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Over dit boek
Vedāntasāra Upaniṣad is een van de tien korte Upaniṣads die tezamen met negen
anderen in het boek "The Ten Upaniṣads1" door Swami Sivananda (1887-1963)
wordt besproken. Het boek uit 1937 is door The Divine Life Society2 in India na
verschillende heruitgaven in 2018 opnieuw in het Engels uitgegeven. Naar mijn
indruk, vatten deze Upaniṣads de in de Veda's openbaar gemaakte kennis op
praktische wijze samen en wel op een kernachtige wijze in de vorm van aforismen (Sūtra's of Mantra's).
De gemiddelde omvang van deze Upaniṣads bedraagt slechts 15 Mantra's. Hoe
vreemd het ook mag klinken, buiten deze uitgave is voor zover bekend niets
over deze tien Upaniṣads te vinden. Mijn zoektocht naar mogelijke andere uitgaven is tot nu toe dan ook vruchteloos gebleven. Ook de zoektocht naar de oorspronkelijke brontekst in het Sanskrit op het Internet zoals bij Vedabase.io,
Sanskritdocuments.com, alsook directe vragen aan de bovengenoemde uitgever
hebben niets opgeleverd. Alleen van de Yogasāra Upaniṣad zijn er een tweetal
andere uitgaven te vinden die naar mijn vermoeden die eveneens aan die van
Swami Sivananda zijn ontleend.
De diepgaande kennis die in deze Upaniṣads wordt geopenbaard, de uitleg en de
door Swami Sivananda tevens toegevoegde praktische aanwijzingen zijn voor
mij aanleiding geweest deze uitgave in het Nederlands te vertalen.
De Vedāntasāra Upaniṣad behandelt de essentie van Advaita Vedānta ofwel nondualiteit. Śaṅkara heeft de essentie van Advaita Vedānta kernachtig in zijn werk
Brahmajñānāvalīmālā als volgt verwoord: "Brahman is werkelijk; de wereld is
een illusie; jīva is niet verschillend dan Brahman". Zij die met zelfonderzoek
bezig zijn met de vragen "wie ben ik, wat is de wereld en wat is mijn relatie tot
de wereld?" zullen in Advaita Vedānta hun weg vinden. De eerste stap voor de
realisatie van de werkelijkheid is het herkennen en je ontdoen van identificaties
met wat je niet bent, zoals het lichaam, de persoonlijkheid enz.. Dan blijkt wat
zich als de wereld voordoet uit niets anders te bestaan dan namen en vormen die
de werkelijkheid bedekken. Wanneer het individu respectievelijk de wereld van
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1. Yogasara Upaniṣad, 2. Vedantasara Upaniṣad 3. Siva gyanmarita Upaniṣad 4. Adwaitamrita Upaniṣad 5. Swaroopabodha Upaniṣad 6. Brahma rahasya Upaniṣad 7.
Brahma-anubhava Upaniṣad 8. Vichara-bindu Upaniṣad 9. Jyotir-bindu upaniṣad 10.
Ananda-bindu Upaniṣad.
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"The Ten Upaniṣads2" besproken door Swami Sivananda en uitgegeven door The Divine Life Society, Shivanandanagar, India, 2018, ISBN: 81-7052-097-5.
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hun bedekkingen bevrijd zijn blijft er alleen de ene werkelijkheid ofwel het ondeelbare alomvattende bewustzijn over. De staat van non-dualiteit.
Voor de belangstellenden heb ik aan deze Nederlandse vertaling tevens de Sanskrit tekst in Devanāgarī schrift en de transliteratie hiervan toegevoegd. In de
oorspronkelijke Engelse tekst zijn de Sanskrit woorden naar de fonetische klank
in het standaard Engelse alfabet weergegeven. In enkele gevallen heb ik deze
woorden in de juiste transliteratie weergegeven.
Uit het taalgebruik en zijn aanwijzingen heb ik de indruk dat Swami Sivananda
zich in de eerste instantie heeft gericht tot zijn leerlingen of tot hen die hun leven
voornamelijk aan spiritualiteit hebben gewijd. Desalniettemin bevat dit boek
voldoende aanwijzingen die ook voor de westerse zoeker (en huishouder) van
betekenis kunnen zijn.
De oorspronkelijke tekst bevat geen toelichtingen in voetnoten. Voor de lezers
die niet in voldoende mate vertrouwd zijn met sommige Sanskrit termen heb ik
een aantal toelichtingen in de voetnoten toegevoegd.
Harry Topman dank ik voor zijn assistentie bij de totstandkoming van de uiteindelijke vertaling.
Ferit Arav
Hengelo, mei 2019
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Vedāntasāra Upaniṣad
षानन्तमन्त्र
ṣānti mantra
ॐ वाङ्मे मिनस प्रनिनििा मिो मे वानि
प्रनिनििमानवरावीमम एनि ॥ वेदस्य म आणीस्थः
श्रिु ं मे मा प्रहासीरिेिािीिेिारात्रान्सन्दिाम्यृि ं
वनदष्यानम सत्यं वनदष्यानम ॥
िन्मामवि ु िद्वक्तारमवि ु अवि ु मामवि ु
्
वक्तारमवि ु वक्तारम ॥
ॐ शानन्तः शानन्तः शानन्तः ॥
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Moge mijn spraak rusten in de geest.
Moge mijn geest rusten in de spraak.
Moge U aan mij geopenbaard worden.
Mogen jullie beide voor mij dragers van de Veda zijn.
Moge dat wat door mij gehoord is nooit verdwijnen.
Om, vrede, vrede, vrede.

yṛ ṃ
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वेदान्तसार उपनिषद ्
Vedāntasāra Upaniṣad
Mantra 1

प्रपंिोऽयं नमथ्या। स के वलं नतिभनसकः।
जीवः सनििािदब्रह्मणोऽनभन्नः।
ु मिाः प्रणवं ध्यायि ्
साििििष्टु येि सन्नद्धो यक्त
् त्वमनस।
्
आत्मािमनिराद ् द्रक्श्यनस। यत्माि िि
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1. De wereld is onwerkelijk. Het is puur verschijning.
De Jīva is gelijk aan Sat-Cit-Ānanda Brahman.
Toegerust met de vier vereisten3.
Mediteer met gevoel op de klank Om,
En realiseer jezelf onmiddellijk dat ik Dat ben.
Wanneer onwetendheid (ajñāna) is verdreven, schijnt alleen het werkelijke Zelf in
zijn ware staat. Wat je ook ziet is als een luchtbegoocheling in de woestijn. De objecten hebben een begin en een eind. De wereld is in zijn oorzaak betrokken, de
Mula Prakṛti (causale substantie) of Avyaktam (het ongemanifesteerde), tijdens de
kosmische Pralaya (oplossing). Wanneer goud gezuiverd wordt door vuur in een
smeltkroes en de slak aan het oppervlak verwijderd wordt, verkrijgt het zijn natuurlijke gele pracht. Vanwaar deze glans? Is het inherent aan het goud zelf of is het
veroorzaakt door het vuur? Deze gele pracht is vanwege de natuurlijke glans van
goud. Het vuur dient daarbij alleen als instrument. Het goud straalt uit zichzelf en er
wordt geen nieuwe glans aan toegevoegd. Als de glans aan het vuur te danken zou
zijn, zou ook een steen blootgesteld aan vuur gaan glanzen. Dat is niet het geval.

