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Over dit boek 

Onlangs verscheen deze, tot dan toe voor mij onbekende upaniṣad, 

schijnbaar ongezocht en onverwachts, ineens op mijn pad. Ik werd 

meteen getroffen door de diepgang in combinatie met eenvoudig taalge-

bruik van dit geschrift dat slechts uit 19 in proza weergegeven verzen 

bestaat. 

De opperste bestaansgrond van alles wat bestaat, overstijgend alle on-

derscheid tussen het begrensde en het onbegrensde, het tijdelijke en het 

eeuwige, het ongelukzalige en het gelukzalige enz. wordt in dit werk op 

herkenbare wijze uiteengezet. Uitleggingen zoals dat alleen wie al-

gelukzalig is lijden kent, alleen de al-wetende onwetend kan worden en 

alleen wie almachtig is zwakheid kan vertonen, hebben een ontwakend 

effect. Gezien de kleine omvang van de totale tekst acht ik het nader 

ingaan op de inhoud hier overbodig.  

In dit boekje is eerst de vertaling van de oorspronkelijke tekst zonder 

enige toelichting weergegeven, Daarna volgt telkens een Sanskrit vers in 

het Devanāgarī schrift, de transliteratie, de woord-voor-woord vertaling 

en de Nederlandse vertaling met eventuele toelichtingen in voetnoten. 

Hierbij heb ik in ruime mate dankbaar gebruik gemaakt van een Engelse 

vertaling die te vinden is op de website van Śrī Aurobindo, hoewel ik zo 

veel mogelijk heb getracht me voornamelijk door de betekenissen van de 

Sanskrit woorden te laten leiden. Eventuele toevoegingen aan de oor-

spronkelijke tekst heb ik tussen vierkante haakjes geplaatst.  

Ronald Fransen dank ik voor zijn enthousiaste steun bij de totstandko-

ming van deze vertaling. 

Ferit Arav, Hengelo 

Mei 2018 
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श्री अरविन्दोपविषद ्
śrī aravindopaniṣad 

1. OM. Brahman alleen is, de Ene zonder een tweede. Bestaan en Niet-Bestaan 
zijn zijn vormen en Hij is ook voorbij Bestaan en Niet-Bestaan. Er is niets an-
ders dan Dat. Alles dat de drie tijden inhoud en alles dat voorbij de drie tijden 
is, is waarlijk dat Ene Brahman alleen. Wat er ook in dit universum is, klein of 
groot, edel of gewoon, is alleen maar Brahman. Ook de wereld is Brahman. Dit 
is waar, niet onwaar. 

2. Dat alleen is het Transcendente Zijn, voorbij alle drie de tijden, voorbij alle 
werelden, alle werelden doordringend, voorbij Zijn, voorbij Niet-Zijn, Al-Zijn, 
Al-Bewustzijn, Al-Gelukzaligheid, zonder begin en einde, het eeuwig Godde-
lijke. 

3. Hij is zonder kwaliteiten en Hij is de drager van alle kwaliteiten. Hij heeft 
kwaliteiten, oneindige kwaliteiten en Hij geniet de staat van bestaan zonder 
kwaliteiten. Hij zelf overstijgt de staten van bestaan zonder kwaliteiten en de 
staat van bestaan met kwaliteiten. Hij is noch zonder kwaliteiten noch met 
kwaliteiten omdat Hij Eén en de Enige is. 

4. Hij is voorbij de werelden, toch bevat Hij de werelden. Hij wordt de werel-
den en Hij doordringt ze. Hij overstijgt Tijd, Hij wordt Tijd. Zijnde Oneindig 
verschijnt Hij als Eindig. Zijnde Eén wordt Hij Veelvuldig. Zijnde Vormloos 
neemt Hij Vormen aan. Hij bereikt al dit door zijn Bewustzijns-Kracht dat be-
staat uit Kennis en Onwetendheid. 

5. Hij zelf is noch de bezitter noch het bezetene, noch oneindig noch eindig, 
noch één noch veelvuldig, noch vormloos noch het gevormde, omdat Hij Eén 
en de Enige is. 

6. Al deze zijn slechts Namen [zoals] dat wat eenheid wordt genoemd en dat 
wat veelheid wordt genoemd, dat wat oneindig en dat wat eindig wordt ge-
noemd; al deze Namen verschijnen als de wereld, waarlijk, louter als gedachten  
in eigen Bewustzijn. 

7. OM Tat (het Absolute), Sat (het opperste en universele bestaan in zijn begin-
sel). Dat wat Bestaan is, is hetzelfde als Bewustzijn. De wereld die uit Bewust-
zijn is gevormd, toont zich in eigen Zelf dat Bewustzijn is. Het is het (werkelij-
ke) Licht van het (werkelijk) Goddelijke. 

8. Zoals er slechts één weerspiegeling is van de zon op een kalm water opper-

vlak maar veelvoudig op een onrustig wateroppervlak; de zon is werkelijk, de 
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weerspiegeling is werkelijk, het werkelijke licht van de werkelijke zon, het is 

niet een droom maar het licht van een werkelijkheid. 

Of, zoals het licht van de zon, stralend door zijn kracht, als het ware in bewe-

ging, de gehele wereld verlicht; werkelijk is dat licht, de werkelijke schittering 

van de werkelijke zon, dat is geen onware schittering, maar een werkelijke 

schittering van een werkelijkheid. 

Of, zoals de vlammende schijf van de zon niet de zon zelf is, maar deze materi-

ële vorm volgens onze kennis gegrond op materieel bestaan slechts de zon-heid 

van de zon manifesteert is de zon voorbij die vorm; werkelijk is de zon, werke-

lijk de gedaante in de vorm van een vlammende schijf, het is het werkelijke 

licht van de werkelijke zon, niet illusoir maar het werkelijke licht van een wer-

kelijkheid. 

Zo ook hier, de Wereld-Brahman is het ware licht van het goddelijke, niet een 

droom, niet illusoir, noch een valse verschijning. Het is het ware licht van de 

Werkelijkheid, niet het Goddelijke in zichzelf maar alsnog Hij zelf alleen. Dit 

is het opperste Māyā, dit is de grootsheid van de Yoga van de mysterieuze Heer 

van Yoga, Śrī Kṛṣṇa. Dit is Zijn gelukzalige Līlā met Zijn bewustzijnskracht, 

dit is de ondoorgrondelijke werking van het Opperste. 

9. Al dit is als verschijnsel waar maar onwaar in werkelijkheid (niet-bestaand) - 

dit is voor de bevrediging van de geest, want voor de diepgaande kennis is er 

niets onwerkelijks in de werkelijke Brahman. 

10. Al wat ook op deze wijze gemanifesteerd wordt is de gelukzaligheid van de 

wereld. 

11. OM Tat (het Absolute), Sat (het opperste en universele bestaan in zijn be-

ginsel). Dat wat Bestaan is, is hetzelfde als Bewustzijn. Wat Bewustzijn betreft, 

dat is het zelfde als gelukzaligheid, want wat als verstoken van gelukzaligheid 

lijkt, zoals lijden, zwakte en onwetendheid, is de vervorming van diezelfde 

gelukzaligheid, het spel van gelukzaligheid. 

