamàtIkarpUvRkm!,
icNtaivlapriht< sa itit]a ing*te. 24.

sahanaà sarvaduùkhänämapratékärapürvakam |
cintäviläparahitaà sä titikñä nigadyate || 24||

äü sTy< jgiNmWyeTyevê
< pae iviníy>,
sae=y< inTyainTyvStuivvek> smudaùt>. 20.

zaôSyguévaKySy sTybuÏ(avxar[a
sa ïÏa kiwta siÑyRya vStUpl_yte. 25.

tÖEraGy< ijhasa ya dzRnïv[aidiÉ>,
dehaidäüpyRNteýinTye ÉaegvStuin. 21.

svRda Swapn< buÏe> zuÏe äüi[ svRwa,
tTsmaxanimTyu´< n tu icÄSy lalnm!. 26.

ivrJy iv;yìataÎae;†ò(a mu÷muR÷>,
Svlúye inytavSwa mns> zm %Cyte. 22.

Ah<karaiddehaNtan! bNxan}ankiLptan!,
SvSvêpavbaexen mae´…imCDa mumu]t
u a. 27.

iv;yey> pravTyR Swapn< SvSvgaelke,

mNdmXymêpaip vEraGye[ zmaidna,

brahma satyaà jaganmithyetyevaàrüpo viniçcayaù |
so'yaà nityänityavastuvivekaù samudähåtaù || 20||

tadvairägyaà jihäsä yä darçanaçravaëädibhiù |
dehädibrahmaparyantehyanitye bhogavastuni || 21||

virajya viñayavrätäddoñadåñöyä muhurmuhuù |
svalakñye niyatävasthä manasaù çama ucyate || 22||

çästrasyaguruväkyasya satyabuddhyävadhäraëä
sä çraddhä kathitä sadbhiryayä vastüpalabhyate || 25||

sarvadä sthäpanaà buddheù çuddhe brahmaëi sarvathä |
tatsamädhänamityuktaà na tu cittasya lälanam || 26||

ahaìkärädidehäntän bandhänajïänakalpitän |
svasvarüpävabodhena moktumicchä mumukñutä || 27||
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àsaden gurae> sey< àv&Ïa sUyte )lm!. 28.

mandamadhyamarüpäpi vairägyeëa çamädinä |
prasädena guroù seyaà pravåddhä süyate phalam || 28||

vEraGy< c mumu]Tu v< tIì< ySy tu iv*te,
tiSmÚevawRvNt> Syu> )lvNt> zmady>. 29.

vairägyaà ca mumukñutvaà tévraà yasya tu vidyate |
tasminnevärthavantaù syuù phalavantaù çamädayaù || 29||

@tyaemRNdta yÇ ivr´Tvmumu]yae>,
mraE sillvÄÇ zmadeÉaRnmaÇta. 30.

etayormandatä yatra viraktatvamumukñayoù |
marau salilavattatra çamäderbhänamätratä || 30||

mae]kar[sam¢(a< Éi´rev grIysI,
SvSvêpanusNxan< Éi´irTyaiÉxIyte. 31.

mokñakäraëasämagryäà bhaktireva garéyasé |
svasvarüpänusandhänaà bhaktirityäbhidhéyate || 31||

SvaTmtÅvanusNxan< Éi´irTypre jgu>,
%´saxns<pÚStÅvij}asuraTmn>,
%psIdeÌ‚é< àa}< ySmaÓNxivmae][m!. 32.

svätmatattvänusandhänaà bhaktirityapare jaguù |
uktasädhanasampannastattvajijïäsurätmanaù |
upasédedguruà präjïaà yasmädbandhavimokñaëam || 32||

ïaeiÇyae=v&ijnae=kamhtae yae äüivÄm>,

äü{yuprt> zaNtae inirNxn #vanl>,
AhetukdyaisNxubRNxuranmta< stam!. 33.

çrotriyo'våjino'kämahato yo brahmavittamaù |
brahmaëyuparataù çänto nirindhana ivänalaù |
ahetukadayäsindhurbandhuränamatäà satäm || 33||

tmaraXy gué< É®ya àþàïysevnE>,
àsÚ< tmnuàaPy p&CDeJ}atVymaTmn>. 34.

tamärädhya guruà bhaktyä prahvapraçrayasevanaiù |
prasannaà tamanupräpya påcchejjïätavyamätmanaù || 34||

SvaimÚmSte ntlaekbNxae
kaé{yisNxae pitt< ÉvaBxaE,
mamuÏraTmIykqa]†ò(a
\JVyaitkaé{ysuxaiÉv&ò(a. 35.
sväminnamaste natalokabandho
käruëyasindho patitaà bhaväbdhau |
mämuddharätméyakaöäkñadåñöyä
åjvyätikäruëyasudhäbhivåñöyä || 35||

ÊvaRrs<sardvai¶tÝ<
daexUyman< Êr†òvatE>,
ÉIt< àpÚ< pirpaih m&Tyae>
zr{ymNy*dh< n jane. 36.

durvärasaàsäradavägnitaptaà
dodhüyamänaà duradåñöavätaiù |
bhétaà prapannaà paripähi måtyoù

çaraëyamanyadyadahaà na jäne || 36||

dhanyäste bhavadékñaëakñaëagateù pätrékåtäù svékåtäù || 39||

zaNta mhaNtae invsiNt sNtae
vsNtv‘aekiht< crNt>,
tI[aR> Svy< ÉImÉva[Rv< jnanhetunaNyanip
taryNt>. 37.

kw< trey< ÉvisNxumet<
ka va gitmeR ktmae=STyupay>,
jane n ikiÂTk«pya=v ma< àÉae
s<sarÊ>o]itmatnu:v. 40.

Ay< SvÉav> Svt> @v yTprïmapnaedàv[<
mhaTmnam!,
suxa<zure; SvymkRkkRzàÉaiÉtÝamvit
i]it< ikl. 38.

twa vdNt< zr[agt< Sv<
s<sardavanltaptÝm!,
inrIúy kaé{yrsaÔR†ò(a
d*adÉIit< shsa mhaTma. 41.

äüanNdrsanuÉUitkiltE> pUtE> suzItEyuRtE>
yu:mÖaŠlzaeiJHtE> ïuitsuoEvaRKyam&t>E secy,
s<tÝ< ÉvtapdavdhnJvalaiÉren< àÉae
xNyaSte ÉvdI][][gte> paÇIk«ta> SvIk«ta>. 39.

ivÖan! s tSma %psiÄmIyu;e
mumu]ve saxu ywae´kair[e,
àzaNticÄay zmaiNvtay
tÅvaepdez< k«pyEv k…yaRt.
! 42.

çäntä mahänto nivasanti santo
vasantavallokahitaà carantaù |
térëäù svayaà bhémabhavärëavaà janänahetunänyänapi tärayantaù || 37||

ayaà svabhävaù svataù eva yatparaçramäpanodapravaëaà mahätmanäm |
sudhäàçureña svayamarkakarkaçaprabhäbhitaptämavatikñitià kila || 38||

brahmänandarasänubhütikalitaiù pütaiù suçétairyutaiù
yuñmadväkkalaçojjhitaiù çrutisukhairväkyämåtaiù secaya |
santaptaà bhavatäpadävadahanajväläbhirenaà prabho

kathaà tareyaà bhavasindhumetaà
kä vä gatirme katamo'styupäyaù |
jäne na kiïcitkåpayä'va mäà prabho
saàsäraduùkhakñatimätanuñva || 40||

tathä vadantaà çaraëägataà svaà
saàsäradävänalatäpataptam |
nirékñya käruëyarasärdradåñöyä
dadyädabhétià sahasä mahätmä || 41||

vidvän sa tasmä upasattiméyuñe
mumukñave sädhu yathoktakäriëe |
praçäntacittäya çamänvitäya
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tattvopadeçaà kåpayaiva kuryät || 42||

ïI guéévac,
ma ÉEò ivÖ<Stv naSTypay>
s<sarisNxaeStr[e=STyupay>,
yenEv yata ytyae=Sy par<
tmev mag¡ tv inidRzaim. 43.

çré gururuväca |
mä bhaiñöa vidvaàstava nästyapäyaù
saàsärasindhostaraëe'styupäyaù |
yenaiva yätä yatayo'sya päraà
tameva märgaà tava nirdiçämi || 43||

ASTyupayae mhaNkiíTs<sarÉynazn>,
ten tITvaR ÉvaMÉaeix< prmanNdmaPSyis. 44.

astyupäyo mahänkaçcitsaàsärabhayanäçanaù |
tena tértvä bhavämbhodhià paramänandamäpsyasi || 44||

vedaNtawRivcare[ jayte }anmuÄmm!,
tenaTyiNtks<sarÊ>onazae ÉvTynu. 45.

vedäntärthavicäreëa jäyate jïänamuttamam |
tenätyantikasaàsäraduùkhanäço bhavatyanu || 45||

ïÏaÉi´XyanyaegaNmumu]ae>
mu´h
e eRtUNvi´ sa]aCÀ‚tegIR>,
yae va @te:vev itóTymu:y

mae]ae=iv*akiLptaÎehbNxat!. 46.

çraddhäbhaktidhyänayogänmumukñoù
mukterhetünvakti säkñäcchrutergéù |
yo vä eteñveva tiñöhatyamuñya
mokño'vidyäkalpitäddehabandhät || 46||

A}anyaegaTprmaTmnStv
ýnaTmbNxStt @v s<s&it>,
tyaeivRvekaeidtbaexviû>
A}ankay¡ àdheTsmUlm!. 47.

ajïänayogätparamätmanastava
hyanätmabandhastata eva saàsåtiù |
tayorvivekoditabodhavahniù
ajïänakäryaà pradahetsamülam || 47||

iz:y %vac,
k«pya ïUyta< SvaimNàîae=y< i³yte mya,
yÊÄrmh< ïUTva k«tawR> Sya< ÉvNmuoat!. 48.

çiñya uväca |
kåpayä çrüyatäà sväminpraçno'yaà kriyate mayä |
yaduttaramahaà çrütvä kåtärthaù syäà bhavanmukhät || 48||

kae nam bNx> kwme; Aagt>
kw< àitóaSy kw< ivmae]>,
kae=savnaTma prm> k AaTma
tyaeivRvek> kwmetÊCytam!. 49.
ko näma bandhaù kathameña ägataù

kathaà pratiñöhäsya kathaà vimokñaù |
ko'sävanätmä paramaù ka ätmä
tayorvivekaù kathametaducyatäm || 49||

ïI guéévac,
xNyae=is k«tk«Tyae=is paivt< te k…l< Tvya,
ydiv*abNxmu®ya äüIÉivtuimCDis. 50.

çré gururuväca |
dhanyo'si kåtakåtyo'si pävitaà te kulaà tvayä |
yadavidyäbandhamuktyä brahmébhavitumicchasi || 50||

\[maecnktaRr> iptu> siNt sutady>,
bNxmaecnktaR tu SvSmadNyae n kín. 51.

åëamocanakartäraù pituù santi sutädayaù |
bandhamocanakartä tu svasmädanyo na kaçcana || 51||

mStkNyStÉaradeÊR>omNyEinRvayRt,
e
]uxaidk«tÊ>o< tu ivna Sven n kenict!. 52.

mastakanyastabhäräderduùkhamanyairniväryate |
kñudhädikåtaduùkhaà tu vinä svena na kenacit || 52||

pWymaE;xseva c i³yte yen raeig[a,
AaraeGyisiÏ†Ròa=Sy naNyanuiótkmR[a. 53.

pathyamauñadhasevä ca kriyate yena rogiëä |
ärogyasiddhirdåñöä'sya nänyänuñöhitakarmaëä || 53||

vStuSvêp< S)…qbaexc]u;a SvenEv ve*< n tu pi{ften,
cNÔSvêp< injc]u;Ev }atVymNyErvgMyte ikm!. 54.

vastusvarüpaà sphuöabodhacakñuñä svenaiva vedyaà na tu
paëòitena |
candrasvarüpaà nijacakñuñaiva jïätavyamanyairavagamyate
kim || 54||

Aiv*akamkmaRidpazbNx< ivmaeictum!,
k> z²…yaiÖnaTman< kLpkaeiqztErip. 55.

avidyäkämakarmädipäçabandhaà vimocitum |
kaù çaknuyädvinätmänaà kalpakoöiçatairapi || 55||

n yaegen n sa<Oyen kmR[a nae n iv*ya,
äüaTmEkTvbaexenmae]> isXyit naNywa. 56.

na yogena na säìkhyena karmaëä no na vidyayä |
brahmätmaikatvabodhenamokñaù sidhyati nänyathä || 56||

vI[aya êpsaENdy¡ tÙIvadnsaEóvm!,
àjarÃnmaÇ< tÚ saèaJyay kLpte. 57.

véëäyä rüpasaundaryaà tantrévädanasauñöhavam |
prajäraïjanamätraà tanna sämräjyäya kalpate || 57||

vaGvEorI zBdHrI zaôVyaOyankaEzlm!,
vEÊ:y< ivÊ;a< tÖÑ‚´ye n tu mu´ye. 58.

vägvaikharé çabdajharé çästravyäkhyänakauçalam |
vaiduñyaà viduñäà tadvadbhuktaye na tu muktaye || 58||

Aiv}ate pre tÅve zaôaxIitStu in:)la,
iv}ate=ip pre tÅve zaôaxIitStu in:)la. 59.
avijïäte pare tattve çästrädhétistu niñphalä |
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vijïäte'pi pare tattve çästrädhétistu niñphalä || 59||

zBdjal< mhar{y< icÄæm[kar[m!,
At> àyÆaJ}atVy< tÅv}EStÅvmaTmn>. 60.

çabdajälaà mahäraëyaà cittabhramaëakäraëam |
ataù prayatnäjjïätavyaà tattvajïaistattvamätmanaù || 60||

A}anspRdòSy äü}anaE;x< ivna,
ikmu vedEí zaôEí ikmu mÙE> ikmaE;xE>. 61.

ajïänasarpadañöasya brahmajïänauñadhaà vinä |
kimu vedaiçca çästraiçca kimu mantraiù kimauñadhaiù || 61||

n gCDit ivna pan< VyaixraE;xzBdt>,
ivna=prae]anuÉv< äüzBdEnR muCyte. 62.

na gacchati vinä pänaà vyädhirauñadhaçabdataù |
vinä'parokñänubhavaà brahmaçabdairna mucyate || 62||

Ak«Tva †Zyivlym}aTva tÅvmaTmn>,
äüzBdE> k…tae mui´éi´maÇ)lEn&R[am!. 63.

akåtvä dåçyavilayamajïätvä tattvamätmanaù |
brahmaçabdaiù kuto muktiruktimätraphalairnåëäm || 63||

Ak«Tva zÇus<harmgTvaiolÉUiïym!,
rajahimit zBdaÚae raja ÉivtumhRit. 64.

akåtvä çatrusaàhäramagatväkhilabhüçriyam |
räjähamiti çabdänno räjä bhavitumarhati || 64||

AaÝaei´< onn< twaepir izla*uTk;R[< SvIk«itm!
in]ep> smpe]te nih bih> zBdEStu ingRCDit,
tÖÓ+üivdaepdezmnnXyanaidiÉlR yte
mayakayRitraeiht< Svmml< tÅv< n ÊyuRi´iÉ>. 65.

äptoktià khananaà tathopari çilädyutkarñaëaà svékåtim
nikñepaù samapekñate nahi bahiù çabdaistu nirgacchati |
tadvadbrahmavidopadeçamananadhyänädibhirlabhyate
mäyäkäryatirohitaà svamamalaà tattvaà na duryuktibhiù ||
65||

tSmaTsvRàyÆen ÉvbNxivmu´ye,
SvErev yÆ> ktRVyae raegadaivv pi{ftE>. 66.

tasmätsarvaprayatnena bhavabandhavimuktaye |
svaireva yatnaù kartavyo rogädäviva paëòitaiù || 66||

ySTvya* k«t> àîae vrIya<ÁDaôivNmt>,
sUÇàayae ingUFawaeR }atVyí mumu]iu É>. 67.

yastvayädya kåtaù praçno varéyäïïchästravinmataù |
sütrapräyo nigüòhärtho jïätavyaçca mumukñubhiù || 67||

ïu[u:vavihtae ivÖNyNmya smudIyRte,
्
tdetCछv[aTs*ae
ÉvbNxaiÖmaeúyse. 68.

çruëuñvävahito vidvanyanmayä samudéryate |
tadetacchvaëätsadyo bhavabandhädvimokñyase || 68||

mae]Sy hetu> àwmae ing*te
vEraGymTyNtminTyvStu;u,

tt> zmíaip dmiStit]a
Nyas> às´aiolkmR[a< É&zm!. 69.

mokñasya hetuù prathamo nigadyate
vairägyamatyantamanityavastuñu |
tataù çamaçcäpi damastitikñä
nyäsaù prasaktäkhilakarmaëäà bhåçam || 69||

tt> ïuitStNmnn< stÅvXyan< icr< inTyinr<tr< mune>,
ttae=ivkLp< prmeTy ivÖa inhEv invaR[suo< sm&CDit. 70.

tataù çrutistanmananaà satattvadhyänaà
ciraà nityanirantaraà muneù |
tato'vikalpaà parametya vidvä nihaiva nirväëasukhaà samåcchati || 70||

Ah< mmeit àiwt< zirr<
maehaSpd< SwUlimtIyRte buxE>,
nÉaenÉSvÎhnaMbuÉUmy>
sUúmai[ ÉUtain ÉviNt tain. 73.

ahaà mameti prathitaà çariraà
mohäspadaà sthülamitéryate budhaiù |
nabhonabhasvaddahanämbubhümayaù
sükñmäëi bhütäni bhavanti täni || 73||

prSpra<zEimRiltain ÉUTva
SwUlain c SwUlzrIrhetv>,
maÇaStdIya iv;ya ÉviNt
zBdady> pÂ suoay Éae´…>. 74.

yÓaeÏVy< tvedanImaTmanaTmivvecnm!,
tÊCyte mya sMyक ् ïuTvaTmNyvxary. 71.

parasparäàçairmilitäni bhütvä
sthüläni ca sthülaçarérahetavaù |
mäträstadéyä viñayä bhavanti
çabdädayaù païca sukhäya bhoktuù || 74||

m¾aiSwmed>plr´cmRTvgaþyExaRtiu ÉreiÉriNvtm!,
padaeév]aeÉujp&ómStkE>
A¼Eépa¼Eépyu´mett!. 72.

y @;u mUFa iv;ye;u bÏa
ragaeépazen suÊdRmen,
AayaiNt inyaRNTyx ^XvRmu½E>
SvkmRËten jven nIta>. 75.

yadboddhavyaà tavedänémätmänätmavivecanam |
taducyate mayä samyak çrutvätmanyavadhäraya || 71||

majjästhimedaùpalaraktacarmatvagähvayairdhätubhirebhiranvitam|
pädoruvakñobhujapåñöhamastakaiù
aìgairupäìgairupayuktametat || 72||

ya eñu müòhä viñayeñu baddhä
rägorupäçena sudurdamena |
äyänti niryäntyadha ürdhvamuccaiù
svakarmadütena javena nétäù || 75||
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zBdaidiÉ> pÂiÉrev pÂ
pÂTvmapu> Svgu[en bÏa>,
k…r¼mat¼pt¼mInÉ&
¼a nr> pÂiÉriÂt> ikm!. 76.

çabdädibhiù païcabhireva païca
païcatvamäpuù svaguëena baddhäù |
kuraìgamätaìgapataìgaménabhåìgä
naraù païcabhiraïcitaù kim || 76||

dae;e[ tIìae iv;y> k«:[spRiv;adip,
iv;< inhiNt Éae´ar< Ôòar< c]u;aPyym!. 77.

doñeëa tévro viñayaù kåñëasarpaviñädapi |
viñaà nihanti bhoktäraà drañöäraà cakñuñäpyayam || 77||

iv;yazamhapaza*ae ivmu´> suÊSTyjat!,
s @v kLpte mu®yE naNy> ;टzaôve
्
*ip. 78.

viñayäçämahäpäçädyo vimuktaù sudustyajät |
sa eva kalpate muktyai nänyaù ñaöçästravedyapi || 78||

AapatvEraGyvtae mumu]Un!
ÉvaiBxpar< àityatumu*tan!,
Aaza¢hae m¾yte=Ntrale
ing&ý k{Qe ivinvTyR vegat!. 79.

äpätavairägyavato mumukñün
bhaväbdhipäraà pratiyätumudyatän |
äçägraho majjayate'ntaräle

nigåhya kaëöhe vinivartya vegät || 79||

iv;yaOy¢hae yen suivr®yisna ht>,
s gCDit ÉvaMÉaexe> par< àTyUhvijRt>. 80.

viñayäkhyagraho yena suviraktyasinä hataù |
sa gacchati bhavämbhodheù päraà pratyühavarjitaù || 80||

iv;miv;ymagERgRCDtae=nCDbuÏe>
àitpdmiÉyatae m&TyurPye; iviÏ,
ihtsujngué®ya gCDt> SvSy yu®ya
àÉvit )lisiÏ> sTyimTyev iviÏ. 81.

viñamaviñayamärgairgacchato'nacchabuddheù
pratipadamabhiyäto måtyurapyeña viddhi |
hitasujanaguruktyä gacchataù svasya yuktyä
prabhavati phalasiddhiù satyamityeva viddhi || 81||

mae]Sy ka<]a yid vE tvaiSt
TyjaitËraiÖ;yaiNv;< ywa,
pIyU;vÄae;dya]majRvàzaiNtdaNtIÉRj
inTymadrat!. 82.

mokñasya käìkñä yadi vai tavästi
tyajätidürädviñayänviñaà yathä |
péyüñavattoñadayäkñamärjavapraçäntidäntérbhaja
nityamädarät || 82||

Anu][< yTpirùTy k«Ty<
Ana*iv*ak«tbNxmae][m!,

deh> prawaeR=ymmu:y pae;[e
y> s¾te s Svmnen hiNt. 83.

smuTpÚimd< SwUl< ÉaegaytnmaTmn>,
AvSwa jagrStSy SwUlawaRnuÉvae yt>. 88.

zrIr pae;[awIR sn! y AaTman< id†]it,
¢ah< daéixya x&Tva ndI— ttu¡ s gCDit. 84.

baýeiNÔyE> SwlpdawRseva<
ô‹Ndnô(aidivicÇêpam!,
kraeit jIv> SvymetdaTmna
tSmaTàziStvRpu;ae=Sy jagre. 89.

anukñaëaà yatparihåtya kåtyaà
anädyavidyäkåtabandhamokñaëam |
dehaù parärtho'yamamuñya poñaëe
yaù sajjate sa svamanena hanti || 83||

çaréra poñaëärthé san ya ätmänaà didåkñati |
grähaà därudhiyä dhåtvä nadéà tartuà sa gacchati || 84||

maeh @v mham&Tyumm
uR u]aevp
R uraid;u,
maehae ivinijRtae yen s mui´pdmhRit. 85.

moha eva mahämåtyurmumukñorvapurädiñu |
moho vinirjito yena sa muktipadamarhati || 85||

maeh< jih mham&Tyu< dehdarsutaid;u,
y< ijTva munyae yaiNt tiÖ:[ae> prm< pdm!. 86.

mohaà jahi mahämåtyuà dehadärasutädiñu |
yaà jitvä munayo yänti tadviñëoù paramaà padam || 86||

् a<séixrõayumedaem¾aiSws<k…lm!,
Tvङm
pU[¡ mUÇpurI;a_ya< SwUl< inN*imd< vpu>. 87.

tvaìmäàsarudhirasnäyumedomajjästhisaìkulam |
pürëaà mütrapuréñäbhyäà sthülaà nindyamidaà vapuù || 87||

pÂIk«ty
e ae ÉUtey> SwUley> pUvRkmR[a,

païcékåtebhyo bhütebhyaù sthülebhyaù pürvakarmaëä |
samutpannamidaà sthülaà bhogäyatanamätmanaù |
avasthä jägarastasya sthülärthänubhavo yataù || 88||

bähyendriyaiù sthalapadärthaseväà
strakcandanastryädivicitrarüpäm |
karoti jévaù svayametadätmanä
tasmätpraçastirvapuño'sya jägare || 89||

svaeR=ip baýs<sar> pué;Sy ydaïy>,
iviÏ dehimd< SwUl< g&hvÌ¯hmeixn>. 90.

sarvo'pi bähyasaàsäraù puruñasya yadäçrayaù |
viddhi dehamidaà sthülaà gåhavadgåhamedhinaù || 90||

SwUlSy sMÉvjramr[ain xmaR>
SwaELyadyae b÷ivxa> izzuta*vSwa>,
v[aRïmaidinyma b÷xa=mya> Syu>
pUjavmanb÷manmuoa ivze;a>. 91.

sthülasya sambhavajarämaraëäni dharmäù
sthaulyädayo bahuvidhäù çiçutädyavasthäù |
varëäçramädiniyamä bahudhä'mayäù syuù
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püjävamänabahumänamukhä viçeñäù || 91||

buÏIiNÔyai[ ïv[< Tvgi]
ºa[< c ijþa iv;yavbaexnat!,
vaकp् ai[pada gudmPyupSw>
kmeRiNÔyai[ àv[en kmRsu. 92.

buddhéndriyäëi çravaëaà tvagakñi
ghräëaà ca jihvä viñayävabodhanät |
väkpäëipädä gudamapyupasthaù
karmendriyäëi pravaëena karmasu || 92||

ing*te=Nt>kr[< mnaexI>
Ah<k«itiíÄimit Svv&iÄiÉ>,
mnStu s<kLpivkLpnaidiÉ>
buiÏ> pdawaRXyvsayxmRt>. 93.

nigadyate'ntaùkaraëaà manodhéù
ahaìkåtiçcittamiti svavåttibhiù |
manastu saìkalpavikalpanädibhiù
buddhiù padärthädhyavasäyadharmataù || 93||

AÇaiÉmanadhimTyh<k«it>,
SvawaRnusNxangu[en icÄm!. 94.

aträbhimänädahamityahaìkåtiù |
svärthänusandhänaguëena cittam || 94||

àa[apanVyanaedansmana ÉvTysaE àa[>,
Svymev v&iÄÉedaiÖk«itÉedaTsuv[Rsillaidvt!. 95.

präëäpänavyänodänasamänä bhavatyasau präëaù |
svayameva våttibhedädvikåtibhedätsuvarëasalilädivat || 95||

vagaid pÂ ïv[aid pÂ
àa[aid pÂaæmuoain pÂ,
buÏ(a*iv*aip c kamkmR[I
puyRòk< sUúmzrIrma÷>. 96.

vägädi païca çravaëädi païca
präëädi païcäbhramukhäni païca |
buddhyädyavidyäpi ca kämakarmaëé
puryañöakaà sükñmaçaréramähuù || 96||

#d< zrIr< z&[u sUúms<i}t<
il¼< TvpÂIk«tÉUt sMÉvm!,
svasn< kmR)lanuÉavk<
Sva}antae=naidépaixraTmn>. 97.

idaà çaréraà çåëu sükñmasaïjïitaà
liìgaà tvapaïcékåtabhüta sambhavam |
saväsanaà karmaphalänubhävakaà
sväjïänato'nädirupädhirätmanaù || 97||

Svßae ÉvTySy ivÉ®yvSwa
SvmaÇze;e[ ivÉait yÇ,
Svße tu buiÏ> Svymev ja¢t!
kalInnanaivxvasnaiÉ>. 98.

svapno bhavatyasya vibhaktyavasthä
svamätraçeñeëa vibhäti yatra |

svapne tu buddhiù svayameva jägrat
kälénanänävidhaväsanäbhiù || 98||

kÇaRidÉav< àitp* rajte
yÇ Svy< Éait ýy< praTma,
xImaÇkaepaixrze;sa]I
n ilPyte tTk«tkmRlezE>,
ySmads¼Stt @v kmRiÉ>
n ilPyte ikiÂÊpaixna k«tE>. 99.

karträdibhävaà pratipadya räjate
yatra svayaà bhäti hyayaà parätmä |
dhémätrakopädhiraçeñasäkñé
na lipyate tatkåtakarmaleçaiù |
yasmädasaìgastata eva karmabhiù
na lipyate kiïcidupädhinä kåtaiù || 99||

svRVyap&itkr[< il¼imd< Syai½daTmn> pu<s>,
vaSyaidkimv tú[StenEvaTma ÉvTys¼ae=ym!. 100.

sarvavyäpåtikaraëaà liìgamidaà syäccidätmanaù puàsaù |
väsyädikamiva takñëastenaivätmä bhavatyasaìgo'yam || 100||

ANxTvmNdTvpquTvxmaR>
saEgu{yvEgu{yvzaiÏ c]u;>,
baixyRmUkTvmuoaStwEv
ïaeÇaidxmaR n tu veÄuraTmn>. 101.

andhatvamandatvapaöutvadharmäù
sauguëyavaiguëyavaçäddhi cakñuñaù |

bädhiryamükatvamukhästathaiva
çroträdidharmä na tu vetturätmanaù || 101||

्
%Cछvasin>ñasivj&
MÉ[]ut!
àSpNdna*uT³m[aidka> i³ya>,
àa[aidkmaRi[ vdiNt tJ}a>
àa[Sy xmaRvznaippase. 102.

ucchväsaniùçväsavijåmbhaëakñut
praspandanädyutkramaëädikäù kriyäù |
präëädikarmäëi vadanti tajjïäù
präëasya dharmävaçanäpipäse || 102||

ANt>kr[met;
e u c]uraid;u v:mRi[,
AhimTyiÉmanen itóTyaÉastejsa. 103.

antaùkaraëameteñu cakñurädiñu varñmaëi |
ahamityabhimänena tiñöhatyäbhäsatejasä || 103||

Ah<kar> s iv}ey> ktaR Éae´aiÉmaNyym!,
sÅvaidgu[yaegen cavSwaÇymîute. 104.

ahaìkäraù sa vijïeyaù kartä bhoktäbhimänyayam |
sattvädiguëayogena cävasthätrayamaçnute || 104||

iv;ya[amanukªLye suoI Ê>oI ivpyRye,
suo< Ê>o< c tÏmR> sdanNdSy naTmn>. 105.

viñayäëämänukülye sukhé duùkhé viparyaye |
sukhaà duùkhaà ca taddharmaù sadänandasya nätmanaù ||
105||
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AaTmawRTven ih àeyaiNv;yae n Svt> iày>,
Svt @v ih sveR;amaTma iàytmae yt>
tt AaTma sdanNdae naSy Ê>o< kdacn. 106.

