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Over dit boek
Ātmabodha is een inleidend werk waarin de essentie van de leer van nondualiteit volgens Advaita Vedānta in 68 verzen door Śaṅkara is samengevat.
Zij die ooit het onderscheid hebben ontdekt tussen al het veranderlijke en voorbijgaande gedurende het dagelijkse leven enerzijds en de zeldzame momenten
in de wakende staat die als de stilte van de diepe slaap wordt ervaren anderzijds, zullen weinig moeite hebben het in dit boek uitgelegde te herkennen en er
hun voordeel mee te doen in hun spirituele zoektocht.
Voor hen die door dit boek geïnspireerd raken en zich nader in de leer van Advaita Vedānta willen verdiepen, zijn meer gedetailleerde werken zoals
Vivekacūḍāmaṇī en Aparokṣānubhūti van Śaṅkara beschikbaar.
In het onderhavige boek zijn de Sanskrit verzen in het Devanāgarī schrift, de
transliteratie, de woord-voor-woord vertaling en de Nederlandse vertaling van
elk vers met toelichtingen in voetnoten opgenomen. Hierbij heb ik in ruime
mate dankbaar gebruik gemaakt van de Engelse vertalingen van Swāmi Chinmayananda en Swami Nikhilananda, hoewel ik me zo veel mogelijk door de
betekenissen van de oorspronkelijke Sanskrit woorden heb laten leiden. De
woord-voor-woord vertaling bewijst zijn nut wanneer men nader kennis wil
maken met de oorspronkelijke tekst vanwege de beperkingen die de vertaling
van Sanskritwoorden in de gangbare talen met zich meebrengt. Waar ik het
nodig achtte heb ik om deze reden de vrijheid genomen de inhoud van een vers
naar eigen inzicht te verwoorden en dit waar nodig nader toegelicht. Ik heb
geprobeerd mij te onthouden van uitleg m.u.v. een aantal voetnoten met verwijzingen en over begrippen behorende tot de leer van Vedānta, waar de lezer
mogelijk onvoldoende mee vertrouwd is. Enkele gewenste toevoegingen aan de
oorspronkelijke tekst heb ik tussen vierkante haakjes geplaatst.
Studie van de verzen alleen zonder voldoende inzicht in de bedoelde betekenis
van de gebruikte woorden zal onvoldoende blijken om tot de essentie van de
tekst door te dringen. Hierbij dient er ook rekening mee te worden gehouden
dat soms voor eenzelfde begrip verschillende woorden zijn gebruikt, zoals
Ātman, Ziel en het Zelf. Ook buddhi, intellect en onderscheidingsvermogen
zijn synoniemen. Waar mogelijk heb ik in de voetnoten hierop geattendeerd.
Ferit Arav
Januari 2022

3

॥ आत्मबोधः॥
Ātmabodha

तपोभ ः क्षीणपापानाां शान्तानाां वीतराभिणाम।्
ु ण
ू ामपेक्ष्योऽयमात्मबोधो भवधीयते॥ १॥
ममु क्ष
tapobhiḥ kṣīṇapāpānāṁ śāntānāṁ vītarāgiṇām |
mumukṣūṇāmapekṣyo'yamātmabodho vidhīyate || 1||
tapobhiḥ: door soberheid; kṣīṇapāpānāṁ: voor hen die zich gezuiverd hebben;
śāntānāṁ: voor hen die vredig zijn; vītarāgiṇām: voor hen die vrij van begeerte
zijn; mumukṣūm: for hen die naar bevrijding streven; apekṣyaḥ: naar uit kijken;
ayam: deze; ātmabodho: de kennis van het Zelf; vidhīyate: is samengesteld.
1.

Deze Ātmabodha, over de kennis van het Zelf,
Is geschreven voor hen die naar bevrijding streven,
Zich door soberheid1 hebben gezuiverd
En vredig en vrij van begeerte zijn.

बोधोऽन्यसाधनेभ्यो भि साक्षान्मोक्ष ैकसाधनम।्
पाकस्य वभिवज्ज्ञानां भवना मोक्षो न भसध्यभत॥ २॥
bodho'nyasādhanebhyo hi sākṣānmokṣaikasādhanam |
pākasya vahnivajjñānaṁ vinā mokṣo na sidhyati || 2||
bodho: kennis; anyasādhanebhyaḥ: vergeleken met; hi: waarlijk; sākṣāt: direct;
mokṣaikasādhanam: het enige middel tot bevrijding; pākasya: voor het koken;
vahnivat: zoals het vuur; jñānam: kennis; vinā: zonder; mokṣaḥ: bevrijding; na:
niet; sidhyati: bewerkstelligd.
2.

1

Vergeleken met alle andere wegen
Is Kennis2 de enige weg tot bevrijding.
Zoals vuur het enige middel is om te koken,
Kan er zonder Kennis geen bevrijding zijn.

Voor de zuivering van de geest zijn verschillende soberheden beschreven zoals
plichtbetrachting, toepassing van de ontvangen aanwijzingen en zelfbeheersing.
2
Kennis van het Zelf.

4

अभवरोभधतया कमम नाभवद्ाां भवभनवतमयते ।्
भवद्ाऽभवद्ाां भनिन्त्येव तेजभिभमरसङ्घवत॥् ३॥
avirodhitayā karma nāvidyāṁ vinivartayet |
vidyā'vidyāṁ nihantyeva tejastimirasaṅghavat || 3||
avirodhitayā: door het niet tegenstrijdig zijn; karma: handeling; na: niet;
avidyāṁ: onwetendheid; vinivartayet: vernietigt: vidya: kennis; avidya: onwetendheid; nihanti: vernietigen, te niet doen; eva: waarlijk; tejaḥ: licht;
timirasaṅghavat: als diepe duisternis.
3.

Handeling kan onwetendheid niet verdrijven
Omdat ze niet tegenstrijdig zijn1.
Alleen Kennis2 vernietigt onwetendheid,
Zoals licht diepe duisternis verdrijft

पभरभिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशे सभत के वलः।
स्वयां प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेंऽशमु ाभनव॥ ४॥
paricchinna ivājñānāttannāśe sati kevalaḥ |
svayaṁ prakāśate hyātmā meghāpāyeṁ'śumāniva || 4||
paricchinna: eindig, beperkt; iva: alsof; ajñānāt: omdat door onwetendheid;
tat: dat; nāśe sati: vernietigd zijnde; kevalaḥ: alleen; svayam: door zichzelf;
prakāśat: openbaart, onthult; hi: waarlijk; ātmā: het Zelf (Ātman); meghāpāye:
als wolken voorbij trekken; aśumān: de zon; iva: zoals.
4.

1

Door onwetendheid lijkt het Zelf beperkt.
Alleen wanneer onwetendheid vernietigd is
Openbaart het Zelf zich uit zichZelf3
Net als de zon als de wolken voorbij trekken.

Handelingen vinden in dualiteit plaats, er is onderscheid tussen de doener, het object
van de handeling en de handeling. Dit is de staat van onwetendheid of het vergeten zijn
van eigen werkelijkheid. Kennis leidt tot de staat van eenheid, het Zelf alleen, waar de
verbeelding van dualiteit tussen het ik en de wereld geheel afwezig is. Daarom kunnen
zelfs handelingen zoals riten, gebeden en offers niet naar kennis van het Zelf leiden, net
zomin als een dromer de wakende staat kan kennen.
2
Kennis van het Zelf, de niet-duale staat.
3
Zonder de hulp van een andere factor zoals gebed, studie en riten.
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अज्ञानकलुषां जीवां ज्ञानाभ्यासाभिभनममलम।्
कृ त्वा ज्ञानां स्वयां नश्येज्जलां कतकरेणवु त॥् ५॥
ajñānakaluṣaṁ jīvaṁ jñānābhyāsādvinirmalam |
kṛtvā jñānaṁ svayaṁ naśyejjalaṁ katakareṇuvat || 5||
ajñānakaluṣam: aangetast door onwetendheid; jīvam: het individu, het egocentrisch zelf; jñānābhyāsāt: door gedurige beoefening van Zelfkennis: vinirmalam: zuiver; kṛtvā: gedaan hebbende; jñānam: Zelfkennis; svayam: zichzelf:
naśyet: verdwijnt; jalam: water: katakareṇuva: zoals de poeder van de katakanoot.
5.