12. Dat wat de jīva (het individuele ziel) is, is waarlijk het Al-Gelukzalig God-

delijke in vermomming, neergedaald om van de zelfstralende Wereld-Brahman 

te genieten. Wat de ervaring van lijden is, is een ervaring bestaande uit geluk-

zaligheid. De Al-Gelukzalige geniet van zijn gelukzaligheid alleen. 

13. Wie, inderdaad, kan zich onderwerpen aan het genot van dat wat verstoken 

is van gelukzaligheid? Alleen hij die al-gelukzalig is kan dat doen. Wat betreft 

hem die verstoken van gelukzaligheid is, terwijl hij gelukzaligloosheid ervaart, 

ervaart het alsnog niet, maar zal veeleer vergaan zonder gelukzaligheid. 
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Wie kan zwak worden? Alleen hij die almachtig is. De zwakke die door zwakte 
is overmeesterd zal niet standhouden en vergaan verstoken van kracht. 

Wie kan binnen onwetendheid treden? Alleen hij die alwetend is kan daar bin-
nentreden. Wat de onwetende betreft, kan hij zich in die duisternis niet in stand 
houden, niet-zijn zou enkel en alleen niet-zijn blijven. Het zal vergaan zonder 
enige kennis. Onwetendheid is het spel van kennis, zichzelf verhullend in zich-
zelf. Zwakte is het spel van macht, gelukzaligloosheid is het spel van gelukza-
ligheid, verhulling van zichzelf in zichzelf. 

14. De jīva lacht, weent en stort tranen in verrukking, alsof stralend uit de don-
kere gelukzaligheid. In beroering gebracht door kwellingen en intens plezier, 
klopt gelukzaligheid vanuit zijn donkere deel.  Onwetend geworden verbergt 
hij (de jīva) de Gelukzaligheid van volgenot. 

15. Onwetendheid is de wortel van het idee dat ik eindig en daarom incompe-
tent, zwak en bedroefd ben. Ik moet handelen, weten en met inspanning ver-
werven, ten koste van energie, onderworpen aan sterfelijkheid. Jij bent dat, ik 
ben dit, dat wat jij bent ben ik niet, dat wat goed voor jou is is slecht voor mij, 
mijn verlies is jouw gewin, ik zal gelukkig zijn alleen als ik jou ombreng. Ik 
ben helemaal niet zo verlicht en gelukkig dat ik door mijn lijden, door mijn 
eigen verlies, door mijn dood enz. jou gelukkig maak. Dit is de vorm van on-
wetendheid van de geest. 

16. Het ego is immers het zaad. Verlossing van ego is verlossing van onwe-
tendheid. Door verlossing van onwetendheid wordt men verlost van lijden. Dit 
wetend, ben Ik al-gelukzalig. Hem ben Ik, Ik ben Eén, Ik ben oneindig, Ik ben 
het Al. Men wordt al-gelukzalig, men wordt gelukzaligheid zelf. 

17. Dit is waarlijk bevrijding. Verlost, geniet hij van alle genoegens. Genietend 
van alle genoegens en van de oneindigheid is hij niet afgescheiden van de ein-
digen. Genietend van de eindigen wordt hij niet van het Oneindige ontdaan. Hij 
is één. Hij wordt veelvuldig. Hij is waarlijk ongeboren en is, als het ware, ge-
boren. Zelfs geboren is Hij ongeboren, is Hij niet gebonden. Hij heeft geen 
geboorte. "Ik, het Zelf, openbaar het Zelf door het Zelf in het Zelf" - vrijge-
maakt door deze kennis geniet men van het spel. 

18. O zonen van Gelukzaligheid! Deze wereld is waarlijk voor Līlā (spel), voor 
genot. Ken Hem als de speelse Eén. Maak deel uit van Līlā. Speel verenigt 
(met Hem). Geniet de gelukzaligheid. De ene te genieten Goddelijke bereikt 
hebbend, geniet van Hem in alle dingen. 

19. Zoals opgedragen door het Goddelijke (de Heer), zal ik de gelukzaligheid 
uiteenzetten. Het verwijderen van de duisternis legt de Gelukzaligheid bloot, O 
zonen van Gelukzaligheid! 



6 

 

 अरविन्दोपविषद ्
śrī aravindopaniṣad 

 

Vers 1 

ॐ। एकमिेावितीय ंब्रह्म सदसदू्रप ंसदसदसीत ंिान्यत ् वकविदवि 
विकालधतृ ंविकालातीत ंिा सि वन्त ुखलु ब्रह्मकंै यत ् वकि जगत्यामण ु
िा महिोदारं िािदुारं िा ब्रह्मिै तद ्ब्रह्मिै जगदवप ब्रह्म सत्य ंि 
वमथ्या॥1॥ 

om| ekamevādvitīyaṁ brahma sadasadrūpaṁ sadasadasītaṁ nānyat kiñcidasti 

trikāladhṛtaṁ trikālātītaṁ vā sarvantu khalu brahmaikaṁ yat kiñca 

jagatyāmaṇu vā mahadvodāraṁ vānudāraṁ vā brahmaiva tad brahmaiva jag-

adapi brahma satyaṁ na mithyā (1) 

ekam: de ene; eva: alleen; advitīyam: zonder een tweede; brahma: Brahman; 

tat: dat; sat-asat-rūpam: hij met zijn vormen van zijn en niet-zijn; sat-asat-

atītam: de ene voorbij Zijn en Niet-Zijn;  tad bihāya:  behalve Dat; anyat kiñcit 

na asti: er is niets anders; trikāla ghṛtam: alles dat de drie tijden inhouden; 

trikālātītam vā:  alles dat voorbij de drie tijden is; sarvam tu: al wat is: khalu: 

waarlijk;  ekam brahma: de Eén Brahman alleen; jagatyām: in het universum; 

yat kiñca: wat er ook bestaat; aṇu vā: klein; mahat vā: of groot; udāram vā: of 

edel; anudāram vā: of gewoon; tat brahma eva: Brahman alleen; brahma eva: 

Brahman alleen; jagat api brahma: ook de wereld is Brahman; tat satyam: dit 

is waar; na mithyā: niet onwaar. 