ätmärthatvena hi preyänviñayo na svataù priyaù |
svata eva hi sarveñämätmä priyatamo yataù
tata ätmä sadänando näsya duùkhaà kadäcana || 106||

yTsu;uÝaE inivR;y AaTmanNdae=nuÉUyte,
ïuit> àTy]mEitýmnuman< c ja¢it. 107.

bhinnäpyabhinnäpyubhayätmikä no |
säìgäpyanaìgä hyubhayätmikä no
mahädbhutä'nirvacanéyarüpä || 109||

zuÏaÖyäüivbaexnaZya
spRæmae r¾uivvektae ywa,
rjStm>sÅvimit àisÏa
gu[aStdIya> àiwtE> SvkayER>. 110.

yatsuñuptau nirviñaya ätmänando'nubhüyate |
çrutiù pratyakñamaitihyamanumänaà ca jägrati || 107||

çuddhädvayabrahmavibodhanäçyä
sarpabhramo rajjuvivekato yathä |
rajastamaùsattvamiti prasiddhä
guëästadéyäù prathitaiù svakäryaiù || 110||

AVy´naçI prmezzi´>
Ana*iv*a iÇgu[aiTmka pra,
kayaRnumeya suixyEv maya
yya jgTsvRimd< àsUyte. 108.

iv]epz´I rjs> i³yaiTmka
yt> àv&iÄ> às&ta pura[I,
ragadyae=Sya> àÉviNt inTy<
Ê>oadyae ye mnsae ivkara>. 111.

avyaktanämné parameçaçaktiù
anädyavidyä triguëätmikä parä |
käryänumeyä sudhiyaiva mäyä
yayä jagatsarvamidaà prasüyate || 108||

sÚaPysÚaPyuÉyaiTmka nae
iÉÚaPyiÉÚaPyuÉyaiTmka nae,
sa¼aPyn¼a ýuÉyaiTmka nae
mhaÑ‚ta=invRcnIyêpa. 109.

sannäpyasannäpyubhayätmikä no

vikñepaçakté rajasaù kriyätmikä
yataù pravåttiù prasåtä puräëé |
rägädayo'syäù prabhavanti nityaà
duùkhädayo ye manaso vikäräù || 111||

kam> ³aexae laeÉdMÉa*sUya
Ah<kare:yaRmTsra*aStu "aera>,
xmaR @te rajsa> puMàv&iÄ>
ySmade;a tÔjae bNxhetu>. 112.

kämaù krodho lobhadambhädyasüyä

ahaìkärerñyämatsarädyästu ghoräù |
dharmä ete räjasäù pumpravåttiù
yasmädeñä tadrajo bandhahetuù || 112||

@;a==v&itnaRm tmaegu[Sy
zi´yRya vSTvvÉaste=Nywa,
sE;a indan< pué;Sy s<s&te>
iv]epz´e> àv[Sy hetu>. 113.

eñä''våtirnäma tamoguëasya
çaktiryayä vastvavabhäsate'nyathä |
saiñä nidänaà puruñasya saàsåteù
vikñepaçakteù pravaëasya hetuù || 113||

à}avanip pi{ftae=ip cturae=PyTyNtsUúmawR†g-!
VyalIFStmsa n veiÄ b÷xa s<baeixtae=ip S)…qm!,
æaNTyaraeiptmev saxu klyTyalMbte tÌ‚[an!
hNtasaE àbla ÊrNttms> zi´mRhTyav&iÄ>. 114.

prajïävänapi paëòito'pi
caturo'pyatyantasükñmärthadågvyäléòhastamasä
na vetti bahudhä sambodhito'pi sphuöam |
bhräntyäropitameva sädhu kalayatyälambate tadguëän
hantäsau prabalä durantatamasaù çaktirmahatyävåttiù || 114||

AÉavna va ivprItÉavna
As<Éavna ivàitpiÄrSya>,
s<sgRyu´< n ivmuÂit Øuv<
iv]epzi´> ]pyTyjöm!. 115.

abhävanä vä viparétabhävanä
asambhävanä vipratipattirasyäù |
saàsargayuktaà na vimuïcati dhruvaà
vikñepaçaktiù kñapayatyajasram || 115||

A}anmalSyjfTvinÔaàmadmUFTvmuoaStmaegu[a>,
@tE> àyu´ae nih veiÄ ik<icn!
inÔaluvTStMÉvdev itóit. 116.

ajïänamälasyajaòatvanidräpramädamüòhatvamukhästamoguëäù |
etaiù prayukto nahi vetti kiïcin
nidräluvatstambhavadeva tiñöhati || 116||

sÅv< ivzuÏ< jlvÄwaip
ta_ya< imilTva sr[ay kLpte,
yÇaTmibMb> àitibiMbt> sn!
àkazyTykR #vaiol< jfm!. 117.

sattvaà viçuddhaà jalavattathäpi
täbhyäà militvä saraëäya kalpate |
yaträtmabimbaù pratibimbitaù san
prakäçayatyarka iväkhilaà jaòam || 117||

imïSy sÅvSy ÉviNt xmaR>
Tvmainta*a inyma yma*a>,
ïÏa c Éi´í mumu]uta c
dEvI c sMpiÄrsiÚv&iÄ>. 118.
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miçrasya sattvasya bhavanti dharmäù
tvamänitädyä niyamä yamädyäù |
çraddhä ca bhaktiçca mumukñuatä ca
daivé ca sampattirasannivåttiù || 118||

sarvaprakärapramitipraçäntiù
béjätmanävasthitireva buddheù |
suñuptiretasya kila pratétiù
kiïcinna vedméti jagatprasiddheù || 121||

ivzuÏsÅvSy gu[a> àsad>
SvaTmanuÉUit> prma àzaiNt>,
t&iÝ> àh;R> prmaTminóa
yya sdanNdrs< sm&CDit. 119.

deheiNÔyàa[mnae=hmady>
sveR ivkara iv;ya> suoady>,
VyaemaidÉUtaNyiol< n ivñ<
AVy´pyRNtimd< ýnaTma. 122.

viçuddhasattvasya guëäù prasädaù
svätmänubhütiù paramä praçäntiù |
tåptiù praharñaù paramätmaniñöhä
yayä sadänandarasaà samåcchati || 119||

dehendriyapräëamano'hamädayaù
sarve vikärä viñayäù sukhädayaù |
vyomädibhütänyakhilaà na viçvaà
avyaktaparyantamidaà hyanätmä || 122||

AVy´metiTÇgu[EinRé´<
tTkar[< nam zrIrmaTmn>,
su;uiÝretSy ivÉ®yvSwa
àlInsveRiNÔybuiÏv&iÄ>. 120.

maya mayakay¡ sv¡ mhdaiddehpyRNtm!,
AsiddmnaTmtÅv< iviÏ Tv< mémrIickakLpm!. 123.

mäyä mäyäkäryaà sarvaà mahadädidehaparyantam |
asadidamanätmatattvaà viddhi tvaà marumarécikäkalpam ||
123||

avyaktametattriguëairniruktaà
tatkäraëaà näma çaréramätmanaù |
suñuptiretasya vibhaktyavasthä
pralénasarvendriyabuddhivåttiù || 120||

Aw te s<àvúyaim Svêp< prmaTmn>,
yiÖ}ay nrae bNxaNmu´> kEvLymîute. 124.

svRàkaràimitàzaiNt>
bIjaTmnaviSwitrev buÏe>,
su;uiÝretSy ikl àtIit>
ik<icÚ veÒIit jgTàisÏe>. 121.

AiSt kiíTSvy< inTymh<àTyylMbn>,
AvSwaÇysa]I sNpÂkaezivl][>. 125.

atha te sampravakñyämi svarüpaà paramätmanaù |
yadvijïäya naro bandhänmuktaù kaivalyamaçnute || 124||

asti kaçcitsvayaà nityamahampratyayalambanaù |

avasthätrayasäkñé sanpaïcakoçavilakñaëaù || 125||

yae ivjanait skl< ja¢TSvßsu;uiÝ;u,
buiÏtÖ¯iÄsÑavmÉavmhimTyym!. 126.

yo vijänäti sakalaà jägratsvapnasuñuptiñu |
buddhitadvåttisadbhävamabhävamahamityayam || 126||

y> pZyit Svy< sv¡ y< n pZyit kín,
yíetyit buÏ(aid n t*< cetyTyym!. 127.

yaù paçyati svayaà sarvaà yaà na paçyati kaçcana |
yaçcetayati buddhyädi na tadyaà cetayatyayam || 127||

yen ivñimd< VyaÝ< y< n Vyaßaeit ikÂn,
AaÉaêpimd< sv¡ y< ÉaNtmnuÉaTyym!. 128.

yena viçvamidaà vyäptaà yaà na vyäpnoti kiïcana |
äbhärüpamidaà sarvaà yaà bhäntamanubhätyayam || 128||

ySy siÚixmaÇe[ deheiNÔymnaeixy>,
iv;ye;u SvkIye;u vtRNte àeirta #v. 129.

yasya sannidhimätreëa dehendriyamanodhiyaù |
viñayeñu svakéyeñu vartante preritä iva || 129||

Ah»araiddehaNta iv;yaí suoady>,
ve*Nte "qvद ् yen inTybaexSvêip[a. 130.

ahaìkärädidehäntä viñayäçca sukhädayaù |
vedyante ghaöavad yena nityabodhasvarüpiëä || 130||

@;ae=NtraTma pué;> pura[ae

inrNtrao{fsuoanuÉUit>,
sdEkêp> àitbaexmaÇae
yenei;ta vagsvíriNt. 131.

eño'ntarätmä puruñaù puräëo
nirantaräkhaëòasukhänubhütiù |
sadaikarüpaù pratibodhamätro
yeneñitä vägasavaçcaranti || 131||

AÇEv sÅvaTmin xIguhaya
mVyak«takaz %zTàkaz>,
Aakaz %½E rivvTàkazte
Svtejsa ivñimd< àkazyn!. 132.

atraiva sattvätmani dhéguhäyä
mavyäkåtäkäça uçatprakäçaù |
äkäça uccai ravivatprakäçate
svatejasä viçvamidaà prakäçayan || 132||

}ata mnae=h<k«itivi³ya[a<
deheiNÔyàa[k«ti³ya[am!,
Ayae=i¶vÄannuvtRmanae
n ceòte nae ivkraeit ikÂn. 133.

jïätä mano'haìkåtivikriyäëäà
dehendriyapräëakåtakriyäëäm |
ayo'gnivattänanuvartamäno
na ceñöate no vikaroti kiïcana || 133||

n jayte nae ièyte n vxRte
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n ]Iyte nae ivkraeit inTy>,
ivlIymane=ip vpu:ymui:mÚ
lIyte k…MÉ #vaMbr< Svym!. 134.

àaÝae=}ana¾nnmr[¬ezs<pathetu>,
yenEvay< vpuirdmsTsTyimTyaTmbuÏ(a
pu:yTyu]Tyvit iv;yEStNtuiÉ> kaezk«Öt!. 137.

àk«itivk«itiÉÚ> zuÏbaexSvÉav>
sdsiddmze;< ÉasyiÚivRze;>,
ivlsit prmaTma ja¢daid:vvSwaSvhmhimit sa]aTsai]êpe[ buÏe>. 135.

AtiSm<StÓ‚iÏ> àÉvit ivmUFSy tmsa
ivvekaÉavaÖE S)…rit Éujge r¾uix;[a,
ttae=nwRìatae inptit smadaturixk>
ttae yae=sÍah> s ih Évit bNx> z&[u soe. 138.

inyimtmnsamu< Tv< SvmaTmanmaTmn!
yymhimit sa]aiÖiÏ buiÏàsadat!,
jinmr[tr<gapars<sarisNxu<
àtr Évk«tawaeR äüêpe[ s<Sw>. 136.

Ao{finTyaÖybaexz®ya
S)…rNtmaTmanmnNtvEÉvm!,
smav&[aeTyav&itzi´re;a
tmaemyI ra÷irvakRibMbm!. 139.

AÇanaTmNyhimit mitbRNx @;ae=Sy pu<s>

itraeÉUte SvaTmNymltrtejaevit puman!

na jäyate no mriyate na vardhate
na kñéyate no vikaroti nityaù |
viléyamäne'pi vapuñyamuñminna
léyate kumbha ivämbaraà svayam || 134||

prakåtivikåtibhinnaù çuddhabodhasvabhävaù
sadasadidamaçeñaà bhäsayannirviçeñaù |
vilasati paramätmä jägradädiñvavasthäsvahamahamiti
säkñätsäkñirüpeëa buddheù || 135||

niyamitamanasämuà tvaà svamätmänamätman
yayamahamiti säkñädviddhi buddhiprasädät |
janimaraëataraìgäpärasaàsärasindhuà
pratara bhavakåtärtho brahmarüpeëa saàsthaù || 136||

atränätmanyahamiti matirbandha eño'sya puàsaù
präpto'jïänäjjananamaraëakleçasampätahetuù |
yenaiväyaà vapuridamasatsatyamityätmabuddhyä
puñyatyukñatyavati viñayaistantubhiù koçakådvat || 137||

atasmiàstadbuddhiù prabhavati vimüòhasya tamasä
vivekäbhävädvai sphurati bhujage rajjudhiñaëä |
tato'narthavräto nipatati samädäturadhikaù
tato yo'sadgrähaù sa hi bhavati bandhaù çåëu sakhe || 138||

akhaëòanityädvayabodhaçaktyä
sphurantamätmänamanantavaibhavam |
samävåëotyävåtiçaktireñä
tamomayé rähurivärkabimbam || 139||

AnaTman< maehadhimit zrIr< klyit,
tt> kam³aexàÉ&itiÉrmu< bNxngu[E>
pr< iv]epaOya rjs %ézi´VyRwyit. 140.

Vywyit ihmH<Havayué¢ae ywEtan!,
AivrttmsaTmNyav&te mUFbuiÏ<
]pyit b÷Ê>oEStIìiv]epzi´>. 143.

mhamaeh¢ah¢sngiltaTmavgmnae
ixyae nanavSwa< SvymiÉny<StÌ‚[tya,
Apare s<sare iv;yiv;pUre jlinxaE
inmJyaeNmJyy< æmit k…mit> k…iTstgit>. 141.

@ta_yamev zi´_ya< bNx> pu<s> smagt>,
ya_ya< ivmaeihtae deh< mTva=Tman< æmTyym!. 144.

tirobhüte svätmanyamalataratejovati pumän
anätmänaà mohädahamiti çaréraà kalayati |
tataù kämakrodhaprabhåtibhiramuà bandhanaguëaiù
paraà vikñepäkhyä rajasa uruçaktirvyathayati || 140||

mahämohagrähagrasanagalitätmävagamano
dhiyo nänävasthäà svayamabhinayaàstadguëatayä |
apäre saàsäre viñayaviñapüre jalanidhau
nimajyonmajyayaà bhramati kumatiù kutsitagatiù || 141||

ÉanuàÉas<jintaæpi“>
Éanu< itraexay ivj&MÉte ywa,
AaTmaeidtah<k«itraTmtÅv<
twa itraexay ivj&MÉte Svym!. 142.

bhänuprabhäsaïjanitäbhrapaìktiù
bhänuà tirodhäya vijåmbhate yathä |
ätmoditähaìkåtirätmatattvaà
tathä tirodhäya vijåmbhate svayam || 142||

kviltidnnawe ÊidRne saNÔme">E

kavalitadinanäthe durdine sändrameghaiù
vyathayati himajhaïjhäväyurugro yathaitän |
aviratatamasätmanyävåte müòhabuddhià
kñapayati bahuduùkhaistévravikñepaçaktiù || 143||

etäbhyämeva çaktibhyäà bandhaù puàsaù samägataù |
yäbhyäà vimohito dehaà matvä'tmänaà bhramatyayam ||
144||

bIj< s<s&itÉUimjSy tu tmae dehaTmxIr»‚rae
rag> p‘vmMbu kmR tu vpu> SkNxae=sv> zaioka>,
A¢a[IiNÔys<hití iv;ya> pu:pai[ Ê>o< )l<
nanakmRsmuÑv< b÷ivx< Éae´aÇ jIv> og>. 145.

béjaà saàsåtibhümijasya tu tamo dehätmadhéraìkuro
rägaù pallavamambu karma tu vapuù skandhoo'savaù çäkhikäù |
agräëéndriyasaàhatiçca viñayäù puñpäëi duùkhaà phalaà
nänäkarmasamudbhavaà bahuvidhaà bhoktätra jévaù khagaù ||
145||

A}anmUlae=ymnaTmbNxae
nEsigRkae=naidrnNt $irt>,
jNmaPyyVyaixjraidÊ>oàvahpat<
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jnyTymu:y. 146.

ajïänamülo'yamanätmabandho
naisargiko'nädirananta éritaù |
janmäpyayavyädhijarädiduùkhapravähapätaà
janayatyamuñya || 146||

naôEnR zôErinlen viûna
DeÄu< n zKyae n c kmRkaeiqiÉ>,
ivvekiv}anmhaisna ivna
xatu> àsaden isten mÃuna. 147.

nästrairna çastrairanilena vahninä
chettuà na çakyo na ca karmakoöibhiù |
vivekavijïänamahäsinä vinä
dhätuù prasädena sitena maïjunä || 147||

ïuitàma[Ekmte> SvxmR
inóa tyEvaTmivzuiÏrSy,
ivzuÏbuÏe> prmaTmvedn<
tenEv s<sarsmUlnaz>. 148.

çrutipramäëaikamateù svadharma
niñöhä tayaivätmaviçuddhirasya |
viçuddhabuddheù paramätmavedanaà
tenaiva saàsärasamülanäçaù || 148||

kaezErÚmya*E> pÂiÉraTma n s<v&tae Éait,
injzi´smuTpÚE> zEvalpqlEirvaMbu vapISwm!. 149.
koçairannamayädyaiù païcabhirätmä na saàvåto bhäti |

nijaçaktisamutpannaiù çaivälapaöalairivämbu väpéstham || 149||

tCDEvalapnye sMyक ् sill< àtIyte zuÏm!,
t&:[asNtaphr< s*> saEOyàd< pr< pu<s>. 150.

tacchaiväläpanaye samyak salilaà pratéyate çuddham |
tåñëäsantäpaharaà sadyaù saukhyapradaà paraà puàsaù ||
150||

pÂanamip kaezanampvade ivÉaTyy< zuÏ>,
inTyanNdEkrs> àTy¢Up> pr> Svy<Jyaeit>. 151.

païcänämapi koçänämapaväde vibhätyayaà çuddhaù |
nityänandaikarasaù pratyagrüpaù paraù svayaïjyotiù || 151||

AaTmanaTmivvek> ktRVyae bNxmu´ye ivÊ;a,
tenEvanNdI Évit Sv< iv}ay si½danNdm!. 152.

ätmänätmavivekaù kartavyo bandhamuktaye viduñä |
tenaivänandé bhavati svaà vijïäya saccidänandam || 152||

muÃaid;Ikaimv †ZyvgaRt!
àTyÂmaTmanms¼mi³ym!,
ivivCy tÇ àivlaPy sv¡
tdaTmna itóit y> s mu´>. 153.

muïjädiñékämiva dåçyavargät
pratyaïcamätmänamasaìgamakriyam |
vivicya tatra praviläpya sarvaà
tadätmanä tiñöhati yaù sa muktaù || 153||

dehae=ymÚÉvnae=ÚmyStu kaez>
caÚen jIvit ivnZyit tiÖhIn>,
् mRma<séixraiSwpurI;raiz>
Tvकc
nay< Svy< ÉivtumhRit inTyzuÏ>. 154.

deho'yamannabhavano'nnamayastu koçaù
cännena jévati vinaçyati tadvihénaù |
tvakcarmamäàsarudhirästhipuréñaräçiù
näyaà svayaà bhavitumarhati nityaçuddhaù || 154||

pUv¡ jnerixm&terip naymiSt
jat][> ][gu[ae=inytSvÉav>,
nEkae jfí "qvTpir†Zyman>
SvaTma kw< Évit ÉavivkarveÄa. 155.

pürvaà janeradhimåterapi näyamasti
jätakñaëaù kñaëaguëo'niyatasvabhävaù |
naiko jaòaçca ghaöavatparidåçyamänaù
svätmä kathaà bhavati bhävavikäravettä || 155||

pai[padaidmaNdehae naTma Vy¼e=ip jIvnat!,
tÄCD´ernaza½ n inyMyae inyamk>. 156.

päëipädädimändeho nätmä vyaìge'pi jévanät |
tattacchakteranäçäcca na niyamyo niyämakaù || 156||

dehtÏmRtTkmRtdvSwaidsai][>,
st @v Svt>isÏ< tÖEl]{ymaTmn>. 157.

dehataddharmatatkarmatadavasthädisäkñiëaù |
sata eva svataùsiddhaà tadvailakñaëyamätmanaù || 157||

zLyraizma¡silÝae mlpU[aeR=itkZml>,
kw< Évedy< veÄa SvymetiÖl][>. 158.

çalyaräçirmäàsalipto malapürëo'tikaçmalaù |
kathaà bhavedayaà vettä svayametadvilakñaëaù || 158||

् a<smedae=iSwpurI;razavh<
Tvङm
mit< mUFjn> kraeit,
ivl][< veiÄ ivcarzIlae
injSvêp< prmawRÉUtm!. 159.

tvaìmäàsamedo'sthipuréñaräçävahammatià
müòhajanaù karoti |
vilakñaëaà vetti vicäraçélo
nijasvarüpaà paramärthabhütam || 159||

dehae=himTyev jfSy buiÏ>
dehe c jIve ivÊ;STvh<xI>,
ivvekiv}anvtae mhaTmnae
äüahimTyev mit> sdaTmin. 160.

deho'hamityeva jaòasya buddhiù
dehe ca jéve viduñastvahandhéù |
vivekavijïänavato mahätmano
brahmähamityeva matiù sadätmani || 160||

AÇaTmbuiÏ< Tyj mUFbuÏe
् a<smedae=iSwpurI;razaE,
Tvङm
svaRTmin äüi[ inivRkLpe
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160

k…é:v zaiNt< prma< ÉjSv. 161.

Ty´e tu icÄe n punÉRvaza. 164.

deheiNÔyadavsit æmaeidta<
ivÖanh<ta< n jhait yavt!,
tavÚ tSyaiSt ivmui´vataRPySTve;
vedaNtnyaNtdzIR. 162.

kmeRiNÔyE> pÂiÉriÂtae=y<
àa[ae ÉveTàa[myStu kaez>.
yenaTmvanÚmyae=nupU[R>
àvtRt=
e saE skli³yasu. 165.

DayazrIre àitibMbgaÇe
yTSvßdehe ùid kiLpta¼e,
ywaTmbuiÏStv naiSt kaic¾IvCDrIre c twEv ma=Stu. 163.

nEvaTmaip àa[myae vayuivkarae
gNta==gNta vayuvdNtbRihre;>,
ySmaiTkiÂTKvaip n veÄIòminò<
Sv< vaNy< va ikÂn inTy< prtÙ>. 166.

dehaTmxIrev n&[amsiÏya<
jNmaidÊ>oàÉvSy bIjm!,
ytSttSTv< jih ta< àyÆat!

}aneiNÔyai[ c mní mnaemy> Syat!
kaezae mmahimit vStuivkLphetu>,
s<}aidÉedklnakiltae blIya<-

aträtmabuddhià tyaja müòhabuddhe
tvaìmäàsamedo'sthipuréñaräçau |
sarvätmani brahmaëi nirvikalpe
kuruñva çäntià paramäà bhajasva || 161||

dehendriyädävasati bhramoditäà
vidvänahantäà na jahäti yävat |
tävanna tasyästi vimuktivärtäpyastveña
vedäntanayäntadarçé || 162||

chäyäçarére pratibimbagätre
yatsvapnadehe hådi kalpitäìge |
yathätmabuddhistava nästi käcijjévaccharére
ca tathaiva mä'stu || 163||

dehätmadhéreva nåëämasaddhiyäà
janmädiduùkhaprabhavasya béjam |
yatastatastvaà jahi täà prayatnät
tyakte tu citte na punarbhaväçä || 164||

karmendriyaiù païcabhiraïcito'yaà
präëo bhavetpräëamayastu koçaù ||
yenätmavänannamayo'nupürëaù
pravartate'sau sakalakriyäsu || 165||

naivätmäpi präëamayo väyuvikäro
gantä''gantä väyuvadantarbahireñaù |
yasmätkiïcitkväpi na vettéñöamaniñöaà
svaà vänyaà vä kiïcana nityaà paratantraù || 166||

StTpUvRkaezmiÉpUyR ivj&MÉte y>. 167.

tTsvRmetNmnsae ivj&MÉ[m!. 170.

pÂeiNÔyE> pÂiÉrev haet&iÉ>
àcIymanae iv;yaJyxarya,
jaJvLymanae b÷vasneNxnE>
mnaemyai¶vRhit àpÂm!. 168.

su;uiÝkale mnis àlIne
nEvaiSt ikiÂTsklàisÏe>,
Atae mn>kiLpt! @v pu<s>
s<sar @tSy n vStutae=iSt. 171.

jïänendriyäëi ca manaçca manomayaù syät
koço mamähamiti vastuvikalpahetuù |
saïjïädibhedakalanäkalito baléyäàstatpürvakoçamabhipürya vijåmbhate yaù || 167||

païcendriyaiù païcabhireva hotåbhiù
pracéyamäno viñayäjyadhärayä |
jäjvalyamäno bahuväsanendhanaiù
manomayägnirvahati prapaïcam || 168||

n ýSTyiv*a mnsae=itir´a
mnae ýiv*a ÉvbNxhetu>,
tiSmiNvnòe skl< ivnò<
ivj&iMÉte=iSmNskl< ivj&MÉte. 169.

na hyastyavidyä manaso'tiriktä
mano hyavidyä bhavabandhahetuù |
tasminvinañöe sakalaà vinañöaà
vijåmbhite'sminsakalaà vijåmbhate || 169||

Svße=wRzUNye s&jit Svz®ya
Éae±aidivñ< mn @v svRm!,
twEv ja¢Tyip nae ivze;>

svapne'rthaçünye såjati svaçaktyä
bhokträdiviçvaà mana eva sarvam |
tathaiva jägratyapi no viçeñaù
tatsarvametanmanaso vijåmbhaëam || 170||

suñuptikäle manasi praléne
naivästi kiïcitsakalaprasiddheù |
ato manaùkalpit eva puàsaù
saàsära etasya na vastuto'sti || 171||

vayuna==nIyte mex> punStenEv nIyte,
mnsa kLPyte bNxae mae]StenEv kLPyte. 172.

väyunä''néyate medhaù punastenaiva néyate |
manasä kalpyate bandho mokñastenaiva kalpyate || 172||

dehaidsvRiv;ye pirkLPy rag<
b×ait ten pué;< pzuvÌ‚[en,
vErSymÇ iv;vTsuivxay píaद ्
@n< ivmaecyit tNmn @v bNxat!. 173.
dehädisarvaviñaye parikalpya rägaà
badhnäti tena puruñaà paçuvadguëena |
vairasyamatra viñavatsuvidhäya paçcäd
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enaà vimocayati tanmana eva bandhät || 173||

tSmaNmn> kar[mSy jNtae>
bNxSy mae]Sy c va ivxane,
bNxSy hetumRiln< rjaegu[E>
mae]Sy zuÏ< ivrjStmSkm!. 174.

tasmänmanaù käraëamasya jantoù
bandhasya mokñasya ca vä vidhäne |
bandhasya heturmalinaà rajoguëaiù
mokñasya çuddhaà virajastamaskam || 174||

ivvekvEraGygu[aitrekaCDuÏTvmasa* mnae ivmu®yE,
ÉvTytae buiÏmtae mumu]aeSta_ya< †Fa_ya< ÉivtVym¢e. 175.

vivekavairägyaguëätirekäcchuddhatvamäsädya mano vimuktyai |
bhavatyato buddhimato mumukñostäbhyäà
dåòhäbhyäà bhavitavyamagre || 175||

mnae nam mhaVyaºae iv;yar{yÉUim;u,
crTyÇ n gCDNtu saxvae ye mumu]v>. 176.

