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Pañcikaraṇam Een kleine verhandeling door Śrī Śaṅkara
Aum. Gezegd wordt dat de Virāṭ de totale som van alle vijf vervijfvoudigde
elementen en hun effecten is. Dit wordt het grofstoffelijke lichaam van de
Ātman (ziel) genoemd. De wakende staat is die waarin de zinnen de kennis
van objecten doen oprijzen. De Ātman die zich zowel met de wakende staat
alsmede met het stoffelijke lichaam identificeert staat bekend als de Viśva.
Deze drie (het stoffelijke lichaam, de wakende staat en de Viśva) tezamen
worden met de letter 'A' in de monosyllabe Aum voorgesteld.
De vijf niet-vervijfvoudigde rudimentaire elementen (tanmātra's) en hun effect, het subtiele lichaam, vormen tezamen wat 'Hiranyagarbha' wordt genoemd. Het materiële subtiele lichaam kent zeventien bestanddelen, te weten:
de vijf vitale krachten, de tien organen van waarneming en handeling, de geest
en het intellect. Dat wordt het subtiele lichaam van de Ātman genoemd.
Wanneer de zintuigen stil of teruggetrokken zijn, de kennis die uit de indrukken van de wakende staat oprijzen, tezamen met de daarin waargenomen imaginaire objecten wordt de droomstaat genoemd. De Taijasa is de Ātman die
zich met zowel de droomstaat alsmede met het subtiele lichaam identificeert.
Deze drie (het subtiele lichaam, de droomstaat en de Taijasa, worden door de
tweede letter 'U' in de monosyllabe Aum voorgesteld.
Verbonden met de reflectie van Puur-bewustzijn, wordt de Onwetendheid, die
de Ātman verbergt en de oorzaak is van het grove alsmede subtiele lichamen,
'Avyākṛta' of het ongemanifesteerde genoemd. Dit wordt het causale lichaam
van Ātman genoemd. Het is bestaand noch niet-bestaand, zelfs noch zowel
bestaand en niet-bestaand; noch verschillend van, noch identiek aan, noch
zowel verschillend van en identiek aan, Ātman. Deze onwetendheid is noch
samengesteld noch niet-samengesteld, noch zowel samengesteld en nietsamengesteld, maar verwijderbaar door de kennis van de eenzelvigheid van
Brahman en de Ātman alleen.
Wanneer alle gedachten tezamen met het determinatieve intellect ophouden,
terugval in zijn causale toestand, de staat van diepe slaap verschijnt. De persoonlijkheid die zich deze twee, namelijk het causale lichaam en de staat van
diepe slaap, toe-eigent wordt als Prājña omschreven. Deze drie (het causale
lichaam Onwetendheid, de staat van diepe slaap en de Prājña) worden door de
derde letter 'M' in de monosyllabe Aum gesymboliseerd.
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Nu, de 'A', de wakende persoonlijkheid, moet zich oplossen in de 'U', de
droompersoonlijkheid, en de 'U' in 'M', met andere woorden de diepe-slaappersoonlijkheid. Verder, de 'M' moet gereduceerd worden tot 'Aum' en 'Aum'
in 'Ik'. Ik ben, de Ātman, de getuige van alles, het Absolute, van de aard van
Puur Bewustzijn; Ik ben niet Onwetendheid noch zijn effect maar Ik ben
Brahman alleen, voorgoed zuiver, altijd verlicht, altijd vrij en absoluut bestaan. Ik ben de absolute gelukzaligheid, Eén zonder tweede en het innigst
Bewustzijn. Verblijven in deze staat van absolute identificatie wordt samādhi
of de staat van opperste-bewustzijn genoemd.
'Dat zijt Gij', 'Ik ben Brahman', 'Bewustzijn-gelukzaligheid is Brahman', 'Dit
Zelf is Brahman' enz. - al deze Śruti's, d.i. de Upanishaadse uitspraken, zijn
directe verklaringen naar de eenzelvigheid van de Ātman, de individuele ziel,
en Brahman. Dat is wat Pañcikaraṇam of 'vervijfvoudiging' wordt genoemd.