1. OM. Brahman alleen is, de Ene zonder een tweede. Bestaan en Niet-

Bestaan zijn zijn vormen en Hij is ook voorbij Bestaan en Niet-Bestaan. Er 

is niets anders dan Dat. Alles dat de drie tijden inhoud en alles dat voorbij 

de drie tijden is, is waarlijk dat Ene Brahman alleen. Wat er ook in dit 

universum is, klein of groot, edel of gewoon, is alleen maar Brahman. Ook 

de wereld is Brahman. Dit is waar, niet onwaar.  
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Vers 2 

स एि परात्परः परुुषविकालातीतः सकलभिुिातीतः 
सकलभिुिप्रविष्टः सदतीतोऽसदतीतः सन्मयः विन्मयः 
आिन्दमयोऽिाद्यन्तः सिातिो भगिाि॥्2॥ 

sa eva parātparaḥ puruṣastrikālātītaḥ sakalabhuvanātītaḥ 
sakalabhuvanapraviṣṭaḥ sadatīto'sadatītaḥ sanmayaḥ cinmayaḥ 

ānandamayo'nādyantaḥ sanātano bhagavān (2) 

sa eva: Dat alleen; parātparaḥ puruṣaḥ: het Transcendente Zijn; trikāla atītaḥ: 

voorbij alle de drie tijden; sakala-bhuvana-atītaḥ: voorbij alle werelden; saka-

la-bhuvana-praviṣṭaḥ: alle werelden doordringend; sat atītaḥ: voorbij Zijn; 

asat-atītaḥ:  voorbij Niet-Zijn; sat-mayaḥ: Al-Zijn; cit-mayaḥ: Al-Bewustzijn; 

ānandamayaḥ: Al-Gelukzaligheid; na-ādi-antaḥ: zonder begin en einde; 

sanātanaḥ bhagavān: het eeuwig Goddelijke . 

2. Dat alleen is het Transcendente Zijn, voorbij alle drie de tijden, voorbij 

alle werelden, alle werelden doordringend, voorbij Zijn, voorbij Niet-Zijn, 

Al-Zijn
1
, Al-Bewustzijn, Al-Gelukzaligheid, zonder begin en einde, het 

eeuwig Goddelijke. 

 

Vers 3 

स विग ुवणो गणुाि ् धत्त ेसगणुोऽिन्तगणुो विग ुवणत्वम ् भङेु्क्त 

स्वयिावतित वत ेविग ुवणत्विं सगणुत्वि ि विग ुवणो ि गणुी केिल एि 
यः॥3॥ 

sa nirguṇo guṇān dhatte saguṇo'nantaguṇo nirguṇatvam bhuṅkte 

svayañcāativartate nirguṇatvaṁñca saguṇatvañca na nirguṇo na guṇī kevala 

eva yaḥ || 

saḥ nirguṇaḥ: Hij is zonder kwaliteiten (guṇaḥ); guṇān dhatte: maar de drager 

van alle kwaliteiten: saguṇaḥ anantaguṇaḥ: Hij heeft kwaliteiten, oneindige 

kwaliteiten; nirguṇatvam bhuṅkte; Hij geniet de staat van bestaan zonder kwa-

                                                      
1
 Cinmaya: spiritueel. Bijvoorbeeld bij vergaande cultivering van de spirituele kennis 

heeft het lichaam geen materieel bestaan maar is slechts van de aard van een zuivere 

gedachte. 
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liteiten: svayam: Hij zichzelf; nirguṇatvam ca: Hij zelf overstijgt de staten van 

bestaan zonder kwaliteiten; saguṇatvam ca: en de staat van bestaan met kwali-

teiten; ativartate: overstijgt; saḥ na nirguṇaḥ: Hij is noch zonder kwaliteiten; 

na guṇī: noch met kwaliteiten;  yaḥ kevalaḥ eva: omdat Hij Eén en de Enige is.  

3. Hij is zonder kwaliteiten
1
 en Hij is de drager van alle kwaliteiten. Hij 

heeft kwaliteiten, oneindige kwaliteiten en Hij geniet de staat van bestaan 

zonder kwaliteiten. Hij zelf overstijgt de staten van bestaan zonder kwali-

teiten en de staat van bestaan met kwaliteiten. Hij is noch zonder kwalitei-

ten noch met kwaliteiten omdat Hij Eén en de Enige is. 

 

Vers 4 

स भिुिातीतो भिुिावि धारयवत भिूिभतूो भिूिावि प्रविशवत 
कालातीतः कालो भित्यिन्तः साितः प्रकाशत एको बहिोऽरूपो 
रूपी विद्याविद्यामय्या विच्छक्त्या॥4॥ 

sa bhuvanātīto bhuvanāni dhārayati bhūvanabhūto bhūvanāni praviśati 

kālātītaḥ kālo bhavatyanantaḥ sānataḥ prakāśata eko bahavo'rūpoo rūpī 

vidyāvidyāmayyā cicchaktyā| 

bhuvana-atītaḥ: voorbij de werelden; saḥ: Hij is; bhuvanāni dhārayati: toch 

bevat Hij de werelden; bhuvanabhūtaḥ: Hij wordt de werelden; bhuvanāni 

praviśati: Hij doordringt ze; kāla atītaḥ: Hij overstijgt Tijd; kālaḥ bhavati: Hij 

wordt Tijd; anantaḥ: oneindig; sāntaḥ prakāśate: schijnt Hij als Eindig; vidyā-

avidyāmayyā cit-śaktyā: door zijn Bewustzijns-Kracht dat bestaat uit Kennis en 

Onwetendheid; ekaḥ bahavaḥ bhavati: Eén, wordt Hij Veelvuldig; arūpaḥ rūpī 

bhavati: Vormloos, neemt Hij Vormen aan. 

4. Hij is voorbij de werelden, toch bevat Hij de werelden. Hij wordt de 

werelden en Hij doordringt ze. Hij overstijgt Tijd, Hij wordt Tijd. Zijnde 

Oneindig verschijnt Hij als Eindig. Zijnde Eén wordt Hij Veelvuldig. 

Zijnde Vormloos neemt Hij Vormen aan. Hij bereikt al dit door zijn Be-

wustzijns-Kracht dat bestaat uit Kennis en Onwetendheid. 

 

  

                                                      
1
 Met 'kwaliteiten' zijn hier de drie guṇa's sattva, rajas en tamas bedoeld. 
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Vers 5 

स्वयन्त ुधता व ि धाया व िािन्तः ि सान्तो िकैो ि बहः िारूपो ि रूपी 
केिल एि यः॥5॥ 

svayantu dhartā na dhāryā nānantaḥ na sānto naiko na bahuḥ nārūpo na rūpī 

kevala eva yaḥ  

svayam tu: Hij zelf; na dhartā: is noch de bezitter; na dhāryaḥ: noch het beze-

tene; na anantaḥ: noch oneindig; na sāntaḥ: noch eindig; na ekaḥ: noch één; na 

bahuḥ: noch veelvuldig; na arūpaḥ: noch vormloos; na rūpī: noch het gevorm-

de; yaḥ kevalaḥ eva: Hij is Eén en de Enige. 

5. Hij zelf is noch de bezitter noch het bezetene, noch oneindig noch eindig, 

noch één noch veelvuldig, noch vormloos noch het gevormde, omdat Hij 

Eén en de Enige is. 

Vers 6 

सिा ववण त्वतेावि िामावि यदकेत्वि बहत्विािन्ति सान्ति प्रकाशन्त 
एि विदात्मवि विन्मय ेजगवत॥6॥ 
sarvāṇi tvetāni nāmāni yadekatvañca bahutvañcānantañca sāntañca prakāśanta 

eva cidātmani cinmaye jagati  

etāni sarvaṇi tu: al deze zijn slechts; nāmāni: namen; yat ekatvam ca: dat wat 

eenheid wordt genoemd; bahutvam ca: en dat wat veelheid wordt genoemd; 

anantam ca: en dat wat oneindig wordt genoemd; sāntam ca; en dat wat eindig 

wordt genoemd; etāni: al deze [namen]; cidātmani cinmaye jagati: als de we-

reld, waarlijk, louter als gedachten in eigen Bewustzijn: prakāśante eva: waar-

lijk schijnen. 