3

1) Onderscheid tussen het eeuwige en het voorbijgaande (viveka,) 2) Onthechting
(vair gy ), 3) De zes deugden: Kalm te (ś
), zelfbeheersing (dama), volmaakte zelfbeheersing (uparati), verdraagzaamheid (titik ), geloof (ś dd ), en in-het-Zelfgevestigd-zijn (
d
) , 4) Verlangen naar bevrijding (mumuk u ). Zie
Vivekacūḍāmaṇi 18-27 en Tattvabodha 1.1-1.5 van Śaṅkara.
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Dit uit zichzelf stralende Ātman, die verschillend van de vijf sluiers is, die de stille
getuige van de drie staten4 is, die onveranderlijk, zuiver, eeuwig, ondeelbaar, alomvattend, op zichzelf bestaand, een belichaming van vrede, gelukzaligheid en kennis
is, moet als je eigen Zelf gerealiseerd worden.
Dat wat van dezelfde natuur is en niet aangedaan wordt door wat dan ook tijdens de
drie perioden van tijd, is Sat (absoluut bestaan). Sat alleen bestond voorafgaand aan
de evolutie van dit universum. Toen duisternis over duisternis rolde tijdens de kosmische oplossing, bestond alleen Sat. Cit is dat wat zichzelf en anderen kent. Het
straalt uit zichzelf en verlicht intellect, zon, maan, sterren en andere objecten. Het is
absoluut bewustzijn. Ānanda is puur gelukzaligheid.

Mantra 2

े िम।् जीनविनमदं
अहद्वमयस्य ैब प्रपंिः सर्मम ल
ु
ु
प्रनिद्वयस्य
क्रीडा शनररनमदं निमेषन्नयावस्थायो बद्ु षदः।
ु श े - नवभवनिकार - प्रख्व्यानवख्यानिग्रहदारात्मजाः
सह्वत्क्
स्वप्नप्रायाः उिन्द्र
ै जानलका नवडम्बिाः।
नशनलन्ध्रवत्ते ि निरस्थानयिाः।
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2. Deze wereld is een marktplaats voor twee dagen.
Dit leven is een spel voor twee seconden.
Dit lichaam is een luchtbel voor drie seconden.
Vrienden, natie, weelde, macht, naam, faam, huis, echtgenote en zoon,
Zijn als dingen in een droom of de show van een jongleur.
Ze zijn vergankelijk en tijdelijk zoals een paddenstoel.
Het nietige schijnt als iets groots. Het vergankelijke schijnt als eeuwigs. Het onzuivere lichaam gaat voor het zuivere Zelf. Pijn wordt voor plezier aangezien. Iets onbewusts wordt voor het bewuste Zelf gehouden. Mensen sterven voor schimmige
speeltjes van naam en faam. Ze klampen zich vast aan het onreine lichamen. Ze
bewegen zich in begoocheling rond in deze wereld als gevolg van de illusoire kracht
van Māyā. Māyā's bekoring is onweerstaanbaar.
4

Waken, dromen en diepe slaap.
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In Bhagavad Gītā VII.25-27 staat: De onwetenden stellen zich Mij, de Ongemanifesteerde Geest, voor alsof Ik in werkelijkheid in menselijke vorm was. Zij begrijpen
niet dat Mijn Opperste Aard onveranderlijk is en zeer uitnemend. Ik ben niet zichtbaar voor allen, want Ik ben omhuld door de Illusie van de Verschijningsvorm
(Maya). Deze misleide wereld kent Mij niet als de Ongeborene en de Onvergankelijke. Ik ken, O Arjuna! alle wezens in het verleden, het heden en de toekomst; maar zij
kennen Mij niet. O dappere Arjuna! De mens leeft in een sprookjeswereld, misleid
door de begoocheling van elkaars tegengestelde gewaarwordingen, verblind door
begeerte en afkeer."
Mithya-drshti (de visie dat de wereld onwerkelijk is) brengt Vairāgya teweeg, de
onttrekking aan van de Indriya's (zintuigen), en veroorzaakt de vernietiging van de
Vāsanā's (latente neigingen). Het belemmert de naar buiten gerichte tendenties van
de geest en leidt de aandacht naar binnen (Antarmukha Vṛtti). Wanneer ook je geest
onrustig is, geef de geest de suggestie: "O geest, waarom stoor je jezelf zoveel? De
wereld is een lange droom. Denk aan de onsterflijke Ātman, de bron van alles." Je
zult onmiddellijk opluchting en grote vreugde ervaren.