zrIrv[aRïmjaitÉedat!
gu[i³yahetu)lain inTym!. 177.

manaù prasüte viñayänaçeñän
sthülätmanä sükñmatayä ca bhoktuù |
çaréravarëäçramajätibhedät
guëakriyähetuphaläni nityam || 177||

As<gicÔƒpmmu< ivmaeý
deheiNÔyàa[gu[EinRbÏ(,
Ah<mmeit æmyTyjö<
mn> Svk«Tye;u )laepÉui´;u. 178.

asaìgacidrüpamamuà vimohya
dehendriyapräëaguëairnibaddhya |
ahammameti bhramayatyajasraà
manaù svakåtyeñu phalopabhuktiñu || 178||

AXyasdae;aTpué;Sy s<s&it>
AXyasbNxSTvmunEv kiLpt>,
rjStmaedae;vtae=ivveiknae
jNmaidÊ>oSy indanmett!. 179.

mano näma mahävyäghro viñayäraëyabhümiñu |
caratyatra na gacchantu sädhavo ye mumukñavaù || 176||

adhyäsadoñätpuruñasya saàsåtiù
adhyäsabandhastvamunaiva kalpitaù |
rajastamodoñavato'vivekino
janmädiduùkhasya nidänametat || 179||

mn> àsUte iv;yanze;an!
SwUlaTmna sUúmtya c Éae´…>,

At>àa÷mRnae=iv*a< pi{ftaStÅvdizRn>,
yenEv æaMyte ivñ< vayunevaæm{flm!. 180.

ataùprähurmano'vidyäà paëòitästattvadarçinaù |
yenaiva bhrämyate viçvaà väyuneväbhramaëòalam || 180||

tNmn>zaexn< kay¡ àyÆen mumu]u[a,
ivzuÏe sit cEtiSmNmui´> kr)layte. 181.

tanmanaùçodhanaà käryaà prayatnena mumukñuëä |
viçuddhe sati caitasminmuktiù karaphaläyate || 181||

mae]Eks®ya iv;ye;u rag<
inmURLy s<NySy c svRkmR,
sCÀÏya y> ïv[aidinóae
rj>SvÉav< s xunaeit buÏe>. 182.

mokñaikasaktyä viñayeñu rägaà
nirmülya sannyasya ca sarvakarma |
sacchraddhayä yaù çravaëädiniñöho
rajaùsvabhävaà sa dhunoti buddheù || 182||

mnaemyae naip ÉveTpraTma
ýa*NtvÅvaTpir[aimÉavat!,
Ê>oaTmkTvaiÖ;yTvhetae>
Ôòa ih †ZyaTmtya n †ò>. 183.

manomayo näpi bhavetparätmä
hyädyantavattvätpariëämibhävät |
duùkhätmakatvädviñayatvahetoù
drañöä hi dåçyätmatayä na dåñöaù || 183||

buiÏbuRÏIiNÔyE> sax¡ sv&iÄ> kt&Rl][>,

iv}anmykaez> SyaTpu<s> s<sarkar[m!. 184.

buddhirbuddhéndriyaiù särdhaà savåttiù kartålakñaëaù |
vijïänamayakoçaù syätpuàsaù saàsärakäraëam || 184||

Anuìji½TàitibMbzi´>
iv}ans<}> àk«teivRkar>,
}ani³yavanhimTyjö<
deheiNÔyaid:viÉmNyte É&zm!. 185.

anuvrajaccitpratibimbaçaktiù
vijïänasaïjïaù prakåtervikäraù |
jïänakriyävänahamityajasraà
dehendriyädiñvabhimanyate bhåçam || 185||

Anaidkalae=ymh<SvÉavae
jIv> smStVyvharvaeFa,
kraeit kmaR{yip pUvRvasn>
pu{yaNypu{yain c tT)lain. 186.
anädikälo'yamahaàsvabhävo
jévaù samastavyavahäravoòhä |
karoti karmäëyapi pürvaväsanaù
puëyänyapuëyäni ca tatphaläni || 186||

Éu“e ivicÇaSvip yaein;u ìjÚayait
inyaRTyx ^XvRme;>,
ASyEv iv}anmySy ja¢t!Svßa*vSwa> suoÊ>oÉaeg>. 187.
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bhuìkte viciträsvapi yoniñu vrajannäyäti
niryätyadha ürdhvameñaù |
asyaiva vijïänamayasya jägratsvapnädyavasthäù
sukhaduùkhabhogaù || 187||

svayaà paricchedamupetya buddheù
tädätmyadoñeëa paraà måñätmanaù |
sarvätmakaù sannapi vékñate svayaà
svataù påthaktvena mådo ghaöäniva || 190||

dehaidinóaïmxmRkm-R
gu[aiÉman> stt< mmeit,
iv}ankaezae=ymitàkaz>
àk«òsaiÚXyvzaTpraTmn>,
Atae ÉvTye; %paixrSy
ydaTmxI> s<srit æme[. 188.

%paixsMbNxvzaTpraTma
ýupaixxmaRnnuÉait tÌ‚[>,
Ayaeivkaranivkairviût!
sdEkêpae=ip pr> SvÉavat!. 191.

dehädiniñöhäçramadharmakarmaguëäbhimänaù
satataà mameti |
vijïänakoço'yamatiprakäçaù
prakåñöasännidhyavaçätparätmanaù |
ato bhavatyeña upädhirasya
yadätmadhéù saàsarati bhrameëa || 188||

yae=y< iv}anmy> àa[e;u ùid S)…rTyy< Jyaeit>,
kªqSw> sÚaTma ktaR Éae´a ÉvTyupaixSw>. 189.

yo'yaà vijïänamayaù präëeñu hådi sphuratyayaà jyotiù |
küöasthaù sannätmä kartä bhoktä bhavatyupädhisthaù || 189||

Svy< pirCDedmupeTy buÏe>
tadaTMydae;e[ pr< m&;aTmn>,
svaRTmk> sÚip vI]te Svy<
Svt> p&wकT् ven m&dae "qainv. 190.

upädhisambandhavaçätparätmä
hyupädhidharmänanubhäti tadguëaù |
ayovikäränavikärivahnit
sadaikarüpo'pi paraù svabhävät || 191||

iz:y %vac,
æme[aPyNywa va=Stu jIvÉav> praTmn>,
tÊpaxernaidTvaÚanadenaRz #:yte. 192.

çiñya uväca |
bhrameëäpyanyathä vä'stu jévabhävaù parätmanaù |
tadupädheranäditvännänädernäça iñyate || 192||

Atae=Sy jIvÉavae=ip inTya Évit s<s&it>,
n invteRt tNmae]> kw< me ïIgurae vd. 193.

ato'sya jévabhävo'pi nityä bhavati saàsåtiù |
na nivarteta tanmokñaù kathaà me çréguro vada || 193||

ïIguéévac,

sMyक ् p&ò< Tvya ivÖNsavxanen tCD&[u,
àamai[kI n Évit æaNTya maeihtkLpna. 194.

çré gururuväca |
samyak påñöaà tvayä vidvansävadhänena tacchåëu |
prämäëiké na bhavati bhräntyä mohitakalpanä || 194||

æaiNt< ivna Tvs¼Sy ini:³ySy inrak«t>e ,
n "qetawRsMbNxae nÉsae nIltaidvt!. 195.

bhräntià vinä tvasaìgasya niñkriyasya niräkåteù |
na ghaöetärthasambandho nabhaso nélatädivat || 195||

SvSy ÔòuinRguR[Syai³ySy
àTyGbaexanNdêpSy buÏe>,
æaNTya àaÝae jIvÉavae n sTyae
maehapaye naSTyvStuSvÉavat!. 196.

bhränternäçe naiva sarpo'pi tadvat || 197||

AnaidTvmiv*aya> kayRSyaip twe:yte,
%TpÚaya< tu iv*ayamaiv*kmna*ip. 198.

anäditvamavidyäyäù käryasyäpi tatheñyate |
utpannäyäà tu vidyäyämävidyakamanädyapi || 198||

àbaexe SvßvTsv¡ shmUl< ivnZyit,
Ana*pId< nae inTy< àagÉav #v S)…qm!. 199.

prabodhe svapnavatsarvaà sahamülaà vinaçyati |
anädyapédaà no nityaà prägabhäva iva sphuöam || 199||

Anaderip ivXv<s> àagÉavSy vIi]t>,
yÓ‚Ï(upaixsMbMxaTpirkiLptmaTmin. 200.

anäderapi vidhvaàsaù prägabhävasya vékñitaù |
yadbuddhyupädhisambamdhätparikalpitamätmani || 200||

svasya drañöurnirguëasyäkriyasya
pratyagbodhänandarüpasya buddheù |
bhräntyä präpto jévabhävo na satyo
mohäpäye nästyavastusvabhävät || 196||

jIvTv< n ttae=NyÄu Svêpe[ ivl][>,
sMbNxSTvaTmnae buÏ(a imWya}anpur> sr>. 201.

yavÑ+aiNtStavdevaSy sÄa
imWya}anae¾&iMÉtSy àmadat!,
rJJva< spaeR æaiNtkalIn @v
æaNtenaRze nEv spaeR=ip tÖt!. 197.

ivinv&iÄÉRveÄSy sMyG}anen naNywa,
äüaTmEkTviv}an< sMyG}an< ïutemRtm!. 202.

yävadbhräntistävadeväsya sattä
mithyäjïänojjåmbhitasya pramädät |
rajjväà sarpo bhräntikäléna eva

jévatvaà na tato'nyattu svarüpeëa vilakñaëaù |
sambandhastvätmano buddhyä mithyäjïänapuraù saraù || 201||

vinivåttirbhavettasya samyagjïänena nänyathä |
brahmätmaikatvavijïänaà samyagjïänaà çrutermatam || 202||

tdaTmanaTmnae> sMyiGvvekn
e Ev isXyit,
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ttae ivvek> ktRVy> àTygaTmsdaTmnae>. 203.

tadätmänätmanoù samyagvivekenaiva sidhyati |
tato vivekaù kartavyaù pratyagätmasadätmanoù || 203||

jl< p<kvdTyNt< p<kapaye jl< S)…qm!,
ywa Éait twaTmaip dae;aÉave S)…qàÉ>. 204.

jalaà paìkavadatyantaà paìkäpäye jalaà sphuöam |
yathä bhäti tathätmäpi doñäbhäve sphuöaprabhaù || 204||

AsiÚv&ÄaE tu sdaTmna S)…q<
àtIitretSy ÉveTàtIc>,
ttae inras> kr[Iy @va sdaTmn> saXvhmaidvStun>. 205.
asannivåttau tu sadätmanä sphuöaà
pratétiretasya bhavetpratécaù |
tato niräsaù karaëéya evä sadätmanaù sädhvahamädivastunaù || 205||

Atae nay< praTma SyaiÖ}anmyzBdÉaक,्
ivkairTva¾fTva½ piriCDÚTvhetut>,
†ZyTva™iÉcairTvaÚainTyae inTy #:yte. 206.

ato näyaà parätmä syädvijïänamayaçabdabhäk |
vikäritväjjaòatväcca paricchinnatvahetutaù |
dåçyatvädvyabhicäritvännänityo nitya iñyate || 206||

AanNdàitibMbcuiMbttnuv&RiÄStmaej&iMÉta
SyadanNdmy> iàyaidgu[k> SveòawRlaÉaedy>,

pu{ySyanuÉve ivÉait k«itnamanNdêp> Svy<
svaeR nNdit yÇ saxu tnuÉ&NmaÇ> àyÆ< ivna. 207.

änandapratibimbacumbitatanurvåttistamojåmbhitä
syädänandamayaù priyädiguëakaù sveñöärthaläbhodayaù |
puëyasyänubhave vibhäti kåtinämänandarüpaù svayaà
sarvo nandati yatra sädhu tanubhånmätraù prayatnaà vinä ||
207||

AanNdmykaezSy su;uÝaE S)ªitRéTkqa,
SvßjagryaerI;idòs<dzRnaidna. 208.

änandamayakoçasya suñuptau sphürtirutkaöä |
svapnajägarayoréñadiñöasandarçanädinä || 208||

nEvaymanNdmy> praTma
saepaixkTvaTàk«teivRkarat!,
kayRTvhetae> suk«ti³yaya
ivkars<"atsmaihtTvat!. 209.
naiväyamänandamayaù parätmä
sopädhikatvätprakåtervikärät |
käryatvahetoù sukåtakriyäyä
vikärasaìghätasamähitatvät || 209||

pÂanamip kaezana< in;exe yui´t> ïute>,
tiÚ;exavix sa]I baexêpae=viz:yte. 210.

païcänämapi koçänäà niñedhe yuktitaù çruteù |
tanniñedhävadhi säkñé bodharüpo'vaçiñyate || 210||

yae=ymaTma Svy<Jyaeit> pÂkaezivl][>,
AvSwaÇysa]I siÚivRkarae inrÃn>,
sdanNd> s iv}ey> SvaTmTven ivpiíta. 211.

yo'yamätmä svayaïjyotiù païcakoçavilakñaëaù |
avasthätrayasäkñé sannirvikäro niraïjanaù |
sadänandaù sa vijïeyaù svätmatvena vipaçcitä || 211||

iz:y %vac,
imWyaTven ini;Ïe;u kaeze:vete;u pÂsu,
svaRÉav< ivna ikiÂÚ pZyaMyÇ he gurae,
iv}ey< ikmu vSTviSt SvaTmna==Tmivpiíta. 212.
çiñya uväca |
mithyätvena niñiddheñu koçeñveteñu païcasu |
sarväbhävaà vinä kiïcinna paçyämyatra he guro |
vijïeyaà kimu vastvasti svätmanä''tmavipaçcitä || 212||

tTsai]k< ÉveÄÄ***enanuÉUyte,
kSyaPynnuÉUtaweRsai]Tv< naepyuJyte. 215.

tatsäkñikaà bhavettattadyadyadyenänubhüyate |
kasyäpyananubhütärthesäkñitvaà nopayujyate || 215||

AsaE Svsai]kae Éavae yt> SvenanuÉUyte,
At> pr< Svy< sa]aTàTygaTma n cetr>. 216.

asau svasäkñiko bhävo yataù svenänubhüyate |
ataù paraà svayaà säkñätpratyagätmä na cetaraù || 216||

ja¢TSvßsu;uiÝ;u S)…qtr< yae=saE smu¾&MÉte
àTy¢Uptya sdahmhimTyNt> S)…rÚEkxa,
nanakarivkarÉaign #man! pZyÚh<xImuoan!
inTyanNdicdaTmna S)…rit t< iviÏ Svmet< ùid. 217.

ïIguéévac,
sTymu´< Tvya ivÖiÚpu[ae=is ivcar[e,
AhmaidivkaraSte tdÉavae=ymPynu. 213.

jägratsvapnasuñuptiñu sphuöataraà yo'sau samujjåmbhate
pratyagrüpatayä sadähamahamityantaù sphurannaikadhä |
nänäkäravikärabhägina imän paçyannahandhémukhän
nityänandacidätmanä sphurati taà viddhi svametaà hådi ||
217||

sveR yenanuÉUyNte y> Svy< nanuÉUyte,
tmaTman<veidtar< iviÏ buÏ(a susUúmya. 214.

"qaedke ibiMbtmkRibMbmalaeKy
mUFae rivmev mNyte,
twa icdaÉasmupaixs<Sw<
æaNTyahimTyev jfae=iÉmNyte. 218.

çrégururuväca |
satyamuktaà tvayä vidvannipuëo'si vicäraëe |
ahamädivikäräste tadabhävo'yamapyanu || 213||

sarve yenänubhüyante yaù svayaà nänubhüyate |
tamätmänaàveditäraà viddhi buddhyä susükñmayä || 214||

ghaöodake bimbitamarkabimbamälokya
müòho ravimeva manyate |
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tathä cidäbhäsamupädhisaàsthaà
bhräntyähamityeva jaòo'bhimanyate || 218||

vijïäya samyaìnijarüpametat
pumän vipäpmä virajo vimåtyuù || 221||

"q< jl< tÌtmkRibMb<
ivhay sv¡ ivinrIúyte=kR>,
tqSw @tiTÇtyavÉask>
Svy<àkazae ivÊ;a ywa twa. 219.

ivzaek AanNd"nae ivpiít!
Svy< k…tiíÚ ibÉeit kiít!,
naNyae=iSt pNwa ÉvbNxmu´e>
ivna SvtÅvavgm< mumu]ae>. 222.

deh< ixy< icTàitibMbmev<
ivs&Jy buÏaE iniht< guhayam!,
ÔòarmaTmanmo{fbaex<
svRàkaz< sdsiÖlKz[m!. 220.

äüaiÉÚTviv}an< Évmae]Sy kar[m!,
yenaiÖtIymanNd< äü sMp*te buxE>. 223.

ghaöaà jalaà tadgatamarkabimbaà
vihäya sarvaà vinirékñyate'rkaù |
taöastha etattritayävabhäsakaù
svayamprakäço viduñä yathä tathä || 219||

dehaà dhiyaà citpratibimbamevaà
visåjya buddhau nihitaà guhäyäm |
drañöäramätmänamakhaëòabodhaà
sarvaprakäçaà sadasadvilakçaëam || 220||

inTy< ivÉu~ svRgt< susUúm<
ANtbRih>zUNymnNymaTmn>,
iv}ay sMyङi् njêpmett!
puman! ivpaPma ivrjae ivm&Tyu>. 221.
nityaà vibhuð sarvagataà susükñmaà
antarbahiùçünyamananyamätmanaù |

viçoka änandaghano vipaçcit
svayaà kutaçcinna bibheti kaçcit |
nänyo'sti panthä bhavabandhamukteù
vinä svatattvävagamaà mumukñoù || 222||

brahmäbhinnatvavijïänaà bhavamokñasya käraëam |
yenädvitéyamänandaà brahma sampadyate budhaiù || 223||

äüÉUtStu s<s&TyE ivÖaÚavtRte pun>,
iv}atVymt> sMyGäüaiÉÚTvmaTmn>. 224.

brahmabhütastu saàsåtyai vidvännävartate punaù |
vijïätavyamataù samyagbrahmäbhinnatvamätmanaù || 224||

sTy< }anmnNt< äü ivzuÏ< pr< Svt>isÏm!,
inTyanNdEkrs< àTygiÉÚ< inrNtr< jyit. 225.

satyaàjïänamanantaàbrahma viçuddhaà paraà
svataùsiddham |
nityänandaikarasaà pratyagabhinnaà nirantaraà jayati || 225||

sidd< prmaÖEt< SvSmadNySy vStunae=Éavat!,
n ýNydiSt ikiÂt! sMyक ् prmawRtÅvbaexdzayam!. 226.

sadidaà paramädvaitaà svasmädanyasya vastuno'bhävät |
na hyanyadasti kiïcit samyak paramärthatattvabodhadaçäyäm ||
226||

yidd< skl< ivñ< nanaêp< àtItm}anat!,
tTsv¡ äüEv àTyStaze;Éavnadae;m!. 227.

satyaà paramärthabhütam || 229||

sÓ+ükay¡ skl< sdev<
tNmaÇmetÚ ttae=NydiSt,
AStIit yae vi´ n tSy maehae
ivingRtae iniÔtvTàjLp>. 230.

yadidaà sakalaà viçvaà nänärüpaà pratétamajïänät |
tatsarvaà brahmaiva pratyastäçeñabhävanädoñam || 227||

sadbrahmakäryaà sakalaà sadevaà
tanmätrametanna tato'nyadasti |
astéti yo vakti na tasya moho
vinirgato nidritavatprajalpaù || 230||

m&TkayRÉUtae=ip m&dae n iÉÚ>
k…MÉae=iSt svRÇ tu m&TSvêpat!,
n k…MÉêp< p&wgiSt k…MÉ>
k…tae m&;a kiLptnammaÇ>. 228.

äüEved< ivñimTyev va[I
ïaEtI äUte=wvRinóa viróa,
tSmadetÓ+ümaÇ< ih ivñ<
naixóanaiÑÚta==raeiptSy. 231.

kenaip m&iÑÚtya Svêp<
"qSy s<dzRiytu< n zKyte,
Atae "q> kiLpt @v maehaNm&dv
e sTy< prmawRÉUtm!. 229.

sTy< yid Sya¾gdetdaTmnae=
nNtÅvhaininRgmaàma[ta,
AsTyvaidTvmpIiztu> SyaÚEtTÇy<
saxu iht< mhaTmnam!. 232.

måtkäryabhüto'pi mådo na bhinnaù
kumbho'sti sarvatra tu måtsvarüpät |
na kumbharüpaà påthagasti kumbhaù
kuto måñä kalpitanämamätraù || 228||

kenäpi mådbhinnatayä svarüpaà
ghaöasya sandarçayituà na çakyate |
ato ghaöaù kalpita eva mohänmådeva

brahmaivedaà viçvamityeva väëé
çrauté brüte'tharvaniñöhä variñöhä |
tasmädetadbrahmamätraà hi viçvaà
nädhiñöhänädbhinnatä''ropitasya || 231||

satyaà yadi syäjjagadetadätmano'
nantattvahänirnigamäpramäëatä |
asatyaväditvamapéçituù syännaitattrayaà
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sädhu hitaà mahätmanäm || 232||

$ñrae vStutÅv}ae n cah< te:vviSwt>,
n c mTSwain ÉUtanITyevmev VycI¬¯pt!. 233.

éçvaro vastutattvajïo na cähaà teñvavasthitaù |
na ca matsthäni bhütänétyevameva vyacéklåpat || 233||

yid sTy< ÉveiÖñ< su;uÝav&pl_ytam!,
yÚaepl_yte ikiÂdtae=sTSvßvNm&;a. 234.

idantayä brahma sadaiva rüpyate
tväropitaà brahmaëi nämamätram || 236||

At> pr< äü sdiÖtIy<
ivzuÏiv}an"n< inrÃnm!,
àzaNtma*NtivhInmi³y<
inrNtranNdrsSvêpm!. 237.

yadi satyaà bhavedviçvaà suñuptävåpalabhyatäm |
yannopalabhyate kiïcidato'satsvapnavanmåñä || 234||

ataù paraà brahma sadadvitéyaà
viçuddhavijïänaghanaà niraïjanam |
praçäntamädyantavihénamakriyaà
nirantaränandarasasvarüpam || 237||

At> p&wङn् aiSt jgTpraTmn>
p&wकà् tIitStu m&;a gu[aidvt!,
AaraeiptSyaiSt ikmwRvÄa=ixóanmaÉait twa æme[. 235.

inrStmayak«tsvRÉed<
inTy< suo< in:klmàmeym!,
AêpmVy´mnaOymVyy<
Jyaeit> Svy< ikiÂidd< ckaiSt. 238.

æaNtSy y*Ñ+mt> àtIt<
äüEv tÄÔjt< ih zui´>,
#d<tya äü sdEv êPyte
Tvaraeipt< äüi[ nammaÇm!. 236.

}at&}ey}anzUNymnNt< inivRkLpkm!,
kevlao{ficNmaÇ< pr< tÅv< ivÊbuRxa>. 239.

ataù påthaìnästi jagatparätmanaù
påthakpratétistu måñä guëädivat |
äropitasyästi kimarthavattä'dhiñöhänamäbhäti tathä bhrameëa || 235||

bhräntasya yadyadbhramataù pratétaà
brahmaiva tattadrajataà hi çuktiù |

nirastamäyäkåtasarvabhedaà
nityaà sukhaà niñkalamaprameyam |
arüpamavyaktamanäkhyamavyayaà
jyotiù svayaà kiïcididaà cakästi || 238||

jïätåjïeyajïänaçünyamanantaà nirvikalpakam |
kevaläkhaëòacinmätraà paraà tattvaà vidurbudhäù || 239||

Aheymnupadey< mnaevacamgaecrm!,

Aàmeymna*Nt< äü pU[Rmh< mh>. 240.

aheyamanupädeyaà manoväcämagocaram |
aprameyamanädyantaà brahma pürëamahaà mahaù || 240||

na västavaù kaçcidupädhireñaù |
éçasya mäyä mahadädikäraëaà
jévasya käryaà çåëu païcakoçam || 243||

tÅv<pda_yamiÉxIymanyae>
äüaTmnae> zaeixtyaeyRdITwm!,
ïuTya tyaeStÅvmsIit sMyg!
@kTvmev àitpa*te mu÷>. 241,

@tavupaxI prjIvyaeStyae>
sMyङi् nrase n prae n jIv>,
raJy< nreNÔSy ÉqSy oeqk>
tyaerpaehe n Éqae n raja. 244.

@eKy< tyaelRi]tyaenR vaCyyae>
ing*te=NyaeNyivéÏximR[ae>,
o*aetÉaNvaeirv rajÉ&Tyyae>
kªpaMburaZyae> prma[umevaeR>. 242.

Awat Aadez #it ïuit> Svy<
in;exit äüi[ kiLpt< Öym!,
ïuitàma[anug&hItbaexa
ÄyaeinRras> kr[Iy @v. 245.

tyaeivRraexae=ymupaixkiLptae
n vaStv> kiíÊpaixre;>,
$zSy maya mhdaidkar[<
jIvSy kay¡ z&[u pÂkaezm!. 243.

ned< ned< kiLptTvaÚ sTy<
r¾u†òVyalvTSvßv½,
#Tw< †Zy< saxuyu®ya Vypaeý
}ey> píadekÉavStyaeyR>. 246.

tattvampadäbhyämabhidhéyamänayoù
brahmätmanoù çodhitayoryadéttham |
çrutyä tayostattvamaséti samyag
ekatvameva pratipädyate muhuù || 241|

aikyaà tayorlakñitayorna väcyayoù
nigadyate'nyonyaviruddhadharmiëoù |
khadyotabhänvoriva räjabhåtyayoù
küpämburäçyoù paramäëumervoù || 242||

tayorvirodho'yamupädhikalpito

etävupädhé parajévayostayoù
samyaìniräse na paro na jévaù |
räjyaà narendrasya bhaöasya kheöakaù
tayorapohe na bhaöo na räjä || 244||

athäta ädeça iti çrutiù svayaà
niñedhati brahmaëi kalpitaà dvayam |
çrutipramäëänugåhétabodhä
ttayorniräsaù karaëéya eva || 245||

nedaà nedaà kalpitatvänna satyaà
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rajjudåñöavyälavatsvapnavacca |
itthaà dåçyaà sädhuyuktyä vyapohya
jïeyaù paçcädekabhävastayoryaù || 246||

akhaëòabhävaù paricéyate budhaiù |
evaà mahäväkyaçatena kathyate
brahmätmanoraikyamakhaëòabhävaù || 249||

ttStu taE l][ya sulúyaE
tyaero{fEkrsTvisÏye,
nal< jhTya n twa=jhTya
ikNtUÉyawaRiTmkyEv ÉaVym!. 247.

ASwUlimTyetdsiÚrSy
isÏ< Svtae VyaemvdàtKyRm!,
Atae m&;amaÇimd< àtIt<
jhIih yTSvaTmtya g&hItm!,
äüahimTyev ivzuÏbuÏ(a
iviÏ SvmaTmanmo{fbaexm!. 250.

tatastu tau lakñaëayä sulakñyau
tayorakhaëòaikarasatvasiddhaye |
nälaà jahatyä na tathä'jahatyä
kintübhayärthätmikayaiva bhävyam || 247||

s devdÄae=yimtIh cEkta
ivéÏxma¡zmpaSy kWyte,
ywa twa tÅvmsIitvaKye
ivéÏxmaRnuÉyÇ ihTva. 248.

sa devadatto'yamitéha caikatä
viruddhadharmäàçamapäsya kathyate |
yathä tathä tattvamasétiväkye
viruddhadharmänubhayatra hitvä || 248||

s<lúy icNmaÇtya sdaTmnae>
Ao{fÉav> pircIyte buxE>,
@v< mhavaKyzten kWyte
äüaTmnaerEKymo{fÉav>. 249.

saàlakñya cinmätratayä sadätmanoù

asthülamityetadasannirasya
siddhaà svato vyomavadapratarkyam |
ato måñämätramidaà pratétaà
jahéhi yatsvätmatayä gåhétam |
brahmähamityeva viçuddhabuddhyä
viddhi svamätmänamakhaëòabodham || 250||

m&Tkay¡ skl< "qaid stt< m&NmaÇmevaiht<
tÖTs¾int< sdaTmkimd< sNmaÇmevaiolm!,
ySmaÚaiSt st> pr< ikmip tTsTy< s AaTma Svy<
tSmaÄÅvmis àzaNtmml< äüaÖy< yTprm!. 251.

måtkäryaà sakalaà ghaöädi satataà månmätramevähitaà
tadvatsajjanitaà sadätmakamidaà sanmätrameväkhilam |
yasmännästi sataù paraà kimapi tatsatyaà sa ätmä svayaà
tasmättattvamasi praçäntamamalaà brahmädvayaà yatparam ||
251||

inÔakiLptdezkaliv;y}aÇaid sv¡ ywa
imWya tÖidhaip ja¢it jgTSva}ankayRTvt>,
ySmadevimd< zrIrkr[àa[ahma*Pyst!
tSmaÄÅvmis àzaNtmml< äüaÖy< yTprm!. 252.

nidräkalpitadeçakälaviñayajïäträdi sarvaà yathä
mithyä tadvadihäpi jägrati jagatsväjïänakäryatvataù |
yasmädevamidaà çarérakaraëapräëähamädyapyasat
tasmättattvamasi praçäntamamalaà brahmädvayaà yatparam ||
252||

yTpr< sklvaggaecr<
gaecr< ivmlbaexc]u;>,
zuÏic˜nmnaid vStu yद ्
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 255.

yatparaà sakalavägagocaraà
gocaraà vimalabodhacakñuñaù |
çuddhacidghanamanädi vastu yad
brahma tattvamasi bhävayätmani || 255||

yÇ æaNTya kiLpt< tiÖveke
tÄNmaÇ< nEv tSmaiÖiÉÚm!,
Svße nòe Svßivñ< ivicÇ<
SvSmaiÑÚ< ikÚu †ò< àbaexe. 253.