6. Al deze zijn slechts Namen [zoals] dat wat eenheid wordt genoemd en 

dat wat veelheid wordt genoemd, dat wat oneindig en dat wat eindig wordt 

genoemd; al deze Namen verschijnen als de wereld, waarlijk, louter als 

gedachten
1
  in eigen Bewustzijn

2
. 

 

  

                                                      
1
 Cinmaya, zie voetnoot bij vers 2. 

2
 Cidātmani: puur bewustzijn, Zelf-gewaarzijn. 
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Vers 7 

ॐ तत्सत ् यच्चसवच्चदिे तवच्चन्मय ंजगत ् भासत ेविदात्मावि 
सत्यप्रकाशः सत्यस्य भगितः॥7॥ 
om tatsat yaccasaccideva taccinmayaṁ jagat bhāsate cidātmāni satyaprakāśaḥ 

satyasya bhagavataḥ|| 

om: OM; tat: Dat (het Absolute);  sat: Sat (het opperste en universele bestaan 

in zijn beginsel); yat ca sat: en dat wat Bestaan is; is hetzelfde als Bewustzijn; 

cinmayam jagat: de wereld die uit Bewustzijn is gevormd; cidātmani: in eigen 

Zelf dat bewustzijn is; bhāsate: schijnt, straalt; tat: het is; satyasya bhagavataḥ: 

van het (werkelijk) Goddelijke;   satyaprakāśaḥ: het (werkelijke) Licht. 

7. OM Tat (het Absolute), Sat (het opperste en universele bestaan in zijn 

beginsel). Dat wat Bestaan is, is hetzelfde als Bewustzijn. De wereld die uit 

Bewustzijn is gevormd, toont zich in eigen Zelf dat Bewustzijn is
1
. Het is 

het (werkelijke) Licht van het (werkelijk) Goddelijke. 

Vers 8 

यथा सयू वस्य प्रवतवबम्ब एकः शान्त ेजले बहिश्चले सत्यः सयू वः सत्यः 
प्रवतवबम्बः सत्यप्रकाशः सतः सयू वस्य ि स स्वप्नः सतः प्रकाशि ुसः 
यथा िा सयू वस्य ज्योवतः सौरं जगत ् स्वशक्त्या धािवदि परूयत ् प्रकाशत े
सत्य ंज्योवतः सत्यप्रकाशः सतः सयू वस्य ि सोऽलीका भावतः सतः 
सत्यप्रकाशि ुसः यथा िा सयू वस्य ज्वालामय ंवबम्ब ंि स्वय ंसयू वः 
सयू वस्य त ुसरू्रय वत्व ंप्रकाशयत्यतेदन्नमय ंरूपमन्नावश्रत ेज्ञाि े
तदू्रपातीति ुसयू वः सत्यः सयू वः सत्य ंरूप ंवबम्बाकॄवत सत्यप्रकाशः 
सतः सयू वस्य ि स मायावितः सतः सत्यप्रकाशि ुसः तथहे जगद्ब्रह्म 
सत्यप्रकाशो भगितः ि स्वप्नः ि मायावित ंिालीका भावतः सतः 
सत्यप्रकाशि ुतद ्ि स्वय ंभगिाि ् तथावप स्वयमिे सः। एषा परा 
मायषैा योगमाहात्म्य ंरहस्यमयस्य योगशे्वरस्य कृष्णस्यषैा विच्छक्त्या 
आिन्दमयी लीला परस्यातर्क्ा व गवतः॥8॥ 
                                                      
1
 Cidātmani: puur bewustzijn, Zelf-gewaarzijn. 
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yathā sūryasya pratibimba ekaḥ śānte jale bahavaścale satyaḥ sūryaḥ satyaḥ 

pratibimbaḥ satyaprakāśaḥ sataḥ sūryasya na sa svapnaḥ sataḥ prakāśastu saḥ 

yathā vā sūryasya jyotiḥ sauraṁ jagat svaśaktyā dhāvadiva pūrayat prakāśate 

satyaṁ jyotiḥ satyaprakāśaḥ sataḥ sūryasya na so'līkā bhātiḥ sataḥ 

satyaprakāśastu saḥ yathā vā sūryasya jvālāmayaṁ bimbaṁ na svayaṁ sūryaḥ 

sūryasya tu sūrryatvaṁ prakāśayatyetadannamayaṁ rūpamannāaśrite jñāne 

tadrūpātītastu sūryaḥ satyaḥ sūryaḥ satyaṁ rūpaṁ bimbākṝti satyaprakāśaḥ 

sataḥ sūryasya na sa māyānvitaḥ sataḥ satyaprakāśastu saḥ tatheha jagad-

brahma satyaprakāśo bhagavataḥ na svapnaḥ na māyānvitaṁ nālīkā bhātiḥ 

sataḥ satyaprakāśastu tad na svayaṁ bhagavān tathāpi svayameva saḥ| eṣā 

parā māyaiṣā yogamāhātmyaṁ rahasyamayasya yogeśvarasya kṛṣṇasyaiṣā 

cicchaktyā ānandamayī līlā parasyātarkyā gatiḥ|| 

yathā: zoals; sūryasya pratibimbaḥ: de weerspiegeling van de zon; śānte jale: 

op kalm water[oppervlak]; ekaḥ: enkelvoudig is; cale ca: op onrustig wa-

ter[oppervlak]; bahavaḥ: maar veelvoudig; sūryaḥ satyaḥ: de zon is werkelijk; 

pratibimbaḥ satyaḥ: de werkelijke weerspiegeling; sataḥ sūryasya: van de 

werkelijke zon; satyaprakāśaḥ: het werkelijke licht; saḥ na svapnaḥ: het is niet 

een droom; saḥ tu sataḥ prakāśaḥ: maar een licht van een werkelijkheid;  

yathā vā: of als; sūryasya jyotiḥ: het licht van de zon;  sauram jagat: de zonne-

wereld; svaśaktyā: met zijn kracht; dhāvat iva: alsof rennend; pūrayat 

prakāśate: schijnt vullend; jyotiḥ satyam: werkelijk is het dat licht; sataḥ 

sūryasya: van de werkelijke zon; satyaprakāśaḥ: de werkelijke luster, schitte-

ring; saḥ na alīkā bhātiḥ: niet een valse glans, schijnsel, straling; saḥ tu sataḥ 

satyaprakāśaḥ: maar het werkelijke licht van een werkelijkheid.  