Mantra 3

िविीिनमव क्षीरे सोऽयमात्मा सवमजीवेष्वन्तलीिः।
ु
िेषां सक्ष्मदनशम
िां स गोिरो भवनि ये निममल निनशिप्रशस्तबद्धु यो ये ि निरन्तरगम्भीरध्यािव्रिपरायणाः।
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3. Het Zelf is verborgen in alle wezens zoals boter in melk.
Hij wordt gezien door zieners die begiftigd zijn
Met zuiver, scherp en subtiel intellect,
En door hen die constant diepe meditatie beoefenen.
De geest van de wereldse mens is grof. Die is ongeschikt voor concentratie en zelfbeschouwing. Sattvische (pure) geest is kalm, scherp en verfijnd. Rajasische (driftige) geest is rusteloos en turbulent. Het prikkelt het lichaam en de zinnen en maakt
die ontvankelijk voor uitheemse invloeden. Zoals een [olie]lamp op een afgeschermde plek niet flikkert, zo is ook de geest van een verfijnde ziener nogal bestendig en één-puntig gericht. Je zal de geest moeten aanscherpen door dagelijkse beoefening van meditatie. Je zal de geest op verschillende manieren onder discipline
moeten brengen. Je moet niet ontmoedigd worden als je pogingen niet slagen. Je zult
geleidelijk aan kracht verwerven. Beheersing van een vāsanā (subtiele wens of laten-
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te neiging) of een Vṛtti (gedachte golf)5 zal je helpen een andere vāsanā of Vṛtti te
beteugelen. Je zult een engelengeduld en doorzettingsvermogen moeten hebben.
Spirituele praktijk bestaat uit de constante herhaling van hetzelfde idee of gedachte
ten aanzien van een zeker object of gedachte. Regelmatige meditatie is een sine qua
non. Je moet meditatie oefenen op dezelfde plaats, in dezelfde kamer, in dezelfde
houding, op een bepaalde tijd, met een bepaalde Bhava (gevoel of innerlijke houding). Dan zullen er geen moeilijkheden zijn concentratie en meditatie. De geest zal
meteen zonder de minste moeite in de meditatieve sfeer treden. Meditatie zal dan
een gewoonte worden. Na een tijdje zal meditatie de opperste vreugde brengen,
hoewel het in het begin onaantrekkelijk kan lijken. Door mediteren alleen kan je de
oceaan van Saṁsāra doorkruisen. Degene die de heerlijkheid van meditatie heeft
geproefd zal nimmer weer voldoening in zintuiglijke objecten vinden. Meditatie
verheft de mens. Meditatie leidt tot zelfrealisatie. Meditatie vernietigt de drie kwellingen6, de vijf beproevingen (kleśa's)7, en de drie karma's8. Meditatie geeft enorme
innerlijke sterkte, opperste vreugde en een onverstoorbare vrede.

Mantra 4

िायमात्मा नववादेि लभ्यः
ु ा ि बहुक्षिु िे ।
ि वैदुष्येण ि बद्ध्य
ि एवैि ं लभिे यस्य प्रकन्नं मिः येि
निगृहीिािीनन्द्रयानण।
ु ः।
यश्च नित्यं प्रनणध्याियक्त
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Voor de uitvoerige uitleg van de betekenis van Vṛtti raadpleeg Yogasāra Upaniṣad.
Deze kwellingen zijn: 1. ‘ d y
k ’: psychisch-fysische kwellingen zoals angst en
pijn; 2. ‘ d d k ’: kwellingen teweeggebracht door niet-menselijke wezens en natuurrampen; 3. ‘ d b u k ’: kwellingen teweeggebracht door soortgenoten (mensen).
7
Onwetendheid, egoïsme, gebondenheid, haat en gehechtheid aan leven (S.S.)
8
Karma betekent ‘handeling’ of ‘actie’ en dus het scheppen van een oorzaak die onvermijdelijk tot een effect zal leiden. Er worden drie soorten k
’ onderscheiden: (1)
sañcitakarma: de som van karma’s uit handelingen in voorbije levens die in toekomstige
levens vrucht zullen dragen, (2)
bd k
: dat deel van sañcitakarma dat voorbestemd is in het huidige leven vrucht te dragen, en (3) g
k
: nieuw karma opgedaan in het huidige leven, dat overgedragen wordt naar toekomstige levens.
6
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4. Deze Ātman kan niet worden verkregen door
Gesprekken, geleerdheid, intelligentie of veel horen.
Hij die over een kalme geest beschikt, zijn zinnen bedwongen heeft,
En dagelijks diep mediteert, bereikt zelfrealisatie gemakkelijk.
Gesprekken en debatten resulteren in vijandigheid en mentale onrust. Veel energie
wordt verspild en niets wordt er door gewonnen. Iedereen wil zijn geleerdheid tonen. Ten slotte eindigen alle partijen in onenigheid. Een echte aspirant zal nimmer
deelnemen aan discussies of debatten. Hij zal zich in onophoudelijke meditatie wijden. Plaatsen waar dergelijke twistgesprekken plaatsvinden zal hij mijden. Voor de
realisatie van Ātman is ook veel studie van de Veda's en andere geschriften nodig.
Voor zelfrealisatie zijn grote intelligentie en herinneringsvermogen eveneens noodzakelijk.
Je moet een kalme en vredige geest hebben; dit is de meest belangrijke kwalificatie.
Als je niet over sereniteit beschikt is meditatie niet mogelijk. Sereniteit is een zeldzame deugd. Het wordt verkregen door de uitroeiing van de Vāsanā's. De aspirant
die begiftigd is met sereniteit geniet van de kalme vrede van de geest. Hij heeft immense spirituele kracht in zich. Hij wordt niet verontrust door ongunstige omstandigheden. Zoals de kalme oceaan zonder golven is, zo is ook is de geest volmaakt
kalm wanneer alle Vāsanā's zijn uitgeroeid. Beheersing van de zinnen is eveneens
een hulpmiddel bij de ontwikkeling van sereniteit. Wanneer sereniteit in de geest
overheerst, zal de meditatieve stemming vanzelf komen. Sereniteit is een Sattvische
deugd. Meditatie dient regelmatig plaats te vinden. Alleen dan zal Nishtha (in het
Zelf gevestigd zijn) of Samādhi snel volgen.