्
;डiÉêimR
iÉryaeig yaeigùdoeÉaivt<
n kr[EivRÉaivtm!,
buÏ(ve*mnv*miSt yद ्
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 256.

jaitnIitk…lgaeÇËrgm!
namêpgu[dae;vijRtm!,
dezkaliv;yaitvitR yद ्
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 254.

æaiNtkiLptjgTklaïy<
Svaïy< c sdsiÖl][m!,
in:kl< inépmanviÏ yद ्
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 257.

yatra bhräntyä kalpitaà tadviveke
tattanmätraà naiva tasmädvibhinnam |
svapne nañöe svapnaviçvaà vicitraà
svasmädbhinnaà kinnu dåñöaà prabodhe || 253||

jätinétikulagotradüragam
nämarüpaguëadoñavarjitam |
deçakälaviñayätivarti yad
brahma tattvamasi bhävayätmani || 254||

ñaòbhirürmibhirayogi yogihådbhävitaà
na karaëairvibhävitam |
buddhyavedyamanavadyamasti yad
brahma tattvamasi bhävayätmani || 256||

bhräntikalpitajagatkaläçrayaà
sväçrayaà ca sadasadvilakñaëam |
niñkalaà nirupamänavaddhi yad
brahma tattvamasi bhävayätmani || 257||
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jNmv&iÏpir[Typ]yVyaixnaznivhInmVyym!,
ivñs&ò(viv"atkar[<
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 258.

inivRkLpkmnLpm]r<
yT]ra]rivl][< prm!,
inTymVyysuo< inrÃn<
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 261.

AStÉedmnpaStl][<
inStr¼jlraizinílm!,
inTymu´mivÉ´mUitR yद ्
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 259.

yiÖÉait sdnekxa æmaÚamêpgu[
ivi³yaTmna,
hemvTSvymivi³y< sda
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 262.

@kmev sdnekkar[<
kar[aNtrinraskar[m!,
kayRkar[ivl][< Svy<
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 260.

y½kaSTynpr< praTpr<
àTygekrsmaTml][m!,
sTyicTsuomnNtmVyy<
äü tÅvmis ÉavyaTmin. 263.

janmavåddhipariëatyapakñayavyädhinäçanavihénamavyayam |
viçvasåñöyavavighätakäraëaà
brahma tattvamasi bhävayätmani || 258||

astabhedamanapästalakñaëaà
nistaraìgajalaräçiniçcalam |
nityamuktamavibhaktamürti yad
brahma tattvamasi bhävayätmani || 259||

ekameva sadanekakäraëaà
käraëäntaraniräsakäraëam |
käryakäraëavilakñaëaà svayaà
brahma tattvamasi bhävayätmani || 260||

nirvikalpakamanalpamakñaraà
yatkñaräkñaravilakñaëaà param |
nityamavyayasukhaà niraïjanaà
brahma tattvamasi bhävayätmani || 261||

yadvibhäti sadanekadhä bhramännämarüpaguëavikriyätmanä |
hemavatsvayamavikriyaà sadä
brahma tattvamasi bhävayätmani || 262||

yaccakästyanaparaà parätparaà
pratyagekarasamätmalakñaëam |
satyacitsukhamanantamavyayaà
brahma tattvamasi bhävayätmani || 263||

%´mwRimmmaTmin Svy<
ÉavyeTàiwtyui´iÉixRya,
s<zyaidriht< kraMbuvt!
ten tÅvingmae Éiv:yit. 264.

}ate vStuNyip blvtI vasna=naidre;a
ktaR Éae´aPyhimtI †Fa ya=Sy s<sarhetu>
àTyg!†ò(a==Tmin invsta sapneya àyÆaNmui´< àa÷Stidh munyae vasnatanv< yt!. 267.

SvbaexmaÇ< pirzuÏtÅv<
iv}ay s<"e n&pv½ sENye,
tdaïy> SvaTmin svRda iSwtae
ivlapy äüi[ ivñjatm!. 265.

Ah< mmeit yae Éavae deha]adavnaTmin,
AXyasae=y< inrStVyae ivÊ;a SvaTminóya. 268.

uktamarthamimamätmani svayaà
bhävayetprathitayuktibhirdhiyä |
saàçayädirahitaà karämbuvat
tena tattvanigamo bhaviñyati || 264||

svabodhamätraà pariçuddhatattvaà
vijïäya saìghe nåpavacca sainye |
tadäçrayaù svätmani sarvadä sthito
viläpaya brahmaëi viçvajätam || 265||

buÏaE guhaya< sdsiÖl][<
äüaiSt sTy< prmiÖtIym!,
tdaTmna yae=Ç vseÌ‚haya<
punnR tSya¼guhaàvez>. 266.

buddhau guhäyäà sadasadvilakñaëaà
brahmästi satyaà paramadvitéyam |
tadätmanä yo'tra vasedguhäyäà
punarna tasyäìgaguhäpraveçaù || 266||

jïäte vastunyapi balavaté väsanä'nädireñä
kartä bhoktäpyahamité dåòhä yä'sya saàsärahetuù
pratyagdåñöyä''tmani nivasatä säpaneyä prayatnänmuktià
prähustadiha munayo väsanätänavaà yat || 267||

ahaà mameti yo bhävo dehäkñädävanätmani |
adhyäso'yaà nirastavyo viduñä svätmaniñöhayä || 268||

}aTva Sv< àTygaTman< buiÏtÖ¯iÄsai][m!,
sae=himTyev sÖ¯Åya=naTmNyaTmmit< jih. 269.

jïätvä svaà pratyagätmänaà buddhitadvåttisäkñiëam |
so'hamityeva sadvåttyä'nätmanyätmamatià jahi || 269||

laekanuvtRn< Ty®va Ty®va dehanuvtRnm!,
zaôanuvtRn< Ty®va SvaXyasapny< k…é. 270.

lokänuvartanaà tyaktvä tyaktvä dehänuvartanam |
çästränuvartanaà tyaktvä svädhyäsäpanayaà kuru || 270||

laekvasnya jNtae> zaôvasnyaip c,
dehvasnya }an< ywavÚEv jayte. 271
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lokaväsanayä jantoù çästraväsanayäpi ca |
dehaväsanayä jïänaà yathävannaiva jäyate || 271

prajïätisaìgharñaëato viçuddhä
pratéyate candanagandhavat sphuöä || 274||

s<sarkarag&hmae]imCDaeryaemy<
padinbNxz&<olm!,
vdiNt tJ}a> pqu vasnaÇy<
yae=SmaiÖmu´> smupEit mui´m!. 272.

AnaTmvasnajalEiStraeÉUtaTmvasna,
inTyaTminóya te;a< naze Éait Svy< S)…qa. 275.

saàsärakärägåhamokñamicchorayomayaà
pädanibandhaçåìkhalam |
vadanti tajjïäù paöu väsanätrayaà
yo'smädvimuktaù samupaiti muktim || 272||

jlaids<sgRvzaTàÉUtÊgRNxxUta=
géidVyvasna,
s<";R[enEv ivÉait sMyiGvxUymane
sit baýgNxe. 273.

jalädisaàsargavaçätprabhütadurgandhadhütä
'garudivyaväsanä|
saìgharñaëenaiva vibhäti samyagvidhüyamäne
sati bähyagandhe || 273||

ANt>iítanNtÊrNtvasnaxUlIivilÝa
prmaTmvasna,
à}aits<";R[tae ivzuÏa
àtIyte cNdngNxvt! S)…qa. 274.

antaùçcitänantadurantaväsanädhüléviliptä
paramätmaväsanä |

anätmaväsanäjälaistirobhütätmaväsanä |
nityätmaniñöhayä teñäà näçe bhäti svayaà sphuöä || 275||

ywa ywa àTygviSwt< mn>
twa twa muÂit baývasna>,
in>ze;mae]e sit vasnana<
AaTmanuÉUit> àitbNxzUNya. 276.

yathä yathä pratyagavasthitaà manaù
tathä tathä muïcati bähyaväsanäù |
niùçeñamokñe sati väsanänäà
ätmänubhütiù pratibandhaçünyä || 276||

SvaTmNyev sda iSwTva mnae nZyit yaeign>,
vasnana< ]yíat> SvaXyasapny< k…é. 277.

svätmanyeva sadä sthitvä mano naçyati yoginaù |
väsanänäà kñayaçcätaù svädhyäsäpanayaà kuru || 277||

tmae Öa_ya< rj> sÅvaTsÅv< zuÏen nZyit,
tSmaTsÅvmvò_y SvaXyasapny< k…é. 278.

tamo dväbhyäà rajaù sattvätsattvaà çuddhena naçyati |
tasmätsattvamavañöabhya svädhyäsäpanayaà kuru || 278||

àarBx< pu:yit vpuirit iniíTy iníl>,
xEyRmalMBy yÆen SvaXyasapny< k…é. 279.

ahambhävasya dehe'sminniùçeñavilayävadhi |
sävadhänena yuktätmä svädhyäsäpanayaà kuru || 284||

nah< jIv> pr< äüeTyet™av&iÄpUvRkm!,
vasnavegt> àaÝSvaXyasapny< k…é. 280.

pratétirjévajagatoù svapnavadbhäti yävatä |
tävannirantaraà vidvansvädhyäsäpanayaà kuru || 285||

prärabdhaà puñyati vapuriti niçcitya niçcalaù |
dhairyamälambya yatnena svädhyäsäpanayaà kuru || 279||

nähaà jévaù paraà brahmetyetadvyävåttipürvakam |
väsanävegataù präptasvädhyäsäpanayaà kuru || 280||

ïuTya yu®ya SvanuÉUTya }aTva savaRTMymaTmn>,
KvicdaÉast> àaÝSvaXyasapny< k…é. 281.

çrutyä yuktyä svänubhütyä jïätvä särvätmyamätmanaù |
kvacidäbhäsataù präptasvädhyäsäpanayaà kuru || 281||

AÚadanivsgaR yamI;ÚaiSt i³ya mune>,
tdekinóya inTy< SvaXyasapny< k…é. 282.

annädänavisargäbhyäméñannästi kriyä muneù |
tadekaniñöhayä nityaà svädhyäsäpanayaà kuru || 282||

tÅvmSyaidvaKyaeTwäüaTmEkTvbaext>,
äü{yaTmTvdaF(aRy SvaXyasapny< k…é. 283.

tattvamasyädiväkyotthabrahmätmaikatvabodhataù |
brahmaëyätmatvadäròhyäya svädhyäsäpanayaà kuru || 283||

Ah<ÉavSy dehe=iSmiÚ>ze;ivlyavix,
savxanen yu´aTma SvaXyasapny< k…é. 284.

àtIitjIRvjgtae> SvßvÑait yavta,
taviÚrNtr< ivÖNSvaXyasapny< k…é. 285.

inÔaya laekvataRya> zBdaderip ivSm&t>e ,
KvicÚavsr< dÅva icNtyaTmanmaTmin. 286.

nidräyä lokavärtäyäù çabdäderapi vismåteù |
kvacinnävasaraà dattvä cintayätmänamätmani || 286||

mataipÇaemRlaeÑƒt< mlma<smy< vpu>,
Ty®va ca{falvÎƒr< äüIÉUy k«tI Év. 287.

mätäpitrormalodbhütaà malamäàsamayaà vapuù |
tyaktvä cäëòälavaddüraà brahmébhüya kåté bhava || 287||

"qakaz< mhakaze #vaTman< praTmin,
ivlaPyao{fÉaven tU:[I— Év sda mune. 288.

ghaöäkäçaà mahäkäçe ivätmänaà parätmani |
viläpyäkhaëòabhävena tüñëéà bhava sadä mune || 288||

Svàkazmixóan< Svy<ÉUy sdaTmna,
äüa{fmip ip{fa{f< TyJyta mlÉa{fvt!. 289.

svaprakäçamadhiñöhänaà svayambhüya sadätmanä |
brahmäëòamapi piëòäëòaà tyajyatä malabhäëòavat || 289||
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icdaTmin sdanNde dehaêFamh<ixym!,
inveZy il¼muTs&Jy kevlae Év svRda. 290.

cidätmani sadänande dehärüòhämahandhiyam |
niveçya liìgamutsåjya kevalo bhava sarvadä || 290||

yÇE; jgdaÉasae dpR[aNt> pur< ywa,
tÓ+üahimit }aTva k«tk«Tyae Éiv:yis. 291.

yatraiña jagadäbhäso darpaëäntaù puraà yathä |
tadbrahmähamiti jïätvä kåtakåtyo bhaviñyasi || 291||

yTsTyÉUt< injêpma*<
icdÖyanNdmêpmi³ym!,
tdeTy imWyavpuéTs&jet
zElU;vÖe;mupaÄmaTmn>. 292.

yatsatyabhütaà nijarüpamädyaà
cidadvayänandamarüpamakriyam |
tadetya mithyävapurutsåjeta
çailüñavadveñamupättamätmanaù || 292||

svaRTmna †Zyimd< m&;Ev
nEvahmwR> ]i[kTvdzRnat!,
janaMyh< svRimit àtIit>
k…tae=hmade> ]i[kSy isXyet.
! 293.
sarvätmanä dåçyamidaà måñaiva
naivähamarthaù kñaëikatvadarçanät |
jänämyahaà sarvamiti pratétiù

kuto'hamädeù kñaëikasya sidhyet || 293||

Ah<pdawRSTvhmaidsa]I
inTy< su;uÝavip ÉavdzRnat!,
äUte ýjae inTy #it ïuit> Svy<
tTàTygaTma sdsiÖl][>. 294.

ahampadärthastvahamädisäkñé
nityaà suñuptävapi bhävadarçanät |
brüte hyajo nitya iti çrutiù svayaà
tatpratyagätmä sadasadvilakñaëaù || 294||

ivkair[a< svRivkarveÄa
inTyaivkarae Éivtu< smhRit,
mnaerwSvßsu;uiÝ;u S)…q<
pun> pun†RòmsÅvmetyae>. 295.

vikäriëäà sarvavikäravettä
nityävikäro bhavituà samarhati |
manorathasvapnasuñuptiñu sphuöaà
punaù punardåñöamasattvametayoù || 295||

Atae=iÉman< Tyj ma<sip{fe
ip{faiÉmainNyip buiÏkiLpte,
kalÇyabaXymo{fbaex<
}aTva SvmaTmanmupEih zaiNtm!. 296.
ato'bhimänaà tyaja mäàsapiëòe
piëòäbhimäninyapi buddhikalpite |
kälatrayäbädhyamakhaëòabodhaà

jïätvä svamätmänamupaihi çäntim || 296||

TyjaiÉman< k…lgaeÇnamêpaïme:vaÔRzvaiïte;u,
il¼Sy xmaRnip kt&RtadI—STy®va Évao{fsuoSvêp>. 297.

tyajäbhimänaà kulagotranämarüpäçrameñvärdraçaväçriteñu|
liìgasya dharmänapi kartåtädéàstyaktvä
bhaväkhaëòasukhasvarüpaù || 297||

sNTyNye àitbNxa> pu<s> s<sarhetvae †òa>,
te;amek< mUl< àwmivkarae ÉvTyh<kar>. 298.

santyanye pratibandhäù puàsaù saàsärahetavo dåñöäù |
teñämekaà mülaà prathamavikäro bhavatyahaìkäraù || 298||

yavTSyaTSvSy sMbNxae=h<kare[ ÊraTmna,
tavÚ lezmaÇaip mui´vataR ivl][a. 299.

yävatsyätsvasya sambandho'haìkäreëa durätmanä |
tävanna leçamäträpi muktivärtä vilakñaëä || 299||

Ah<kar¢haNmu´> Svêpmupp*te,
cNÔviÖml> pU[R> sdanNd> Svy<àÉ>. 300.

äüaTmÉav> àitbNxzUNy>. 301.

yo vä pure so'hamiti pratéto
buddhyä praklåptastamasä'timüòhayä |
tasyaiva niùçeñatayä vinäçe
brahmätmabhävaù pratibandhaçünyaù || 301||

äüanNdinixmRhablvta=h<kar"aeraihna
s<veò(aTmin rúyte gu[myEí{feiôiÉmRStkE>,
iv}anaOymhaisna ïuitmta iviCD* zI;RÇy<
inmURLyaihimm< inix< suokr< xIrae=nuÉae´…< ]m>. 302.

brahmänandanidhirmahäbalavatä'haìkäraghorähinä
saàveñöyätmani rakñyate guëamayaiçcaëòestribhirmastakaiù |
vijïänäkhyamahäsinä çrutimatä vicchidya çérñatrayaà
nirmülyähimimaà nidhià sukhakaraà dhéro'nubhoktuà
kñamaù || 302||

yavÖa yiTkiÂiÖ;dae;S)ªitRriSt ceÎehe,
kwmaraeGyay ÉveÄÖdhNtaip yaeignae mu®yE. 303.

yävadvä yatkiïcidviñadoñasphürtirasti ceddehe |
kathamärogyäya bhavettadvadahantäpi yogino muktyai || 303||

ahaìkäragrahänmuktaù svarüpamupapadyate |
candravadvimalaù pürëaù sadänandaù svayamprabhaù || 300||

Ahmae=TyNtinv&Åya tTk«tnanaivkLps<ùTya,
àTy´ÅvivvekaiddmhmSmIit ivNdte tÅvm!. 304.

yae va pure sae=himit àtItae
buÏ(a à¬¯ÝStmsa=itmUFya,
tSyEv in>ze;tya ivnaze

Ah<kare ktRyRhimit mit< muÂ shsa
ivkaraTmNyaTmàit)ljui; SviSwitmui;,

ahamo'tyantanivåttyä tatkåtanänävikalpasaàhåtyä |
pratyaktattvavivekädidamahamasméti vindate tattvam || 304||
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ydXyasaTàaÝa jinm&itjraÊ>ob÷la
àtIciíNmUteRStv suotnae> s<s&itirym!. 305.

ahaìkäre kartaryahamiti matià muïca sahasä
vikärätmanyätmapratiphalajuñi svasthitimuñi |
yadadhyäsätpräptä janimåtijaräduùkhabahulä
pratécaçcinmürtestava sukhatanoù saàsåtiriyam || 305||

sdEkêpSy icdaTmnae ivÉaeranNdmUteRrnv*kIteR>,
nEvaNywa KvaPyivkair[Ste
ivnahmXyasmmu:y s<s&it>. 306.

sadaikarüpasya cidätmano vibhoränandamürteranavadyakérteù|
naivänyathä kväpyavikäriëaste
vinähamadhyäsamamuñya saàsåtiù || 306||

tSmadh<karimm< SvzÇu<
Éae´…gRle k{qkvTàtItm!,
iviCD* iv}anmhaisna S)…q<
Éuङú् vaTmsaèaJysuo< yweòm!. 307.

tasmädahaìkäramimaà svaçatruà
bhokturgale kaëöakavatpratétam |
vicchidya vijïänamahäsinä sphuöaà
bhuìkñvätmasämräjyasukhaà yatheñöam || 307||

ttae=hmadeivRinvTyR v&iÄ<
s<Ty´rag> prmawRlaÉat!,
tU:[I— smaSSvaTmsuoanuÉUTya

pU[aRTmna äüi[ inivRkLp>. 308.

tato'hamädervinivartya våttià
santyaktarägaù paramärthaläbhät |
tüñëéà samässvätmasukhänubhütyä
pürëätmanä brahmaëi nirvikalpaù || 308||

smUlk«Äae=ip mhanh< pun>
Vyu‘eiot> Sya*id cetsa ][m!,
s<jIVy iv]epzt< kraeit
nÉSvta àav&i; vairdae ywa. 309.

samülakåtto'pi mahänahaà punaù
vyullekhitaù syädyadi cetasä kñaëam |
saïjévya vikñepaçataà karoti
nabhasvatä prävåñi värido yathä || 309||

ing&ý zÇaerhmae=vkaz>
KvicÚ deyae iv;yanuicNtya,
s @v s<jIvnheturSy
à]I[jMbIrtraeirvaMbu. 310.

nigåhya çatrorahamo'vakäçaù
kvacinna deyo viñayänucintayä |
sa eva saïjévanaheturasya
prakñéëajambératarorivämbu || 310||

dehaTmna s<iSwt @v kamI
ivl][> kamiyta kw< Syat!,
Atae=wRsNxanprTvmev

Éedàs®ya ÉvbNxhetu>. 311.

dehätmanä saàsthita eva kämé
vilakñaëaù kämayitä kathaà syät |
ato'rthasandhänaparatvameva
bhedaprasaktyä bhavabandhahetuù || 311||

kayRàvxRnaÓIjàv&iÏ> pir†Zyte,
kayRnazaÓIjnazStSmaTkay¡ inraexyet!. 312.

käryapravardhanädbéjapravåddhiù paridåçyate |
käryanäçädbéjanäçastasmätkäryaà nirodhayet || 312||

vasnav&iÏt> kay¡ kayRv&Ï(a c vasna,
vxRte svRwa pu<s> s<sarae n invtRte. 313.

väsanävåddhitaù käryaà käryavåddhyä ca väsanä |
vardhate sarvathä puàsaù saàsäro na nivartate || 313||

् àdhe*it>,
s<sarbNxiviCDÅyE tदÖy<
vasnav&iÏreta_ya< icNtya i³yya bih>. 314.

saàsärabandhavicchittyai taddvayaà pradahedyatiù |
väsanävåddhiretäbhyäà cintayä kriyayä bahiù || 314||

ta_ya< àvxRmana sa sUte s<s&itmaTmn>,
Çya[a< c ]yaepay> svaRvSwasu svRda. 315.

sarvatra sarvataù sarvabrahmamäträvalokanaiù |
sadbhävaväsanädäròhyättattrayaà layamaçnute || 316||

i³yanaze Évei½Ntanazae=SmaÖasna]y>,
vasnaà]yae mae]> sa jIvNmui´ir:yte. 317.

kriyänäçe bhaveccintänäço'smädväsanäkñayaù |
väsanäprakñayo mokñaù sä jévanmuktiriñyate || 317||

sÖasnaS)ªitRivj&MÉ[e sit
ýsaE ivlInaPyhmaidvasna,
Aitàk«òaPyé[àÉaya<
ivlIyte saxu ywa timöa. 318.
sadväsanäsphürtivijåmbhaëe sati
hyasau vilénäpyahamädiväsanä |
atiprakåñöäpyaruëaprabhäyäà
viléyate sädhu yathä tamisrä || 318||

tmStm>kayRmnwRjal<
n †Zyte sTyuidte idneze,
twa=ÖyanNdrsanuÉUtaE
n vaiSt bNxae n c Ê>ogNx>. 319.

täbhyäà pravardhamänä sä süte saàsåtimätmanaù |
trayäëäà ca kñayopäyaù sarvävasthäsu sarvadä || 315||

tamastamaùkäryamanarthajälaà
na dåçyate satyudite dineçe |
tathä'dvayänandarasänubhütau
na västi bandho na ca duùkhagandhaù || 319||

svRÇ svRt> svRäümaÇavlaeknE>,
sÑavvasnadaF(aRÄt!Çy< lymîute. 316.

†Zy< àtIt< àivlapyNsn!
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sNmaÇmanNd"n< ivÉavyn!,
smaiht> sNbihrNtr< va
kal< nyewa> sit kmRbNxe. 320.

dåçyaà pratétaà praviläpayansan
sanmätramänandaghanaà vibhävayan |
samähitaù sanbahirantaraà vä
kälaà nayethäù sati karmabandhe || 320||

àmadae äüinóaya< n ktRVy> kdacn,
àmadae m&TyuirTyah ÉgvaNäü[> sut>. 321.

pramädo brahmaniñöhäyäà na kartavyaù kadäcana |
pramädo måtyurityäha bhagavänbrahmaëaù sutaù || 321||

n àmadadnwaeR=Nyae }ainn> SvSvêpt>,
ttae maehSttae=h<xISttae bNxSttae Vywa. 322.

na pramädädanartho'nyo jïäninaù svasvarüpataù |
tato mohastato'handhéstato bandhastato vyathä || 322||

iv;yaiÉmuo< †:टva
् ivÖa<smip ivSm&it>,
iv]epyit xIdae;EyaeR;a jarimv iàym!. 323.

viñayäbhimukhaà dåñövä vidväàsamapi vismåtiù |
vikñepayati dhédoñairyoñä järamiva priyam || 323||

ywapk«ò< zEval< ][maÇ< n itóit,
् uom!. 324.
Aav&[aeit twa maya àa}< vaip praङm

yathäpakåñöaà çaivälaà kñaëamätraà na tiñöhati |
ävåëoti tathä mäyä präjïaà väpi paräìmukham || 324||

lúyCyut< ce*id icÄmI;द ्
bihmuRo< siÚpteÄtStt>,
àmadt> àCyutkeilkNÊk>
saepanp“aE pittae ywa twa. 325.

lakñyacyutaà cedyadi cittaméñad
bahirmukhaà sannipatettatastataù |
pramädataù pracyutakelikandukaù
sopänapaìktau patito yathä tathä || 325||

iv;ye:vaivz½et> s<kLpyit tÌ‚[an!,
sMyKs<kLpnaTkam> kamaTpu<s> àvtRnm!. 326.

viñayeñväviçaccetaù saìkalpayati tadguëän |
samyaksaìkalpanätkämaù kämätpuàsaù pravartanam || 326||

At> àmadaÚ prae=iSt m&Tyu>
ivveiknae äüivd> smaxaE,
smaiht> isiÏmupEit sMyक ्
smaihtaTma Év savxan>. 327.

ataù pramädänna paro'sti måtyuù
vivekino brahmavidaù samädhau |
samähitaù siddhimupaiti samyak
samähitätmä bhava sävadhänaù || 327||

tt> Svêpivæ<zae ivæòStu ptTyx>,
pittSy ivna naz< punnaRraeh $úyte. 328.

tataù svarüpavibhraàço vibhrañöastu patatyadhaù |

patitasya vinä näçaà punarnäroha ékñyate || 328||

s<kLp< vjRyeÄSmaTsvaRnwRSy kar[m!,
jIvtae ySy kEvLy< ivdehe s c kevl>,
yiTkiÂTpZytae Éed< Éy< äUte yju>ïuit>. 329.

saìkalpaà varjayettasmätsarvänarthasya käraëam |
jévato yasya kaivalyaà videhe sa ca kevalaù |
yatkiïcitpaçyato bhedaà bhayaà brüte yajuùçrutiù || 329||

yda kda vaip ivpiíde;
äü{ynNte=Py[umaÇÉedm!,
pZyTywamu:y Éy< tdEv
yÖIi]t< iÉÚtya àmadat!. 330.

yadä kadä väpi vipaçcideña
brahmaëyanante'pyaëumätrabhedam |
paçyatyathämuñya bhayaà tadaiva
yadvékñitaà bhinnatayä pramädät || 330||

ïuitSm&itNyayztEinRi;Ïe
†Zye=Ç y> SvaTmmit< kraeit,
%pEit Ê>oaepir Ê>ojat<
ini;ÏktaR s milMlucae ywa. 331.

çrutismåtinyäyaçatairniñiddhe
dåçye'tra yaù svätmamatià karoti |
upaiti duùkhopari duùkhajätaà
niñiddhakartä sa malimluco yathä || 331||

sTyaiÉs<xanrtae ivmu´ae
mhÅvmaTmIymupEit inTym!,
imWyaiÉsNxanrtStu nZyedoe
†ò< tdet*dcaErcaEryae>. 332.

satyäbhisandhänarato vimukto
mahattvamätméyamupaiti nityam |
mithyäbhisandhänaratastu naçyed
dåñöaà tadetadyadacauracaurayoù || 332||

yitrsdnusiNx< bNxhetu< ivhay
SvymymhmSmITyaTm†ò(Ev itóet!,
suoyit nnu inóa äüi[ SvanuÉUTya
hrit prmiv*akayRÊ>o< àtItm!. 333.

yatirasadanusandhià bandhahetuà vihäya
svayamayamahamasmétyätmadåñöyaiva tiñöhet |
sukhayati nanu niñöhä brahmaëi svänubhütyä
harati paramavidyäkäryaduùkhaà pratétam || 333||

baýanusiNx> pirvxRyeT)l<
ÊvaRsnamev ttSttae=ixkam!,
}aTva ivvek>E pirùTy baý<
SvaTmanusiNx<ivdxIt inTym!. 334.

bähyänusandhiù parivardhayetphalaà
durväsanämeva tatastato'dhikäm |
jïätvä vivekaiù parihåtya bähyaà
svätmänusandhiàvidadhéta nityam || 334||
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baýe inéÏe mns> àsÚta
mn>àsade prmaTmdzRnm!,
tiSmNsu†òe ÉvbNxnazae
bihinRraex> pdvI ivmu´e>. 335.