yathā vā: of als: suryasya jvālāmayam bimbam: de vlammende schijf van de 

zon: svayam na sūryaḥ: niet de zon zelf is; etat annamayam rūpam tu:  maar 

deze materiële vorm; annāśrite jñāne: volgens onze kennis gegrond op materi-

eel bestaan; sūryasya sūryatvam: alleen de zon-heid van de zon; prakāśayati: 

manifesteert; sūryaḥ tu tadrūpa atītaḥ: de zon is voorbij vorm; sūryaḥ satyaḥ: 

werkelijk is de zon; bimbākṛti rūpam satyam: werkelijk de vorm als een schijf; 

sataḥ sūryasya: van de werekelijke zon; satyaprakāśaḥ: het is het werkelijke 

licht; saḥ na: niet illusoir; saḥ tu sataḥ satyaprakāśaḥ: maar het werkelijke 

licht van een werkelijkheid; 

 tathā iha: op dezelfde wijze, hier; jagadbrahma: de wereld-Brahman; 

bhagavataḥ: van het Goddelijke; satyaprakāśaḥ: is het werkelijke licht; tat na 

svapnaḥ: niet een droom; na māyānvitam; noch illusoir; noch een valse ver-

schijning; tat tu: het is; sataḥ satyaprakāśaḥ: het werkelijke licht van de Wer-

kelijkheid; tat svayam na bhagavān: niet het Goddelijke in zichzelf; tathāpi: 

maar steeds; saḥ svayam eva: Hij Zichzelf alleen; eṣā parā māyā: dit is de op-
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perste Māyā; eṣā māyā: deze Māyā; rahasyamayasya: van de mysterieuze; 

yogeśvarasya: van de Heer van Yoga; kṛṣṇasya: van Śrī Kṛṣṇa; 

yogamāhātmyam: dit is de grootsheid van Yoga; eṣā: dit; cit-śaktyāḥ: met Zijn 

Bewustzijns-kracht;  ānandamayī līlā: zijn gelukzalige Līlā; parasya: van de 

opperste; atarkyā gatiḥ: dit is de ondoorgrondelijke werking. 

8. Zoals er slechts één weerspiegeling is van de zon op een kalm waterop-

pervlak maar veelvoudig op een onrustig wateroppervlak; de zon is werke-

lijk, de weerspiegeling is werkelijk, het werkelijke licht van de werkelijke 

zon, het is niet een droom maar het licht van een werkelijkheid. 

Of, zoals het licht van de zon, stralend door zijn kracht, als het ware in 

beweging, de gehele wereld verlicht; werkelijk is dat licht, de werkelijke 

schittering van de werkelijke zon, dat is geen onware schittering, maar een 

werkelijke schittering van een werkelijkheid. 

Of, zoals de vlammende schijf van de zon niet de zon zelf is, maar deze 

materiële vorm volgens onze kennis gegrond op materieel bestaan slechts 

de zon-heid van de zon manifesteert is de zon voorbij die vorm; werkelijk 

is de zon, werkelijk de gedaante in de vorm van een vlammende schijf, het 

is het werkelijke licht van de werkelijke zon, niet illusoir maar het werke-

lijke licht van een werkelijkheid. 

Zo ook hier, de Wereld-Brahman
1
 is het ware licht van het goddelijke, niet 

een droom, niet illusoir, noch een valse verschijning. Het is het ware licht 

van de Werkelijkheid, niet het Goddelijke in zichzelf maar alsnog Hij zelf 

alleen. Dit is het opperste Māyā, dit is de grootsheid van de Yoga van de 

mysterieuze Heer van Yoga, Śrī Kṛṣṇa. Dit is Zijn gelukzalige Līlā met 

Zijn bewustzijnskracht, dit is de ondoorgrondelijke werking van het Op-

perste. 

 

Vers 9 

सिववमदमथ वतः सत्य ंपराथ वतः असत्यवमवत मििषु्ठ्यथ ं
विज्ञािाथ वमचु्यता ंि वह वकविदप्यसत्य ंसत्य ेब्रह्मवण॥9॥ 
sarvamidamarthataḥ satyaṁ parārthataḥ asatyamiti manastuṣṭhyarthaṁ 

vijñānārthamucyatāṁ na hi kiñcidapyasatyaṁ satye brahmaṇi. 

                                                      
1
 Brahman in zijn verschijning als de wereld. 
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idam sarvam: al dit; arthataḥ satyam: als verschijnsel waar; parārthataḥ asaty-

am iti: maar in werkelijkheid vals; manastuṣṭhyartham: dit is voor de bevredi-

ging van de geest; vijñānārthamucyatām: voor de diepgaande kennis; satye 

brahmaṇi: in de werkelijke Brahman; na hi kiñcid api: er is niets; asatyam: 

onwerkelijk. 

9. Al dit is als verschijnsel waar maar onwaar in werkelijkheid (niet-

bestaand) - dit is voor de bevrediging van de geest, want voor de diep-

gaande kennis is er niets onwerkelijks in de werkelijke Brahman. 

 

Vers 10 

एि ंयत ् प्रकाशत ेजगदािन्द एि तत॥्10॥ 
evaṁ yat prakāśate jagadānanda eva tat 

evam: aldus, op deze wijze; yat prakāśate: al wat ook op deze wijze gemanifes-

teerd wordt; tat jagatānandaḥ eva: is de gelukzaligheid van de wereld. 

10. Al wat ook op deze wijze gemanifesteerd wordt is de gelukzaligheid 

van de wereld. 

 

Vers 11 

तत्सत ् यच्च सवच्चदिे तद्यच्च वित ् स आिन्दः।  
यत्त ुविरािन्दवमवत भासत ेदःखवमवत दब वलवमत्यज्ञािवमवत तदािन्दस्य 
विकार आिन्दस्य क्रीडा॥11॥ 
om tatsat yacca saccideva tadyacca cit sa ānandaḥ| yattu nirānandamiti 

bhāsate duḥkhamiti durbalamityajñānamiti tadānandasya vikāra ānandasya 

krīḍā| 

om: OM; tat: Dat; sat: Bestaan (het opperste en universele bestaan in zijn be-

ginsel); yat ca sat: en dat wat Bestaan is; tat eva cit: is hetzelfde als Bewust-

zijn; yat ca cit: en Dat wat Bewustzijn is; saḥ ānandaḥ: is het zelfde als geluk-

zaligheid; yat tu: voor wat betreft; nirānandam iti: wat als verstoken van geluk-

zaligheid lijkt; duḥkham iti: zoals lijden; durvalam iti: als zwakte; ajñānam iti: 

als onwetendheid; bhāsate: lijkt; tat: het is ānandasya vikāraḥ: de vervorming 

van diezelfde gelukzaligheid; ānandasya krīḍā: het spel van gelukzaligheid. 
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11. OM Tat (het Absolute), Sat (het opperste en universele bestaan in zijn 

beginsel). Dat wat Bestaan is, is hetzelfde als Bewustzijn. Wat Bewustzijn 

betreft, dat is het zelfde als gelukzaligheid, want wat als verstoken van 

gelukzaligheid lijkt, zoals lijden, zwakte en onwetendheid, is de vervor-

ming van diezelfde gelukzaligheid, het spel van gelukzaligheid. 