Mantra 5

ु ःु सन्नि
ु ैयमवनसिेि मिसा सत्संकल्पः
यस्त ु ममु क्ष
सदािारो नवशद्धु शीलः संयिेनन्द्रयः शान्तो दान्तः
ु ।
स दीर्घेणनवनिन्नेि प्रनणिािेि ब्रह्म समश्निे
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5. De edelmoedige aspirant met een serene geest,
Die zuiver denkt en handelt, die begiftigd is met juist gedrag,
Die zijn zinnen onder controle heeft, die beheerst en kalm is,
Kan Brahman verwerven door constante en langdurende meditatie.
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In deze mantra wordt de belangrijkheid van een rechtvaardig leven en moreel gedrag
(Sadācara) benadrukt. Meditatie is niet mogelijk zonder de beheersing van de zinnen. Als de zinnen in beroering zijn zal de ook geest in een geagiteerde staat verkeren. Die zal op een door alcohol dronken geworden aap lijken. Die zal op een woeste
olifant lijken. De geest zal echter geleidelijk sereen worden wanneer de slechte gedachten uitgeroeid zijn door rechtvaardig leven en juist gedrag. Je moet geloften
afleggen zoals: "Ik zal de gevoelens van anderen niet kwetsen, Ik zal tot elke prijs de
waarheid spreken. Ik zal vanaf vandaag af vergevingsgezindheid en celibaat beoefenen. Ik zal mijn vrouw vanaf vandaag als mijn moeder behandelen. Ik zal de samenleving dienen met Atma-bhava (de kenner van het Zelf)."
Wees niet toegeeflijk aan je geest. Je moet hem dagelijks intomen door middel van
krachtige disciplines. Zijn activiteiten moet je zeer nauwkeurig in de gaten houden
door waakzaam naar binnen te kijken. Je moet zelfanalyse toepassen en voor je naar
bed gaat op alle activiteiten van de dag terugkijken. Je moet dagelijks een spiritueel
dagboek bijhouden. Dit zal de geest met kracht beteugelen. Je moet jezelf zelfkastijding opleggen door af te zien van 's nachts voedsel te nemen en in aanvulling van je
normale routine vijftig extra Mala's9 van japa10 te doen. Alleen als je strenge methoden toepast is er hoop op snelle vooruitgang en een spoedige spirituele ontwikkeling.
Heer Buddha deed strenge Tapas (boetedoening) in het Uruvala woud. Heer Jezus
heeft zware beproevingen meegemaakt in de periode die ons onbekend is. Smartha
Ramdas beoefende japa met de Ram-mantra (Śrī Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram)
staande in water gedurende ettelijke maanden. De Tibetaanse monniken sluiten zich
gedurende ettelijke maanden in een cel op waarbij voedsel door een kleine opening
in de muur wordt verstrekt. Alleen door Tapas (zelf opgelegde beproevingen) kan de
onrustige geest naar behoren onder beheersing worden gebracht. Maar Tapas mag
niet van de tamasische vorm zijn. Intelligente methoden dienen te worden toegepast.
Tapas is concentratie. Tapas is de beheersing van de zinnen (Indriya's). Tapas is
meditatie. Tapas is kennis van het Zelf. De beoefenaar van Tapas heeft een gloed als
vuur op zijn gezicht. Deze gloed is het gevolg van het spirituele vuur van de goddelijke vlam die binnenin brandt.

Mantra 6

ित्त्वमनस - वाक्यार्नम िन्तिमेवान्तरंगसाििमात्मबोर्घस्य।
tattvamasi -
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Rozenkrans van 106 kralen.
Herhaling van een goddelijke naam of mantra.
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6. Meditatie op de juiste betekenis van 'Tat Tvam Asi' Mahāvākya
Is de directe Antaranga Sadhana (innerlijke leiding) naar zelfrealisatie.
De leer de grote uitspraak 'Tat Tvam Asi' (Dat zijt Gij) heeft drie aspecten: 1) Samanadhikarna of coördinatie (nevenschikking), 2) Viseshana-Viseshya Bhava, het definitieve, en 3) Lakshya-Lakshana Bhava, de connotatieve of bijbetekenis. In (de illustratie) "Sah Ayam Devadattah11 – 'Dit' is 'Dat' Devadatta – zeggen we zoiets wanneer we iemand die voor ons staat herkennen die we vroeger gekend hebben. Hier
duiden de woorden 'Dit' en 'Dat' het lichaam of de verschijningsvorm aan van dezelfde persoon Devadatta. Op dezelfde manier beduiden in de Mahāvākya 'Tat Tvam
Asi', 'Dat' en 'Gij' beide alleen dat absolute bewustzijn of Para Brahman, dat gemeenschappelijk is voor de begrippen 'Dat' en 'Gij'. Dit is Samanadhikaranya, ofwel
de gemeenschappelijke bestaansgrond.
In de uitspraak - 'Dit' is 'Dat' Devadatta -, staat 'Dat' voor de persoon die eerder ergens in het verleden was gezien. Dat is een begrip uit het verleden. 'Dit' slaat op de
persoon die nu voor ons staat. Dat is een begrip in het nu. Wanneer deze twee uitspraken aan elkaar gelijk worden gesteld door het woord 'is', op dezelfde wijze, dient
het idee 'Dat' toegekend te worden aan 'Tat' (in de uitspraak 'Dat zijt Gij') dat verwijst naar het oneindige bewustzijn, én, 'Dit' aan het woord 'Tvam' dat naar de persoon (jīva) en omgekeerd. Dit is Viseshana-Viseshya Bhava, of kwalificatorgekwalificeerde relatie.
Toen Devadatta in 1920 in Delhi werd gezien, droeg hij een broek en een hoed.
Maar in 1937 droeg hij een dhoti en een doek toen hij gezien werd in Brindavan.
'Dat', toegerust met een bepaalde kleding zoals gezien toen op een bepaalde plek
(Delhi) kan niet geheel dezelfde zijn als 'Dit', uitgedost in andere kleding, zoals
vervolgens gezien in Brindavan. Men moet de uiteenlopende attributen zoals kleding, plaats en tijd achterwege laten om de identiteit van de persoon, die deze attributen erop nahoudt, te achterhalen. Op dezelfde wijze moeten we in 'Dat' de alomtegenwoordige Īśvara (de Heer), en 'Gij', het individu, de inconsistente attributen
achterwege laten en het Absolute Bewustzijn aanschouwen dat het gemeengoed in
beide is. Wanneer de bedekkingen (Upādhi) op de jīva (individu) en op Īśvara (de
Heer) verwijderd worden, blijft de bestaansgrond van beide, Para Brahman alleen,
over. Dit is Lashya-Lakshana Bhava, ofwel Jahad-Ajahad-Lakshana of Bhaga-Tyaga
Lakshana, wat 'deels verlaten' en 'niet deels verlaten' betekent12.

11

Devadattah: staat voor een gewone naam zoals Kees of Pieter.
Voor een heldere uitleg van dit eliminatieproces raadplaag Vivekacūḍāmaṇi,
Vākyavṛtti of Svātmanirūpānam van Śaṅkara.
12