Het individuele ziel, aangetast door onwetendheid1
Wordt gezuiverd2 door herhaalde toepassing van Kennis3.
De praktijk zelf verdwijnt ook na zijn werk gedaan te hebben
Zoals katakapoeder bezinkt na het zuiveren van water4.

ु ो भि राििेषाभिसङक
् ु लः।
सांसारः स्वप्नतल्य
स्वकाले सत्यवि ् ाभत प्रबोधे सत्यसि ् वेत॥् ६॥
saṁsāraḥ svapnatulyo hi rāgadveṣādisaṅkulaḥ |
svakāle satyavadbhāti prabodhe satyasadbhavet || 6||
saṁsāraḥ: het wereldse bestaan; svapnatulyaḥ: gelijk een droom; hi: waarlijk;
rāgadveṣādisaṅkulaḥ: vol van begeerte, afkeer enz.; svakāle: zo lang het duurt;
satyavat bhāti: schijnt werkelijk te zijn; prabodhe sati: in de wakende staat;
asat: onwerkelijk; bhavet: het wordt.
6.

1

Het wereldse bestaan is gelijk een droom
Vol van begeerte, afkeer enz.
Het schijnt werkelijk zolang het duurt,
Maar wordt onwerkelijk bij het ontwaken

Zoals de ideeën ik, mij en mijn.
Zuivering van verbeeldingen zoals geboorte en dood, pijn en plezier die ten onrechte
aan het Zelf worden toegeschreven.
3
Kennis van het Zelf, de ongebonden, non-duale staat.
4
Dit verwijst naar het scheiden van modder uit water door het toedienen van poeder
van de katakanoot, waardoor zowel modderdeeltjes als de poeder zelf gaan bezinken.
2
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तावत्सत्यां जिि ् ाभत शभु िकारजतां यथा।
यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सवामभधष्ठानमियम॥् ७॥
tāvatsatyaṁ jagadbhāti śuktikārajataṁ yathā |
yāvanna jñāyate brahma sarvādhiṣṭhānamadvayam || 7||
tāvat: zo lang; satyam: werkelijk; jagat: de wereld; bhāti: schijnt;
śuktikārajatam: zilver in parelmoer; yathā: zoals; yāvat: zolang; na: niet;
jñāyat: wordt gekend; brahma: Brahman; sarvādhiṣṭhānam: de bestaansgrond
van alles; advayam: één zonder een tweede.
7.

Zo lang Brahman, de niet-duale bestaansgrond1
Van de gehele schepping, niet is gekend,
Lijkt de wereld werkelijk,
Zoals de verbeelding van zilver in parelmoer.

उपािानेऽभिलाधारे जिभन्त परमेश्वरे।
्
सिमभिभतलयान याभन्त
बद्बु िु ानीव वाभरभण॥ ८॥
upādāne'khilādhāre jaganti parameśvare |
sargasthitilayān yānti budbudānīva vāriṇi || 8||
upādāne: dat de materiële oorzaak is; akhilādhāre: dat de steun van alles is;
jaganti: de werelden; parameśvare: in het opperste Zelf; sargasthitilayān yānti:
rijst op, bestaat en aan het einde lost op; budbudāni: bubbels; iva: als; vāriṇi: in
het water.
8.

1

In het Opperste Zelf, dat de materiële oorzaak
En de bestaansgrond van alles is,
Rijzen de werelden op, bestaan erin
En lossen zich weer op, zoals bubbels in water,

Aitareya Upaniṣad 3.1.3: Dát, waardoor dit alles tot bestaan komt, waaruit dit alles
bestaat, waarin dit alles gevestigd is, waardoor dit alles gekend wordt, wat dit alles in
stand houdt, is Brahman.
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ु त े भनत्ये भवष्णौ प्रकभिताः।
सभििात्मन्यनस्यू
व्यियो भवभवधाः सवाम िाटके कटकाभिवत॥् ९॥
saccidātmanyanusyūte nitye viṣṇau prakalpitāḥ |
vyaktayo vividhāḥ sarvā hāṭake kaṭakādivat || 9||
saccidātmani: in het Zelf wiens natuur bestaan en bewustzijn is; anusyūte: in
de alles doordringende; nitye: in de eeuwige; viṣṇau: in Viṣṇu; prakalpitāḥ:
geprojecteerd in verbeelding; vyaktayaḥ: gemanifesteerd; vividhāḥ: menigsoortig; sarvā: alles; hāṭake: in goud; kaṭakādivat: zoals armbanden en andere sieraden.
9.

Zoals alle sieraden uit hetzelfde goud gemaakt zijn
Is de gehele wereld alleen een mentale projectie1
In de eeuwige en alles doordringende Viṣṇu2,
Wiens natuur bestaan en bewustzijn is.

यथाकाशो हृषीके शो नानोपाभधितो भव ःु ।
ति ् िे ािभ् न्नवि ् ाभत तन्नाशे के वलो वेत॥् १०॥
yathākāśo hṛṣīkeśo nānopādhigato vibhuḥ |
tadbhedādbhinnavadbhāti tannāśe kevalo bhavet || 10||
yatha: zoals; ākāśa: ruimte; hṛṣīkeśaḥ: De alomtegenwoordige waarheid; nāna
upādhigataḥ: verbonden met diverse denkbeelden; vibhuḥ: de alles doordringende; tadbhedāt: wegens van elkaar verschillende natuur; bhinnavat bhāti:
verschillend schijnt; tat nāśe: bij vernietiging (van de denkbeelden); kevalaḥ;
één; bhavet: wordt.
10. Zoals de alles doordringende ruimte verdeeld lijkt
Door de verschillende vormen3, zo ook schijnt
De alomtegenwoordige waarheid verdeeld door denkbeelden,
Het verdwijnen waarvan tot het onverdeelde Eén leidt.

1

Of verbeelding.
Viṣṇu staat voor de onveranderlijke entiteit achter alle bestaansvormen zoals goud dat
altijd goud blijft ook als het door smelten en bewerken andere vormen krijgt, of de
ruimte die onaangetast blijft ondanks dat het alle fysieke objecten doordringt.
3
Wanneer bijvoorbeeld een pot breekt ondergaat de ruimte geen verandering.
2
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नानोपाभधवशािेव जाभतवणामश्रमाियः
आत्मन्यारोभपतािोये रसवणामभि िे वत॥् ११॥
nānopādhivaśādeva jātivarṇāśramādayaḥ |
ātmanyāropitāstoye rasavarṇādi bhedavat || 11||
nānopādhivaśāt: wegens vereenzelviging met verschillende bedekkingen
(upādhi's); eva: alleen; jātivarṇāśramādayaḥ: kleur, kaste, status enz.; ātmani:
in de Ātman; āropitāḥ: eroverheen gelegd; toye: in water: rasavarṇādi bhedavat: verschillen als smaak, kleur enz.
11. Vanwege Zijn vereenzelviging met de opgeslagen ideeën1,
Zoals kleur, kaste en maatschappelijke positie,
Worden deze over de Ātman heen gelegd
Net zoals smaak, kleur enz. aan water wordt toegevoegd.