ANtbRih> Sv< iSwrj¼me;u
}aTva==Tmnaxartya ivlaeKy,
Ty´aiolaepaixro{fêp>
pU[aRTmna y> iSwt @; mu´>. 338.

k> pi{ft> sNsdsiÖvekI
ïuitàma[> prmawRdzIR,
janiNh k…yaRdstae=vlMb<
Svpathetae> izzuvNmumu]>u . 336.

svaRTmta bNxivmui´hetu>
svaRTmÉavaÚ prae=iSt kiít!,
†Zya¢he sTyupp*te=saE
svaRTmÉavae=Sy sdaTminóya. 339.

dehaids<si´mtae n mui´>
mu´Sy deha*iÉmTyÉav>,
suÝSy nae jagr[< n ja¢t>
SvßStyaeiÉRÚgu[aïyTvat!. 337.

†ZySya¢h[< kw< nu "qte dehaTmna itótae
baýawaRnuÉvàs´mnsStÄiT³ya> k…vRt>,
s<NyStaiolxmRkmRiv;yEinRTyaTminóaprE>
tÅv}E> kr[IymaTmin sdanNdeCDuiÉyRÆt>. 340.

bähye niruddhe manasaù prasannatä
manaùprasäde paramätmadarçanam |
tasminsudåñöe bhavabandhanäço
bahirnirodhaù padavé vimukteù || 335||

kaù paëòitaù sansadasadviveké
çrutipramäëaù paramärthadarçé |
jänanhi kuryädasato'valambaà
svapätahetoù çiçuvanmumukñuù || 336||

dehädisaàsaktimato na muktiù
muktasya dehädyabhimatyabhävaù |
suptasya no jägaraëaà na jägrataù
svapnastayorbhinnaguëäçrayatvät || 337||

antarbahiù svaà sthirajaìgameñu
jïätvä''tmanädhäratayä vilokya |
tyaktäkhilopädhirakhaëòarüpaù
pürëätmanä yaù sthita eña muktaù || 338||

sarvätmatä bandhavimuktihetuù
sarvätmabhävänna paro'sti kaçcit |
dåçyägrahe satyupapadyate'sau
sarvätmabhävo'sya sadätmaniñöhayä || 339||

dåçyasyägrahaëaà kathaà nu ghaöate dehätmanä tiñöhato
bähyärthänubhavaprasaktamanasastattatkriyäù kurvataù |
sannyastäkhiladharmakarmaviñayairnityätmaniñöhäparaiù
tattvajïaiù karaëéyamätmani sadänandecchubhiryatnataù ||
340||

svaRTmisÏye iÉ]ae> k«tïv[kmR[>,
smaix< ivdxaTye;a zaNtae daNt #it ïuit>. 341.

sarvätmasiddhaye bhikñoù kåtaçravaëakarmaëaù |
samädhià vidadhätyeñä çänto dänta iti çrutiù || 341||

vikñepaçaktivijayo viñamo vidhätuà
niùçeñamävaraëaçaktinivåttyabhäve |
dågdåçyayoù sphuöapayojalavadvibhäge
naçyettadävaraëamätmani ca svabhävät |
niùsaàçayena bhavati pratibandhaçünyo
vikñepaëäà nahi tadä yadi cenmåñärthe || 344||

AaêFz´erhmae ivnaz>
ktuRÚ zKy> shsaip pi{ftE>,
ye inivRkLpaOysmaixiníla>
tanNtra=nNtÉva ih vasna>. 342.

sMyiGvvek> S)…qbaexjNyae
ivÉJy †G†ZypdawRtÅvm!,
iDniÄ mayak«tmaehbNx<
ySmaiÖmu´Sy punnR s<s&it>. 345.

ärüòhaçakterahamo vinäçaù
kartunna çakyaù sahasäpi paëòitaiù |
ye nirvikalpäkhyasamädhiniçcaläù
tänantarä'nantabhavä hi väsanäù || 342||

samyagvivekaù sphuöabodhajanyo
vibhajya dågdåçyapadärthatattvam |
chinatti mäyäkåtamohabandhaà
yasmädvimuktasya punarna saàsåtiù || 345||

Ah<buÏ(Ev maeihNya yaejiyTva==v&tebRlat!,
iv]epzi´> pué;< iv]epyit tÌ‚[E>. 343.

pravrEkTvivvekv
dhTyiv*aghn< ýze;m!,
ik< SyaTpun> s<sr[Sy bIj<
AÖEtÉav< smupeyu;ae=Sy. 346.

ahambuddhyaiva mohinyä yojayitvä''våterbalät |
vikñepaçaktiù puruñaà vikñepayati tadguëaiù || 343||

iv]epzi´ivjyae iv;mae ivxatu<
in>ze;mavr[zi´inv&ÅyÉave,
†G†Zyyae> S)…qpyaejlviÖÉage
nZyeÄdavr[maTmin c SvÉavat!,
in>s<zyen Évit àitbNxzUNyae
iv]ep[a< nih tda yid ceNm&;aweR. 344.

parävaraikatvavivekavahniù
dahatyavidyägahanaà hyaçeñam |
kià syätpunaù saàsaraëasya béjaà
advaitabhävaà samupeyuño'sya || 346||

Aavr[Sy inv&iÄÉRvit ih sMyकp् dawRdzRnt>,
imWya}anivnazStiÖ]epjintÊ>oinv&iÄ>. 347.

ävaraëasya nivåttirbhavati hi samyakpadärthadarçanataù |
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mithyäjïänavinäçastadvikñepajanitaduùkhanivåttiù || 347||

@tiTÇty< †ò< sMy¢¾uSvêpiv}anat!,
tSmaÖStustÅv< }atVy< bNxmu´ye ivÊ;a. 348.

etattritayaà dåñöaà samyagrajjusvarüpavijïänät |
tasmädvastusatattvaà jïätavyaà bandhamuktaye viduñä ||
348||

Ayae=i¶yaegaidv sTsmNvyan!
maÇaidêpe[ ivj&MÉte xI>,
्
tTkayRmetiदÖty<
ytae m&;a
†ò< æmSvßmnaerwe;u. 349.

ayo'gniyogädiva satsamanvayän
mäträdirüpeëa vijåmbhate dhéù |
tatkäryametaddvitayaà yato måñä
dåñöaà bhramasvapnamanoratheñu || 349||

ttae ivkara> àk«tre h<muoa
dehavsana iv;yaí sveR,
][e=NywaÉaivtya ýmI;amsÅvmaTma
tu kdaip naNywa. 350.

tato vikäräù prakåterahammukhä
dehävasänä viñayäçca sarve |
kñaëe'nyathäbhävitayä hyaméñämasattvamätmä
tu kadäpi nänyathä || 350||

inTyaÖyao{ficdekêpae

buÏ(aidsa]I sdsiÖl][>,
Ah<pdàTyyli]tawR>
् danNd"n> praTma. 351.
àTyकs

nityädvayäkhaëòacidekarüpo
buddhyädisäkñé sadasadvilakñaëaù |
ahampadapratyayalakñitärthaù
pratyaksadänandaghanaù parätmä || 351||

#Tw< ivpiíTsdsiÖÉJy
iniíTy tÅv< injbaex†ò(a,
}aTva SvmaTmanmo{fbaex<
te yae ivmu´> Svymev zaMyit. 352.

itthaà vipaçcitsadasadvibhajya
niçcitya tattvaà nijabodhadåñöyä |
jïätvä svamätmänamakhaëòabodhaà
tebhyo vimuktaù svayameva çämyati || 352||

A}anùdy¢NweinR>ze;ivlyStda,
smaixna=ivkLpen yda=ÖEtaTmdzRnm!. 353.

ajïänahådayagrantherniùçeñavilayastadä |
samädhinä'vikalpena yadä'dvaitätmadarçanam || 353||

TvmhimdimtIy< kLpna buiÏdae;at!
àÉvit prmaTmNyÖye inivRze;e,
àivlsit smaxavSy svaeR ivkLpae
ivlynmupgCDeÖStutÅvavx&Tya. 354.

tvamahamidamitéyaà kalpanä buddhidoñät
prabhavati paramätmanyadvaye nirviçeñe |
pravilasati samädhävasya sarvo vikalpo
vilayanamupagacchedvastutattvävadhåtyä || 354||

upädhibhedätsvayameva bhidyate
copädhyapohe svayameva kevalaù |
tasmädupädhervilayäya vidvän
vasetsadä'kalpasamädhiniñöhayä || 357||

zaNtae daNt> prmuprt> ]aiNtyu´> smaix<
k…viR ÚTy< klyit yit> SvSy svaRTmÉavm!,
tenaiv*aitimrjintaNsaxu dGXva ivkLpan!
äüak«Tya invsit suo< ini:³yae inivRkLp>. 355.

sit s´ae nrae yait sÑav< ýekinóya,
kIqkae æmr< Xyayn! æmrTvay kLpte. 358.

çänto däntaù paramuparataù kñäntiyuktaù samädhià
kurvannityaà kalayati yatiù svasya sarvätmabhävam |
tenävidyätimirajanitänsädhu dagdhvä vikalpän
brahmäkåtyä nivasati sukhaà niñkriyo nirvikalpaù || 355||

smaihta ye àivlaPy baý<
ïaeÇaid cet> Svmh< icdaTmin,
t @v mu´a ÉvpazbNxE>
naNye tu paraeúykwaiÉxaiyn>. 356.

samähitä ye praviläpya bähyaà
çroträdi cetaù svamahaà cidätmani |
ta eva muktä bhavapäçabandhaiù
nänye tu pärokñyakathäbhidhäyinaù || 356||

%paixÉedaTSvymev iÉ*te
caepaXypaehe Svymev kevl>,
tSmaÊpaxeivRlyay ivÖan!
vseTsda=kLpsmaixinóya. 357.

sati sakto naro yäti sadbhävaà hyekaniñöhayä |
kéöako bhramaraà dhyäyan bhramaratväya kalpate || 358||

i³yaNtrasi´mpaSy kIqkae
XyayÚwail< ýilÉavm&CDit,
twEv yaegI prmaTmtÅv<
XyaTva smayait tdekinóya. 359.

kriyäntaräsaktimapäsya kéöako
dhyäyannathälià hyalibhävamåcchati |
tathaiva yogé paramätmatattvaà
dhyätvä samäyäti tadekaniñöhayä || 359||

AtIv sUúm< prmaTmtÅv<
n SwUl†ò(a àitpÄumhRit,
smaixnaTyNtsusUúmv&Tya
}atVymayERritzuÏbuiÏiÉ>. 360.

atéva sükñmaà paramätmatattvaà
na sthüladåñöyä pratipattumarhati |
samädhinätyantasusükñmavåtyä
jïätavyamäryairatiçuddhabuddhibhiù || 360||
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ywa suv[¡ puqpakzaeixt<
Ty®va ml< SvaTmgu[< sm&CDit,
twa mn> sÅvrjStmaeml<
Xyanen sNTyJy smeit tÅvm!. 361.

yathä suvarëaà puöapäkaçodhitaà
tyaktvä malaà svätmaguëaà samåcchati |
tathä manaù sattvarajastamomalaà
dhyänena santyajya sameti tattvam || 361||

inrNtra_yasvzaÄidTw<
pKv< mnae äüi[ lIyte yda,
tda smaix> sivkLpvijRt>
Svtae=ÖyanNdrsanuÉavk>. 362.

nirantaräbhyäsavaçättaditthaà
pakvaà mano brahmaëi léyate yadä |
tadä samädhiù savikalpavarjitaù
svato'dvayänandarasänubhävakaù || 362||

smaixna=nen smStvasna¢NweivRnazae=iolkmRnaz>,
ANtbRih> svRt @v svRda
SvêpivS)ªitRryÆt>Syat!. 363.

samädhinä'nena samastaväsanägranthervinäço'khilakarmanäçaù
antarbahiù sarvata eva sarvadä
svarüpavisphürtirayatnataùsyät || 363||

ïute> ztgu[< iv*aNmnn< mnnadip,
inidXyas< l]gu[mnNt< inivRkLpkm!. 364.

çruteù çataguëaà vidyänmananaà mananädapi |
nididhyäsaà lakñaguëamanantaà nirvikalpakam || 364||

inivRkLpksmaixna S)…q<
äütÅvmvgMyte Øuvm!,
naNywa cltya mnaegte>
àTyyaNtrivimiït< Évet!. 365.

nirvikalpakasamädhinä sphuöaà
brahmatattvamavagamyate dhruvam |
nänyathä calatayä manogateù
pratyayäntaravimiçritaà bhavet || 365||

At> smaxTSv yteiNÔy> sn!
inrNtr< zaNtmna> àtIic,
ivXv<sy XvaNtmna*iv*ya
k«t< sdekTvivlaeknen. 366.

ataù samädhatsva yatendriyaù san
nirantaraà çäntamanäù pratéci |
vidhvaàsaya dhväntamanädyavidyayä
kåtaà sadekatvavilokanena || 366||

yaegSy àwmÖar< vaङi् nraexae=pir¢h>,
inraza c inrIha c inTymekaNtzIlta. 368.

yogasya prathamadväraà väìnirodho'parigrahaù |
niräçä ca niréhä ca nityamekäntaçélatä || 367||

@kaNtiSwitiriNÔyaeprm[e hetudRmíets>
s<raexe kr[< zmen ivly< yayadh<vasna,
tenanNdrsanuÉUitrcla äaüI sda yaeign>
tSmai½Äinraex @v stt< kayR> àyÆaNmune>. 367.

ekäntasthitirindriyoparamaëe heturdamaçcetasaù
saàrodhe karaëaà çamena vilayaà yäyädahaàväsanä |
tenänandarasänubhütiracalä brähmé sadä yoginaù
tasmäccittanirodha eva satataà käryaù prayatnänmuneù || 369||

vac< inyCDaTmin t< inyCD
buÏaE ixy< yCD c buiÏsai]i[,
t< caip pU[aRTmin inivRkLpe
ivlaPy zaiNt< prma< ÉjSv. 369.

väcaà niyacchätmani taà niyaccha
buddhau dhiyaà yaccha ca buddhisäkñiëi |
taà cäpi pürëätmani nirvikalpe
viläpya çäntià paramäà bhajasva || 369||

dehàa[eiNÔymnaebuÏ(aidiÉépaixiÉ>,
yEyERv&RÄe> smayaegSttÑavae=Sy yaeign>. 3701.

dehapräëendriyamanobuddhyädibhirupädhibhiù |
yairyairvåtteù samäyogastatadbhävo'sya yoginaù || 370||

tiÚv&Åya mune> sMyक ् svaeRprm[< suom!,
s<†Zyte sdanNdrsanuÉvivPlv>. 371.

tannivåttyä muneù samyak sarvoparamaëaà sukham |

sandåçyate sadänandarasänubhavaviplavaù || 371||

ANtSTyagae bihSTyagae ivr´SyEv yuJyte,
TyjTyNtbRih>s¼< ivr´Stu mumu]ya. 372.

antastyägo bahistyägo viraktasyaiva yujyate |
tyajatyantarbahiùsaìgaà viraktastu mumukñayä || 372||

bihStu iv;yE> s¼< twaNtrhmaidiÉ>,
ivr´ @v z²aeit Ty´…< äüi[ iniót>. 373.

bahistu viñayaiù saìgaà tathäntarahamädibhiù |
virakta eva çaknoti tyaktuà brahmaëi niñöhitaù || 373||

vEraGybaexaE pué;Sy pi]vt!
p]aE ivjanIih ivc][ Tvm!,
ivmui´saExa¢ltaixraeh[<
ta_ya< ivna naNytre[ isXyit. 374.

vairägyabodhau puruñasya pakñivat
pakñau vijänéhi vicakñaëa tvam |
vimuktisaudhägralatädhirohaëaà
täbhyäà vinä nänyatareëa sidhyati || 374||

ATyNtvEraGyvt> smaix>
smaihtSyEv †Fàbaex>,
àbuÏtÅvSy ih bNxmui´>
mu´aTmnae inTysuoanuÉUit>. 375.
atyantavairägyavataù samädhiù
samähitasyaiva dåòhaprabodhaù |
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prabuddhatattvasya hi bandhamuktiù
muktätmano nityasukhänubhütiù || 375||

vEraGyaÚ pr< suoSy jnk< pZyaim vZyaTmn>
t½eCDuÏtraTmbaexsiht< SvaraJysaèaJyxuक,्
्
@tदÖarmjömu
i´yuvteyRSmaÅvmSmaTpr<
svRÇaSp&hya sdaTmin sda à}a< k…é ïeyse. 376.

vairägyänna paraà sukhasya janakaà paçyämi vaçyätmanaù
taccecchuddhatarätmabodhasahitaà sväräjyasämräjyadhuk |
etaddväramajasramuktiyuvateryasmättvamasmätparaà
sarvaträspåhayä sadätmani sadä prajïäà kuru çreyase || 376||

Aaza< iDiNÏ iv;aepme;u iv;ye:ve;Ev m&Tyae> k«itSTy®va jaitk…laïme:viÉmit< muÂaitËraiT³ya>,
dehadavsit TyjaTmix;[a< à}a< k…é:vaTmin
Tv< ÔòaSymlae=ip inÖRypr< äüais yÖStut>. 377.

äçäà chinddhi viñopameñu viñayeñveñaiva måtyoù kåtistyaktvä
jätikuläçrameñvabhimatià muïcätidürätkriyäù |
dehädävasati tyajätmadhiñaëäà prajïäà kuruñvätmani
tvaà drañöäsyamalo'pi nirdvayaparaà brahmäsi yadvastutaù ||
377||

lúye äüi[ mans< †Ftr< s<SwaPy baýeiNÔy<
SvSwane ivinveZy iníltnuíaepeúy dehiSwitm!,
äüaTmEKymupeTy tNmytya cao{fv&Åya=inz<
äüanNdrs< ipbaTmin muda zUNyE> ikmNyEÉ&Rzm!. 378.

lakñye brahmaëi mänasaà dåòhataraà saàsthäpya
bähyendriyaà
svasthäne viniveçya niçcalatanuçcopekñya dehasthitim |
brahmätmaikyamupetya tanmayatayä cäkhaëòavåttyä'niçaà
brahmänandarasaà pibätmani mudä çünyaiù kimanyairbhåçam
|| 378||

AnaTmicNtn< Ty®va kZml< Ê>okar[m!,
icNtyaTmanmanNdêp< yNmui´kar[m!. 379.

anätmacintanaà tyaktvä kaçmalaà duùkhakäraëam |
cintayätmänamänandarüpaà yanmuktikäraëam || 379||

@; Svy<Jyaeitrze;sa]I
iv}ankaeze ivlsTyjöm!,
lúy< ivxayEnmsiÖl][mo{fv&Åya==Tmtya=nuÉavy. 380.

eña svayaïjyotiraçeñasäkñé
vijïänakoçe vilasatyajasram |
lakñyaà vidhäyainamasadvilakñaëamakhaëòavåttyä''
tmatayä'nubhävaya || 380||

@tmCDIÚya v&Åya àTyyaNtrzUNyya,
%‘eoyiNvjanIyaTSvSvêptya S)…qm!. 381.

etamacchénnayä våttyä pratyayäntaraçünyayä |
ullekhayanvijänéyätsvasvarüpatayä sphuöam || 381||

AÇaTmTv< †FIk…vÚ
R hmaid;u s<Tyjn!,
%dasIntya te;u itóeTS)…q"qaidvt!. 382.

aträtmatvaà dåòhékurvannahamädiñu santyajan |
udäsénatayä teñu tiñöhetsphuöaghaöädivat || 382||

bhavati na vividhaà tathaiva çuddhaà
paramahamädivimuktamekameva || 385||

ivzuÏmNt>kr[< Svêpe
inveZy sai]{yvbaexmaÇe,
znE> znEinRíltamupanyn!
pU[¡ SvmevanuivlaekyeÄt>. 383.

äüaidStMbpyRNta m&;amaÇa %paxy>,
tt> pU[¡ SvmaTman< pZyedekaTmna iSwtm!. 386.

viçuddhamantaùkaraëaà svarüpe
niveçya säkñiëyavabodhamätre |
çanaiù çanairniçcalatämupänayan
pürëaà svamevänuvilokayettataù || 383||

deheiNÔyàa[mnae=hmaidiÉ>
Sva}an¬¯ÝEriolEépaixiÉ>,
ivmu´maTmanmo{fêp<
pU[¡ mhakazimvavlaekyet!. 384.

dehendriyapräëamano'hamädibhiù
sväjïänaklåptairakhilairupädhibhiù |
vimuktamätmänamakhaëòarüpaà
pürëaà mahäkäçamivävalokayet || 384||

"qklzk…sUlsUicmuOyE>
ggnmupaixztEivRmu´mekm!,
Évit n ivivx< twEv zuÏ<
prmhmaidivmu´mekmev. 385.

ghaöakalaçakusülasücimukhyaiù
gaganamupädhiçatairvimuktamekam |

brahmädistambaparyantä måñämäträ upädhayaù |
tataù pürëaà svamätmänaà paçyedekätmanä sthitam || 386||

yÇ æaNTya kiLpt< tiÖveke
tÄNmaÇ< nEv tSmaiÖiÉÚm!,
æaNtenaRze Éait †òaihtÅv<
r¾uStÖiÖñmaTmSvêpm!. 387.

yatra bhräntyä kalpitaà tadviveke
tattanmätraà naiva tasmädvibhinnam |
bhränternäçe bhäti dåñöähitattvaà
rajjustadvadviçvamätmasvarüpam || 387||

Svy< äüa Svy< iv:[u> SvyimNÔ> Svy< izv>,
Svy< ivñimd< sv¡ SvSmadNyÚ ikÂn. 388.

svayaà brahmä svayaà viñëuù svayamindraù svayaà çivaù |
svayaà viçvamidaà sarvaà svasmädanyanna kiïcana || 388||

ANt> Svy< caip bih> Svy< c
Svy< purStat! Svymev píat!,
Svy< ýavaCya< SvymPyudICya<
twaepiròaTSvymPyxStat!. 389.
antaù svayaà cäpi bahiù svayaà ca
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svayaà purastät svayameva paçcät |
svayaà hyäväcyäà svayamapyudécyäà
tathopariñöätsvayamapyadhastät || 389||

tr¼)enæmbuÓ‚daid
sv¡ Svêpe[ jl< ywa twa,
icdev deha*hmNtmett!
sv¡ icdevEkrs< ivzuÏm!. 390.

taraìgaphenabhramabudbudädi
sarvaà svarüpeëa jalaà yathä tathä |
cideva dehädyahamantametat
sarvaà cidevaikarasaà viçuddham || 390||

् nsyae>
sdeved< sv¡ jgdvgt< vaङm
stae=NyÚaSTyev àk«itprsIiç iSwtvt>,
p&wkoe ik< m&Tõaya> klz"qk…MÉa*vgt<
vdTye; æaNtSTvmhimit mayamidrya. 391.

sadevedaà sarvaà jagadavagataà väìmanasayoù
sato'nyannästyeva prakåtiparasémni sthitavataù |
påthak kià måtsnäyäù kalaçaghaöakumbhädyavagataà
vadatyeña bhräntastvamahamiti mäyämadirayä || 391||

i³yasmiÉhare[ yÇ naNyidit ïuit>,
ävIit ÖEtraihTy< imWyaXyasinv&Äye. 392.

kriyäsamabhihäreëa yatra nänyaditi çrutiù |
bravéti dvaitarähityaà mithyädhyäsanivåttaye || 392||

AakazviÚmRlinivRkLp<
in>sImin>SpNdninivRkarm!,
ANtbRih>zUNymnNymÖy<
Svy< pr< äü ikmiSt baeXym!. 393.

äkäçavannirmalanirvikalpaà
niùsémaniùspandananirvikäram |
antarbahiùçünyamananyamadvayaà
svayaà paraà brahma kimasti bodhyam || 393||

v´Vy< ikmu iv*te=Ç b÷xa äüEv jIv> Svy<
äüEt¾gdatt< nu skl< äüaiÖtIy< ïuit>,
äüEvahimit àbuÏmty> s<Ty´baýa> S)…q<
äüIÉUy vsiNt sNtticdanNdaTmnEtÏ+‚vm!. 394.

vaktavyaà kimu vidyate'tra bahudhä brahmaiva jévaù svayaà
brahmaitajjagadätataà nu sakalaà brahmädvitéyaà çrutiù |
brahmaivähamiti prabuddhamatayaù santyaktabähyäù sphuöaà
brahmébhüya vasanti santatacidänandätmanaitaddhruvam ||
394||

jih mlmykaeze=h<ixyaeTwaiptaza<
àsÉminlkLpe il¼dehe=ip píat!,
ingmgidtkIit¡ inTymanNdmUit¡
Svyimit pircIy äüêpe[ itó. 395.

jahi malamayakoçe'handhiyotthäpitäçäà
prasabhamanilakalpe liìgadehe'pi paçcät |
nigamagaditakértià nityamänandamürtià
svayamiti paricéya brahmarüpeëa tiñöha || 395||

zvakar< yavÑjit mnujStavdzuic>
prey> SyaT¬ezae jnnmr[Vyaixinly>,
ydaTman< zuÏ< klyit izvakarmclm!
tda te yae mu´ae Évit ih tdah ïuitrip. 396.

çaväkäraà yävadbhajati manujastävadaçuciù
parebhyaù syätkleço jananamaraëavyädhinilayaù |
yadätmänaà çuddhaà kalayati çiväkäramacalam
tadä tebhyo mukto bhavati hi tadäha çrutirapi || 396||

SvaTmNyaraeiptaze;aÉasvRStuinrast>,
Svymev pr< äü pU[RmÖymi³ym!. 397.

svätmanyäropitäçeñäbhäsarvastuniräsataù |
svayameva paraà brahma pürëamadvayamakriyam || 397||

smaihtaya< sit icÄv&ÄaE
praTmin äüi[ inivRkLpe,
n †Zyte kiídy< ivkLp>
àjLpmaÇ> piriz:yte yt>. 398.

samähitäyäà sati cittavåttau
parätmani brahmaëi nirvikalpe |
na dåçyate kaçcidayaà vikalpaù
prajalpamätraù pariçiñyate yataù || 398||

AsTkLpae ivkLpae=y< ivñimTyekvStuin,
inivRkare inrakare inivRze;e iÉda k…t>. 300.
asatkalpo vikalpo'yaà viçvamityekavastuni |

nirvikäre niräkäre nirviçeñe bhidä kutaù || 399||

Ôò&dzRn†Zyaid ÉavzUNyEkvStuin,
inivRkare inrakare inivRze;e iÉda k…t>. 400.
drañöådarçanadåçyädi bhävaçünyaikavastuni |
nirvikäre niräkäre nirviçeñe bhidä kutaù || 400||

kLpa[Rv #vaTyNtpirpU[ERkvStuin,
inivRkare inrakare inivRze;e iÉda k…t>. 401.
kalpärëava ivätyantaparipürëaikavastuni |
nirvikäre niräkäre nirviçeñe bhidä kutaù || 401||

tejsIv tmae yÇ àlIn< æaiNtkar[m!,
AiÖtIye pre tÅve inivRze;e iÉda k…t>. 402.

tejaséva tamo yatra pralénaà bhräntikäraëam |
advitéye pare tattve nirviçeñe bhidä kutaù || 402||

@kaTmke pre tÅve ÉedvataR kw< vset!,
su;uÝaE suomaÇaya< Éed> kenavlaeikt>. 404.

ekätmake pare tattve bhedavärtä kathaà vaset |
suñuptau sukhamäträyäà bhedaù kenävalokitaù || 403||

n ýiSt ivñ< prtÅvbaexat!
sdaTmin äüi[ inivRkLpe,
kalÇye naPyihrIi]tae gu[e
n ýMbuib<Êm&g
R t&i:[kayam!. 404.
na hyasti viçvaà paratattvabodhät
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sadätmani brahmaëi nirvikalpe |
kälatraye näpyahirékñito guëe
na hyambubindurmågatåñëikäyäm || 404||

mayamaÇimd< ÖEtmÖEt< prmawRt>,
#it äUte ïuit> sa]aTsu;uÝavnuÉUyte. 405.

mäyämätramidaà dvaitamadvaitaà paramärthataù |
iti brüte çrutiù säkñätsuñuptävanubhüyate || 405||

AnNyTvmixóanadaraePySy inrIi]tm!,
pi{ftE r¾uspaRdaE ivkLpae æaiNtjIvn>. 406.

ananyatvamadhiñöhänädäropyasya nirékñitam |
paëòitai rajjusarpädau vikalpo bhräntijévanaù || 406||

icÄmUlae ivkLpae=y< icÄaÉave n kín,
AtiíÄ< smaxeih àTy¢Upe praTmin. 408.