 

Vers 12 

यो वह जीिः स आिन्दमयः प्रच्छन्नो भगिाि ् स्वप्रकाशमय ंजगद्ब्रह्म 
भोकु्तमितीण वः।  
यः एष दःखभोगः स भोग एिािन्दमयिस्यािन्दमिेािन्दमयो 
भङेु्क्त॥12॥ 
yo hi jīvaḥ sa ānandamayaḥ pracchanno bhagavān svaprakāśamayaṁ jagad-

brahma bhoktumavatīrṇaḥ| yaḥ eṣa duḥkhabhogaḥ sa bhoga 

evānandamayastasyānandamevānandamayo bhuṅkte 

yaḥ hi jīvaḥ saḥ: dat, wat de jīva (het individuele ziel) is;  svaprakāśamayam: 

de zelfstralende; jagadbrahma: de Wereld-Brahman; bhoktum: genieten;  

avatīrṇaḥ: neergedaald; ānandamayaḥ: het al-gelukzalige; pracchannaḥ 

bhagavān: Goddelijke in vermomming; eṣaḥ yaḥ duḥkhabhogaḥ: dat wat de 

ervaring van lijden is; saḥ ānandamayaḥ bhogaḥ eva: is een ervaring bestaande 

uit gelukzaligheid; ānandamayaḥ: de Al-Gelukzalige; tasya ānandam eva: 

alleen [van] zijn Gelukzaligheid; bhuṅkte: geniet. 

12. Dat wat de jīva (de individuele ziel) is, is waarlijk het Al-Gelukzalig 

Goddelijke in vermomming, neergedaald om van de zelfstralende Wereld-

Brahman te genieten. Wat de ervaring van lijden is, is een ervaring be-

staande uit gelukzaligheid. De Al-Gelukzalige geniet van zijn gelukzalig-

heid alleen. 

 

Vers 13 

को वह विरािन्द ंभोकु्तमतु्सहते यः सिा विन्दमयः स एिोत्सहत े
विरािन्दमयि ुविरािन्द ंभञु्जािः ि भञु्जीतािन्द ंवििा प्रणश्यते।् को 
दब वलो भवित ु ंशकु्नयाद्यः सि वशवक्तमाि ् स एि शकु्नयाद ्दि वलो 
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ह्याक्रान्तो दि वलत्विे ि वतष्ठचे्छवकं्त वििा प्रणश्यते।्  
कोऽज्ञाि ंप्रिषे्टु ंसमथो यः सि वज्ञािमयः स एि समथोऽज्ञि ु
तवमवंिवमर ेि वियतेासत्त्वसदिे भिदे ्ज्ञाि ंवििा प्रणश्यते।् ज्ञािस्य 
क्रीडाज्ञाि ंस्ववमन्नात्मगोपि ंशके्तः क्रीडा दौि वल्य ं
विरािन्दमाििन्दस्य क्रीडात्मगोपि ंस्वात्मवि॥13॥ 
ko hi nirānandaṁ bhoktumutsaheta yaḥ sarvānandamayaḥ sa evotsahate 

nirānandamayastu nirānandaṁ bhuñjānaḥ na bhuñjītānandaṁ vinā praṇaśyet| 

ko durbalo bhavituṁ śaknuyādyaḥ sarvaśaktimān sa eva śaknuyād durvalo 

hyākrānto durvalatvena na tiṣṭhecchaktiṁ vinā praṇaśyet| ko'ajñānaṁ 

praveṣṭuṁ samartho yaḥ sarvajñānamayaḥ sa eva samartho'ajñastu 

tasmiṁstimire na ghriyetāsattvasadeva bhaved jñānaṁ vinā praṇaśyet| 

jñānasya krīḍājñānaṁ svasminnātmagopanaṁ śakteḥ krīḍā daurvalyaṁ 

nirānandamānanandasya krīḍātmagopanaṁ svātmani 

kaḥ hi: wie, waarlijk; nirānandam bhoktum: genieten van dat wat verstoken is 

van gelukzaligheid: utsaheta: zich kan wagen, durven; yaḥ sarvānandamayaḥ: 

alleen hij die al-gelukzalig is; saḥ eva utsahate: alleen hij die al-gelukzalig is; 

nirāndamayaḥ tu: Wat betreft hem die verstoken van gelukzaligheid is; 

nirānandam bhuñjānaḥ: terwijl hij gelukzaligloosheid ervaart; na bhuñjīta: 

ervaart het alsnog niet; ānandam vinā:  zonder gelukzaligheid; praṇaśyet: zal 

immers vergaan; kaḥ: wie; bhavitum śaknuyāt: kan zwak worden; yaḥ 

sarvaśaktimān: wie almachtig is; saḥ eva śaknuyāt: hij alleen kan dat; durvalaḥ 

hi:  indedaad, de zwakke; durvalatvena ākrāntaḥ: overmeesterd door zwakte; 

na tiṣṭhet: zal niet uithouden; śaktim vinā: zonder kracht; praṇaśyet: maar zal 

vergaan; kaḥ: wie; ajñānam praveṣṭum samarthaḥ: kan onwetendheid binnen-

treden; yaḥ sarvajñānamayaḥ: hij die alwetend is; saḥ eva samarthaḥ: alleen 

hij kan daar binnentreden; ajñaḥ tu: wat de onwetende betreft; tasmin timire: in 

die duisternis; na ghriyeta: hij kan niet standhouden; asat tu: niet-zijn; asat eva 

bhavet: zou enkel en alleen [niet-zijn] blijven; jñānam vināa: zonder kennis; 

praṇaśyet: zou vergaan;   ajñānam: onwetendheid: jñānasya krīḍā: is het spel 

van kennis; svasmin ātmagopanam: zichzelf verhullend; daurvalyām; zwakte: 

śakteḥ krīdā: is het spel van macht; nirānandam: gelukzaligloosheid; 

ānandasya krīḍā: het spel van gelukzaligheid; svātmani ātmagopanam: verhul-

ling van zichzelf in zichzelf.  

13. Wie, inderdaad, kan zich onderwerpen aan het genot van dat wat ver-

stoken is van gelukzaligheid? Alleen hij die al-gelukzalig is kan dat doen. 

Wat betreft hem die verstoken van gelukzaligheid is, terwijl hij gelukzalig-
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loosheid ervaart, ervaart het alsnog niet, maar zal veeleer vergaan zonder 

gelukzaligheid. 

Wie kan zwak worden? Alleen hij die almachtig is. De zwakke die door 

zwakte is overmeesterd zal niet standhouden en vergaan verstoken van 

kracht. 

Wie kan binnen onwetendheid treden? Alleen hij die alwetend is kan daar 

binnentreden. Wat de onwetende betreft, kan hij zich in die duisternis niet 

in stand houden, niet-zijn zou enkel en alleen niet-zijn blijven. Het zal ver-

gaan zonder enige kennis. Onwetendheid is het spel van kennis, zichzelf 

verhullend in zichzelf. Zwakte is het spel van macht, gelukzaligloosheid is 

het spel van gelukzaligheid, verhulling van zichzelf in zichzelf. 