12
Mantra 7

लयनवक्षेपकषायरसास्वदाश्चत्वारोऽन्तराया आत्मबोिस्य।
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7. Slaap, projectie [door de geest], neigingen en
[Tijdelijke] smaak van gelukzaligheid
Zijn de vier belangrijke obstakels
Die de ervaring van het Zelf in de weg staan.
Laya is slaap. De geest die teruggetrokken is van zintuiglijke objecten treedt in slaap
(Laya) vanwege de kracht van oude Saṁskāra's van diepe slaap. De aspirant dient
zijn geest op het Zelf te fixeren door niet toe te geven aan dat de geest in slaap valt.
Hij moet immer waakzaam zijn. Wanneer ondanks je krachtige pogingen slaap
overheerst, zul je achter de oorzaken daarvan moeten zien te komen en die vervolgens elimineren. Daarna moet je weer gaan mediteren. Slechte spijsvertering, zwaare
voedsel, te veel wandelen of onvoldoende slaap in de nacht zijn de oorzaken die
bijdragen aan het in slaap vallen tijdens meditatie. Als je bij gelegenheid gedurende
de nacht niet goed hebt geslapen, kan je de volgende dag 's middags een korte rust
nemen. Maar maakt er geen gewoonte van overdag te slapen. Slechte spijsvertering
kan op deze wijze verholpen worden. Overbelast je maag niet. Oefen Mitahara (matiging in eten). Sta op wanneer je maag voor driekwart vol is als er de neiging is om
meer voedsel op te nemen. Je kunt de maag trainen. Zie ook af van te veel lopen.
Het beoefenen van Prāṇayama heft het slapen op.
De geest die uit de slaap is gehaald kan niet weer in meditatie treden. Hij zal in de
wakende staat telkens en telkens aan zintuiglijke genot denken en strijden om ze te
bereiken als gevolg van de kracht van Saṁskāra's. Dit is Vikshepa, ofwel impulsen
van de geest. Je moet de geest steeds opnieuw van de objecten terugtrekken door
gebruik te makend van het onderscheidingsvermogen (viveka) en van zelfonderzoek
(vichara). Je moet je oefenen in Badha-Drishti (visie van ver-nietig-en); Deze wereld
bestaat nimmer, Mithya-Drishti (visie van onwerkelijkheid); Deze wereld is onwerkelijk, Dosha-Drishti (visie van gebrek); Zintuiglijk genot is de grondoorzaak van
menselijk ellende. Je moet Vikshepa uitroeien met gebruik van de bovengenoemde
methode en daarna telkens en telkens weer meditatie beoefenen. Net zoals een vogel
die door een havik achterna wordt gezeten zijn toevlucht in beschutting zoekt maar
deze weer verlaat als de kust veilig is, zo ook richt de geest zich naar buiten om bij
zintuiglijke objecten rond te dwalen omdat die het moeilijk vindt in de uiterst subtiele Ātman te rusten. Deze naar buiten gerichte neiging of Vṛtti van de geest wordt
Vikshepa genoemd.
Wanneer de geest, na het uitroeien van Laya (slaap) en Vikshepa (projectie) naar
binnen keert, weigert deze in diepe meditatie te duiken. Door de kracht van sterke en
verborgen Vāsanā's en sterke Raga (gehechtheid), raakt de geest gehecht aan objec-
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ten. Het is ondergedompeldt in bedroefdheid. De geest in nu éénpuntig gericht. Deze
staat mag echter niet misverstaan worden als Samādhi. Dit is Kashaya. Dit is Manorajya; het bouwen van luchtkastelen. De geest denkt aan de echtgenote, zoon en
weelde. Dit is Bahya-Raga (externe gehechtheid). Het denkt aan het verleden en
maakt plannen voor de toekomst. Dit is Antar-Raga (interne gehechtheid). Om Kashaya te niet te doen kan je dezelfde methoden gebruiken als die voor het uitroeien
ven Vikshepa.
Bahya Visheyakara Vṛtti (gedachte van zintuiglijke objecten) is Vikshepa (projectie). Deze Vṛtti die oprijst ten gevolge van de kracht van Saṁkara's van innerlijke
wensen is Kashaya (onzuiverheid, smet). Kashaya simuleert Samādhi; je moet zeer
zorgvuldig zijn om ze uit elkaar te halen.
Bij de vernietiging van Vikshepa manifesteert Savikalpa Samādhi (Opperste - bewustzijn met de triade van kenner, kennis en het gekende) zich onmiddellijk. Dit is
Rasasvada, een obstakel voor het realiseren van Nirvikalpa Samādhi (Absolute Opperste bewustzijn). De heerlijkheid van Rasasvada staat gelijk aan de opluchting van
een lastdrager bij de bevrijding van zijn last op zijn hoofd, of bij het doden van een
slang die een enorme verborgen schat bewaakt. Alleen bij het tot zich nemen van de
schat ervaart hij de hoogste gelukzaligheid. Zo ook, wanneer de aspirant de gelukzaligheid van Nirvikalpa Samādhi proeft, heeft hij de hoogste punt bereikt. Het doden
van de slang staat voor de uitroeiing van Vikshepa.

Mantra 8

यावन्मिः स्पृहयिे शोिनि म्लायिे िावदनिवृत्तबन्धिम।्
मु म।्
यदा ि ु निःस्यृहं नवगिशोकं वीिम्लानिनवकासं िदा बन्धनिमक्त
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8. Er is gebondenheid wanneer de geest iets wenst,
Om iets treurt of zich ongelukkig voelt.
Er is bevrijding wanneer de geest niet wenst, niet treurt
En zich niet gelukkig of ongelukkig voelt bij wat dan ook.
De geest is de oorzaak van gebondenheid én bevrijding. Een door Rajas of hartstocht
in beslag genomen geest leidt tot gebondenheid. Een geest vol Sattva leidt tot bevrijding. Alleen diegene die zich met het lichaam heeft geïdentificeerd is begerig
naar zintuiglijk plezier. Hoe kan iemand die vrij is van het idee het lichaam te zijn,
begerig zijn? Daarom is de neiging aan zintuiglijke objecten te denken werkelijk de
oorzaak van gebondenheid en hergeboorten.
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Bij dageraad verdwijnen duisternis en zijn talrijke verborgen kwaadaardigheden. Zo
ook, wanneer het Zelf wordt gerealiseerd is er noch gebondenheid noch ellende. Als
men zijn werkelijke natuur vergeet ontstaat er begoocheling. Uit begoocheling rijst
zelfzucht op. Daarop volgt gebondenheid leidend tot ellende en alle soorten narigheid. Als de geest, hoe onbeduidend dan ook, zijn transparantie verliest en zich op
objecten richt, zakt het dieper en dieper, net als een tennisbal die op een trap wordt
losgelaten trede na trede naar beneden valt en uiteindelijk in een diepe put terechtkomt.
Wat daarop volgt is de keten van gebondenheid; uit onwetendheid komt gebrek aan
onderscheid; uit gebrek aan onderscheid zelfzucht of Abhimana; uit zelfzucht (egoïsme) liefde en haat; uit liefde en haat handeling of karma; uit handeling belichaming of het aannemen van een stoffelijk lichaam; uit belichaming ellende. Als je vrij
van ellende wil zijn, moet je afstand doen van je lichaam; om je van het lichaam te
bevrijden moet je alle zelfzuchtige handelingen staken; om alle zelfzuchtige handelingen te staken moet je afstand nemen van liefde en haat (Raga-Dvesha); om van
liefde en haat vrij te zijn dien je egoïsme af te zweren; om egoïsme af te zweren
moet je leren onderscheid te maken tussen het Zelf en het niet-Zelf; om het vermogen tot onderscheid (rede) te ontwikkelen moet je onwetendheid (Avidya) uitroeien;
om onwetendheid uit te roeien moet je het Zelf kennen. Er is geen andere weg om
aan deze keten te ontsnappen.
Mantra 9