Hier eindigt de kleine verhandeling genaamd 'Pañcikaraṇam', opgesteld door
Bhagavān Śrī Śaṅkarācarya.
Noot van de vertaler:
1.

Samenvattend:
A = Viśva + totale som van alle stoffelijke lichaam (Virāṭ) + wakende
staat
U = Taijasa + totale som van alle subtiele lichaam (Hiranyagarbha) +
droomstaat
M = Prājña + het algehele causale lichaam (Avyākṛta) + diepe slaap staat.

2. Vervijfvoudiging (quintuplication) is in Pañcikaraṇam Vārttika (64 verzen) nader uitgelegd tevens als de vorming van de grofstoffelijke elementen
uit de subtiele elementen (tanmātra's).
Pañcikaraṇam Vārttika vers 3:
Uit dat (opperste Brahman) ontsproot Ether (akaśam) die van de aard van geluid (śabda-tanmātra) is.
Uit Ether, Lucht (vāyuh) met het kenmerk van aanraken (tasten) (sparśatmakah) kwam tot bestaan.
Dan weer Licht (tejah), waarvan het kenmerk vorm (rūpātmakam) is, kwam
voort.
Uit Licht ontstond Water (āpah) met smaak (proeven) (rasātmikah).
Uit Water ontstond Aarde (mahi) gekarakteriseerd door reuk (geur, ruiken)
(Gandhātmikā)
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Swami Sureshvaracarya's Varttika
over Panchikaranam van Shankara
1. 'Aum' openbaart de hoogste waarheid en is de essentie van alle Veda's. De methode van concentratie door dat 'Aum' wordt ter wille van
hen die naar bevrijding streven, hier uitgelegd.
2. De Opperste Brahman, eeuwig vrij en onveranderlijk, bestond alleen.
Dat, als gevolg van de opgelegde identiteit met Zijn eigen Māyā, werd,
als het ware, het zaad van het universum als het ongevormde en onbenoemde.
3. Uit Dat ontstond Ether, met het kenmerk geluid. Uit Ether, Lucht,
gekenmerkt met tast, kwam tot bestaan. Daarvan weer Licht met het
kenmerk vorm was tot standgebracht. Uit het Licht ontstond Water, van
de aard van smaak. Uit Water kwam Aarde tot bestaan met het kenmerk
geur.
4, 5, 6. Ether heeft aalleen het kenmerk van geluid. Lucht heeft het dubbele kenmerk van geluid en aanraking. Van Licht en vuur wordt gezegd
dat het de drievoudige kenmerken bezit; geluid, aanraking en vorm.
Water heeft vier kenmerken: geluid, aanraking, vorm en smaak. Aarde
is begiftigd met vijf kenmerken: geluid, aanraking, vorm, smaak en
reuk. Uit al deze subtiele elementen ontstond het grote, universele, allesdoordringende principe, genaamd 'Sutra'.
7. Deze subtiele elementen leveren de grove elementen waaruit VIRAT
- de Macrokosmos of het geheel aan objecten - tot bestand kwam. De
wijzen beschouwen deze elementen als grof alleen nadat ze het proces
van vervijfvoudiging zijn ondergaan.
8-10. Elk van de verschillende elementen, Aarde enz., moet in twee
gelijke delen worden verdeeld. Een van deze twee delen moet verder in
vier gelijke delen worden verdeeld. Nu moet aan een helft van elk element een kwart van elk gehalveerde elementen worden toegevoegd voor
de aanmaak van een grof element. Dus Ether zal vijf samenstellende
delen tellen. Een helft zal bestaan uit Ether en de andere helft zal bestaan uit de vier delen die gezamenlijk door alle andere vier elementen
zijn geleverd. Dat geldt ook in het geval van de andere vier elementen
zoals Lucht enz.
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11. De grove elementen zijn combinaties. Deze brengen de Virāṭ voort,
dat is de gehele som van alle grofstoffelijke lichamen. Dit is het fysieke
lichaam van de lichaamloze Ātman.
12. De ene ondeelbare Brahman doet zich door illusie als drievoudig
voorkomen maar niet in werkelijkheid. Deze drie vormen zijn 'het domein van de goden', 'het domein behorende tot het lichaam' en 'het domein van de elementen'.