 

Vers 14 

सािन्द ंहसवत जीिः सािन्द ंक्रन्दत्यश्रवूण मिुवत तमोमय आिन्द े
भासमाि इि यातिावभश्चषे्तमािः सािन्दम ् सु्फरवत सािन्द ंसु्फरवत 
िषे्टमािः प्रिण्डाभी रवतवभः।  
पणू वभोगाथ ंतस्यािन्दस्य तामसस्याशंस्य तामसो भतू्वािन्द ं
गोपयवत॥14॥ 
sānandaṁ hasati jīvaḥ sānandaṁ krandatyaśrūṇi muñcati tamomaya ānande 

bhāsamāna iva yātanābhiśceṣtamānaḥ sānandam sphurati sānandaṁ sphurati 

ceṣṭamānaḥ pracaṇḍābhī ratibhiḥ| pūrṇabhogārthaṁ tasyānandasya 

tāmasasyāṁśasya tāmaso bhūtvānandaṁ gopayati| 

jīvaḥ: het individu of de individuele ziel; sānandam hasati: lacht in verrukking; 

sānandam krandati: in verruking weent; aśrūṇi muñcati stort tranen; tamomaye 

ānande: in donkere gelukzaligheid; bhāsamānaḥ iva: alsof stralend; yātanābhiḥ 

ceṣṭamānaḥ: beroerd door kwellingen; sānandam sphurati: in verrukking klopt; 

pracanḍābhiḥ ratibhiḥ: door intens plezier; ceṣṭamānaḥ: beroerd door; 

sānandam sphurati: in verrukking klopt; tasya ānandasya: van die gelukzalig-

heid; tāmasasya aṁśasya: van het donkere onwetend deel; pūrṇabhogārtham: 

voor volgenot; tāmasaḥ bhūtvā: onwetend geworden; ānandam gopayati: hij 

(de jīva) verbergt gelukzaligheid.  
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14. De jīva lacht, weent en stort tranen in verrukking, alsof stralend uit de 

donkere gelukzaligheid
1
. In beroering gebracht door kwellingen en intens 

plezier, klopt gelukzaligheid vanuit zijn donkere deel
2
.  Onwetend gewor-

den verbergt hij (de jīva) de Gelukzaligheid van volgenot
3
. 

Vers 15 

अज्ञािम ् मलूमतेस्य भािस्य सान्त एिाहमीत्यशक्तो दि वलो दःखी 
मया कत वव्य ंज्ञातव्य ंलब्धव्य ंप्रयासिे तपःक्षयणे मतृ्यिुा स त्वमषेोऽहं 
यत्त्व ंि तदहं यत्ति शभु ंतन्ममाशभु ंयिे ति लाभििे मम हाविः 
त्वामिे हन्या ंसखुी भविष्यावम ििै सावत्त्वकोऽहं त्वामिे सवुखि ंकरोवम 
स्वदःखिे स्वहान्या स्वमतृ्यिुते्याद्यञािस्य स्वरूप ंमिवस॥15॥ 
ajñānam mūlametasya bhāvasya sānta evāhamītyaśakto durvalo duḥkhī mayā 

kartavyaṁ jñātavyaṁ labdhavyaṁ prayāsena tapaḥkṣayeṇa mṛtyunā sa 

tvameṣo'haṁ yattvaṁ na tadahaṁ yattava śubhaṁ tanmamāśubhaṁ yena tava 

lābhastena mama hāniḥ tvāmeva hanyāṁ sukhī bhaviṣyāmi naiva sāttviko'haṁ 

tvāmeva sukhinaṁ karomi svaduḥkhena svahānyā svamṛtyunetyādyañānasya 

svarūpaṁ manasi|| 

aham: ik ben; śāntaḥ: [maar] begrensd; aśaktaḥ: [en daarom] incompetent; 

durvalaḥ: zwak; bedroefd; iti etasya bhāvasya: van dit idee;  mūlam: is de wor-

tel; ajñānam eva: onwetendheid alleen; maya: ik (letterlijk: door mij); 

prayāsena: met werken, inspanning; tapaḥkṣayeṇa: ten koste van energie; 

mṝtyunā: onderworpen aan sterflijkheid; kartavyam: moet handelen; 

jñātavyam: moet weten; labdhavyam: moet verwerven; tvam saḥ: jij bent dat; 

aham eṣaḥ: ik ben dit; yat tvam: wat jij bent; tat na aham: ik ben niet; yat tava 

śubham: wat goed voor jou is; tat mama aśubham: is slecht voor mij; yena tava 

lābhaḥ: door wat jij wint; tena mama hāniḥ: verlies ik daardoor; tvām eva 

hanyām: alleen als ik je dood; cet sukhī bhaviṣyāmi: zal ik gelukkig zijn; aham 

naiva sātvikaḥ: ik ben helemaal niet zo verlicht en gelukkig; yat svaduḥkhena: 

                                                      
1
 Ervaringen als vreugde en verdriet van de jīva (individu) zijn het gevolg van de ver-

sluierde gelukzaligheid inherent aan de staat van onwetendheid ten gevolge van identi-

ficaties met lichaam en geest. Hierdoor verliest de jīva niet alleen zijn onbegrensde 

gelukzaligheid maar ook alwetendheid, almachtigheid enz. 
2
 Zoals in vers 13 is verwoord, gelukzaligheid is de werkelijke aard van de mens dat, 

zoals het kloppen van het hart, zich voortdurend laat merken. 
3
 Door onwetendheid verliest de jīva niet alleen zijn onbegrensde gelukzaligheid maar 

ook alwetendheid, almachtigheid enz. 
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door mijn eigen lijden; svahānyā: door mijn eigen verlies; svamṛtyunā: en door 

mijn dood; tvām eva sukhinam karomi: dat ik je gelukkig kan maken; ityādi: 

dit alles; manasi: in de geest; ajñānasya svarūpamis: is de vorm van onwetend-

heid. 

15. Onwetendheid is de wortel van het idee dat ik eindig en daarom in-

competent, zwak en bedroefd ben. Ik moet handelen, weten en met in-

spanning verwerven, ten koste van energie, onderworpen aan sterfelijk-

heid. Jij bent dat, ik ben dit, dat wat jij bent ben ik niet, dat wat goed voor 

jou is is slecht voor mij, mijn verlies is jouw gewin, ik zal gelukkig zijn 

alleen als ik jou ombreng. Ik ben helemaal niet zo verlicht en gelukkig dat 

ik door mijn lijden, door mijn eigen verlies, door mijn dood enz. jou ge-

lukkig maak. Dit is de vorm van onwetendheid van de geest. 