ू सां वां कममसभां चतम।्
पांचीकृ तमिा त
ु
ु ते॥ १२॥
शरीरां सिदःिानाां
ोिायतनमच्य
paṁcīkṛtamahābhūtasaṁbhavaṁ karmasaṁcitam |
śarīraṁ sukhaduḥkhānāṁ bhogāyatanamucyate || 12||
paṁcīkṛtamahābhūtasaṁbhavat: De vijf (grove) elementen die het proces van
vervijfvoudiging hebben ondergaan; karmasaṁcitam: bepaald door iemands
eigen handelingen in het verleden; śarīraṁ: het fysieke lichaam;
sukhaduḥkhānāṁ: voor plezier en smart; bhogāyatanam: het middel tot ervaren; ucyate: wordt gezegd.
12. Het fysieke lichaam, waarin plezier en pijn
Als gevolg van vroegere handelingen worden ervaren,
Is samengesteld uit de grove elementen
Die het proces van vervijfvoudiging2 hebben ondergaan

1

Ook wel upādhi's, bedekkingen en sluiers genoemd.
Pañcikaraṇam is het proces waardoor de subtiele elementen (de tanmātra's akāşa,
vāyu, tejas, apas, pŗtivi) de grove elementen (ruimte, lucht, vuur, water en aarde) worden. Hierbij wordt aan de helft van elk van de vijf subtiele elementen één achtste van
elk van de vier andere elementen toegevoegd. Zie Swami Sureśvarācarya's Varttika en
Śaṅkara's Pañcikaraṇam.
2
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पांचप्राणमनोबभु ििशेभियसमभितम।्
ू ोत्थां सूक्ष्माङ्गां ोिसाधनम॥् १३॥
अपांचीकृ त त

paṁcaprāṇamanobuddhidaśendriyasamanvitam |
apaṁcīkṛtabhūtotthaṁ sūkṣmāṅgaṁ bhogasādhanam || 13||
paṁcaprāṇamanobuddhi-daśendriyasamanvitam: de vijf prāṇa's (levensstromen), manas (het denken, de geest), buddhi (het onderscheidings-vermogen) en
de tien organen tezamen; apaṁcīkṛtabhūtottham: niet samengesteld uit de vijf
grove elementen (en dus uit de subtiele elementen, tanmātrā's); sūkṣmāṅgam:
het subtiele lichaam; bhogasādhanam: middel tot ervaring.
13. Samengesteld uit de vijf subtiele elementen1
Bestaat het subtiele lichaam uit de vijf levensstromen2,
De tien organen3, de geest en het intellect
En dient als het middel tot ervaring,

अनाद्भवद्ाऽभनवामच्या कारणोपाभधरुच्यते।
उपाभधभितयािन्यमात्मानमवधारयेत॥् १४॥
anādyavidyā'nirvācyā kāraṇopādhirucyate |
upādhitritayādanyamātmānamavadhārayet || 14||
anādyavidyā: beginloos onwetendheid; anirvācyā: onbeschrijflijk;
kāraṇopādhi: oorzakelijke (causale) lichaam; ucyate: wordt gezegd;
upādhitritayāt anyam: anders dan de drie deklagen; ātmānam: Ātman;
avadhārayet : moet begrepen worden.
14. Het causale lichaam of onwetendheid,
Is onbeschrijflijk en zonder begin.
Weet dat Ātman4 verschillend is van
De drie5 er op gelegde lichamen.

1

Zie voetnoot 2 van vers 12.
Prāṇa, apāna, vyāna, udāna en samāna.
3
Het stemorgaan, de handen, de benen, de organen van uitscheiding en voortplanten,
en de groep van vijf organen van waarnemen (oren, ogen, huid, neus en tong).
4
Het Zelf
5
Het fysieke, subtiele en de causale lichamen.
2
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पांचकोशाभियोिेन तत्तन्मय इव भितः।
शिु ात्मा नीलवस्त्राभियोिेन स्फभटको यथा॥ १५॥
paṁcakośādiyogena tattanmaya iva sthitaḥ |
śuddhātmā nīlavastrādiyogena sphaṭiko yathā || 15||
paṁcakośādiyogena: door identificatie met de vijf sluiers enz.; tat: dat; tanmaya: identiek daarmee; iva: zoals; sthitaḥ: schijnt; śuddhātmā: de zuivere
Ātman; nīlavastrādiyogena: geassocieerd met blauwe kleed enz.; sphaṭiko:
kristal: yathā: zoals.
15. Als gevolg van identificatie met de vijf sluiers1
Schijnt de zuivere Ātman als de sluiers zelf,
Zoals de weerkaatsing van een blauw kleed
Op het oppervlak van een [kleurloos] kristal.

ु वघाततः।
ु षु ाभिभ ः कोशैयि
मु ां यक्त्य
वपि
आत्मानमन्तरां शिु ां भवभवच्यात्तण्डुलां यथा॥ १६॥
vapustuṣādibhiḥ kośairyuktaṁ yuktyavaghātataḥ |
ātmānamantaraṁ śuddhaṁ vivicyāttaṇḍulaṁ yathā || 16||
vapustuṣādibhiḥ: de vorm met kaf enz.; kośaiḥ: met sluiers; yuktam: bedekt;
yuktyā: door logische redenering; avaghātataḥ: door het stampen van rijst in
een vijzel; ātmānam: het Zelf; antaram; binnenin; śuddham: zuiver; vivicyāt:
moet gescheiden worden; taṇḍulam: rijst; yathā: precies zoals.
16. Door zelfonderzoek en onderscheidend inzicht dient men
Het zuivere Zelf binnenin van de sluiers te bevrijden
Net zoals een rijstkorrel van de kaf wordt gescheiden
Door stampen in een vijzel.

1

De vijf sluiers zijn: de voedselsluier, de levenskrachtsluier, de denksluier, de intellectsluier en de gelukzaligheidssluier (annamayaḥ prāṇamayaḥ manomayaḥ vijñānamayaḥ
en ānandamayaśceti). Wanneer het onbegrensde, eigenschaploze Zelf zich ermee identificeert verschijnt Het als deze sluiers.
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सिा सवमितोऽप्यात्मा न सवमिाव ासते।
बिु ावेवाव ासेत स्विेष ु प्रभतभबम्बवत॥् १७॥
sadā sarvagato'pyātmā na sarvatrāvabhāsate |
buddhāvevāvabhāseta svaccheṣu pratibimbavat || 17||
sadā: altijd; sarvagataḥ: alles doordringend; api: ondanks; ātmā: het Zelf; na:
niet; sarvatra: overal; avabhāsate: schijnt, straalt; buddhau: in het intellect, of
onderscheidingsvermogen; eva: alleen; avabhāseta: manifesteert; svaccheṣu:
op het doorzichtige oppervlak; pratibimbavat; zoals een weerspiegeling.
17. Ofschoon Het alles doordringt
Toont Ātman zich niet in alles.
Het manifesteert zich alleen in het intellect1
Zoals een reflectie op een schone spiegel.

िेिभे ियमनोबभु िप्रकृ भतभ्यो भवलक्षणम।्
ति ्वृभत्तसाभक्षणां भवद्ािात्मानां राजवत्सिा॥ १८॥
dehendriyamanobuddhiprakṛtibhyo vilakṣaṇam |
tadvṛttisākṣiṇaṁ vidyādātmānaṁ rājavatsadā || 18||
dehendriyamanobuddhiprakṛtibhyaḥ: lichaam, zintuigen, geest en intellect
vormend de geopenbaarde natuur (Prakṛti); vilakṣaṇam: onderscheidend;
tadvṛttisākṣiṇam: getuige van hun functies; vidyāt: weet; ātmānam: het Zelf;
rājavat: als een koning; sadā: altijd.
18. Ken de Ātman als verschillend van het lichaam,
De zintuigen, de geest2, de natuur3
En het onderscheidingsvermogen,
Maar als de getuige van hun functies, zoals een koning.

1

Het zuiver intellect staat voor het onderscheidingsvermogen of de rede, ook buddhi
genoemd, als het ware transparant, zonder neigingen uit het verleden als voorkeur en
afkeer.
2
Het interne orgaan anṭaḥkarana, bestaande uit het ego (ahaṁkāra), het denken
(manas), herinnering (citta) en het intellect (buddhi). Het manifesteert zich in de vorm
van gedachten.
3
Prakṛti, de materiële wereld, verscheidenheid.

12

व्यापृतभे िभियेिात्मा व्यापारीवाभववेभकनाम।्
दृश्यतेऽभ्रेष ु धावत्स ु धावभन्नव यथा शशी॥ १९॥
vyāpṛteṣvindriyeṣvātmā vyāpārīvāvivekinām |
dṛśyate'bhreṣu dhāvatsu dhāvanniva yathā śaśī || 19||
vyāpṛteṣu: zolang actief; indriyeṣu: de zintuigen; ātmā: het Zelf; vyāpārī: actief; eva: zoals; avivekinām: voor hen die niet onderscheiden; dṛśyate: verschijnt; abhreṣu: de wolken; dhāvatsu: die bewegen; dhāvan eva: alsof hardlopend; yathā: precies als; śaśī: de maan.
19. De maan lijkt te bewegen als de wolken bewegen.
Zo ook voor hen die niet kunnen onderscheiden
Lijkt het alsof de Ātman zelf in activiteit is
Terwijl alleen de zintuigen actief zijn.