àk«itivk«itzUNy< ÉavnatItÉav<
smrsmsman< mansMbNxËrm!,
ingmvcnisÏ< inTymSmTàisÏ<
ùid klyit ivÖan! äü pU[¡ smaxaE. 409.

prakåtivikåtiçünyaà bhävanätétabhävaà
samarasamasamänaà mänasambandhadüram |
nigamavacanasiddhaà nityamasmatprasiddhaà
hådi kalayati vidvän brahma pürëaà samädhau || 409||

AjrmmrmStaÉavvStuSvêp<
iStimtsillraizàOymaOyaivhInm!,
zimtgu[ivkar< zañt< zaNtmek<
ùid klyit ivÖan! äü pU[¡ smaxaE. 410.

cittamülo vikalpo'yaà cittäbhäve na kaçcana |
ataçcittaà samädhehi pratyagrüpe parätmani || 407||

ajaramamaramastäbhävavastusvarüpaà
stimitasalilaräçiprakhyamäkhyävihénam |
çamitaguëavikäraà çäçvataà çäntamekaà
hådi kalayati vidvän brahma pürëaà samädhau || 410||

ikmip sttbaex< kevlanNdêp<
inépmmitvel< inTymu´< inrIhm!,
inrvixggnaÉ< in:kl< inivRkLp<
ùid klyit ivÖan! äü pU[¡ smaxaE. 408.

smaihtaNt>kr[> Svêp e
ivlaekyaTmanmo{fvEÉvm!,
iviCDiNÏ bNx< ÉvgNxgiNxt<
yÆen pu<STv< s)lIk…é:v. 411.

kimapi satatabodhaà kevalänandarüpaà
nirupamamativelaà nityamuktaà niréham |
niravadhigaganäbhaà niñkalaà nirvikalpaà
hådi kalayati vidvän brahma pürëaà samädhau || 408||

samähitäntaùkaraëaù svarüpe
vilokayätmänamakhaëòavaibhavam |
vicchinddhi bandhaà bhavagandhagandhitaà
yatnena puàstvaà saphalékuruñva || 411||

svaeRpaixivinmuR´< si½danNdmÖym!,
ÉavyaTmanmaTmSw< n ÉUy> kLpse=Xvne. 412.

sarvopädhivinirmuktaà saccidänandamadvayam |
bhävayätmänamätmasthaà na bhüyaù kalpase'dhvane || 412||

Dayev pu<s> pir†ZymanmaÉasêpe[
)lanuÉUTya,
zrIrmaraCDvviÚrSt<
punnR s<xÄ #d< mhaTma. 413.

chäyeva puàsaù paridåçyamänamäbhäsarüpeëa
phalänubhütyä |
çaréramäräcchavavannirastaà
punarna sandhatta idaà mahätmä || 413||

sttivmlbaexanNdêp< smeTy
Tyj jfmlêpaepaixmet< suËre,
Aw punrip nE; SmyRta< vaNtvStu
Smr[iv;yÉUt< kLpte k…Tsnay. 414.

satatavimalabodhänandarüpaà sametya
tyaja jaòamalarüpopädhimetaà sudüre |
atha punarapi naiña smaryatäà väntavastu
smaraëaviñayabhütaà kalpate kutsanäya || 414||

smUlmetTpirdaý vNhaE
sdaTmin äüi[ inivRkLpe,
tt> Svy< inTyivzuÏbaexanNdaTmna
itóit ivÖiró>. 415.

samülametatparidähya vanhau
sadätmani brahmaëi nirvikalpe |
tataù svayaà nityaviçuddhabodhänandätmanä
tiñöhati vidvariñöhaù || 415||

àarBxsUÇ¢iwt< zrIr<
àyatu va itótu gaeirv öक ्
n tTpun> pZyit tÅvveÄa==nNdaTmin äüi[ lInv&iÄ>. 416.

prärabdhasütragrathitaà çaréraà
prayätu vä tiñöhatu goriva srak
na tatpunaù paçyati tattvavettänandätmani
brahmaëi lénavåttiù || 416||

Ao{fanNdmaTman< iv}ay SvSvêpt>,
ikimCDn! kSy va hetaedeRh< pu:[ait tÅvivt!. 417.

akhaëòänandamätmänaà vijïäya svasvarüpataù |
kimicchan kasya vä hetordehaà puñëäti tattvavit || 417||

s<isÏSy )l< Tvet¾IvNmu´Sy yaeign>,
bihrNt> sdanNdrsa<SvadnmaTmin. 418.

saàsiddhasya phalaà tvetajjévanmuktasya yoginaù |
bahirantaù sadänandarasäàsvädanamätmani || 418||

vEraGySy )l< baexae baexSyaeprit> )lm!,
SvanNdanuÉvaCDaiNtre;Evaeprte> )lm!. 419.

vairägyasya phalaà bodho bodhasyoparatiù phalam |
svänandänubhaväcchäntireñaivoparateù phalam || 419||
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y*uÄraeÄraÉav> pUvRpUvRNtu in:)lm!,
inv&iÄ> prma t&iÝranNdae=nupm> Svt>. 420.

yadyuttarottaräbhävaù pürvapürvantu niñphalam |
nivåttiù paramä tåptiränando'nupamaù svataù || 420||

†òÊ>oe:vnuÖegae iv*aya> àStut< )lm!,
yTk«t< æaiNtvelaya< nana kmR juguiPstm!,
píaÚrae ivveken tTkw< ktuRmhRit. 421.

dåñöaduùkheñvanudvego vidyäyäù prastutaà phalam |
yatkåtaà bhräntiveläyäà nänä karma jugupsitam |
paçcännaro vivekena tatkathaà kartumarhati || 421||

iv*a)l< Syadstae inv&iÄ>
àv&iÄr}an)l< tdIi]tm!,
tJ}a}yaeyRNm&gt&i:[kadaE
naeceiÖda< †ò)l< ikmSmat!. 422.

vidyäphalaà syädasato nivåttiù
pravåttirajïänaphalaà tadékñitam |
tajjïäjïayoryanmågatåñëikädau
nocedvidäà dåñöaphalaà kimasmät || 422||

A}anùdy¢NweivRnazae y*ze;t>,
AinCDaeivR;y> ik< nu àv&Äe> kar[< Svt>. 423.

ajïänahådayagranthervinäço yadyaçeñataù |
anicchorviñayaù kià nu pravåtteù käraëaà svataù || 423||

vasnanudyae ÉaeGye vEragSy tdavix>,
Ah<ÉavaedyaÉavae baexSy prmavix>,
lInv&ÄernuTpiÄmRyaRdaeprteStu sa. 424.

väsanänudayo bhogye vairägasya tadävadhiù |
ahambhävodayäbhävo bodhasya paramävadhiù |
lénavåtteranutpattirmaryädoparatestu sä || 424||

äüakartya sda iSwttya
inmuR´baýawRxIrNyaveidtÉaeGyÉaegklnae
inÔaluvÓalvt!,
Svßalaeiktlaekv¾gidd< pZyNKvic‘BxxIraSte
kiídnNtpu{y)lÉuGxNy> s maNyae Éuiv. 425.

brahmäkäratayä sadä sthitatayä
nirmuktabähyärthadhéranyäveditabhogyabhogakalano
nidräluvadbälavat |
svapnälokitalokavajjagadidaà paçyankvacillabdhadhéräste
kaçcidanantapuëyaphalabhugdhanyaù sa mänyo bhuvi || 425||

iSwtà}ae yitry< y> sdanNdmîute,
äü{yev ivlInaTma inivRkarae ivini:³y>. 426.

sthitaprajïo yatirayaà yaù sadänandamaçnute |
brahmaëyeva vilénätmä nirvikäro viniñkriyaù || 426||

äüaTmnae> zaeixtyaerekÉavavgaihnI,
inivRkLpa c icNmaÇa v&iÄ> à}eit kWyte,
suiSwta=sa Éve*Sy iSwtà}> s %Cyte. 427.

brahmätmanoù çodhitayorekabhävävagähiné |
nirvikalpä ca cinmäträ våttiù prajïeti kathyate |
susthitä'sä bhavedyasya sthitaprajïaù sa ucyate || 427||

ySy iSwta ÉveTà}a ySyanNdae inrNtr>,
àpÂae ivSm&tàay> s jIvNmu´ #:yte. 428.

yasya sthitä bhavetprajïä yasyänando nirantaraù |
prapaïco vismåtapräyaù sa jévanmukta iñyate || 428||

lInxIrip jagitR ja¢ÏmRivvijRt>,
baexae invaRsnae ySy s jIvNmu´ #:yte. 429.

lénadhérapi jägarti jägraddharmavivarjitaù |
bodho nirväsano yasya sa jévanmukta iñyate || 429||

zaNts<sarkln> klavanip in:kl>,
ySy icÄ< iviniíNt< s jIvNmu´ #:yte. 430.

çäntasaàsärakalanaù kalävänapi niñkalaù |
yasya cittaà viniçcintaà sa jévanmukta iñyate || 430||

vtRmane=ip dehe=iSmÁDayavdnuvitRin,
AhNtammta=Éavae jIvNmu´Sy l][m!. 431.

vartamäne'pi dehe'smiïchäyävadanuvartini |
ahantämamatä'bhävo jévanmuktasya lakñaëam || 431||

AtItannusNxan< Éiv:ydivcar[m!,
AaEdasINymip àaÝe jIvNmu´Sy l][m!. 432.

atétänanusandhänaà bhaviñyadavicäraëam |
audäsényamapi präpte jévanmuktasya lakñaëam || 432||

gu[dae;ivizòe=iSmNSvÉaven ivl][e,
svRÇ smdizRTv< jIvNmu´Sy l][m!. 433.

guëadoñaviçiñöe'sminsvabhävena vilakñaëe |
sarvatra samadarçitvaà jévanmuktasya lakñaëam || 433||

#òainòawRsMàaÝaE smdizRty==Tmin,
%ÉyÇaivkairTv< jIvNmu´Sy l][m!. 434.

iñöäniñöärthasampräptau samadarçitaya''tmani |
ubhayaträvikäritvaà jévanmuktasya lakñaëam || 434||

äüanNdrsaSvadas´icÄtya yte>,
ANtbRihriv}an< jIvNmu´Sy l][m!. 435.

brahmänandarasäsvädäsaktacittatayä yateù |
antarbahiravijïänaà jévanmuktasya lakñaëam || 435||

deheiNÔyadaE ktRVye mmah<ÉavvijRt>,
AaEdasINyen yiStóeTs jIvNmu´l][>. 436.

dehendriyädau kartavye mamähambhävavarjitaù |
audäsényena yastiñöhetsa jévanmuktalakñaëaù || 436||

iv}at AaTmnae ySy äüÉav> ïutebRlat!,
ÉvbNxivinmuR´> s jIvNmu´l][>. 437.

vijïäta ätmano yasya brahmabhävaù çruterbalät |
bhavabandhavinirmuktaù sa jévanmuktalakñaëaù || 437||

deheiNÔye:vh<Éav #d<ÉavStdNyke,
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ySy nae Évt> Kvaip s jIvNmu´ #:yte. 438.

dehendriyeñvahambhäva idambhävastadanyake |
yasya no bhavataù kväpi sa jévanmukta iñyate || 438||

àacInvasnavegadsaE s<srtIit cet!,
n sdekTviv}anaNmNdI Évit vasna. 443.

n àTyGäü[aeÉeRd< kdaip äüsgRyae>,
à}ya yae ivjanait s jIvNmu´l][>. 439.

präcénaväsanävegädasau saàsaratéti cet |
na sadekatvavijïänänmandé bhavati väsanä || 443||

saxuiÉ> pUJymane=iSmNpIf(mane=ip ÊjRnE>,
smÉavae Éve*Sy s jIvNmu´l][>. 440.

atyantakämukasyäpi våttiù kuëöhati mätari |
tathaiva brahmaëi jïäte pürëänande manéñiëaù || 444||

yÇ àivòa iv;ya> preirta
ndIàvaha #v vairrazaE,
ilniNt sNmaÇtya n ivi³ya<
%TpadyNTye; yitivRmu´>. 441.

nididhyäsanaçélasya bähyapratyaya ékñyate |
bravéti çrutiretasya prärabdhaà phaladarçanät || 445||

na pratyagbrahmaëorbhedaà kadäpi brahmasargayoù |
prajïayä yo vijänäti sa jévanmuktalakñaëaù || 439||

sädhubhiù püjyamäne'sminpéòyamäne'pi durjanaiù |
samabhävo bhavedyasya sa jévanmuktalakñaëaù || 440||

yatra praviñöä viñayäù pareritä
nadépravähä iva väriräçau |
linanti sanmätratayä na vikriyäà
utpädayantyeña yatirvimuktaù || 441||

iv}atäütÅvSy yyapUv¡ n s<s&it>,
AiSt ceÚ s iv}atäüÉavae bihmuRo>. 442.

vijïätabrahmatattvasya yayäpürvaà na saàsåtiù |
asti cenna sa vijïätabrahmabhävo bahirmukhaù || 442||

ATyNtkamukSyaip v&iÄ> k…{Qit matir,
twEv äüi[ }ate pU[aRnNde mnIi;[>. 444.
inidXyasnzIlSy baýàTyy $úyte,
ävIit ïuitretSy àarBx< )ldzRnat!. 445.

suoa*nuÉvae yavÄavTàarBxim:yte,
)laedy> i³yapUvaeR ini:³yae n ih k…Çict!. 446.

sukhädyanubhavo yävattävatprärabdhamiñyate |
phalodayaù kriyäpürvo niñkriyo na hi kutracit || 446||

Ah< äüeit iv}anaTkLpkaeiqztaijRtm!,
siÂt< ivly< yait àbaexaTSvßkmRvt!. 447.

ahaà brahmeti vijïänätkalpakoöiçatärjitam |
saïcitaà vilayaà yäti prabodhätsvapnakarmavat || 447||

yTk«t< Svßvelaya< pu{y< va papmuLb[m!,

suÝaeiTwtSy ikNtTSyaTSvgaRy nrkay va. 448.

yatkåtaà svapnaveläyäà puëyaà vä päpamulbaëam |
suptotthitasya kintatsyätsvargäya narakäya vä || 448||

Svms¼mudasIn< pir}ay nÉae ywa,
n ið:yit c yiTkiÂTkdaicÑaivkmRiÉ>. 449.

svamasaìgamudäsénaà parijïäya nabho yathä |
na çliñyati ca yatkiïcitkadäcidbhävikarmabhiù || 449||

n nÉae "qyaegen suragNxen ilPyte,
twaTmaepaixyaegen tÏmERnERv ilPyte. 450.

na nabho ghaöayogena surägandhena lipyate |
tathätmopädhiyogena taddharmairnaiva lipyate || 450||

}anaedyaTpurarBx< kmR}anaÚ nZyit,
AdTva Sv)l< lúymuiÎZyaeTs&òba[vt!. 451.

jïänodayätpurärabdhaà karmajïänänna naçyati |
adatvä svaphalaà lakñyamuddiçyotsåñöabäëavat || 451||

VyaºbuÏ(a ivinmuR´ae ba[> píaÄu gaemtaE,
n itóit iDnTyev lúy< vegen inÉRrm!. 452.

te;a< tiTÇty< nih Kvicdip äüEv te inguR[m!. 453.

präbdhaà balavattaraà khalu vidäà bhogena tasya kñayaù
samyagjïänahutäçanena vilayaù präksaïcitägäminäm |
brahmätmaikyamavekñya tanmayatayä ye sarvadä saàsthitäù
teñäà tattritayaà nahi kvacidapi brahmaiva te nirguëam || 453||

%paixtadaTMyivhInkevläüaTmnEvaTmin
itótae mune>,
àarBxsÑavkwa n yu´a
SvßawRs<bNxkwev ja¢t>. 454.

upädhitädätmyavihénakevalabrahmätmanaivätmani
tiñöhato muneù |
prärabdhasadbhävakathä na yuktä
svapnärthasambandhakatheva jägrataù || 454||

n ih àbuÏ> àitÉasdehe
dehaepyaeigNyip c àpÂe,
kraeTyhNta< mmtaimdNta<
ikNtu Svy< itóit jagre[. 455.

vyäghrabuddhyä vinirmukto bäëaù paçcättu gomatau |
na tiñöhati chinatyeva lakñyaà vegena nirbharam || 452||

na hi prabuddhaù pratibhäsadehe
dehopayoginyapi ca prapaïce |
karotyahantäà mamatämidantäà
kintu svayaà tiñöhati jägareëa || 455||

àaBx< blvÄr< olu ivda< Éaegen tSy ]y>
sMyG}an÷taznen ivly> àaKs<ictagaimnam!,
äüaTmEKymveúy tNmytya ye svRda s<iSwta>

n tSy imWyawRsmwRneCDa
n s<¢hSt¾gtae=ip †ò>,
tÇanuv&iÄyRid ceNm&;aweR
199

200

n inÔya mu´ #tI:yte Øuvm!. 456.

na tasya mithyärthasamarthanecchä
na saìgrahastajjagato'pi dåñöaù |
tatränuvåttiryadi cenmåñärthe
na nidrayä mukta itéñyate dhruvam || 456||

tÖTpre äüi[ vtRman>
sdaTmna itóit naNydI]te,
Sm&ityRwa SvßivlaeiktaweR
twa ivd> àaznmaecnadaE. 457.

tadvatpare brahmaëi vartamänaù
sadätmanä tiñöhati nänyadékñate |
småtiryathä svapnavilokitärthe
tathä vidaù präçanamocanädau || 457||

prärabdhaà sidhyati tadä yadä dehätmanä sthitiù |
dehätmabhävo naiveñöaù prärabdhaà tyajyatämataù || 460||

zrIrSyaip àarBxkLpna æaiNtrev ih,
AXyStSy k…t> sÅvmsTySy k…tae jin>,
AjatSy k…tae naz> àarBxmst> k…t>. 461.

çarérasyäpi prärabdhakalpanä bhräntireva hi |
adhyastasya kutaù sattvamasatyasya kuto janiù |
ajätasya kuto näçaù prärabdhamasataù kutaù || 461||

}anena}ankayRSy smUlSy lyae yid,
itóTyy< kw< deh #it z»avtae jfan! . 462.

jïänenäjïänakäryasya samülasya layo yadi |
tiñöhatyayaà kathaà deha iti çaìkävato jaòän|| 462||

kmR[a inimRtae deh> àarBx< tSy kLPytam!,
nanaderaTmnae yu´< nEvaTma kmRinimRt>. 458.

smaxatu< baý†ò(a àarBx< vdit ïuit>,. 463.
n tu dehaidsTyTvbaexnay ivpiítam!

Ajae inTy> zañt #it äUte ïuitrmae"vaक,्
tdaTmna itótae=Sy k…t> àarBxkLpna. 459.

pirpU[Rmna*Ntmàmeymivi³ym!,
@kmevaÖy< äü neh nanaiSt ikÂn. 464.

àarBx< isXyit tda yda dehaTmna iSwit>,
dehaTmÉavae nEveò> àarBx< TyJytamt>. 460.

s˜n< ic˜n! inTymanNd"nmi³ym!,
@kmevaÖy< äü neh nanaiSt ikÂn. 465.

karmaëä nirmito dehaù prärabdhaà tasya kalpyatäm |
nänäderätmano yuktaà naivätmä karmanirmitaù || 458||

ajo nityaù çäçvata iti brüte çrutiramoghaväk |
tadätmanä tiñöhato'sya kutaù prärabdhakalpanä || 459||

samädhätuà bähyadåñöyä prärabdhaà vadati çrutiù |
na tu dehädisatyatvabodhanäya vipaçcitäm || 463||

paripürëamanädyantamaprameyamavikriyam |
ekamevädvayaà brahma neha nänästi kiïcana || 464||

sadghanaà cidghan nityamänandaghanamakriyam |
ekamevädvayaà brahma neha nänästi kiïcana || 465||

àTygekrs< pU[RmnNt< svRtaemuom!,
@kmevaÖy< äü neh nanaiSt ikÂn. 466.

pratyagekarasaà pürëamanantaà sarvatomukham |
ekamevädvayaà brahma neha nänästi kiïcana || 466||

Aheymnupadeymnadeymnaïym!,
@kmevaÖy< äü neh nanaiSt ikÂn. 468.

aheyamanupädeyamanädeyamanäçrayam |
ekamevädvayaà brahma neha nänästi kiïcana || 467||

inguR[< in:kl< sUúm< inivRkLp< inrÃnm!,
@kmevaÖy< äü neh nanaiSt ikÂn. 468.

nirguëaà niñkalaà sükñmaà nirvikalpaà niraïjanam |
ekamevädvayaà brahma neha nänästi kiïcana || 468||

AinêPySvêp< yNmnaevacamgaecrm!,
@kmevaÖy< äü neh nanaiSt ikÂn. 469.

anirüpyasvarüpaà yanmanoväcämagocaram |
ekamevädvayaà brahma neha nänästi kiïcana || 469||

sTsm&Ï< Svt>isÏ< zuÏ< buÏmnI†zm!,
@kmevaÖy< äü neh nanaiSt ikÂn. 470.

satsamåddhaà svataùsiddhaà çuddhaà buddhamanédåçam |
ekamevädvayaà brahma neha nänästi kiïcana || 470||

inrStraga ivinrStÉaega>
zaNta> sudaNta ytyae mhaNt>,
iv}ay tÅv< prmetdNte
àaÝa> pra< inv&RitmaTmyaegat!. 471.

nirastarägä vinirastabhogäù
çäntäù sudäntä yatayo mahäntaù |
vijïäya tattvaà parametadante
präptäù paräà nirvåtimätmayogät || 471||

ÉvanpId< prtÅvmaTmn>
SvêpmanNd"n< ivcayR,
ivxUy maeh< Svmn>àkiLpt<
mu´> k«tawaeR Évtu àbuÏ>. 472.

bhavänapédaà paratattvamätmanaù
svarüpamänandaghanaà vicärya |
vidhüya mohaà svamanaùprakalpitaà
muktaù kåtärtho bhavatu prabuddhaù || 472||

smaixna saxuivinílaTmna
pZyaTmtÅv< S)…qbaexc]u;a,
in>s<zy< sMygvei]tíeCÀ‚t> pdawaeR n punivRkLPyte. 473.

samädhinä sädhuviniçcalätmanä
paçyätmatattvaà sphuöabodhacakñuñä |
niùsaàçayaà samyagavekñitaçcecchrutaù
padärtho na punarvikalpyate || 473||
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SvSyaiv*abNxsMbNxmae]aTsTy}ananNdêpaTmlBxaE,
zaô< yui´deRizkaei´> àma[<
caNt>isÏa SvanuÉUit> àma[m!. 474.

svasyävidyäbandhasambandhamokñätsatyajïänänandarüpätmal
abdhau |
çästraà yuktirdeçikoktiù pramäëaà
cäntaùsiddhä svänubhütiù pramäëam || 474||

bNxae mae]í t&iÝí icNta==raeGy]uxady>,
SvenEv ve*a yJ}an< pre;amanumainkm!. 475.

bandho mokñaçca tåptiçca cintä''rogyakñudhädayaù |
svenaiva vedyä yajjïänaà pareñämänumänikam || 475||

tqiSwta baexyiNt gurv> ïutyae ywa,
à}yEv treiÖÖanIñranug&hItya. 476.

taöasthitä bodhayanti guravaù çrutayo yathä |
prajïayaiva taredvidvänéçvaränugåhétayä || 476||

SvanuÉUTya Svy< }aTva SvmaTmanmoi{ftm!,
s<isÏ> sMmuo< itóeiÚivRkLpaTmna==Tmin. 477.

svänubhütyä svayaà jïätvä svamätmänamakhaëòitam |
saàsiddhaù sammukhaà tiñöhennirvikalpätmanä''tmani || 477||

vedaNtisÏaNtinéi´re;a
äüEv jIv> skl< jg½,

Ao{fêpiSwitrev mae]ae
äüaiÖtIye ïuty> àma[m!. 478.

vedäntasiddhäntaniruktireñä
brahmaiva jévaù sakalaà jagacca |
akhaëòarüpasthitireva mokño
brahmädvitéye çrutayaù pramäëam || 478||

#it guévcnaCÀ‚itàma[at!
prmvgMy stÅvmaTmyu®ya,
àzimtkr[> smaihtaTma
Kvicdclak«itraTminótae=ÉUt!. 479.
iti guruvacanäcchrutipramäëät
paramavagamya satattvamätmayuktyä |
praçamitakaraëaù samähitätmä
kvacidacaläkåtirätmaniñöhato'bhüt || 479||

ikiÂTkal< smaxay pre äüi[ mansm!,
%Tway prmanNdaidd< vcnmävIt!. 480.

kiïcitkälaà samädhäya pare brahmaëi mänasam |
utthäya paramänandädidaà vacanamabravét || 480||

buiÏivRnòa gilta àv&iÄ>
äüaTmnaerektya=ixgTya,
#d< n jane=Pyind< n jane
ik< va ikyÖa suomSTyparm!. 481.
buddhirvinañöä galitä pravåttiù
brahmätmanorekatayä'dhigatyä |

idaà na jäne'pyanidaà na jäne
kià vä kiyadvä sukhamastyapäram || 481||

vaca v´…mzKymev mnsa mNtu< n va zKyte
SvanNdam&tpUrpUirtpräüaMbuxevERÉvm!,
AMÉaeraizivzI[Rvai;RkizlaÉav< ÉjNme mnae
ySya<za<zlve ivlInmxuna==nNdaTmna inv&Rtm!. 482.

väcä vaktumaçakyameva manasä mantuà na vä çakyate
svänandämåtapürapüritaparabrahmämbudhervaibhavam |
ambhoräçiviçérëavärñikaçiläbhävaà bhajanme mano
yasyäàçäàçalave vilénamadhunä''nandätmanä nirvåtam || 482||

Kv gt< ken va nIt< k…Ç lInimd< jgt!,
AxunEv mya †ò< naiSt ik< mhdÑƒtm!. 483.

kva gataà kena vä nétaà kutra lénamidaà jagat |
adhunaiva mayä dåñöaà nästi kià mahadadbhütam || 483||

ivmu´s¼ay sÊÄmay,
inTyaÖyanNdrsSvêip[e
ÉUçe sda=pardyaMbuxaçe. 486.

namo namaste gurave mahätmane
vimuktasaìgäya saduttamäya |
nityädvayänandarasasvarüpiëe
bhümne sadä'päradayämbudhämne || 486||

yTkqa]zizsaNÔciNÔkapatxUtÉvtapjïm>,
àaÝvanhmo{fvEÉvanNdmaTmpdm]y< ][at!. 487.

yatkaöäkñaçaçisändracandrikäpätadhütabhavatäpajaçramaù |
präptavänahamakhaëòavaibhavänandamätmapadamakñayaà
kñaëät || 487||

xNyae=h< k«tk«Tyae=h< ivmu´ae=h< Év¢hat!,
inTyanNdSvêpae=h< pU[aeR=h< Tvdnu¢hat!. 488.

ik< hey< ikmupadey< ikmNyiTk< ivl][m!,
Ao{fanNdpIyU;pU[eR äümha[Rve. 484.

dhanyo'haà kåtakåtyo'haà vimukto'haà bhavagrahät |
nityänandasvarüpo'haà pürëo'haà tvadanugrahät || 488||

्
n ikiÂdÇ pZyaim n z&[aeim n veदMyhm!
,
SvaTmnEv sdanNdêpe[aiSm ivl][>. 485.

asaìgo'hamanaìgo'hamaliìgo'hamabhaìguraù |
praçänto'hamananto'hamamalo'haà cirantanaù || 489||

kià heyaà kimupädeyaà kimanyatkià vilakñaëam |
akhaëòänandapéyüñapürëe brahmamahärëave || 484||

na kiïcidatra paçyämi na çåëomi na vedmyaham |
svätmanaiva sadänandarüpeëäsmi vilakñaëaù || 485||

nmae nmSte gurve mhaTmne

As¼ae=hmn¼ae=hmil¼ae=hmÉ¼‚r>,
àzaNtae=hmnNtae=hmmlae=h< icrNtn>. 489.
AktaRhmÉae´ahmivkarae=hmi³y>,
zuÏbaexSvêpae=h< kevlae=h< sdaizv>. 490.

akartähamabhoktähamavikäro'hamakriyaù |
çuddhabodhasvarüpo'haà kevalo'haà sadäçivaù || 490||
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Ôòu> ïaetuvR´…> ktuRÉaeR´…ivRiÉÚ @vahm!,
inTyinrNtrini:³yin>sImas¼pU[RbaexaTma. 491.

drañöuù çroturvaktuù karturbhokturvibhinna eväham |
nityanirantaraniñkriyaniùsémäsaìgapürëabodhätmä || 491||

nahimd< nahmdae=PyuÉyaervÉask< pr< zuÏm!,
baýa_yNtrzUNy< pU[¡ äüaiÖtIymevahm!. 492.

nähamidaà nähamado'pyubhayoravabhäsakaà paraà
çuddham |
bähyäbhyantaraçünyaà pürëaà brahmädvitéyameväham ||
492||

inépmmnaidtÅv< Tvmhimdmd #it kLpnaËrm!,
inTyanNdEkrs< sTy< äüaiÖtIymevahm!. 493.

nirupamamanäditattvaà tvamahamidamada iti kalpanädüram |
nityänandaikarasaà satyaà brahmädvitéyameväham || 493||

naray[ae=h< nrkaNtkae=h<
puraNtkae=h< pué;ae=hmIz>,
Ao{fbaexae=hmze;sa]I
inrIñrae=h< inrh< c inmRm>. 494.

näräyaëo'haà narakäntako'haà
puräntako'haà puruño'haméçaù |
akhaëòabodho'hamaçeñasäkñé
niréçvaro'haà nirahaà ca nirmamaù || 494||

sveR;u ÉUte:vhmev s<iSwtae
}anaTmna=NtbRihraïy> sn!,
Éae´a c ÉaeGy< Svymev sv¡
y*Tp&wG†òimdNtya pura. 495.

sarveñu bhüteñvahameva saàsthito
jïänätmanä'ntarbahiräçrayaù san |
bhoktä ca bhogyaà svayameva sarvaà
yadyatpåthagdåñöamidantayä purä || 495||

mYyo{fsuoaMÉaexaE b÷xa ivñvIcy>,
%Tp*Nte ivlIyNte mayamaétivæmat!. 496.

mayyakhaëòasukhämbhodhau bahudhä viçvavécayaù |
utpadyante viléyante mäyämärutavibhramät || 496||

SwulaidÉava miy kiLpta æmadaraeiptanuS)…
r[en laekE>,
kale ywa kLpkvTsray[ nTvaRdyae in:klinivRkLpe. 497.

sthulädibhävä mayi kalpitä bhramädäropitänusphuraëena
lokaiù |
käle yathä kalpakavatsaräyaëa nartvädayo niñkalanirvikalpe || 497||

Aaraeipt< naïyË;k< Évet!
kdaip mUFEritdae;Ëi;tE>,
naiÔRkraeTyU;rÉUimÉag<

mrIickavairmhaàvah>. 498.