 

Vers 16 

अहङ्कार एि िीजमहङ्कारमोक्षादज्ञािमोक्षः अज्ञािमोक्षाद ्
दःखान्मचु्यत ेआिन्दमयो।हं सोऽहमकेोऽहमन्तोऽहं सिोऽहवमवत 
विज्ञायािन्दमयो भित्यािन्दमयो भिवत॥16॥ 
ahaṅkāra eva vījamahaṅkāramokṣādajñānamokṣaḥ ajñānamokṣād 

duḥkhānmucyate ānandamayoaṁ so'hameko'hamanto'haṁ sarvo'hamiti 

vijñāyānandamayo bhavatyānandamayo bhavati 

ahaṅkāraḥ eva vījam: het ego is immers het zaad; ahaṅkāramokṣāt: door ver-

lossing van het ego; ajñānamokṣaḥ: men wordt van onwetendheid verlost; 

ajñānamokṣāt: door verlossing van onwetendheid: duḥkhāt mucyate: wordt 

men verlost van lijden; ānandamayo'aham: ik ben al-gelukzalig; so'ham: Ik ben 

Hem; eko'ham: Ik ben Eén; ananto'ham: Ik ben oneindig; sarvo'ham: Ik ben 

het Al; iti vijñāya: dit wetend; ānandamayaḥ bhavati: men wordt al-gelukzalig; 

ānandaḥ bhavati: men wordt gelukzaligheid zelf. 

16. Het ego is immers het zaad. Verlossing van ego is verlossing van onwe-

tendheid. Door verlossing van onwetendheid wordt men verlost van lijden. 

Dit wetend, ben Ik al-gelukzalig. Hem ben Ik, Ik ben Eén, Ik ben oneindig, 

Ik ben het Al. Men wordt al-gelukzalig, men wordt gelukzaligheid zelf. 
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Vers 17 

एषः एि मोक्षः। स मकु्तः सिषेा ंभोगाि ् भङेु्क्त सिा विािन्दाििन्त ं
भञु्जािो ि सान्तवैि वयजु्यत ेसान्तावि भञु्जािो िािन्तिे हीयत ेस एको 
भिवत बहभ विवत स ह्यजो जायत इि जायमािोऽवप ि जायत ेि बध्यत े
ि जन्म तस्य विद्यत ेआत्मन्यात्मात्मिा प्रकशयाम्यात्मािवमवत 
ज्ञािाद ्विमकु्तः क्रीडत॥े 
eṣaḥ eva mokṣaḥ| sa muktaḥ sarveṣāṁ bhogān bhuṅkte 

sarvānānandānanantaṁ bhuñjāno na sāntairviyujyate sāntāni bhuñjāno 

nāanantena hīyate sa eko bhavati bahurbhavati sa hyajo jāayata iva 

jāyamāno'pi na jāyate na badhyate na janma tasya vidyate ātmanyātmātmanā 

prakaśayāmyātmānamiti jñānād vimuktaḥ krīḍate 

eṣaḥ eva mokṣaḥ: dit is waarlijk bevrijding; muktaḥ saḥ: bevrijd hij; sarveṣām 

bhogān: de genoegens van alles; bhuṅkte: geniet; sarvān ānandān: alle geneug-

ten; anantam: de oneindigheid; bhuñjānaḥ: genietend; sāntaiḥ na viyujyate: is 

hij niet afgescheiden van de eindigen; sāntāni bhuñjānaḥ: genietend van de 

eindigen; anantena na hīyate: wordt hij niet van het Oneindige ontdaan;  saḥ 

ekaḥ bhavati: Hij is één; bahuḥ bhavati: hij wordt veelvuldig; saḥ ajaḥ hi: hij is 

waarlijk ongeboren; jāyate iva: en is, als het ware, geboren;  jāyamānaḥ api: 

zelfs geboren zijnde; na jāyate: is hij niet geboren; na badhyate: is niet gebon-

den; tasya janma na vidyate: hij heeft geen geboorte; ātmā aham: Ik, het Zelf; 

ātmani: in het Zelf; ātmanā door het Zelf; ātmānam: het Zelf; prakāśyāmi: 

openbaar; iti jñānāt: door deze kennis; vimuktaḥ: bevrijd; saḥ krīḍate: geniet 

men van het spel.  

17. Dit is waarlijk bevrijding. Verlost, geniet hij van alle genoegens. Genie-

tend van alle genoegens en van de oneindigheid is hij niet afgescheiden van 

de eindigen. Genietend van de eindigen wordt hij niet van het Oneindige 

ontdaan. Hij is één. Hij wordt veelvuldig. Hij is waarlijk ongeboren en is, 

als het ware, geboren. Zelfs geboren is Hij ongeboren, is Hij niet gebonden. 

Hij heeft geen geboorte. "Ik, het Zelf, openbaar het Zelf door het Zelf in 

het Zelf" - vrijgemaakt door deze kennis geniet men van het spel. 
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Vers 18 

लीलाथ व वह जगदािन्दाथ ंलीलामय इवत लीला ंकुरुतािन्दस्य पिुाः 
यकु्ताः क्रीडतािन्द ंभणु््वमकंे भो्य ंभगिन्त ंप्राप्य भनु्ग्ध्व ं
सिवििषु॥ु18॥ 
līlārtha hi jagadānandārthaṁ līlāmaya iti līlāṁ kurutānandasya putrāḥ yuktāḥ 

krīḍatānandaṁ bhuṇgdhvamekaṁ bhogyaṁ bhagavantaṁ prāpya bhungdhvaṁ 

sarvavastuṣu 

he ānandasya putrāḥ: O zonen van Gelukzaligheid; līlārtham: voor Līlā (spel) 

waarlijk, inderdaad; ānandārtham hi: voor genot, inderdaad; jagat: is de we-

reld;  saḥ līlāmayaḥ: hij de speelse Eén; iti jñātvā: zo wetende; līlām kuruta: 

maakk deel uit Līlā; yuktāḥ krīḍata: verenigd, speel; ānandam bhungdhvam: 

geniet de gelukzaligheid; ekam bhogyam: de ene genietbare; bhagavantaḥ: 

goddelijke; - prāpya: bereikt hebbend; sarvavastuṣu: in alle dingen; bhungdh-

vam: geniet van Hem.  

18. O zonen van Gelukzaligheid! Deze wereld is waarlijk voor Līlā (spel), 

voor genot. Ken Hem als de speelse Eén. Maak deel uit van Līlā. Speel 

verenigt (met Hem). Geniet de gelukzaligheid. De ene te genieten Godde-

lijke bereikt hebbend, geniet van Hem in alle dingen. 

 

Vers 19 

आिन्द ंवह प्रिक्षावम भगितावदष्टः। तामसमपाितृ्यािन्दः प्रकाशता ं
तस्या पिुाः॥19॥ 
ānandaṁ hi pravakṣāmi bhagavatādiṣṭaḥ| tāmasamapāvṛtyānandaḥ 

prakāśatāṁ tasyā putrāḥ|| 

bhagavatā ādiṣṭaḥ: zoals opgedragen door het Goddelijke (de Heer): ānandam 

hi pravakṣāmi: ik zal de gelukzaligheid uiteenzetten; he tasya putrāḥ: O zonen 

van Gelukzaligheid: tāmasam apāvṛtya: het verwijderen van de duisternis; 

ānandaḥ prakāśatām: legt de Gelukzaligheid bloot.  

19. Zoals opgedragen door het Goddelijke (de Heer), zal ik de gelukzalig-

heid uiteenzetten. Het verwijderen van de duisternis legt de Gelukzalig-

heid bloot, O zonen van Gelukzaligheid! 

   * * *  Aravindopanishad_NL_compleet_3 