आत्मच ैतन्यमाभश्रत्य िेिभे ियमनोभधयः।
स्वभियाथेष ु वतमन्त े सूयामलोकां यथा जनाः। २०॥
ātmacaitanyamāśritya dehendriyamanodhiyaḥ |
svakriyārtheṣu vartante sūryālokaṁ yathā janāḥ | 20||
ātmacaitanyam: het Zelf wiens natuur bewustzijn is; āśritya: afhankelijk van;
dehendriyamanodhiyaḥ: lichaam, zintuigen, geest en intellect; svakriyārtheṣu:
in hun respectieve activiteit; vartante: zijn in werking; sūryālokam: licht van de
zon; yathā: zoals; janāḥ: mensen.
20. Zoals de mens dankzij het licht van de zon kan werken,
Voeren het lichaam, de zintuigen, de geest en het intellect
Hun activiteiten uit dankzij het licht van de Ātman
Wiens natuur bewustzijn is.
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ु
िेिभे ियिणान्कमाम
ण्यमले सभििात्मभन।
अध्यस्यन्त्यभववेकेन ििने नीलताभिवत॥् २१॥
dehendriyaguṇānkarmāṇyamale saccidātmani |
adhyasyantyavivekena gagane nīlatādivat || 21||
dehendriyaguṇānkarmāṇi: de kenmerken, eigenschappen en functies van het
lichaam en de zintuigen; amale: zuiver; sat cit ātmani: op het Zelf van de natuur van bestaan-kennis; adhyasyanti: opleggen; avivekena: door gebrek aan
onderscheidingsvermogen; gagane: in de hemel; nīlatādivat: blauw of zo iets.
21. Door gebrek aan onderscheidingsvermogen schrijven de dwazen
De kenmerken en functies1 van het lichaam en de zintuigen toe
Aan het Zelf, wiens natuur bestaan-kennis is,
Zoals ze de blauwe kleur aan de hemel toedichten.

म ािीभन चात्मभन।
अज्ञानान्मानसोपाधेः कतृत्व
ु चिे चलनाभि यथाम्भसः। २२॥
कल्प्यन्तेऽम्बिते
ajñānānmānasopādheḥ kartṛtvādīni cātmani |
kalpyante'mbugate candre calanādi yathāmbhasaḥ | 22||
ajñānāt: wegens onwetendheid; mānasopādheḥ: van de geest die een oplegging
is; kartṛtvādīni: de doener van handelingen enz.; ca: en; ātmani: op het Zelf;
kalpyante: toegeschreven; ambugate: dat in water wordt gespiegeld; candre: in
de maan; calanādi: trillen enz.; yathā: zoals; ambhasaḥ: van het water.
22. Zoals de bewegende reflectie van de maan op rimpelend water,
Aan de maan zelf wordt toegeschreven,
Zo ook ziet de onwetende de Ātman
Als de doener van handelingen

1

Kenmerken en functies: Geboorte, groei, ouderdom, dood enz. zijn de kenmerken van
het lichaam; bewegen, spreken enz. zijn zijn functies. Scherpte of vaagheid van zien,
doofheid enz. zijn de eigenschappen van de zintuigen; zien, horen, aanraking enz. zijn
hun functies.
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ु
रािेिासिदःिाभि
बिु ौ सत्याां प्रवतमत।े
ु नाभि तन्नाशे तस्माि ्बिु ि
े ु नात्मनः॥ २३॥
सषु प्तौ
rāgecchāsukhaduḥkhādi buddhau satyāṁ pravartate |
suṣuptau nāsti tannāśe tasmādbuddhestu nātmanaḥ || 23||
rāgecchāsukhaduḥkhādi: gehechtheid, begeerte, plezier pijn enz.; buddhau
satyāṁ: wanner de geest actief is; pravartate: worden waargenomen; suṣuptau:
in diepe slaap; na: niet; asti: is; tannāśe: bij vernietiging ervan; tasmāt: daarom; buddhiḥ: van de geest; tu: alleen; na: niet; ātmanaḥ: van de Ātman.
23. Gehechtheid, begeerte, plezier, pijn enz
Worden ervaren zolang de geest actief is1.
Maar niet in diepe slaap waar de geest ophoudt te bestaan2
Daarom behoren ze tot de geest en niet tot de Ātman.

प्रकाशोऽकम स्य तोयस्य शैत्यमग्नेयथम ोष्णता।
स्व ावः सभििानन्दभनत्यभनममलतात्मनः॥ २४॥
prakāśo'rkasya toyasya śaityamagneryathoṣṇatā |
svabhāvaḥ saccidānandanityanirmalatātmanaḥ || 24||
prakāśaḥ: straling; arkasya: van de zon; toyasya: voor water; śaityam: koelte;
agni: voor vuur; yatha: zoals; aṣṇatā: hitte; svabhāvaḥ: natuur;
saccidānandanityanirmalatātmanaḥ: bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid, eeuwigheid en zuiverheid van de Ātman.
24. Zoals straling de natuur van de zon,
Koelte van water en hitte van vuur is,
Zo is bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid, eeuwigheid
En zuiverheid de natuur van de Ātman.

1
2

Dit wijst naar de wakende- en de droomstaat.
In diepe slaap lost de geest op in zijn oorzaak, ajñāna of onwetendheid.

15

आत्मनः सभििांशश्च बिु वे भृ म त्तभरभत ियम।्
े २५॥
सांयोज्य चाभववेकेन जानामीभत प्रवतमत॥
ātmanaḥ saccidaṁśaśca buddhervṛttiriti dvayam |
saṁyojya cāvivekena jānāmīti pravartate || 25||
ātmanaḥ: van het Zelf; saccidaṁśaḥ: het bestaan-bewustzijn aspect; ca: en;
buddhe: van het intellect; vṛttiḥ: mentale activiteit, geest; iti: dus; dvayam: de
twee; saṁyojya: vermenging; ca: en; avivekena: door gebrek aan onderscheid;
jānāmi: ik weet; iti: dus; pravartate: wordt waargenomen.
25. Door gebrek aan onderscheidingsvermogen
Vermengt mentale activiteit1 zich
Met het bestaan-bewustzijn aspect van het Zelf
Waaruit de notie 'ik weet'2 ontstaat.

आत्मनो भवभिया नाभि बिु बे ोधो न जाभत्वभत। var जात्वभप
ु भत॥ २६॥
जीवः सवममलां ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेभत मह्य
ātmano vikriyā nāsti buddherbodho na jātviti |
jīvaḥ sarvamalaṁ jñātvā jñātā draṣṭeti muhyati || 26||
ātmanaḥ: van het Zelf; vikriyā: activiteit; na: niet; asti: is; buddhi: het intellect:
bodhaḥ: vermogen of mogelijkheid tot ervaring; na: niet; jñātu: in het geheel
niet; iti: dus;: jīvaḥ: de individualiteit; sarvamalam: alles; jñātvā: kennend;
jñātā: de kenner; draṣṭeti: de ziener; iti: dus; muhyati: misleid.
26. De Ātman zelf doet niets en het intellect
Heeft niet het vermogen3 'ik weet' te ervaren.
Maar door misleiding denkt de mens
Dat hij zelf de kenner en de ziener is.
1

Het Sanskrit woord vṛtti is hier vertaald als 'mentale activiteit. Vṛtti, is afgeleid van de
wortel vṛt, ‘bestaan’. Vṛtti is dus een wijze van bestaan. Als we de manieren waarop
iets bestaat bekijken, kunnen wij zijn wijzigingen, toestanden, werkzaamheden of functies in ogenschouw nemen. Illustratieve voorbeelden hiervan zijn: goud dat afhankelijk
van zijn wijziging en functie armband, ring enz. wordt genoemd, en water dat zich als
sneeuw, hagel, zee enz. manifesteert.
2
Geldt ook voor 'ik doe', 'ik ben dit', ík heb', 'ik zie' enz.
3
Het intellect zelf is iets inerts en zonder het licht van het Zelf niet in staat uit zichzelf
iets te doen, te willen of te voelen.
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ु मविात्मानां जीवां ज्ञात्वा यां विेत।्
रज्जसप
नािां जीवः परात्मेभत ज्ञातां चेभन्न यम ो वेत॥् २७॥
rajjusarpavadātmānaṁ jīvaṁ jñātvā bhayaṁ vahet |
nāhaṁ jīvaḥ parātmeti jñātaṁ cennirbhayo bhavet || 27||
rajjusarpavat: als een slang in een touw; ātmānam: het Zelf; jīvam: als het ego:
jñātvā: overwegende; bhayam: angst; vahet: wordt overwonnen door; na: niet;
aham: Ik; jīvaḥ: de individualiteit, het ego; parātma: het opperste Zelf; iti: dus;
jñātaḥ: begrepen hebbend; cet: als, indien; nirbhayaḥ: vreesloos; bhavet:
wordt.
27. De Ziel1 ervaart vrees als Het Zich het ego acht,
Zoals bij het houden van een stuk touw voor een slang.
De Ziel herwint zijn vreesloosheid echter weer
Bij het besef dat Hij niet het ego maar het opperste Zelf is.