13. De zintuigen, gestimuleerd door de betreffende goden, doen kennis
van objecten oprijzen. Die kennis, dat uit het gewaarworden van externe
objecten zoals geluid enz. komt, wordt de wakende staat genoemd.
14. Het zintuig van horen (oor) hoort bij het lichaam, terwijl wat gehoord wordt, namelijk geluid, behoort tot het domein van de elementen.
En de kwarten1, in dit verband, wordt gezegd, moet tot het domein van
goden te worden aangerekend.
15. Over het tastzintuig (huid), wordt gezegd, dat het behoort tot het
lichaam, en wat aangeraakt wordt gekenmerkt door de zin van aanraking, behoort tot het domein van de elementen. En de god van lucht is
hier de heersende godheid.
16. Het zintuig van zien behoort tot het lichaam. Dat wat gezien wordt,
gekenmerkt door vorm, behoort tot het domein van de elementen, en de
Zon is de overeenkomende godheid in het domein van goden.
17. Het zintuig van smaak behoort tot het lichaam en wat door de tong
geproefd wordt, behoort tot het domein van de elementen, De god Varuna, is de heersende godheid in de tong.
18. Van het reukzintuig, wordt gezegd, tot het lichaam te behoren. Dat
wat geroken wordt, hebbende de aard van geur, behoort tot het domein
van elementen, en de Aarde-god is daar de heersende godheid.
19. Er wordt gezegd dat het orgaan van spraak tot het lichaam behoort,
waarbij wat gesproken wordt, zijnde van de aard van geluid, behoort tot
het domein van elementen. De god van vuur is daar de heersende godheid.
1

Met de kwarten geassocieerde godheden die in de vorm van de zin van horen binnen
in de oren zijn getreden.
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20. Het orgaan van de handen, wordt er gezegd, behoort tot het lichaam.
Dat wat gehanteerd wordt behoort tot het domein van de elementen, en
de god Indra, is daar de heersende godheid.
21. Het orgaan van de voeten, wordt er gezegd, behoort tot het lichaam.
Dat wat in dit verband het object of de plaats van bestemming is behoort tot het domein van de elementen, en de god Indra, is daar de heersende godheid.
22. Het orgaan van uitscheiding is binnen het domein van het lichaam.
Uitscheiding behoort tot het domein van de elementen. De god van de
dood is de heersende godheid.
23. Het geslachtsorgaan behoort tot het lichaam. Het oogmerk van plezier is de corresponderende factor in het domein van de elementen. De
god Prajapati is de heersende godheid.
24. Over de geest wordt gezegd dat het tot het domein van het lichaam
behoort. Waaraan gedacht wordt behoort tot het domein van de elementen. De maan-god is de heersende godheid van de geest.
25. Het determinatieve intellect (buddhi) behoort tot het domein van het
lichaam, waarbij al wat daaraan wordt onderworpen behoort tot het domein van de elementen. De god Bṛhaspati is de heersende godheid.
26. Evenzeer, het gevoel van ego is in de sfeer van het lichaam, en al
wat met betrekking tot het gevoel van ego wordt uitgevoerd behoort tot
het domein van de elementen. De god Rudra is de heersende godheid.
27. Het vermogen tot overweging (citta), wordt er gezegd, in de sfeer
van het lichaam is, en dat wat het object van redenering is tot het domein van de elementen behoort. Kshetrajña, of het getuige Bewustzijn,
is de overeenkomende godheid in het domein van de goden.
28. Onwetendheid (tamas), wordt er gezegd, dat het in de sfeer van het
lichaam is, waarbij veranderingen die daarin plaatsvinden tot het domein van de elementen behoort. De opperste Godheid (Īśvara) is de
heersende godheid.
29. Aldus, met 'wakende staat' wordt bedoeld de kennis van de desbetreffende objecten die voortkomt uit de werking van de zintuigen, zowel
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uitwendig als inwendig, bijgestaan door hun overeenkomende godheden.
30. Dat wat Zichzelf identificeert met zowel de wakende staat als het
lichaam, dat de zetel van de zinnen is, wordt beschreven als Viśva.