्
मिसः कृ त्स्नािां कल्मषाणां यपोहाददवीयाि मोक्षः।
रागोद्वेगयोः निःशेषियोन्मूलिमेव मिषः कल्पषयपोहः॥
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9. Bevrijding (Moksha) betekent niets anders dan
De vernietiging van onzuiverheden in de geest.
De geest wordt zuiver wanneer
Alle wensen en angsten uitgeroeid zijn.
Moksha is vrijheid, onafhankelijkheid en volmaaktheid. Een wens is de vijand van
Moksha. Het bindt de mens aan het wereldse wiel (Saṁsāra) van geboorte en dood.
Het is de grondoorzaak van het menselijk lijden. Je moet afstand doen van alle verlangens. Zorg dat je die onvergelijkbare zetel, waar alle illusies van pijn en plezier
en andere ongelijksoortigheden verdwijnen, bereikt. Wanneer je door zelfonderzoek
aan het licht van ware kennis (Jñāna) deelachtig wordt, is Moksha bereikt. Ontwikkel aanhoudende onthechting (Vairāgya) in gezelschap van wijze mensen. Bestudeer
boeken over Jñāna Yoga. Ontwikkel Sattvische kwaliteiten. Leid een leven in verbondenheid met het Zelf. Dan zal alle leed ophouden. De som van het in alle drie de
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werelden genoten plezier is niets in vergelijking en met de gelukzaligheid van
Moksha of Zelfrealisatie.
Alleen een goed getrainde geest beschikt over de middelen om de hoogste staat van
Moksha te realiseren. Het moet gevuld zijn met zielsontroerende sublieme inzichten
over Brahman. Spiritueel onderzoek moet daar een onafscheidelijk deel van uitmaken. De onafgeleide staat van de geest, waarin noch ik noch iets anders bestaat en
alle zintuiglijke genietingen van de wereld volledig verlaten zijn, dient te worden
erkend als het pad dat naar Moksha leidt. Dat wat Moksha genoemd wordt staat
noch in de berg Kailasa noch in Svarga (de hemelse wereld). Slechts het uitdoven
van de bedrieglijke geest, waarmee alle wensen zijn vernietigd, voorziet in de ware
staat van Moksha.
Zolang de geest niet is vernietigd, eveneens tot die tijd zijn de verlangens niet vernietigd; zolang als de verlangens niet zijn vernietigd, tot die tijd is ook de geest niet
vernietigd. Ze zijn net als zaad en spruit. Zo lang zelfkennis is niet verkregen, is ook
de geest niet vernietigd; zo lang de geest niet is vernietigd, is ook Atma-Jñāna of
Moksha niet verwerkelijkt. Zo lang de verlangens zijn niet vernietigd, is ook AtmaJñāna niet verwerkelijkt; zo lang Jñāna is niet verwerkelijkt zijn ook de verlangens
niet vernietigd. Daarom zijn deze drie – het dagen van Atma-Jñāna, de vernietiging
van de geest en de uitroeiing van verlangens – allen onderling afhankelijk.
Mantra 10

यर्ा र्घिाकाशोऽन्तःस्थलशिु गन्धेि ि नलप्यिे।
िद्वदात्मा संपक्त
ृ ोनप ि नलप्यिे नवषयदोषेण॥
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10. De ruimte in de pot wordt niet aangetast
Door de geur van knoflook in de pot.
Zo ook wordt de pure Ātman niet aangetast
Door de eigenschappen van opleggingen.
Plezier en pijn, deugd en ondeugd, Raga en Dvesha (hartstocht en afkeer) zijn de
Dharma's (karakteristieken) van de Anṭaḥkarana (interne orgaan). Ze behoren niet
tot de ziel of Ātman. Ātman is immer puur. Nimmer gebonden (Nirlipta, Asakta,
Asanga). In de Mundaka Upaniṣad staat (III.1): "Twee onafscheidbare gevederde
metgezellen zijn in dezelfde boom neergestreken. De ene voedt zich met de kostelijke
vruchten. De andere proeft niets maar kijkt eenvoudigweg toe als een stille getuige."
Hier staat de boom voor het lichaam. Een van de vogels staat voor de jīva (individu)
en de andere voor Brahman. Fruit vertegenwoordigt de vruchten van Karma (gevolg
van vroegere handelingen), dat is plezier en pijn. Omdat ruimte uiterst subtiel is kan
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het niet door de geur van knoflook besmet worden, zo ook kan Ātman die uiterst
subtiel is (Atmasukshma) niet door plezier en pijn geraakt worden. Ātman staat als
een stille getuige of toekijker. In Bhagavad Gītā staat (XIII.33,32): "Zoals ruimte,
hoewel overal aanwezig, toch vanwege zijn subtiliteit onaangetast blijft, zo behoudt
het Zelf zijn zuiverheid onvermengd, hoewel Het in alle vormen aanwezig is.","Het
ll
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Onvergankelijk; hoewel Het binnen in het lichaam is, handelt Het toch niet, noch
ook wordt Het aangetast door actie."
Plezier en pijn zijn twee modificaties (Vṛtti's) van de geest. Het zijn mentale creaties. Het is dus allemaal zeer betrekkelijk. Dat wat de ene plezier geeft, doet pijn aan
een ander. Een ui geeft sommigen plezier en anderen pijn. Sommigen walgen van de
aanblik en de geur van een ui. Sommigen verheugen zich al bij het zien van een ui
en eten gulzig vele borden begerig leeg. Die wijze die zich met de stille getuige of
met het Opperste Onvergankelijke Zelf vereenzelvigt en als een toekijker de mentale
veranderingen gadeslaat, geniet opperste vrede en oneindige gelukzaligheid.