ु ािीनीभियाण्यभप।
आत्माव ासयत्येको बद्ध्य
िीपो घटाभिवत्स्वात्मा जडैिनै ामव ास्यते॥ २८॥
ātmāvabhāsayatyeko buddhyādīnīndriyāṇyapi |
dīpo ghaṭādivatsvātmā jaḍaistairnāvabhāsyate || 28||
ātmā: het Zelf; avabhāsayati: verlicht; ekaḥ: enkel; buddhyādīni: intellect of
onderscheidingsvermogen enz.; indriyāṇi: zintuigen; api: ook, net als; dīpaḥ:
lamp; ghaṭādivat: zoals potten enz.; svātmā: de Ātman zelf; jaḍai: inert, onbezield; taiḥ: door henzelf; na: niet; navabhāsyate: verlicht.
28. Zoals een lamp een pot en dergelijke verlicht,
Zo ook verlicht het Zelf de geest, de zintuigen enz.
Deze objecten kunnen echter zichzelf niet verlichten
Omdat ze zonder het Zelf niet kunnen bestaan.

1

Het Zelf of Ātman.
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स्वबोधे नान्यबोधेिा बोधरूपतयात्मनः।
न िीपस्यान्यिीपेिा यथा स्वात्मप्रकाशने॥ २९॥
svabodhe nānyabodhecchā bodharūpatayātmanaḥ |
na dīpasyānyadīpecchā yathā svātmaprakāśane || 29||
svabodhe: betreffende zelfkennis; na: niet; anyabodhecchā: behoefte voor
andere kennis; bodharūpatayā: omdat Zijn vorm Kennis zelf is; ātmanaḥ:
men's eigen (Ātman); na: niet; dīpasya: voor een lamp; anyadīpecchā: behoefte
aan een andere lamp; yathā: zoals; svātmaprakāśane: om zichzelf te verlichten.
29. Een lichtende lamp heeft geen andere lamp nodig
Om zijn eigen licht te tonen
Zo ook heeft het Zelf dat Kennis zelf is
Geen andere kennis nodig om zichzelf te kennen.

भनभषध्य भनभिलोपाधीन्नेभत नेतीभत वाक्यतः।
भवद्ािैक्य ां मिावाक्यज
ै ीवात्मपरमात्मनोः॥ ३०॥
niṣidhya nikhilopādhīnneti netīti vākyataḥ |
vidyādaikyaṁ mahāvākyairjīvātmaparamātmanoḥ || 30||
niṣidhya: na ontkenning; nikhilopādhīn: alle bedekkingen (upādhi's); na iti; als
'niet dit'; na iti; als 'niet dit'; iti: aldus; vākyataḥ: van de spirituele uitspraken;
vidyāt: weet, ken; ekyam: éénheid; mahāvākyaiḥ: de grote uitspraken;
jīvātmaparamātmanoḥ: van de individuele ziel en de opperste Ziel.
30. Door het zich ontdoen van alle bedekkingen1
Met de hulp van de spirituele aanwijzing 'niet dit', 'niet dit',
Realiseer de eenheid van de individuele Ziel
En de opperste Ziel door middel van de grote Vedische uitspraken2.
1

Die over het Zelf heen zijn gelegd. Door vereenzelviging met deze bedekkingen lijkt
het Zelf beperkt tot een individu. Deze bedekkingen zijn de vijf sluiers (zie voetnoot
vers 15), de drie lichamen (fysiek, subtiel en causaal) en de drie staten (waken, dromen
en diepe slaap).
2
- Prajñānam brahma ('Dit gewaarzijn is Brahman'), Aitareya Up. 3.3, Ṛg Veda.
- Ayam ātmā brahma ('Deze Ātman is Brahman'), Māṇḍūkya Up. 1.2, Atharva Veda.
- Aham brahmāsmi ('Ik ben Brahman'), Bṛhadāraṇyaka Up. 1.4.10, Yajur Veda.
- Tat tvam asi ('Dat zijt Gij'), Chāndogya Up. 6.8, Sama Veda; Hier staat 'Dat' voor
Brahman en 'Gij' voor de Ātman.
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आभवद्कां शरीराभि दृश्यां बिु ्बिु वत्क्षरम।्
एतभिलक्षणां भवद्ाििां ब्रह्मेभत भनममलम॥् ३१॥
āvidyakaṁ śarīrādi dṛśyaṁ budbudavatkṣaram |
etadvilakṣaṇaṁ vidyādahaṁ brahmeti nirmalam || 31||
āvidyakam: tot het causale lichaam; śarīrādi: lichaam enz. dṛśyam: waargenomen objecten; budbudavat: als bubbels; kṣaram: vergankelijk; etadvilakṣaṇam:
verschillend van al deze; vidyāt: realiseer, weet; aham; ik; brahma: Brahman;
iti; dus; nirmalam: zuiver.
31. Het lichaam enz.1 zijn waarneembare objecten2,
Die net als bubbels vergankelijk zijn.
Realiseer 'Ik ben de eeuwige zuivere Brahman',
Door onderscheid van al het vergankelijke.

िेिान्यत्वान्न मे जन्मजराकाश्यमलयाियः।
शब्दाभिभवषयःै सङ्गो भनभरभियतया न च॥ ३२॥
dehānyatvānna me janmajarākārśyalayādayaḥ |
śabdādiviṣayaiḥ saṅgo nirindriyatayā na ca || 32||
dehānyatvāt: omdat ik anders ben dan het lichaam; na: niet; me: voor mij;
janmajarākārśyalayādayaḥ: geboorte, ouderdom, seniliteit, dood enz.;
śabdādiviṣayaiḥ: met zintuiglijke objecten zoals klank enz.; saṅgaḥ: vereenzelviging, idetificatie; nirindriyatayā: omdat ik zonder zintuigen ben; na: niet; ca:
en.
32. Ik ben vrij van geboorte, ouderdom, seniliteit, dood enz.
Omdat Ik verschillend van het lichaam ben.
Ik vereenzelvig me niet met zintuiglijke objecten
Zoals klank, omdat ik zonder zintuigen ben.

1
2

Inclusief de zintuigen, de geest, het ego, het intellect enz.
Geschapen door onwetendheid (illusoir) die door het Zelf worden waargenomen.
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अमनस्त्वान्न मे दःिराििेष याियः।
ु इत्याभि श्रभु तशासनात॥् ३३॥
अप्राणो ह्यमनाः शभ्र
amanastvānna me duḥkharāgadveṣabhayādayaḥ |
aprāṇo hyamanāḥ śubhra ityādi śrutiśāsanāt || 33||
amanastvāt: geest, gedachten; na: niet; me: voor mij; duḥkharāgadveṣabhayādayaḥ: verdriet, gehechtheid, haat, vrees enz.; aprāṇaḥ; zonder prāṇa,
levensstroom; hi: waarlijk; amanāḥ: zonder geest, gedachten; śubhra: zuiver;
ityādi śrutiśāsanāt: enz. omdat de geschriften verklaren.
33. Omdat Ik verschillend ben van de geest,
Ben Ik vrij van verdriet, gehechtheid, haat, vrees enz1.
Want de geschriften verklaren
Dat Ik zonder levenskracht, zonder geest enz. ben2.