äropitaà näçrayadüñakaà bhavet
kadäpi müòhairatidoñadüñitaiù |
närdrikarotyüñarabhümibhägaà
marécikävärimahäpravähaù || 498||

Aakazv‘epivËrgae=h<
AaidTyvÑaSyivl][ae=hm!,
AhayRviÚTyivinílae=h<
AMÉaeixvTparivvijRtae=hm!. 499.

äkäçavallepavidürago'haà
ädityavadbhäsyavilakñaëo'ham |
ahäryavannityaviniçcalo'haà
ambhodhivatpäravivarjito'ham || 499||

n me dehen sMbNxae me"n
e ev ivhays>,
At> k…tae me tÏmaR ja¢TSvßsu;uÝy>. 500.

na me dehena sambandho megheneva vihäyasaù |
ataù kuto me taddharmä jägratsvapnasuñuptayaù || 500||

%paixrayait s @v gCDit
s @v kmaRi[ kraeit Éu“,
e
s @v jIyRn! ièyte sdah<
k…laiÔviÚíl @v s<iSwt>. 501.

upädhiräyäti sa eva gacchati
sa eva karmäëi karoti bhuìkte |
sa eva jéryan mriyate sadähaà
kulädrivanniçcala eva saàsthitaù || 501||

n me àv&iÄnR c me inv&iÄ>
sdEkêpSy inr<zkSy,
@kaTmkae yae inibfae inrNtrae
Vyaemev pU[R> s kw< nu ceòte. 502.

na me pravåttirna ca me nivåttiù
sadaikarüpasya niraàçakasya |
ekätmako yo nibiòo nirantaro
vyomeva pürëaù sa kathaà nu ceñöate || 502||

pu{yain papain iniriNÔySy
iníetsae inivRkt
« ie nRrak«t>e ,
k…tae mmao{fsuoanuÉUte>
äUte ýnNvagtimTyip ïuit>. 503.

puëyäni päpäni nirindriyasya
niçcetaso nirvikåterniräkåteù |
kuto mamäkhaëòasukhänubhüteù
brüte hyananvägatamityapi çrutiù || 503||

Dayya Sp&òmu:[< va zIt< va suóu Ê>óu va,
n Sp&zTyev yiTkiÂTpué;< tiÖl][m!. 504.

chäyayä spåñöamuñëaà vä çétaà vä suñöhu duùñöhu vä |
na spåçatyeva yatkiïcitpuruñaà tadvilakñaëam || 504||

n sai][< saúyxmaR> s<Sp&ziNt ivl][m!,
AivkarmudasIn< g&hxmaR> àdIpvt!. 505.

na säkñiëaà säkñyadharmäù saàspåçanti vilakñaëam |
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avikäramudäsénaà gåhadharmäù pradépavat || 505||

kartäsmi bhoktäsmi hato'smi heti || 508||

rveyRwa kmRi[ sai]Éavae
vNheyRwa dahinyamkTvm!,
r¾aeyRwa==raeiptvStus¼>
twEv kªqSwicdaTmnae me. 506.

jle vaip Swle vaip luQTve; jfaTmk>,
nah< ivilPye tÏmER"RqxmERnRÉae ywa. 509.

raveryathä karmaëi säkñibhävo
vanheryathä dähaniyämakatvam |
rajjoryathä''ropitavastusaìgaù
tathaiva küöasthacidätmano me || 506||

ktaRip va kariytaip nah<
Éae´aip va Éaejiytaip nahm!,
Ôòaip va dzRiytaip nah<
sae=h< Svy<JyaeitrnI†gaTma. 507.

kartäpi vä kärayitäpi nähaà
bhoktäpi vä bhojayitäpi näham |
drañöäpi vä darçayitäpi nähaà
so'haà svayaïjyotiranédågätmä || 507||

clTyupaxaE àitibMblaELymaEpaixk<
mUFixyae nyiNt,
SvibMbÉUt< rivviÖini:³y<
ktaRiSm Éae´aiSm htae=iSm heit. 508.

calatyupädhau pratibimbalaulyamaupädhikaà
müòhadhiyo nayanti |
svabimbabhütaà ravivadviniñkriyaà

jale väpi sthale väpi luöhatveña jaòätmakaù |
nähaà vilipye taddharmairghaöadharmairnabho yathä || 509||

kt&RTvÉae´«TvolTvmÄtajfTvbÏTvivmu
´tady>,
buÏeivRkLpa n tu siNt vStut>
SviSmNpre äüi[ kevle=Öye. 510.

kartåtvabhoktåtvakhalatvamattatäjaòatvabaddhatvavimuktatäda
yaù |
buddhervikalpä na tu santi vastutaù
svasminpare brahmaëi kevale'dvaye || 510||

sNtu ivkara> àk«tedRzxa ztxa shöxa vaip,
ik< me=s¼ictStEnR "n> KvicdMbr< Sp&zit. 511.

santu vikäräù prakåterdaçadhä çatadhä sahasradhä väpi |
kià me'saìgacitastairna ghanaù kvacidambaraà spåçati || 511||

AVy´aidSwUlpyRNtmett!
ivñ yÇaÉasmaÇ< àtItm!,
VyaemàOy< sUúmma*NthIn<
äüaÖEt< yÄdevahmiSm. 512.

avyaktädisthülaparyantametat
viçva yaträbhäsamätraà pratétam |

vyomaprakhyaà sükñmamädyantahénaà
brahmädvaitaà yattadevähamasmi || 512||

nirvikalpo'smi nityo'smi
nirälambo'smi nirdvayaù || 515||

svaRxar< svRvStuàkaz<
svaRkar< svRg< svRzUNym!,
inTy< zuÏ< iníl< inivRkLp<
äüaÖEt< yÄdevahmiSm. 513.

svaRTmkae=h< svaeR=h< svaRtItae=hmÖy>,
kevlao{fbaexae=hmanNdae=h< inrNtr>. 516.

sarvädhäraà sarvavastuprakäçaà
sarväkäraà sarvagaà sarvaçünyam |
nityaà çuddhaà niçcalaà nirvikalpaà
brahmädvaitaà yattadevähamasmi || 513||

yTàTyStaze;mayaivze;<
àTy¢Up< àTyyagMymanm!,
sTy}ananNtmanNdêp<
äüaÖEt< yÄdevahmiSm. 514.

yatpratyastäçeñamäyäviçeñaà
pratyagrüpaà pratyayägamyamänam |
satyajïänänantamänandarüpaà
brahmädvaitaà yattadevähamasmi || 514||

ini:³yae=SMyivkarae=iSm
in:klae=iSm inrak«it>,
inivRkLpae=iSm inTyae=iSm
inralMbae=iSm inÖRy>. 515.
niñkriyo'smyavikäro'smi
niñkalo'smi niräkåtiù |

sarvätmako'haà sarvo'haà sarvätéto'hamadvayaù |
kevaläkhaëòabodho'hamänando'haà nirantaraù || 516||

SvaraJysaèaJyivÉUitre;a
ÉvTk«païImihmàsadat!,
àaÝa mya ïIgurve mhaTmne
nmae nmSte=Stu punnRmae=Stu. 517.

sväräjyasämräjyavibhütireñä
bhavatkåpäçrémahimaprasädät |
präptä mayä çrégurave mahätmane
namo namaste'stu punarnamo'stu || 517||

mhaSvße mayak«tjinjram&Tyughne
æmNt< i¬ZyNt< b÷ltrtapErnuidnm!,
Ah<karVyaºVyiwtimmmTyNtk«pya
àbaeXy àSvapaTprmivtvaNmamis gurae. 518.

mahäsvapne mäyäkåtajanijarämåtyugahane
bhramantaà kliçyantaà bahulataratäpairanudinam |
ahaìkäravyäghravyathitamimamatyantakåpayä
prabodhya prasväpätparamavitavänmämasi guro || 518||

nmStSmE sdEkSmE kSmEicNmhse nm>,
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ydetiÖñêpe[ rajte guéraj te. 519.

namastasmai sadaikasmai kasmaicinmahase namaù |
yadetadviçvarüpeëa räjate gururäja te || 519||

#it ntmvlaeKy iz:yvy¡
smixgtaTmsuo< àbuÏtÅvm!,
àmuidtùdy> s deizkeNÔ>
punirdmah vc> pr< mhaTma. 520.

iti natamavalokya çiñyavaryaà
samadhigatätmasukhaà prabuddhatattvam |
pramuditahådayaù sa deçikendraù
punaridamäha vacaù paraà mahätmä || 520||

äüàTyysNtitjRgdtae äüEv tTsvRt>
pZyaXyaTm†za àzaNtmnsa svaRSvvSwaSvip,
êpadNydvei]t< ikmiÉtí]u:mta< iv*te
tÖÓ+üivd> st> ikmpr< buÏeivRharaSpdm!. 521.

brahmapratyayasantatirjagadato brahmaiva tatsarvataù
paçyädhyätmadåçä praçäntamanasä sarväsvavasthäsvapi |
rüpädanyadavekñitaà kimabhitaçcakñuñmatäà vidyate
tadvadbrahmavidaù sataù kimaparaà buddhervihäräspadam ||
521||

kSta< pranNdrsanuÉUitmuTs&
Jy zUNye;u rmet ivÖan!,
cNÔe mhaLhaidin dIPymane

icÇeNÊmalaekiytu< k #CDet!. 522.

kastäà paränandarasänubhütimutsåjya
çünyeñu rameta vidvän |
candre mahälhädini dépyamäne
citrendumälokayituà ka icchet || 522||

AsTpdawaRnuÉven ikiÂn!
n ýiSt t&iÝnR c Ê>ohain>,
tdÖyanNdrsanuÉUTya
t&Ý> suo< itó sdaTminóya. 523.

asatpadärthänubhavena kiïcin
na hyasti tåptirna ca duùkhahäniù |
tadadvayänandarasänubhütyä
tåptaù sukhaà tiñöha sadätmaniñöhayä || 523||

Svmev svRwa pZyNmNyman> SvmÖym!,
SvanNdmnuÉuÃan> kal< ny mhamte. 524.

svameva sarvathä paçyanmanyamänaù svamadvayam |
svänandamanubhuïjänaù kälaà naya mahämate || 524||

Ao{fbaexaTmin inivRkLpe
ivkLpn< Vyaeiç puràkLpnm!,
tdÖyanNdmyaTmna sda
zaiNt< prameTy ÉjSv maEnm!. 525.
akhaëòabodhätmani nirvikalpe
vikalpanaà vyomni puraprakalpanam |
tadadvayänandamayätmanä sadä

çäntià parämetya bhajasva maunam || 525||

tU:[ImvSwa prmaepzaiNt>
buÏersTkLpivkLphetae>,
äüaTmna äüivdae mhaTmnae
yÇaÖyanNdsuo< inrNtrm!. 526.

tüñëémavasthä paramopaçäntiù
buddherasatkalpavikalpahetoù |
brahmätmanä brahmavido mahätmano
yaträdvayänandasukhaà nirantaram || 526||

naiSt invaRsnaNmaEnaTpr< suok«ÊÄmm!,
iv}ataTmSvêpSy SvanNdrspaiyn>. 527.

nästi nirväsanänmaunätparaà sukhakåduttamam |
vijïätätmasvarüpasya svänandarasapäyinaù || 527||

gCD<iStóÚupivzÁDyanae va=Nywaip va,
yweCDya vseiÖÖanaTmaram> sda muin>. 528.

gacchaàstiñöhannupaviçaïchayäno vä'nyathäpi vä |
yathecchayä vasedvidvänätmärämaù sadä muniù || 528||

n dezkalasnidGymaidlúya*
pe]a=àitbÏv&Äe>,
s<isÏtÅvSy mhaTmnae=iSt
Svvedne ka inyma*vSwa. 529.

na deçakäläsanadigyamädilakñyädyapekñä'pratibaddhavåtteù
|

saàsiddhatattvasya mahätmano'sti
svavedane kä niyamädyavasthä || 529||

"qae=yimit iv}atu< inym> kae=Nvpe]te,
ivna àma[suóTu v< yiSmNsit pdawRxI>. 530.

ghaöo'yamiti vijïätuà niyamaù ko'nvapekñate |
vinä pramäëasuñöhutvaà yasminsati padärthadhéù || 530||

AymaTma inTyisÏ> àma[e sit Éaste,
n dez< naip va kal< n zuiÏ< vaPype]te. 531.

ayamätmä nityasiddhaù pramäëe sati bhäsate |
na deçaà näpi vä kälaà na çuddhià väpyapekñate || 531||

devdÄae=himTyetiÖ}an< inrpe]km!,
tÖÓ+üivdae=PySy äüahimit vednm!. 532.

devadatto'hamityetadvijïänaà nirapekñakam |
tadvadbrahmavido'pyasya brahmähamiti vedanam || 532||

Éanunev jgTsv¡ Éaste ySy tejsa,
AnaTmkmsÄuCD< ik< nu tSyavÉaskm!. 533.

bhänuneva jagatsarvaà bhäsate yasya tejasä |
anätmakamasattucchaà kià nu tasyävabhäsakam || 533||

vedzaôpura[ain ÉUtain sklaNyip,
yenawRviNt t< ikÚu iv}atar< àkazyet!. 534.

vedaçästrapuräëäni bhütäni sakalänyapi |
yenärthavanti taà kinnu vijïätäraà prakäçayet || 534||
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@; Svy<JyaeitrnNtzi´>
AaTma=àmey> sklanuÉUit>,
ymev iv}ay ivmu´bNxae
jyTyy< äüivÊÄmaeÄm>. 535.

eña svayaïjyotiranantaçaktiù
ätmä'prameyaù sakalänubhütiù |
yameva vijïäya vimuktabandho
jayatyayaà brahmaviduttamottamaù || 535||

n io*te nae iv;yE> àmaedte
n s¾te naip ivrJyte c,
SviSmNsda ³Ifit nNdit Svy<
inrNtranNdrsen t&Ý>. 536.

na khidyate no viñayaiù pramodate
na sajjate näpi virajyate ca |
svasminsadä kréòati nandati svayaà
nirantaränandarasena tåptaù || 536||

]uxa< dehVywa< Ty®va bal> ³Ifit vStuin,
twEv ivÖan! rmte inmRmae inrh< suoI. 537.

kñudhäà dehavyathäà tyaktvä bälaù kréòati vastuni |
tathaiva vidvän ramate nirmamo nirahaà sukhé || 537||

icNtazUNymdENyÉE]mzn< pan< sirÖair;u
SvatÙ(e[ inr<k…za iSwitrÉIinRÔa Zmzane vne,
vô< ]alnzae;[aidriht< idGvaStu zYya mhI

s<carae ingmaNtvIiw;u ivda< ³Ifa pre äüi[. 538.

cintäçünyamadainyabhaikñamaçanaà pänaà saridväriñu
svätantryeëa niraìkuçä sthitirabhérnidrä çmaçäne vane |
vastraà kñälanaçoñaëädirahitaà digvästu çayyä mahé
saïcäro nigamäntavéthiñu vidäà kréòä pare brahmaëi || 538||

ivmanmalMBy zrIrmetद ्
Éun®yze;aiNv;yanupiSwtan!,
preCDya balvdaTmveÄa
yae=Vy´il¼ae=nnu;´baý>. 539.

vimänamälambya çarérametad
bhunaktyaçeñänviñayänupasthitän |
parecchayä bälavadätmavettä
yo'vyaktaliìgo'nanuñaktabähyaù || 539||

idgMbrae vaip c saMbrae va
TvgMbrae vaip icdMbrSw>,
%NmÄvÖaip c balvÖa
ipzacvÖaip crTyvNyam!. 540,

digambaro väpi ca sämbaro vä
tvagambaro väpi cidambarasthaù |
unmattavadväpi ca bälavadvä
piçäcavadväpi caratyavanyäm || 540|

kamaiÚ:kamêpI s<írTyekcrae muin>,
SvaTmnEv sda tuò> Svy< svaRTmna iSwt>. 541.
kämänniñkämarüpé saàçcaratyekacaro muniù |

svätmanaiva sadä tuñöaù svayaà sarvätmanä sthitaù || 541||

KvicNmUFae ivÖan! Kvicdip mharajivÉv>
KvicÑ+aNt> saEMy> Kvicdjgracarkilt>,
KvicTpaÇIÉUt> Kvicdvmt> KvaPyividt>
crTyev< àa}> sttprmanNdsuiot>. 542.

kvacinmüòho vidvän kvacidapi mahäräjavibhavaù
kvacidbhräntaù saumyaù kvacidajagaräcärakalitaù |
kvacitpätrébhütaù kvacidavamataù kväpyaviditaù
caratyevaà präjïaù satataparamänandasukhitaù || 542||

suo< c Ê>o< c zuÉazuÉe c,
ivXvStbNxSy sdaTmnae mune>
k…t> zuÉ< va=PyzuÉ< )l< va. 546.

sthülädisambandhavato'bhimäninaù
sukhaà ca duùkhaà ca çubhäçubhe ca |
vidhvastabandhasya sadätmano muneù
kutaù çubhaà vä'pyaçubhaà phalaà vä || 546||

tmsa ¢StvÑanad¢Stae=ip rivjRn>E ,
¢St #TyuCyte æaNTya ý}aTva vStul][m!. 547.

inxRnae=ip sda tuòae=Pyshayae mhabl>,
inTyt&Ýae=PyÉuÃanae=Pysm> smdzRn>. 543.

tamasä grastavadbhänädagrasto'pi ravirjanaiù |
grasta ityucyate bhräntyä hyajïätvä vastulakñaëam || 547||

Aip k…vRÚk…vaR[íaÉae´a )lÉaeGyip,
zrIyRPyzrIyeR; piriCDÚae=ip svRg>. 544.

tadvaddehädibandhebhyo vimuktaà brahmavittamam |
paçyanti dehivanmüòhäù çaréräbhäsadarçanät || 548||

AzrIr< sda sNtimm< äüivd< Kvict!,
iàyaiàye n Sp&ztStwEv c zuÉazuÉe. 545.

ahirnirlvayanéväyaà muktadehastu tiñöhati |
itastataçcälyamäno yatkiïcitpräëaväyunä || 549||

SwUlaidsMbNxvtae=iÉmainn>

strotasä néyate däru yathä nimnonnatasthalam |
daivena néyate deho yathäkälopabhuktiñu || 550||

nirdhano'pi sadä tuñöo'pyasahäyo mahäbalaù |
nityatåpto'pyabhuïjäno'pyasamaù samadarçanaù || 543||

api kurvannakurväëaçcäbhoktä phalabhogyapi |
çaréryapyaçaréryeña paricchinno'pi sarvagaù || 544||

açaréraà sadä santamimaà brahmavidaà kvacit |
priyäpriye na spåçatastathaiva ca çubhäçubhe || 545||

tÖÎehaidbNxe yae ivmu´< äüivÄmm!,
pZyiNt deihvNmUFa> zrIraÉasdzRnat!. 548.
AihinRLvRynIvay< mu´dehStu itóit,
#tSttíaLymanae yiTkiÂTàa[vayuna. 549.
ôaetsa nIyte daé ywa inçaeÚtSwlm!,
dEven nIyte dehae ywakalaepÉui´;u. 550.
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àarBxkmRpirkiLptvasnaiÉ>
s<sairv½rit Éui´;u mu´deh>,
isÏ> Svy< vsit sai]vdÇ tU:[I—
c³Sy mUlimv kLpivkLpzUNy>. 551.

prärabdhakarmaparikalpitaväsanäbhiù
saàsärivaccarati bhuktiñu muktadehaù |
siddhaù svayaà vasati säkñivadatra tüñëéà
cakrasya mülamiva kalpavikalpaçünyaù || 551||

nEveiNÔyai[ iv;ye;u inyu´< @;
nEvapyu´< %pdzRnl][Sw>,
nEv i³ya)lmpI;dve]te s
SvanNdsaNÔrspansumÄicÄ>. 552.

naivendriyäëi viñayeñu niyuktam eña
naiväpayuktam upadarçanalakñaëasthaù |
naiva kriyäphalamapéñadavekñate sa
svänandasändrarasapänasumattacittaù || 552||

lúyalúygit< Ty®va yiStóeTkevlaTmna,
izv @v Svy< sa]ady< äüivÊÄm>. 553.

lakñyälakñyagatià tyaktvä yastiñöhetkevalätmanä |
çiva eva svayaà säkñädayaà brahmaviduttamaù || 553||

jIvÚev sda mu´> k«tawaeR äüivÄm>,
%paixnazaÓ+üEv sn! äüaPyeit inÖRym!. 554.

jévanneva sadä muktaù kåtärtho brahmavittamaù |
upädhinäçädbrahmaiva san brahmäpyeti nirdvayam || 554||

zElU;ae ve;sÑavaÉavyaeí ywa puman!,
twEv äüivCÀeó> sda äüEv napr>. 555.

çailüño veñasadbhäväbhävayoçca yathä pumän |
tathaiva brahmavicchreñöhaù sadä brahmaiva näparaù || 555||

yÇ Kvaip ivzI[¡ sTp[Rimv traevRpu> ptnat!,
äüIÉUtSy yte> àagev ti½di¶na dGxm!. 556.

yatra kväpi viçérëaà satparëamiva tarorvapuù patanät |
brahmébhütasya yateù prägeva taccidagninä dagdham || 556||

sdaTmin äüi[ itótae mune>
pU[aR=ÖyanNdmyaTmna sda,
n dezkala*uictàtI]a
् a<sivट ् ip{fivsjRnay. 557.
Tvङm
sadätmani brahmaëi tiñöhato muneù
pürëä'dvayänandamayätmanä sadä |
na deçakälädyucitapratékñä
tvaìmäàsaviö piëòavisarjanäya || 557||

dehSy mae]ae nae mae]ae n d{fSy km{flae>,
Aiv*aùdy¢iNwmae]ae mae]ae ytStt>. 558.

dehasya mokño no mokño na daëòasya kamaëòaloù |
avidyähådayagranthimokño mokño yatastataù || 558||

k…Lyayamw n*a< va izv]eÇe=ip cTvre,
p[¡ ptit ceÄen trae> ik< nu zuÉazuÉm!. 559.

kulyäyämatha nadyäà vä çivakñetre'pi catvare |
parëaà patati cettena taroù kià nu çubhäçubham || 559||

jïänägnidagdhamupayäti parätmabhävam || 563||

ivl][< ywa XvaNt< lIyte Éanutejis,
pÇSy pu:pSy )lSy nazvदde् heiNÔyàa[
twEv skl< †Zy< äüi[ àivlIyte. 564.
ixya< ivnaz>,
vilakñaëaà yathä dhväntaà léyate bhänutejasi |
nEvaTmn> SvSy sdaTmkSyanNdak«tv
e R]
& vdiSt cE;>. 560. tathaiva sakalaà dåçyaà brahmaëi praviléyate || 564||
patrasya puñpasya phalasya näçavaddehendriyapräëadhiyäà
vinäçaù |
naivätmanaù svasya sadätmakasyänandäkåtervåkñavadasti
caiñaù || 560||

à}an"n #TyaTml][< sTysUckm!,
AnU*aEpaixkSyEv kwyiNt ivnaznm!. 561.

prajïänaghana ityätmalakñaëaà satyasücakam |
anüdyaupädhikasyaiva kathayanti vinäçanam || 561||

AivnazI va Are=ymaTmeit ïuitraTmn>,
àävITyivnaizTv< ivnZyTsu ivkair;u. 562.

avinäçé vä are'yamätmeti çrutirätmanaù |
prabravétyavinäçitvaà vinaçyatsu vikäriñu || 562||

pa;a[v&]t&[xaNykf»ra*a
dGxa ÉviNt ih m&dev ywa twEv,
deheiNÔyasumn Aaid smSt†Zy<
}anai¶dGxmupyait praTmÉavm!. 563.

päñäëavåkñatåëadhänyakaòaìkarädyä
dagdhä bhavanti hi mådeva yathä tathaiva |
dehendriyäsumana ädi samastadåçyaà

"qe nòe ywa Vyaem VyaemEv Évit S)…qm!,
twEvaepaixivlye äüEv äüivTSvym!. 565.

ghaöe nañöe yathä vyoma vyomaiva bhavati sphuöam |
tathaivopädhivilaye brahmaiva brahmavitsvayam || 565||

]Ir< ]Ire ywa i]Ý< tEl< tEle jl< jle,
s<yu´mekta< yait twa==TmNyaTmivNmuin>. 566.

kñéraà kñére yathä kñiptaà tailaà taile jalaà jale |
saàyuktamekatäà yäti tathä''tmanyätmavinmuniù || 566||

@v< ivdehkEvLy< sNmaÇTvmoi{ftm!,
äüÉav< àp*E; yitnaRvtRte pun>. 567.

evaà videhakaivalyaà sanmätratvamakhaëòitam |
brahmabhävaà prapadyaiña yatirnävartate punaù || 567||

sdaTmEkTviv}andGxaiv*aidv:mR[>,
Amu:y äüÉUtTvaद ् äü[> k…t %Ñv>. 568.

sadätmaikatvavijïänadagdhävidyädivarñmaëaù |
amuñya brahmabhütatväd brahmaëaù kuta udbhavaù || 568||

maya¬¯ÝaE bNxmae]aE n St> SvaTmin vStut>,
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ywa r¾aE ini:³yaya< spaRÉasivingRmaE. 569.

AiÖtIye pre tÅve VyaemvTkLpna k…t>. 573.

Aav&te> sdsÅva_ya< v´Vye bNxmae][e,
nav&itäRü[> kaicdNyaÉavadnav&tm!,
y*STyÖEthain> Syaद ् ÖEt< nae shte ïuit>. 570.

n inraexae n caeTpiÄnR bÏae n c saxk>,
n mumu]unR vE mu´ #Tye;a prmawRta. 574.

mäyäklåptau bandhamokñau na staù svätmani vastutaù |
yathä rajjau niñkriyäyäà sarpäbhäsavinirgamau || 569||

ävåteù sadasattväbhyäà vaktavye bandhamokñaëe |
nävåtirbrahmaëaù käcidanyäbhävädanävåtam |
yadyastyadvaitahäniù syäd dvaitaà no sahate çrutiù || 570||

bNxÂ mae]Â m&;Ev mUFa
buÏeguR[< vStuin kLpyiNt,
†gav&it< me"k«ta< ywa rvaE
ytae=Öya=s¼icdetd]rm!. 571.

bandhaïca mokñaïca måñaiva müòhä
buddherguëaà vastuni kalpayanti |
dågävåtià meghakåtäà yathä ravau
yato'dvayä'saìgacidetadakñaram || 571||

AStIit àTyyae yíyí naStIit vStuin,
buÏerev gu[avetaE n tu inTySy vStun>. 572.

astéti pratyayo yaçcayaçca nästéti vastuni |
buddhereva guëävetau na tu nityasya vastunaù || 572||

AtStaE mayya ¬¯ÝaE bNxmae]aE n caTmin,
in:kle ini:³ye zaNte inrv*e inrÃne,

atastau mäyayä klåptau bandhamokñau na cätmani |
niñkale niñkriye çänte niravadye niraïjane |
advitéye pare tattve vyomavatkalpanä kutaù || 573||

na nirodho na cotpattirna baddho na ca sädhakaù |
na mumukñurna vai mukta ityeñä paramärthatä || 574||

sklingmcUfaSvaNtisÏaNtêp<
primdmitguý< dizRt< te mya*,
Apgtkildae;< kaminmuR´buiÏ<
Svsutvdsk«Åva< ÉaviyTva mumu]um!. 575.

sakalanigamacüòäsväntasiddhäntarüpaà
paramidamatiguhyaà darçitaà te mayädya |
apagatakalidoñaà kämanirmuktabuddhià
svasutavadasakåttväà bhävayitvä mumukñum || 575||

#it ïuTva guraevaRKy< àïye[ k«tanit>,
s ten smnu}atae yyaE inmuR´bNxn>. 576.

iti çrutvä gurorväkyaà praçrayeëa kåtänatiù |
sa tena samanujïäto yayau nirmuktabandhanaù || 576||

guérev sdanNdisNxaE inmR¶mans>,
pavyNvsuxa< sva¡ ivccar inrNtr>. 577.

gurureva sadänandasindhau nirmagnamänasaù |

pävayanvasudhäà sarväà vicacära nirantaraù || 577||

#TyacayRSy iz:ySy s<vadenaTml][m!,
inêipt< mumu][
U a< suobaexaeppÄye. 578.

ityäcäryasya çiñyasya saàvädenätmalakñaëam |
nirüpitaà mumukñüëäà sukhabodhopapattaye || 578 ||

ihtimdmupdezmaiÔyNta<
ivihtinrStsmSticÄdae;a>,
Évsuoivrta> àzaNticÄa>
ïuitriska ytyae mumu]vae ye. 579.

hitamidamupadeçamädriyantäà
vihitanirastasamastacittadoñäù |
bhavasukhaviratäù praçäntacittäù
çrutirasikä yatayo mumukñavo ye || 579||

s<saraXvin tapÉanuikr[àaeÑƒtdahVywaioÚana<
jlka<]ya méÉuiv æaNTya piræaMytam!,
ATyasÚsuxaMbuix< suokr< äüaÖy< dzRyTye;a
z»rÉartI ivjyte invaR[s<daiynI. 580.

saàsärädhvani
täpabhänukiraëaprodbhütadähavyathäkhinnänäà
jalakäìkñayä marubhuvi bhräntyä paribhrämyatäm |
atyäsannasudhämbudhià sukhakaraà brahmädvayaà
darçayatyeñä
çaìkarabhäraté vijayate nirväëasandäyiné || 580||
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Trefwoordenregister Vivekacūḍāmaṇi
Getallen verwijzen naar versnummers.