31. Deze Viśva (het individuele bewustzijn dat zich met de wakende
staat en het fysieke lichaam identificeert) moet als identiek aan Virāṭ
(het microkosmische bewustzijn) worden beschouwd zodat dualiteit
overstegen kan worden.
32, 33, 34. De vijf waarnemingsorganen zijn de zintuigen van horen,
aanraking, zien, ruiken en smaak. Er zijn ook vijf organen van handelen, n.l. dat van spraak, handen, voeten, uitscheiding en voortbrengen.
Er zijn vier interne organen, n.l. de geest, het intellect, het ego en het
apparaat van overweging. De geest overweegt de pro's en contra's van
een onderwerp, en het intellect is het vermogen dat keuzes maakt.
Evenzeer, het beginsel van ego, zegt men, van de aard van het gevoel
van eigenaarschap is, en, Citta of geheugen die factor is dat herinnert.
35, 36, 37.1. De Prāṇa, Apāna, Vyāna, Udāna en Samāna - al deze worden de vijf vitale krachten genoemd. De subtiele elementen zijn eveneens vijf in getal; te weten: ether, lucht, vuur, water en aarde. Al deze
vijf groepen tezamen met onwetendheid (onwetendheid van onze ware
aard), verlangen en handeling - ook de acht steden genoemd - gaan het
subtiele (linga) lichaam vormen. Dit is het illusoire subtiele lichaam van
het binnenste Zelf of Ātman.
37.2, 38. Droom is de staat bedongen door de non-activiteit van de zintuigen, met betrekking tot de potentie van de indrukken van de wakende
staat en het functioneren van bewustzijn in de rol van subject en object
(waarnemer en waargenomene). Het ego dat het gevoel van eigenaarschap in relatie tot beiden heeft (de droomstaat en het subtiele lichaam)
wordt 'Taijasa' genoemd.
39.1. De wijze moet deze Taijasa als identiek aan Hiraṇyagarbha, het
geheel van subtiele objecten, beschouwen.
39.2, 40. Verbonden met de reflectie van Puur Bewustzijn, vormt de
onwetendheid van de Ātman - de oorzaak van de grove en subtiele lichamen - het Ongemanifesteerde (d.i. on-genaamd, on-gevormed). Dit
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is noch bestaand noch niet-bestaand, noch beiden bestaand en nietbestaand. Het is noch verschillend van, noch gelijk aan Ātman.
41. Het bestaat noch uit delen, noch is het onsamengesteld, zelfs noch
samengesteld noch onsamengesteld. Vanwege zijn onwerkelijkheid, is
het vatbaar voor eliminatie door de realisatie van de gelijkheid van
Brahman en Ātman.
42. In analogie met de banyanboom in het zaad, wanneer alle gedachten
verdwijnen en wanneer het determinerende intellect opgaat in zijn causale staat, breekt de staat van diepe slaap aan.
43. De persoonlijkheid die deze twee (de diepe slaap en het causale lichaam) toe-eigent wordt Prājña genoemd. Men dient deze Prājña als het
gelijke te beschouwen van de Grote Oorzaak van het Universum Īśvara.
44. De Ultieme Realiteit die één, en van de aard van Puur Bewustzijn is,
verschijnt ten gevolge van illusie als de menigte in de vormen van
Viśva, Taijasa, Prājña, Virāṭ, Sutra (Hiraṇyagarbha) en Akasha.
45. De drie vormen, Viśva, Taijasa en Prājña, Moet beschouwd worden
als gelijke respectievelijk met Virāṭ, Sutratma en Akshara, zodat het
niet-bestaan van deze entiteiten kan worden vastgesteld.
46. 'Aum' is de gehele universum gevormd door de drie zelven Viśva,
Taijasa en Prājña. Dit is zo omdat er uiteindelijk geen verschil bestaat
tussen naam en het genoemde (entiteit) en ook omdat deze twee nimmer
als wederzijdse scheiding gekend worden.
47. Het onderdeel 'A' is Viśva, en de letter 'U' wordt als Taijasa beschouwd, terwijl de laatste letter 'M' één met Prājña is. Dus de gelijkheid van deze samenstellende delen van 'Aum' en de drie zelven moet in
de juiste wijze begrepen worden.