मु ो भनभियो भनत्यो भनभवमकिो भनरां जनः।
भनिण
ु ोऽभस्म भनममलः॥ ३४॥
भनभवमकारो भनराकारो भनत्यमि
nirguṇo niṣkriyo nityo nirvikalpo niraṁjanaḥ |
nirvikāro nirākāro nityamukto'smi nirmalaḥ || 34||
nirguṇaḥ: zonder kenmerken, eigenschappen; niṣkriyaḥ: zonder activiteiten;
nityaḥ: eeuwig; nirvikalpaḥ: zonder begeerte en gedachte; niraṁjanaḥ: smetteloos; nirvikārah: onveranderlijk; nirākārah: vormloos; nityamuktaḥ: eeuwig
vrij; asmi: ik ben; nirmalaḥ: altijd zuiver.
34. Ik ben zonder kenmerken en activiteiten
Eeuwig, vormloos en zonder begeerte,
Onveranderlijk, smetteloos,
Altijd vrij en altijd zuiver.

1

Bṛhadāranyaka Up. 1.5.3: "Begeerte, besluit, twijfel, geloof, gebrek aan geloof, ,
bestendigheid, onbestendigheid, schaamte, intelligentie en vrees; al deze behoren tot de
geest." Zie ook voetnoot van vers 15; behalve de levenskracht is ook de geest bestaande
uit het ego en het intellect een bedekking op het Zelf.
2
Zie Muṇḍaka Up. II.i.2: "De Puruṣa is transcendent, omdat Hij zonder vorm is. En
omdat Hij samenvalt met alles dat buiten en binnen is en omdat Hij ongeboren is, is Hij
zonder levenskracht en geest. Hij is zuiver en hoger dan het (andere) hogere onverwoestbare (Māyā)".
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अिमाकाशवत्सवं बभिरन्तिमतोऽच्यतु ः।
सिा सवमसमः भसिो भनःसङ्गो भनममलोऽचलः॥ ३५॥
ahamākāśavatsarvaṁ bahirantargato'cyutaḥ |
sadā sarvasamaḥ siddho niḥsaṅgo nirmalo'calaḥ || 35||
aham: Ik; ākāśavat: zoals ruimte; sarvam: alles: bahiḥ: buiten; antargataḥ:
binnen; acyutaḥ: onveranderlijk; sadā: altijd; sarvasamaḥ: hetzelfde in alles;
siddhaḥ: zuiver; niḥsaṅgo: ongehecht; nirmalaḥ; onbesmet; acalaḥ: onbeweeglijk.
35. Ik doordring alles,
Buiten en binnen, zoals de ruimte1.
Ik ben onveranderlijk en hetzelfde in alles,
Zuiver, ongehecht, onbesmet en onbeweeglijk.

ु भवमि
ु ै कमिण्डानन्दमियम।्
भनत्यशि
सत्यां ज्ञानमनन्तां यत्परां ब्रह्मािमेव तत॥् ३६॥
nityaśuddhavimuktaikamakhaṇḍānandamadvayam |
satyaṁ jñānamanantaṁ yatparaṁ brahmāhameva tat || 36||
nityaśuddhavimuktaikam: eeuwig, zuiver, immer vrij, één; akhaṇḍānandam:
ondeelbaar, homogeen, gelukzalig; advayam: non-duaal; satyam: bestaan;
jñānam: Kennis; anantam: oneindig; yat paraṁ brahma: dat opperste Brahman; aham eva: Ik alleen; tat: dat.
36. Voorwaar, Ik ben dat opperste Brahman,
Eeuwig, zuiver2, immer vrij3, één4,
Ondeelbaar, gelukzalig, non-duale waarheid,
Van de natuur van Bestaan-Kennis-Oneindigheid.

1

De ruimte doordringt alle fysieke voorwerpen maar hoewel ze alle veranderlijk zijn
blijft ruimte onveranderlijk en onaangedaan door hun veranderingen.
2
Onvermengd, vrij van onwetendheid en zijn effecten.
3
Vrij van het veranderlijke zoals geboorte, dood en andere veranderingen.
4
Één zonder een tweede.
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एवां भनरन्तराभ्यिा ब्रह्म ैवास्मीभत वासना।
्
िरत्यभवद्ाभवक्षेपान रोिाभनव
रसायनम॥् ३७॥
evaṁ nirantarābhyastā brahmaivāsmīti vāsanā |
haratyavidyāvikṣepān rogāniva rasāyanam || 37||
evam: dus; nirantarābhyastā: continue praktijk; brahma eva asmi: Ik ben
Brahman; iti: dus; vāsanā: latente neigingen, conditionering; harati: vernietigt;
avidyāvikṣepān: onwetendheid en agitatie, opwinding; rogān: ziektes; iva: zoals; rasāyanam: medicijn.
37. Het verwijlen als "Ik ben Brahman",
Verwerkelijkt door ononderbroken praktijk,
Vernietigt onwetendheid en haar gevolgen
Zoals een medicijn ziektes verdrijft.

भवभवििेश आसीनो भवरािो भवभजतेभियः।
े मात्मानां तमनन्तमनन्यधीः॥ ३८॥
ावयेिक
viviktadeśa āsīno virāgo vijitendriyaḥ |
bhāvayedekamātmānaṁ tamanantamananyadhīḥ || 38||
viviktadeśo: in een eenzame plek; āsīnaḥ: gezeten; virāgaḥ: vrij van begeerte;
vijitendriyaḥ: met beteugelde zinnen; bhāvayet: erop gericht; ekam: één;
ātmānam: het Zelf; tat: dat; anantam: oneindig, ongebonden; ananyadhīḥ: met
eenpuntig aandacht.
38. Zittend op een eenzame plek
Vrij van wensen en met beheerste zinnen,
Mediteer met eenpuntig gerichte aandacht
Op het ongebonden Zelf dat één zonder een tweede is.
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ु
आत्मन्येवाभिलां दृश्यां प्रभवलाप्य भधया सधीः।
े मात्मानां भनममलाकाशवत्सिा॥ ३९॥
ावयेिक
ātmanyevākhilaṁ dṛśyaṁ pravilāpya dhiyā sudhīḥ |
bhāvayedekamātmānaṁ nirmalākāśavatsadā || 39||
ātmani eva: in de Ātman alleen; akhilam: geheel; dṛśyam: al het geziene (de
wereld); pravilāpya: oplossen in, opgaan in; dhiyā: door het intellect of onderscheidingsvermogen; sudhīḥ: de wijze mens; bhāvayet: aandacht richten op:
ekam: één; ātmānam: het Zelf; nirmalākāśavat: zoals de onaangetaste ruimte;
sadā: onafgebroken.
39. De wijze mens laat al het geziene
Oplossen1 in het Zelf alleen,
En richt zijn aandacht onafgebroken op het Zelf
Dat net zo onaangetast2 is als de ruimte.

रूपवणामभिकां सवं भविाय परमाथभम वत।्
पभरपूणभम चिानन्दस्वरूपेणावभतष्ठते॥ ४०॥
rūpavarṇādikaṁ sarvaṁ vihāya paramārthavit |
paripūrṇacidānandasvarūpeṇāvatiṣṭhate || 40||
rūpavarṇādikam: vorm, kleur enz.; sarvam: alles; vihāya: zich ontdoen;
paramārthavit: hij die het Opperste heeft gerealiseerd; paripūrṇacidānandasvarūpeṇa avatiṣṭhate: verblijft als de belichaming van het oneindige bewustzijn en gelukzaligheid.
40. Hij die het Opperste heeft gerealiseerd
Ontdoet3 zich van alles wat naam en vorm heeft
En verwijlt als de belichaming van
Het oneindige bewustzijn en gelukzaligheid.