Mantra 11

ु स्तम्बनमवोद्धृत्यात्मािं
आत्मािात्मनववेकद्वारा पंिकोशेभ्यो मल
्
ु
िनिि नवद्योिमिे
नवलीिः स्वे मनहनि निराकुले प्रनिनष्विो भयाः।
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11. Onderscheid het Zelf van het niet-Zelf en verwijder de vijf sluiers13,
Zoals een grasspriet van zijn schede wordt ontdaan.
Vereenzelvig je met het uit zichzelf stralende Zelf,
[En] verwijl nu in je eigen luister en vrede.
Hoe kan het lichaam, dat opgebouwd is uit vlees en been, dat vol viezigheid en
hoogst onzuiver is, het uit zichzelf stralende Zelf (Ātman) zijn, de Kenner en Getuige die er immer verschillend van is. Dit lichaam is een product van voedsel. Het
leeft door voedsel en sterft zonder voedsel. Het verandert voortdurend. Het is onbezield [kan niet uit zichzelf handelen]. Er is geen lichaam voorafgaand aan de geboorte noch naderhand na de dood. Het houdt slechts kortdurend stand. Zelfs als bepaalde ledematen van het lichaam geamputeerd en verwijderd zijn blijft het in leven.
Wanneer Prāṇa (levensadem) ophoudt blijft het liggen als een blok hout. Mensen
schuwen het benaderen van een dood lichaam. Ze willen er zo snel mogelijk van af.
Ze kunnen de misselijkmakende stank van een ontbindende lichaam niet verdragen.
13
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Het intelligente Zelf is volkomen verschillend van het stoffelijke lichaam. O dwaze
mens! Geef identificatie met het lichaam op. Verheerlijkt dit stoffelijke lichaam niet.
Word geen volger van Virochana (een preker van demonische filosofie). Je zult
geruïneerd worden. Vereenzelvig je met de onvergankelijke Ātman, het Zelf van
allen, de stille getuige van de handelingen van alle geesten en wees gelukkig.
Het lichaam is een oplegging aan het Zelf. Deze oplegging is de grondoorzaak van
hergeboorten en alle ellende. De gebondenheid aan deze oplegging is door jou geschapen en door niets anders. Je hebt zelf de zelfhypnose teweeggebracht. Dehypnotiseer jezelf nu en wordt vrij. De sluiers van lichaam, levenskracht, denken, intellect
en gelukzaligheid zijn alle voortbrengsels van onwetendheid. Ze zijn inert oftewel
onbezield. Ze zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Ze hebben een begin en
een eind. Gooi ze weg net zoals je een oude kledingstuk wegdoet en vereenzelvig je
met de pure Saccidānanda Ātman, de bewoner van alle harten. Alleen dan voel je je
vrij en gelukkig.
Mantra 12

स्वे मनहनि सनिदािन्दस्वरुपे प्रनिष्िस्य िषेः ि नकं निद ्
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12. Er is geen veraf noch dichtbij,
Noch binnen noch buiten, noch grof noch subtiel,
Voor de wijze die vertoeft in zijn eigen
Sat-Cit-Ānanda Svarupa, oftewel zijn eigen luister.
Afstand, ruimte, binnen en buiten, zijn slechts mentale creaties. Hoe kan in die alomvattende, alles doordringende, homogene Ātman sprake zijn van binnen en buiten? Binnen en buiten zijn relatieve uitdrukkingen met betrekking tot het lichaam.
Ātman (het Zelf) is noch grofstoffelijk noch subtiel. Er zijn ontelbare Sakti's [krachten] of potenties in Brahman. Door hun speelse gedrag veroorzaken zij gebondenheid en bevrijding. Deze Sakti's zijn: Ichha (wil) Sakti, Moha (begoocheling) Sakti,
Kala (tijd) Sakti, Niyat (beheersing) Sakti, Jñāna (wijsheid) Sakti, Kriya (handeling)
Sakti, Kartru (doenerschap) Sakti, Akartru (niet-doenerschap) Sakti enz..
In Yoga Vāsiṣṭha (een monumentaal werk over de Vedantische filosofie) staat: "Deze wereld schijnt te zijn, ook al is het er in werkelijkheid niet. W , V
der
Grote Soberheid, dat dit werkelijk niets anders is dan weerspiegeling. Weet ook dat
Jñ
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Chaitanya (bewustzijn), dat alles overstijgt, manifesteert zich als dualiteit en het
zichtbare. Ond
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g d htevorming tot stand brengen. Het idee 'ik' zal ook het idee van tijd, ruimte en andere
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potenties in zijn gevolg meeslepen. Onder deze omstandigheden zal het begrip Jī
oprijzen. Gelijktijdig hiermee zal er Buddhi (vermogen tot onderscheid, rede) in
onwetende zielen oprijzen. In verbondenheid met de potenties van geluid, handeling
Jñ , z l d ze gemeenschappelijke entiteit op het ene moment herinnering
tot stand brengen en op een ander moment Manas [denkvermogen] om het zaad van
d b
S k l (g d
) w d . Dat is wat het 'Puryashtaka lichaam'
wordt genoemd14. E w d g z gd d d d z l
w d
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neemt Manas ontelbare vormen aan. Dit alleen, de vorm van Akasha [ruimte] aannemend, b g P kṛ
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l
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Mantra 13

ु स्य
स्वनिन्नात्मनि प्रनिबद्धु स्य लीिस्य ि परब्रह्मनण जीवन्मक्त
ु त्रट्य
ु नि। दृ्यदशमि े द्र्ष्ष्टनर निमज्जिः॥
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13. Bij de Jīvanmukta15 die zijn eigen Zelf heeft gerealiseerd
En zich heeft vereenzelvigd met de Opperste Brahman,
Is de Triade 'ziener, zien en geziene' verdwenen.
Het geziene en het zien hebben zich in de ziener opgelost.
Dit is de hoogste staat van nirvikalpa samādhi waarin de wijze zijn Ātman overal
ziet. De wereld is nu verdwenen. Er is niets anders dan Ātman. Tri betekent drie.
Puti betekent vorm. Kenner, kennis en gekende (Jnatru, Jñāna en Jneya); ziener,
zicht, geziene (Drashtha, Drishti en Drishya) vertegenwoordigen de Triputi. Kennis
van deze wereld ofwel ervaring van het tastbare, worden verworven door Triputi
ofwel de triade.
Deze Triputi is van twee soorten; Suddha of puur, en Asuddha of onzuiver. Het lichaam en de geest worden abusievelijk voor het ware Zelf gehouden. Deze onzuivere kenner is de onzuivere Jnatru ofwel kenner. Deze onzuivere kenner verbindt zich
met de zintuiglijke waarnemingen en de objecten buiten, en ervaart voorkeur en
afkeer, liefde en haat. Op deze wijze vergaart hij onzuivere kennis van dit zinnelijke
universum. De vijf [subtiele] elementen mengen zich met elkaar door het proces van
Panchikarana ofwel de vervijfvoudiging16 en manifesteren zich uitwendig als de
14