48. Contemplerend met grote zorg op deze grote waarheid, zelfs voorafgaand aan het dagen van Samādhi, dient men al dit op progressieve
wijze op te lossen in de volgorde van grove, subtiele en causale staten
in de Opperste Ātman, dat van de aard van Puur Kennis is.
49. De wakende persoonlijkheid van Viśva, gesymboliseerd door 'A'
moet opgelost worden in 'U' (dat is de droom-persoonlijkheid). De subtiele stralende persoonlijkheid van droom, de Taijasa, gesymboliseerd
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door 'U' moet opgaan in 'M' (dat is de persoonlijkheid van diepe slaap).
Wederom, de Prājña, het diepe-slaap Bewustzijn gesymboliseerd door
'M' en die de causale persoonlijkheid is, moet teruggebracht worden
naar de Ātman, of de natuur van Puur Bewustzijn.
50, 51. Ik ben de Atman, Puur Bewustzijn, eeuwig pure intelligentie
van de Absolute, altijd vrij en Eén zonder een tweede. Ik ben de oneindige Gelukzaligheid. Ik ban Vasudeva, de alles doordringende Opperste
Essentie en Ik ben Aum. Aldus begrijpend moet ook het contemplatieve
vermogen opgaan in de uiteindelijke getuige, het Absolute Ātman.
52. Wanneer de contemplatieve geest is opgegaan in de Ātman, Puur
Bewustzijn, mag het niet verstoord worden. Men dient dan als het Oneindige Bewustzijn, gelijkend op de volle en bewegingsloze oceaan, te
verblijven.
53. Op deze wijze door constante praktijk realiseert een aspirant, begiftigd met vertrouwen en overgave en die de zinnen en kwaad heeft
overwonnen, de Ātman, de Ene zonder tweede.
54. De ervaringswereld in zijn geheel is van de aard van smart, aan het
begin, in het midden en aan het einde. Daarom, na afstand doen van
alles, dient een aspirant standvastig in Waarheid te verblijven.
55. Voor hem, die de allesdoordringende Ātman ziet, van de aard van
opperste vrede en gelukzaligheid en de enige werkelijkheid, blijven er
niets meer te bereiken, en niets meer te worden geweten.
56. De wijze mens bereikt het hoogste punt van het leven, heeft niets
meer te verrichten, en dus wordt eeuwig vrij terwijl hij leeft.
57. Soms, zelfs wanneer hij in het gewone verloop van het leven gewaar
wordt van dualiteit, ziet hij dat in werkelijkheid niet als verschillend
van de altijd-bewuste Ātman, omdat Bewustzijn stroomt in en door alles.
58. Bovendien, ziet de mens van perfectie de wereld van dualiteit als
onwerkelijk, zoals het zien van twee manen wetende de werkelijkheid al
die tijd. Zijn geest en hart door en door vol met de Ātman, ziet hij deze
wereld niet.
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59. De Upaniṣad zegt, "Zo lang prarābdha duurt enz.". In geval van een
bevrijde functioneert prarābdha, zonder de potentie van begoocheling,
alleen als verschijningen zoals het lichaam enz..
60-62. Nadat de overgebleven Prarābdha is doorlopen, bereikt de verlichte de staat van Viṣṇu, het Opperste Werkelijkheid, die:
- vrij is van de duisternis van Onwetendheid en ontdaan van alle verschijningen,
- is van de aard van vlekkeloos bewustzijn en absolute zuiverheid,
- noch af te wijzen noch toe te laten is,
- van de aard van zelfstralende bewustzijn en Gelukzaligheid is,
- overstijgt de geest en spraak, en het onderscheid van naam en het genoemde.
63. Deze verhandeling behoort door de zoekers naar zelfrealisatie bestudeerd en op de juiste wijze begrepen te worden. Men dient de studie
van deugden als nederigheid, dienstbaarheid uit het hart enz. aan de
leraar voor te leggen.
64. Hij die uitmunt in het begrijpen en in onthechting van aardse en
hemelse soort plezier, in ernst tot eenwording met het Opperste streeft,
dient deze wetenschap grondig in praktijk brengen gedurende de schemering van zijn gehele leven.
*
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