1

Al het waargenomene of de wereld van verschijnselen is een oplegging op het Zelf,
net zoals het zien van een slang in een stuk touw.
2
Ruimte doordring alles maar wordt niet erdoor aangetast.
3
Alle verbeeldingen zoals vorm en naam lossen zich op in hun bestaansgrond, Brahman. De onwetende gelooft, als gevolg van zijn verbeelding, in verscheidenheid van
namen en vormen terwijl voor de wijze al wat bestaat Brahman is.
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ज्ञातृज्ञानज्ञेय िे ः परे नात्मभन भवद्ते।
भचिानन्दैकरूपत्वाद्दीप्यते स्वयमेव तत॥् ४१॥ var भि॥
jñātṛjñānajñeyabhedaḥ pare nātmani vidyate |
cidānandaikarūpatvāddīpyate svayameva hi || 41||
jñātṛjñānajñeyabhedaḥ: onderscheid zoals de kenner, kennis en het gekende;
pare: opperste; na: niet; ātmani: in het Zelf; vidyate: is, wordt gekend;
cidānandaikarūpatvāt: omdat Het van de aard van Bewustzijn en Gelukzaligheid is; dīpyate: schijnt, straalt; svayama eva: door Zichzelf; hi; voorwaar.
41. In het Opperste Zelf bestaat geen onderscheid
Tussen de kenner, kennis en het gekende1,
Omdat Het van de aard van Bewustzijn en Gelukzaligheid is.
Voorwaar, Het straalt uit zichZelf alleen.

एवमात्मारणौ ध्यानमथने सततां कृ ते।
उभिताविभतर्ज्ामला सवामज्ञानेन्धनां ििेत॥् ४२॥
evamātmāraṇau dhyānamathane satataṁ kṛte |
uditāvagatirjvālā sarvājñānendhanaṁ dahet || 42||
eva: dus; ātmā: van het Zelf; araṇau: in de araṇi (stuk hout); dhyānamathane:
karnend in de vorm van contemplatie; satatam: voortdurend, onophoudelijk;
kṛte: gemaakt zijnde; uditā avagatirjvālā: vuur van Kennis dat geboren is; sarva ajñānendhanam: alle brandstof van onwetendheid; dahet: zal verbranden.
42. Zoals bij het wrijven van twee houtjes vuur ontstaat,
Ontstaat bij voortdurende onderlinge afwisseling
Tussen het individuele zelf en het opperste Zelf2
Vuur van Kennis dat alle brandstof van onwetendheid verbrandt.

1

Wanneer de eigen natuur die ondeelbaar en onbegrensd is vergeten wordt, ontstaat er
de verbeelding van het ik als de kenner en een wereld als het gekende. Deze relatie
leidt tot de afwisselende ervaringen van pijn en plezier enz.
2
Dit beschrijft de staat van savikalpa samādhi waarin zelfgewaarzijn en gedachtepulsen elkaar afwisselen.
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अरुणेनवे बोधेन पूवं सन्तमसे हृते।
तत आभव वम िे ात्मा स्वयमेवाांशमु ाभनव॥ ४३॥
aruṇeneva bodhena pūrvaṁ santamase hṛte |
tata āvirbhavedātmā svayamevāṁśumāniva || 43||
aruṇena: door de heer van het ochtendgloren (Aruṇa); eva: zoals; bodhena:
door de kennis; pūrvam santamase: de universele duisternis die eerst bestond;
hṛte: wanneer verdreven; tataḥ: dan; āvirbhavet: rijst op; ātmā: het Zelf; svayam eva: uit zichzelf; aṁśumān: de zon; iva; als het ware.
43. Zoals de zon verschijnt nadat de heer van het ochtendgloren1
De dikke duisternis, die eerst bestond, heeft verdreven,
Zo ook, manifesteert het Zelf zichzelf uit Zichzelf
Wanneer ware kennis onwetendheid heeft verdreven.

आत्मा त ु सततां प्राप्तोऽप्यप्राप्तविभवद्या।
तन्नाशे प्राप्तवि ् ाभत स्वकण्ठा रणां यथा॥ ४४॥
ātmā tu satataṁ prāpto'pyaprāptavadavidyayā |
tannāśe prāptavadbhāti svakaṇṭhābharaṇaṁ yathā || 44||
ātmā: het Zelf; tu: waarlijk; satatam: altijd; prāpta: altijd bestaande; api: toch;
aprāptavat: alsof niet gerealiseerd; avidyayā: vanwege onwetendheid; tat nāśe:
wanneer dat (onwetendheid) wordt verdreven; prāptavat: zoals iets wordt verdiend; bhāti: verschijnt, straalt; svakaṇṭhābharaṇam: de ketting om de hals.
44. Hoewel het Zelf eeuwig bestaat2,
Wordt Het door onwetendheid niet gekend.
Na verdrijven van onwetendheid straalt Het echter
Als de verloren gewaande halsketting om de hals.

1

In de Hindoe mythologie wordt het ochtendgloren verpersoonlijkt als de zonnegod
Aruṇa.
2
De kenner van het Zelf neemt Het altijd waar, als de enige werkelijkheid, bewustzijn
en bestaan, de bestaansgrond van de gehele verscheidenheid.
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ु
्भ्रान्त्या कृ ता ब्रह्मभण जीवता।
िाणौ परुषवि
े ४५॥
जीवस्य ताभिके रूपे तभस्मन्दृष्टे भनवतमत॥
sthāṇau puruṣavadbhrāntyā kṛtā brahmaṇi jīvatā |
jīvasya tāttvike rūpe tasmindṛṣṭe nivartate || 45||
sthāṇau: in een paal; puruṣavat: zoals een mens; bhrāntyā: door begoocheling,
illusie; kṛtā: gemaakt; brahmaṇi: in de Brahman; jīvatā: individualiteit;
jīvasya: van de jīva, de mens; tāttvike rūpe: in de werkelijke natuur; tasmin: in
dat (in het Zelf); dṛṣṭe: wanneer gezien wordt; nivartate: wordt vernietigd.
45. Zoals een paal door illusie voor een mens wordt gehouden1
Wordt Brahman voor een individu gehouden.
Deze misleiding wordt echter vernietigd
Bij het zien van de werkelijke natuur van het individu2.

तत्वस्वरूपान ु वादत्पन्नां ज्ञानमांजसा।
्
अिां ममेभत चाज्ञानां बाधते भििभ्रमाभिवत
॥् ४६॥
tatvasvarūpānubhavādutpannaṁ jñānamaṁjasā |
ahaṁ mameti cājñānaṁ bādhate digbhramādivat || 46||
tatvasvarūpānubhavāt: door de ervaring van de Waarheid; utpannat: geproduceerd; jñānam: kennis; aṁjasā: onmiddellijk; aham: Ik; mama: mijn; iti: zo,
aldus; ca: en; ajñānam: de onwetendheid; bādhate: vernietigt; digbhramādivat:
als een valse notie over richtingen.
46. Kennis van de Waarheid vernietigt onwetendheid
Waarvan de grondslag de noties 'ik' en 'mijn' zijn,
Net zoals juiste kennis over de richtingen
Het volgen van een dwaalspoor voorkomt.

1
2

Op afstand of bij schemering.
Werkelijke natuur: het Zelf.
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्
सम्यभववज्ञानवान योिी
स्वात्मन्येवाभिलां जित।्
एकां च सवममात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षषु ा॥ ४७॥
samyagvijñānavān yogī svātmanyevākhilaṁ jagat |
ekaṁ ca sarvamātmānamīkṣate jñānacakṣuṣā || 47||
samyak: volmaakt, perfect; vijñānavān: de gerealiseerde mens; yogī: de yogi:
svātmana eva: in zijn eigen Zelf; akhilam: geheel; jagat: het universum; ekam:
één: ca: en: sarva: alles; ātmānam: zijn eigen Zelf; īkṣate: ziet; jñānacakṣuṣā:
door zijn oog van wijsheid.
47. De yogi1 begiftigd met volledige verlichting
Ziet door zijn oog van wijsheid
Het gehele universum in zijn eigen Zelf
En beschouwt alles als zijn eigen Zelf.

आत्मैविे ां जित्सवममात्मनोऽन्यन्न भवद्ते।
मृिो यिद्घटािीभन स्वात्मानां सवममीक्षते॥ ४८॥
ātmaivedaṁ jagatsarvamātmano'nyanna vidyate |
mṛdo yadvadghaṭādīni svātmānaṁ sarvamīkṣate || 48||
ātmā: de Atman; eva: waarlijk, zowaar; idam: dit; jagat: universum; sarvam:
geheel, alles; ātmanaḥ anyat: verschillend dan Ātman; na: niet; vidyate: bestaat; mṛdaḥ: van klei; yadvat: op deze wijze; ghaṭādīni: potten enz.;
svātmānam: men's eigen Zelf; sarvam: alles; īkṣate: ziet.
48. Dit gehele universum, zowaar, is de Ātman zelf.
Er bestaat niets dat verschillend is van Ātman,
Zoals potten die van klei zijn gemaakt niets anders dan klei zijn,
Zo is ook voor de verlichte al het waargenomene zijn eigen Zelf.