Puryashtaka is het astrale lichaam bestaande uit acht groepen: 1. vijf zintuigen, 2. vijf
organen van handeling 3. vijf levenskrachten, 4. vijf subtiele elementen (tanmātrā's), 5.
het viervoudige interne orgaan (Anṭaḥkarana), 6. onwetendheid, 7. wensen en 8. handeling S.S.).
15
Bevrijd tijdens het leven.
16
Zie Śaṅkara's Pañcikaraṇam* en Śrī Sureśvarāchārya's Vārttika.
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bonte verzameling van objecten met verschillende kleuren en vormen. Dit is onzuivere Jneya. De ervaringen die door de onzuivere Triputi worden ondergaan behoren
slechts tot Vṛtti-Jñāna (objectieve, [of ogenschijnlijke] kennis).
Suddha ofwel zuivere Jnatru is Brahman zelf. De Jīva identificeert zichzelf met de
zuivere Brahman. Hij weet nu dat de wereld slechts een verschijning is en dat de
kennis die door de vijf zintuigen wordt verkregen illusoir is. Dit is Suddha Jñāna
ofwel puur kennis. Het gevoel dat het waarneembare universum niets anders is dan
Svarupa oftewel Brahman is Suddha Jneya (zuiver besef). Je moet de onzuivere
Triputi wegsmelten. Je moet hem elimineren of hem van zijn oorzaak ontdoen. Je
moet je geest op de Advitiya Brahman, de Ene zonder tweede, fixeren. De geest
dient Tadakara (van dezelfde vorm als Brahman) te worden. Door de geest niet toe
te staan in Suddha Triputi op te gaan, zal de geest de vorm van Suddha-Jneya-Akara
(zuiver gekende) aannemen.
Mantra 14

ु ः स ि श्लार्घया िन्दनि िानप निन्दया निद्यिे
यस्त ु जीवन्मक्त
ि मृत्योरुनद्वजिे िनप कामयिे िल्पमायःु
ि कर्ंिि क्षोभमपु यानि ि ि नवक्षेपशि ैरनप नहयिे॥
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14. De Jīvanmukta raakt niet in vervoering bij verering
Noch wordt hij terneergeslagen bij smaad.
Hij raakt niet opgewonden door de gedachte aan de dood
Noch verwelkomt hij het uitzicht op een lang leven.
Hij wordt niet geraakt door omstandigheden.
Hij blijft roerloos midden in beroeringen.
De Jīvanmukta heeft de heerlijkheid en de luister van een leven in Ātman volledig
gerealiseerd. Mithya-Drishti (illusoire aard van deze wereld) en Dosha-Drishti (onvolkomenheid van wellustig leven) doorziend heeft hij het materiële leven genegeerd. Hij is zich nu volkomen bewust dat welvaart van deze wereld van geen waarde is en de genietingen oppervlakkig en nutteloos zijn. Hij mijdt achting, eer, naam
en faam. Hij verdraagt beledigingen en minachting en draagt ze als een halsband om
zijn nek. Hij heeft nu een nieuwe zienswijze. Hij is van taaie substantie. Hij is onverstoorbaar bij belediging, minachting en smaad. Hij is zo ferm als een rots. Niets
kan hem doen wankelen. Door strenge disciplines en zelfbeheersing won hij geleidelijk deze nieuwe spirituele kracht. Hoewel hij in het begin ettelijke keren faalde zijn
geest in evenwicht te houden, volhardde hij in zijn oefeningen. Hij hield zijn doel
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altijd goed voor ogen. Strompelend hij steeg naar de top maar na strenge praktijk
heeft hij inmiddels vaste voet verkregen. Hij werd niet getroffen door tegenslagen.
Hij verkreeg nieuwe leringen en nieuwe innerlijke sterkte. Nu staat hij als een lichtbaken om de met moeilijkheden kampende kandidaten te helpen.
Hoe kan hij de dood vrezen als hij van onsterfelijke gelukzaligheid geniet? De Heer
van de Dood gehoorzaamt hem en beeft bij zijn aanwezigheid. Een wijze streeft
evenmin naar eeuwig leven in deze wereld. Hij is elk moment bereid deze fysieke
omhulling te verlaten.
Mantra 15

ु स्य निरीहस्य जीवन्मक्त
ु स्य
कुिोऽस्य मोहोऽहं कारममकारनवमक्त
्
कुिोऽस्य वा शोकः नकमस्योपादेयमिु स्पृहेयम नित्यमात्मनि
िृपस्य
ृ ।
ku ' y
ku ' y

' ṁk
ś k ḥk

y

k
d y

uk

u

y
ṛ y

ī

y jī

y

uk y
ṛ ṛy |

15. Waar is illusie voor de Jīvanmukta die vrij is
Van 'ik-heid' en 'mijn-heid' en verlangens?
Waar is begoocheling of verdriet?
Wat valt er op te geven of te behalen?
Hij is altijd vervuld in het Zelf.
De ketenen van het hart, n.l. Avidya (onwetendheid), Kama (verlangen), Karma
(handeling) zijn in stukken gescheurd. Rajas en Tamas zijn uitgeroeid. Alle soorten
gebondenheid zijn verdelgd. De Jīvanmukta straalt nu in zijn eigen glorie. Hij is
volledig vrij van zorg, verdriet en angst. Zijn geluk hangt niet van uiterlijke objecten
af. Hij is tevreden met zijn eigen innerlijk Zelf. In het Zelf verheugt hij zich. Hij is
volledig onafhankelijk. Waarmee kun je iemand die geen enkele gehechtheid heeft,
die vrij is van verlangens en wiens geest vrij en totaal vredig is vergelijken? Al is hij
koning of bedelaar, alleen hij die geen verlangens heeft regeert oppermachtig. Alleen een mens zonder begeerte is een machtige heerser op deze aarde.
De Jīvanmukta wiens gevoel van 'mijn' is verdwenen, die onberoerd blijft in het
aanblik van vrouwelijk schoon, goud, smakelijke gerechten, tuinen, paleizen enz.,
dient door allen vereert te worden. Hij is Īśvara zelf. Hij keert zich niet van de wereld af. Hij is vrij van plezier en zorgen. Hij bekommert zich niet om zijn bescherming. Hij is levend noch dood. Hij leeft in zijn eigen Zelf al lijkt hij voor anderen
levenloos. Zijn staat is onbenoembaar. Laat het lichaam komen en gaan, de
Jīvanmukta raakt er niet door bedroefd. Zijn rust in zijn eigen Zelf gevonden hebbend, heeft hij al het wereldse vergeten. Waar is de wereld, waar is het lichaam,
waar is 'ik' en waar is 'mijn' voor de bevrijde wijze?
* * *
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