A
aanmatiging 112.
aarde 38, 65, 73, 96, 538, 563.
acārya 578.
actie
afzien van 182, 340.
begeerte en 326.
gevolgen van 177, 451.
intellect en 188.
Zelf en 153.
advaita 405.
aham 122, 125.
ahaṃkāra (zie ook ‘ego’) 93-94, 96, 105,
130, 205, 217, 217, 298, 300, 302, 305,
309, 322, 342, 518.
ajñāna, zie onwetendheid.
ākāśa 132, 384, 385, 393, 449, 499, 512. ,
Al 516, 541.
amṛta 7.
ānanda (zie ook gelukzaligheid) 151, 225,
428, 474, 514.
anātman, zie niet-Zelf, 18
annamāyākośa, zie sluiers.
antaḥkaraṇa 93-94, 103, 383, 473.
asadātma 203, 205.
aśrama 91,177.
ātman (zie ook ‘Zelf’) 6, 10, 15, 47, 60,
202, 216, 218, 283, 307, 327, 481, 578.
avidyā, zie onwetendheid.
āvṛti 113, 114, 139, 144, 343.
avyakta 108, 120 122, 238.

B
bandha, zie gebondenheid.
bedekking
kennis van, 202, 203, 241-243, 454, 554,
561, 565.
misleiding door, 114, 192, 236, 357,
370, 501, 508.
verwijdering van, 244, 245, 344, 397.

Zelf en, 98-99, 189, 191, 200-201, 204,
205, 338, 412, 427, 450, 506.
begeerte 79, 96, 97, 166, 276, 311, 314,
326, 327, 373, 429, 444, 541, 575.
begoocheling 73, 192, 195, 197, 218, 230,
235, 322, 345, 349-350, 402, 405, 421,
518, 580.
bestaan 40, 44, 122, 131, 154, 155, 193,
199, 200-201, 217, 225, 232, 235, 251,
253, 259, 289, 290, 305, 393, 411, 461,
465, 472, 478, 534, 577, 580.
bestaansgrond 125, 135, 235, 338, 387,
406.
bevrijding. 46, 67, 193, 475, 478, 570, 571,
573, 575, 578, 579, 580
door Gods genade 3.
door inspanning 8, 182.
door kennis en onderscheid 223, 558,
569.
door onderzoek 181.
door onthechting 69, 78, 79, 82, 175,
299, 303, 314, 335, 337, 374.
door toewijding 31.
door verdiensten 2.
door verwerkelijking van het Zelf 124,
222, 339, 379.
niet door 6, 7, 56, 58, 63, 85, 162, 174,
176.
verlangen naar 17, 19, 27, 28, 29, 30,
42, 118, 336.
bewustzijn
alles is 390.
als getuige 125, 135, 383.
en wereld 63.
sluiers en 185-187, 218, 429.
Zelf en 351, 356, 506.
zijn, gelukzaligheid en 152, 196, 412,
465.
zuiver 178, 220-222, 305, 506, 571.
bhakti, zie toewijding.
bheda 167, 237-238, 259, 311.
bhokta 104.
bīja. Zie zaad
bodha 46, zie ook kennis.

218
Brahmā 6, 21, 321, 386, 388.
Brahman
bevrijding niet mogelijk door de naam te
roepen 62, 63.
Brahman is .... 225, 226, 227, 237-238,
408, 464, 465.
Dat (Brahman) zijt gij 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263.
eenzelvigheid met Brahman 2, 56, 224,
283, 301, 346, 425, 427, 429, 437,
441, 443, 453, 568.
eenzelvigheid van Brahman met het Zelf
202, 216, 248, 249.
en māyā 260, 261, 263, 496, 514, 518.
ene zonder tweede 110, 223, 251, 252,
266, 292, 362, 377, 394, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 492, 493,
510, 526, 557, 580.
enige redmiddel kennis van 61.
geen van karma's treft de kenner van
453.
geschiktheid voor zoeken naar 17.
Ik ben deze Brahman 512, 513, 514.
ik ben niet dit individu maar de opperste
Brahman 280, 321.
individuele Zelf is Brahman 216.
kenner van Brahman, kenmerken van
535, 536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 545, 546, 551, 552,
553, 554, 555, 556, 557, 565, 566,
567, 568.
leermeester/leraar is de volmaakte
kenner van Brahman 15, 33.
overstijgt kaste, geloof, familie en
afkomst 254.
universum is Brahman 227, 230, 231,
236, 237, 238, 251.
Veda's verwerpen dualiteit in Brahman
245, 308, 311, 377, 392, 393, 405,
410, 427, 570, 44
vestig je geest constant op 378.
brahmavit 535, 545, 565.
buddhi, zie ook ‘intellect’, 93-94, 96, 9899, 190, 200-201, 213-214, 218, 510,
521, 526, 571, 572.

C
cit 100, 185, 218, 220-222, 351, 390, 540,
571.
citta
denkende geest 11, 26, 60, 94, 96, 325,
398, 407, 430.
herinneringsaspect 94, 96.

D
daivi 118.
dama (zie ook 'zelfbeheersing') 23, 69,
365.
Dat zijt gij 241-243, 248-249, 283.
deha 83, 90, 144, 220-222, 268, 290, 464,
zie ook lichaam.
denken
gebondenheid en 161, 172, 173, 174,
179, 295, 671, 572.
los maken van objecten 22, 277, 310,
369, 370.
misleiding door 178, 360, 526.
modificaties van 111, 510.
projecterende kracht van 170, 177, 391.
slaap en 171.
Zelf en 133, 136, 227, 251, 356, 384,
385, 416, 432, 469, 482, 529, 560,
563.
zuivering van 175, 176, 181, 358.
denkvermogen, zie denken.
Devadatta 248, 249, 532.
dharma 101, 102, 148, 188, 340.
dhyāna, zie meditatie.
diepe slaap 120, 121, 126, 135, 208, 213214, 217, 234, 294, 403, 405, 500.
diversiteit 167.
doener 178, 184, 189, 267, 297, 305, 490.
dood (zie ook’geboorte en dood’) 36, 43,
76, 77, 80, 81, 86, 305, 327, 346, 396,
508, 509, 518.
droom 234, 246, 252, 253, 295, 350, 448,
454, 457.
droombeeld 163.
droomhandelingen 447, 455.
droom-lichaam 455.
droomloze slaap107, 171.
droomobjecten 456.
droomstaat 98-99, 170.
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droomwereld 170, 253, 425, 456.
dṛś 153, 183, 206, 564.
duḥkha 12, 105, 106, 145, 179, 347, 379,
546.
dvaita 405.

E
eenzelvigheid met Brahman/Zelf, zie
Brahman.
ego (zie ook ‘ahaṃkāra’) 27, 93-94, 104,
105, 122, 133, 135, 142, 217, 218, 294,
296, 299, 300, 309, 310, 342, 343, 349350, 368, 373, 384, 385, 391, 395.
egoïsme 135, 205, 301, 303, 304, 306, 307,
322, 342, 382, 395, 518.
elementen 73, 74, 88, 96, 97, 122, 249,
433.
ellende 164, 179, 305, 322, 348, 518, 523,
580.
ene zonder tweede, zie Brahman en/of
Zelf.
ether 73, 96, 122, 132.

F
familie 254, 297, 377.

G
gebondenheid. 47, 49, 50, 299, 320, 475,
510.
aan het lichaam 46, 83, 84, 85, 86, 271.
bevrijding van 32, 51, 55, 66, 124, 152,
173, 319, 338, 339, 375, 535, 546,
573, 576.
door onwetendheid 27, 47, 83, 108, 141,
146, 252, 324, 344, 462, 476.
oorzaak van 112, 137, 138, 144, 146,
169, 174, 179, 311, 322, 333, 569,
570, 571, 572.
vernietiging van 147, 172.
geboorte 2, 3, 4, 164, 258, 306, 342, 447,
518.
geboorte en dood 9, 10, 35, 37, 47, 66, 91,
113, 134, 137, 146, 155, 179, 188, 223,
224, 311, 314, 335, 412, 574.
gehechtheid. 422, 548
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aan zingenot 75, 145, 182, 373, 442.
denken en 111, 173.
lichaam en 337, 548.
Zelf en 153.
geleerdheid 2, 56, 58.
gelijkmoedig 270, 434, 440.
gelijkmoedigheid 433.
geloof (zie ook ‘śraddhā’) 25, 46, 118,
254.
geluk 1,207, 376.
gelukzaligheid. 44, 70, 119, 152, 306, 307,
319, 340, 371, 403, 418, 419, 420, 428,
471474, 486, 487, 496, 503, 514, 516,
520, 522, 536, 542, 552.
van Brahman 39, 237, 235, 261, 301,
362, 368, 394, 408, 416, 426, 435,
444, 465 452, 482, 493, 526, 535.
van het Zelf 107, 131, 196, 207, 211,
207, 292, 305, 333, 379, 395, 414,
417, 481, 484, 485, 523, 525, 527,
560.
genade
Gods, 3.
oceaan van 35.
van Brahman, 39.
van de Heer, 147, 476.
van de leermeester 28, 487, 488, 517.
geschriften. 2, 6, 16, 25, 42, 46, 58.
autoriteit van 107, 148, 336, 396, 459,
473.
bestudering van 59, 60, 61, 114, 271,
281, 570, 575, 579.
kenners van 67, 437.
luisteren naar en overweging van
woorden in 182, 210, 241, 243, 264.
voorgeschreven handelingen volgens 11,
69.
getuige. 98-99, 210, 215, 369, 505, 506
Zelf en, 125, 135, 153, 155, 157, 196,
211, 216, 217, 220-222, 269, 294,
305, 351, 377, 389, 383, 494, 551.
gif 77, 82, 141, 173, 302, 377.
goud 95, 262, 361.
Govinda 9.
guṇa 104, 108, 110, 120, 177, 188, 302,
410 (Zie ook tamas, rajas, en sattva).
guru (zie ook ‘leermeester’) 15, 28, 33,
519, 577.

220

H
handeling. Zie ook karma
opgeven van 10, 55, 282, 297.
vruchten van 19, 58, 446, 550.
Zelf en 98-99, 397, 413, 447, 449, 465,
528, 544, 552.
zelfzuchtige 7, 145, 187, 423, 458.
Hart 132, 151, 189, 217, 220-222, 256,
353, 407, 409, 410, 423, 521, 535, 558,
579.
hartstocht 33, 83, 148, 271, 340, 376, 527.
hebzucht 112.
hemel 19, 142, 195, 235, 384, 448, 500,
511, 540.
hert, olifant, mot, vis, bij 76.
holte 189, 222, 266.
hunkering 78, 80, 82, 118, 323, 377.

I
identificatie
met bedekkingen 357, 190.
met het ik 305, 382.
met het lichaam 104, 290, 377, 545, zie
ook ‘lichaam, identificatie met’.
met het niet-Zelf 268, 269.
ijzeren kogel 133, 191, 349-350.
ik en mijn, 73, 167, 178, 431, 436, 494,
537.
ik, notie van, zie aham, ego, identificatie,
onwetendheid.
ik-besef 27, 122, 126, 130, 135, 142, 213214, 220-223, 252, 409.
in dit leven bevrijde (zie ook ‘jīvanmukta’)
418, 428, 429, 430, 431, 431, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441.
in het-Zelf-gevestigd-zijn (zie ook
samādhāna) 26.
individu (zie ook ‘jīva’) 89, 145, 177, 186187, 192, 193, 196, 197, 201, 241-243,
244, 280, 285, 294, 346, 478, 544.
Indra 388.
indriya zie 'zintuigen'.
inkeer 424.
inspan(ning) 4, 8, 60, 363, 368, 471.
intellect

het Zelf en 126, 127, 129, 132, 135, 136,
148, 196, 220-222, 266, 269, 338,
349-350, 351, 380.
intellect, (zie ook ‘buddhi’), 26, 99, 120,
121, 184, 256, 296, 301, 323, 354, 360,
16
inzicht 25, 107, 352, 374, 521.
Īśvara 241, 242, 243, 244, 245, 247, 476.

J
jagat 20, 108, 232, zie ook wereld en
universum.
jāgrat 126, 170.
jaloezie 112.
jeugd 91.
jīva Zie individu.
jīvanmukta (zie ook ‘in dit leven
bevrijde’), 418, 428, 429, 430.
jñāna 225, 307, 451, 476, 514 zie ook
kennis.

K
kaivalya 124, 290, 329, 567, 567.
kalmte (ook ‘śama’) 22, 28, 30, 69, 82,
342, 355, 368.
kāma 96, 112, 140, 311, zie ook
‘zingenot’.
karma. 459
activiteit 92, 145, 188, 340, 506.
afzien van 182.
āgāmikarma 453.
causaliteit 460.
handeling 69, 96.
prārabdhakarma 445, 446, 453, 454,
458, 460, 461, 462, 551.
sañcitakarma 447, 453.
svapnakarma 447.
kennis. 47, 147, 198-199, 255, 274, 307,
345, 419, 421, 422, 424, 437, 451, 453,
462-463, 530, 531, 556, 563, 577
onjuiste 200-201, 347.
van de werkelijkheid 13, 16, 45, 61, 100,
130, 135, 139, 189, 210, 217, 225,
226, 237,-238, 239, 250, 265, 292,
296, 298, 351, 352, 354, 356, 376,
383, 394, 408, 414, 415, 474, 490,

Vivekacūḍamaṇi
491, 494, 495, 511, 514, 516, 525,
540, 561, 571.
van eenzelvigheid van het Zelf en
Brahman 283, 346, 439.
van Veda/Vedanta 1, 4, 245, 264.
kind 336, 425, 537, 539, 540.
kindertijd 91.
klei 190, 228, 229, 251, 325, 391, 482.
knoop van onwetendheid 353, 423, 558.
koning 64, 243, 244, 265, 519.
kringloop van geboorte en dood, 47, 66,
113, 188, 223, zie ook saṁsāra.
krokodil 84.
kroos 324.
kruik 39, 131, 251, 383, 385, 391, 450,
509, 530, 565.
kwalificatie van de zoeker 14.
kwellingen 39, 40, 41, 45, 52, 309, 323,
331, 440, 487.

L
latente neigingen 98-99, 169, 187, 277,
442, zie ook ‘vāsana’.
leefwijzen 91, 177, 188.
leermeester, 3, 8, 11, 15, 21, 25, 28, 32, 33,
41, 42, 81, 194, 213, 473, 474, 476, 479,
486, 518, 519, 520, 576, 577, 578.
levenskracht 95, 96, 102, 122, 131, 145,
165, 189, 370, 384, 549, 563.
lichaam, 28, 145, 270, 378, 458
causale 120.
en het Zelf 129, 132, 133, 134, 137, 156,
157, 158, 159, 220, 265, 301, 377,
384, 431, 432, 436, 438, 414.
grofstoffelijke 72, 73, 74, 84, 90, 102,
122, 123, 154, 295, 296, 297, 395.
identificatie met 89, 93-94, 104, 140,
144, 160, 162, 163, 164, 173, 177,
178, 185-1856, 188, 250, 268, 284,
290, 296, 297, 311, 331, 340, 460,
461.
subtiele 96, 97, 98-99, 100.
subtiele elementen van 73, 74, 88, 96.
verbreken van identificatie met 46, 250,
284, 289, 296, 378, 395, 413, 414,
416, 417, 431, 455, 462, 489, 500,
509, 539, 544, 545, 546, 548, 549,
560, 563, 567.

221
lier 57.
lijden 12, 305, 333, 379, 421.
liṅga śarīra 97.
lucht 73, 96, 166, 395.
luchtspiegeling 30, 123, 404, 422.
luiheid 116.

M
maan 38, 54, 300, 522, 547.
mahāpuruṣa 3.
mahat 123.
mahātmano 529.
mahāvākya 248-249.
manana 70, 364.
manas zie ook ‘denken’ of
‘denkvermogen’ 93-94, 96, 111, 122,
136, 167, 169, 170, 174, 176, 180, 181,
276, 277, 361, 362, 365, 369, 384, 472,
482, 563.
manomāyākośa zie sluiers.
mantra 61.
māyā. 108, 109, 324, 405
als bedekking, 65, 241-42-43.
de kracht van 343.
en īśvara 243.
is al het gemanifesteerde 123, 261, 263,
496, 514, 518.
vernietiging van 110, 345.
Zelf en 569, 573.
medicijn 53, 62.
meditatie. 46, 65, 70, 246, 361, 362, 368,
445, 529
op het Zelf 256, 296, 359, 379, 380, 381,
412.
melk 344, 566.
modificatie (zie ook vikāra) 93-94, 111,
122, 135, 166, 185, 207, 209, 228, 269,
299, 349, 426, 20.
mokṣa 56, 69, 82, 174, 475, 478, 569, 570
(Zie ook 'bevrijding').
mukti 85.
mumukṣutā 27, 118.

N
Nārāyana 494.
natuur 135, zie ook prakṛti.

222
nectar 35, 39, 82, 482, 484, 527, 552, 550.
neigingen 23, 111, 117, 267, 271, 272,
274, 313, 314, 315-316, 317, 323, 334,
342, 443, 444.
nididhyāsana 364, 445.
niet-Zelf 2, 47, 49, 71, 122, 123, 137, 140,
146, 152, 203, 250, 268, 269, 280, 379,
495.
nirguṇa 196.
nirvikalpa 70, 261, 393, 408, 468, 513.
nirvikalpa samādhi 342, 363, 357, 364,
365, 470.
nivṛtti 502.
niyama 118, 530.

O
onachtzaamheid 116, 327, 328.
onderscheid. 147, 157, 160, 175, 177, 197,
422, 506, 85
tussen het Zelf en niet-Zelf (zie ook
viveka) 2, 17, 19, 20, 47, 49, 71, 152,
153, 203, 213, 239, 336, 352, 439.
onderzoek 11, 12, 13, 14, 15, 181, 472, zie
ook vicāra.
ongedifferentieerde 108, 120, 122, 398,
512.
onsterfelijk(heid) 7, 410, 562.
ontdoe je van je bedekkingen 279, 280,
281, 282, 283, 284.
onthechting (zie ook vairāgya) 21, 28, 29,
30, 69, 79, 80, 175, 372, 374, 376, 419.
onwetendheid
bevrijding van 46, 55, 198-199, 332,
345, 353, 366, 384, 423, 558.
Brahman en 61, 237-238, 262, 265, 333,
346, 355, 410, 474, 568.
denken en 169, 180.
ego en 298, 305.
en tamas 116, 138, 143, 145, 207, 209,
227.
gebondenheid door 50, 114, 422.
lichaam en 97, 137, 140.
organen 23, 92, 96, 103, 120, 122, 133,
156, 162, 165, 167, 184, 252, 268, 438,
503, 563.
ouderdom 91.

P
paṇḍita 10, 336, 342.
pāpa 448, 503.
paramātma 49, 359, 360, zie ook Zelf.
pijn 52, 122, 183, 545, 580.
plezier 74, 89, 106, 122, 130, 238, 536,
537, 551.
pot 134, 155, 190, 228, 229, 385, 391, 451.
prajña 428, 439.
prakṛti 135, 349-350, 391, 511.
pramāda 321, 325.
prānamāyākośa zie sluiers.
prāṇāyāma 13.
prārabdha karma zie karma.
pratyagātmā 203, 216.
pratyak 107, 263, 276, 351.
pravṛtti 502.
puṇya 448, 503.
Purana 534.
pūrṇa 240, 300, 308, 397, 466, 502.
puruṣa 90, 131, 173, 374.

R
Rāhu 139, 300, 547.
rajas 110, 111, 112, 117, 140, 174 179,
181, 182, 278, 361.
realisatie
falen van 18.
van eenheid 2, 202, 203, 332, 444.
van gelukzaligheid 320, 368, 375, 444.
van het Zelf 10, 25, 119, 275, 335, 404,
447.
rede 81, 264, 474.
ruimte 134, 254, 288, 385, 393, 408, 449,
450, 499, 502, 509, 514, 565, 573.

S
saccidānanda 152, 290, 412.
sadātmani 160, 557.
sādhana 420.
sākṣi zie 'getuige'.
śama zie ‘kalmte’.
samādhāna 26.
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samādhi 341, 354, 355, 356, 360, 362, 363,
375, 408, 409, 410 (zie ook nirvikalpa
en savikalpa).
saṁsāra. 9, 35, 36, 45, 68, 145, 148, 298,
306, 313, 316, 345
oceaan van, 43, 44, 79, 80, 136, 141.
sandelhout 273, 274.
Sāṅkhya 56.
śānti 119, 161, 296.
śarīra 73, 74, 84, 177, zie ook lichaam
(grofstoffelijke).
sattva 104, 110, 117, 118, 119, 174, 278,
361.
satyam 225, 232, 266, 493, 514.
savikalpa samādhi 362.
schaduw 163, 413, 431, 504, 512, 547.
schoonheid 57.
Śiva 388, 553, 559.
slang. 61, 302, 540
en touw 12, 110, 138, 197, 235, 246,
348, 387, 404, 406, 569.
sluiers
denksluier (manomāyākośa) 167, 168,
183.
gelukzaligheidssluier
(ānandamāyākośa) 207, 208.
kennissluier (vijñānamāyākośa) 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 206.
levenssluier (prānamāyākośa) 165, 166,
167.
vijf sluiers 125, 149, 151, 209, 210, 211,
212, 218, 243, 570.
voedselsluier (annamāyākośa) 154, 165.
smṛti 331.
soevereiniteit 376, 517.
spraak 39, 63, 131, 240, 367, 369, 482,
578.
śraddhā (zie ook ‘geloof’) 25, 46, 118.
śruti, zie geschriften.
stil 277, 288, 401, 473, 526, 544.
stilte 308, 383, 525, 526, 527, 551.
subject/object 344, 345.
sukha 105, 238, 261, 546.
sūkṣma śarīra 97.
suṣupti zie ‘diepe of droomloze slaap’ 26.
svapna 98-99, 126, 170.
svarūpa 300, 323, 348, 363, 381.
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T
tamas 110, 113. 114, 115, 116, 117, 138,
139, 141, 143, 145, 174, 179, 209, 278,
301, 361.
tanmātrā 74.
tat tvam asi zie ‘Dat zijt gij’.
tejas 103.
teruggetrokkenheid. 23, 419
van de wereld. 355, 368
tevredenheid 82, 119, 474.
titikṣā, zie ‘verdraagzaamheid’.
toewijding 9, 31, 32, 34, 46, 118, 119, 358,
359.
toorn 112, 140.
touw zie 'slang en touw'.
Tripura 494.
trots 118, 377.

U
universum
is Brahman 128, 132, 135, 227, 230,
231, 236, 237-238, 257, 258, 263,
265, 291, 339, 355, 387, 388, 391,
394, 401, 439, 478, 496, 519, 521,
533, 563, 564.
is onwerkelijk 20, 108, 122,170, 180,
234, 243, 246, 260, 261, 293, 407,
483, 512.
upadeśa 579.
upādhi Zie 'bedekking'.
uparati 23.

V
vairāgya (zie ook ‘onthechting’) 21, 69,
374, 375, 376.
varṇa 91, 177.
vāsana 97, 98-99, 186-187, 267, 271, 274,
363.
vastu 11, 25, 171, 226.
vāyu 172.
Veda 4, 7, 33, 61, 231, 245, 329, 409, 534.
Vedānta 1, 2, 45, 162, 478, 538, 575.
verdraagzaamheid (ook ‘titikṣā’) 24, 69,
355.
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verlangen 3, 8, 19, 27, 28, 29, 30, 55, 94,
275, 318, 336, 340, 372, 424.
verlichting 427, 428, 476.
verscheidenheid. 131, 167, 259, 262, 263,
330, 357, 385, 525
in Brahman geen. 399, 400, 401, 402,
403, 464, 465, 466, 467, 468, 469
verval 91, 258, 410, 459.
verwijlen
bij zinsobjecten 317, 329, 333, 334.
in verleden 432.
vicāra 11, 12, 13, 15, 45, 159, 213-214,
472.
vier vereisten 18.
vijñānamāyākośa Zie sluiers.
vikāra, (zie ook ‘modificatie’), 111, 122,
166, 185, 206, 209, 213-214, 298, 305.
vikṣepa 111, 113, 115, 140, 143, 144, 343.
viṣaya. Zie zinsobjecten
Viṣṇu 86, 388.
viśvam 128, 180, 227, 231, 387, 404.
viveka 47, 147, 334, 421.
vivekino 17, 179.
vleugels 374.
vogel 145, 374.
volmaaktheid 418, 477.
vrede 119, 161, 296, 335, 419, 489, 525,
528.
vrees 12, 43, 44, 222.
vreugde 105, 187, 207, 307, 425, 446, 482,
520, 522, 528, 536, 537, 543, 546.
vṛtti 120, 308.
vuur 36, 47, 73, 96, 147, 168, 191, 243,
361, 414, 453, 506, 556, 563.

W
waarheid. 42,70, 226, 232, 239, 253, 257,
321, 471, 472, 474, 479, 520, 529, 531,
574
bedekking van 197, 267.
ervaren van 18, 59, 255.
Ik ben 493, 474.
in geschriften 16.
van het Zelf 32, 65, 114, 222, 473.
verwerkelijking van 222, 264, 266, 304,
352, 359, 375, 404, 474.
zich richten op 8, 322.

water 73, 96, 117, 149, 150, 154, 204, 218,
219, 264, 273, 310, 324, 344, 390, 404,
441, 508, 509, 538, 566, 580.
wedergeboorte 193, 346, 396, 568.
wellust 112, 444.
wereld
afstand doen van 289, 320, 340, 355,
372, 378, 395, 404, 425, 428, 433,
444.
der verschijnselen 63, 117, 155, 168,
198-199, 213-214, 232, 246, 420,
445.
kwellingen van 39, 41, 75, 272, 285,
332, 487.
Zelf en 195, 235, 339, 356, 394, 540,
577, 579.
wereldse plichten 340.
werkelijkheid
Brahman en 226, 230, 236, 251, 262,
304, 361, 399, 402, 403, 405, 409,
457, 470, 493, 567, 570, 571.
individu en 89, 331, 332, 336, 358, 462463, 522.
onwerkelijkheid en 115, 212, 228, 229,
295, 548.
verwerving van 11, 13, 15, 25, 308, 347.
Zelf en 117, 157, 159, 351, 560, 561,
573.
wesp 358, 359.
wier 149, 150.
wolk(en) 142, 143, 172, 180, 309, 500,
511, 571.
worm 358, 359.
wrok 112.

Y
yama 118.
yati 333, 567.
Yoga 46, 56, 367.
yogāṛūḍha 9.
yogi 256, 379, 418.
yuktyā 281.

Z
zaad 121, 145, 312, 346.
Zelf

Vivekacūḍamaṇi
ene zonder tweede 292, 353, 354, 402,
412, 524, 525.
onderscheid tussen het Zelf en niet-Zelf
3, 47, 49, 71, 152, 484.
zelfbeheersing (zie ook ‘dama’) 23, 69,
355, 376.
zelfonderzoek Zie vicāra.
zelfrealisatie 119, 275.
zelfzucht Zie ahaṃkāra.
zes deugden 19.
zieke 53.
ziekte 62, 66, 91, 146, 258, 396.
zilver (in parelmoer) 236.
zingenot 75, 80, 81, 141, 145, 311, 419,
423, 473.
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zinsobjecten. 122, 130, 145, 168, 176, 441,
536, 539, 551, 552
aard van 77, 105, 137, 173, 177, 326,
334, 349-350.
het Zelf en 106, 107, 254, 276, 286, 317,
335, 344, 425.
hunkering naar 78, 82, 182, 323, 329,
377, 442.
vorming van 74, 340.
zintuigen. 89, 145, 168, 178, 185-187, 188,
368
Zelf en 129, 256, 356, 370, 378, 384,
436, 552, 560.
zuivering 11, 136, 147, 174, 175, 181, 182,
274, 278, 361, 362, 427, 575.
zwaard 80, 147, 302, 307.
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