1

Hij die de eenzelvigheid van de eenheid van het Zelf en Brahman volledig heeft gerealiseerd.
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ु स्त्यजेत।्
ु ि ु तभििानपू् वोपाभधिणाां
जीवन्मि
सभििानन्दरूपत्वात ् वेि ्भ्रमरकीटवत॥् ४९॥
jīvanmuktastu tadvidvānpūrvopādhiguṇāṁstyajet |
saccidānandarūpatvāt bhavedbhramarakīṭavat || 49||
jīvanmuktaḥ: de bevrijde; tu: voorwaar; tat vidvān: begiftigd met zelfkennis;
pūrvopādhiguṇān: vóórliggende indrukken, neigingen (conditionering); tyajet:
opgeeft; sa: hij; saccidānandarūpatvāt: vanwege de natuur van bestaanbewustzijn-gelukzaligheid; bhavet: zal worden; bhramarakīṭavat: zoals de
wesp en de worm.
49. De bevrijde Ziel, begiftigd met zelfkennis,
Die al zijn vroegere neigingen1 loslaat,
Wordt, vanwege zijn natuur van bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid,
Brahman, zoals de worm die in een wesp verandert2.

तीत्वाम मोिाणमव ां ित्वा राििेषाभिराक्षसान।्
ु आत्मारामो भवराजते॥ ५०॥
योिी शाभन्तसमायि
tīrtvā mohārṇavaṁ hatvā rāgadveṣādirākṣasān |
yogī śāntisamāyukta ātmārāmo virājate || 50||
tīrtvā: na overgestoken te hebben; mohārṇavam: de oceaan van begoocheling;
hatvā: dodende; rāgadveṣādirākṣasān: de monsters van voorkeur en afkeer;
yogī: de yogi; śāntisamāyuktaḥ: verenigd met vrede; ātmārāmaḥ: hij die in
zichzelf verwijlt; virājate: straalt, schijnt.
50. Na de oceaan van begoocheling te hebben overgestoken
En afgerekend met de monsters van voorkeur en afkeer,
Wordt de yogi verenigd met de vrede,
En verwijlt stralend in Zijn eigen Zelf alleen.

1

Upādhi: neigingen of conditionering als gevolg van vroegere daden.
Volgens een Indiaas verhaal redt een soort worm (kiṭakaḥ), die door een wesp (bhramaram) wordt belaagd, zich van doodgestoken te worden, doordat hij door zijn angst
zijn aandacht onafgebroken op de wesp houdt en daardoor zelf een wesp wordt. Door
de aandacht éénpuntig op Brahman te houden wordt alle conditionering vernietigt en
men wordt Brahman.
2
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ु
ु
बाह्याभनत्यसिासभिां
भित्वात्मसिभनवृ
तम ः।
घटििीपवत्स्विः स्वान्तरेव प्रकाशते॥ ५१॥
bāhyānityasukhāsaktiṁ hitvātmasukhanirvṛtaḥ |
ghaṭasthadīpavatsvasthaḥ svāntareva prakāśate || 51||
bāhyānityasukhāsaktim: gehechtheden aan voorbijgaande geneugten van de
wereld; hitvā: na te hebben opgegeven; ātmasukhanirvṛtaḥ: tevreden met het
geluk ervaren van het Zelf; ghaṭasthadīpavat: zoals een [olie]lamp geplaatst
binnen in een pot; svasthaḥ: in zichzelf verblijft; svāntaḥ: binnen zichzelf; eva:
alleen; prakāśate: straalt, schijnt.
51. Na alle gehechtheden aan voorbijgaande geneugten van de wereld
Te hebben opgegeven, is de binnen zichzelf verblijvende bevrijde,
Tevreden met de ervaring van geluk in zichzelf,
En straalt binnen zichzelf als een lamp in een pot.

उपाभधिोऽभप तिमैरभलप्तो व्योमवन्मभु नः।
सवमभवन्मूढवभत्तष्ठेिसिो वायवु िरेत॥् ५२॥
upādhistho'pi taddharmairalipto vyomavanmuniḥ |
sarvavinmūḍhavattiṣṭhedasakto vāyuvaccaret || 52||
upādhiḥsthaḥ api: ondanks in verbinding met bedekkingen (upādhi's);
taddharmaiḥ: door hun inhoud; alipto: ongehecht; vyomavat: als de ruimte;
muniḥ: de wijze; sarvavit: die alles weet; mūḍhavat; als een dwaas: tiṣṭhet:
blijft; asaktaḥ: ongehecht; vāyuvat: als de wind; caret: beweegt.
52. Hoewel verbonden met de bedekkingen1,
Maar onaangeroerd door hun invloeden zoals de ruimte2
Lijkt de alwetende wijze soms een dwaas,
En beweegt ongehecht als de wind.

1

Zie voetnoot 1 van vers 30.
De ruimte ondergaat geen verandering door de aanwezigheid en verandering van
fysieke objecten erin.
2
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उपाभधभवलयाभिष्णौ भनभवमशषे ां भवशेन्मभु नः।
जले जलां भवयद्व्योभि तेजिेजभस वा यथा॥ ५३॥
upādhivilayādviṣṇau nirviśeṣaṁ viśenmuniḥ |
jale jalaṁ viyadvyomni tejastejasi vā yathā || 53||
upādhivilayāt: bij de oplossing van de bedekkingen; viṣṇau: in Viṣṇu;
nirviśeṣam: eigenschaploze; viśet: gaat op in, wordt geabsorbeerd; muniḥ: de
wijze; jale: in water; jalam: water; viyat: de ruimte; vyomni: in de ruimte; tejaḥ:
licht; tejasi: in het licht; vā: of; yatha: zoals.
53. Bij de oplossing van de bedekkingen
Wordt de stille wijze volledig1 opgenomen
In de eigenschaploze, allesdoordringende Viṣṇu2,
Zoals water in water3, ruimte in ruimte4 en licht in licht.

ु ान्नापरां सिम
ु ।्
यल्ला ान्नापरो ला ो यत्सि
यज्ज्ञानान्नापरां ज्ञानां ति ्ब्रह्मेत्यवधारयेत॥् ५४॥
yallābhānnāparo lābho yatsukhānnāparaṁ sukham |
yajjñānānnāparaṁ jñānaṁ tadbrahmetyavadhārayet || 54||
54 yat lābhāt; los van het bereiken waarvan; na: niet; aparaḥ: ander: lābhaḥ:
bereiken; yat sukhāt: los van het geluk waarvan; na: niet; aparam: ander; sukham: geluk; yat jñānāt: los van de kennis waarvan; na: niet; aparam: ander;
jñānam: kennis; tat brahma: dat Brahman; iti: aldus; avadhārayet: realiseer.
54. Realiseer dát wat Brahman is,
Het bereiken waarvan niets meer over laat om te worden bereikt,
De zaligheid waarvan geen andere zaligheid over laat om te wensen,
De Kennis waarvan niets meer over laat om geweten te worden.

1

Zonder een spoor van individualiteit zoals 'ik', 'mij' en 'mijn'.
Zie voetnoot 2 van vers 9.
3
Zoals bij het breken van een onderwater gedompelde kruik gevuld met water.
4
Bij het verdwijnen van een fysiek object gaat de ruimte die het in beslag nam in de
alomvattende ruimte op. Zo ook licht in licht, lucht in lucht en aarde in aarde.
2
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ू ा न पनु वम ः।
यि ्दृष्ट्वा नापरां दृश्यां यि ् त्व
यज्ज्ञात्वा नापरां ज्ञेय ां ति ्ब्रह्मेत्यवधारयेत॥् ५५॥
yaddṛṣṭvā nāparaṁ dṛśyaṁ yadbhūtvā na punarbhavaḥ |
yajjñātvā nāparaṁ jñeyaṁ tadbrahmetyavadhārayet || 55||
yat dṛṣṭvā: dat gezien hebbend; na: niet; aparam: anders; dṛśyam: te worden
gezien; yat bhūtvā: geworden zijnde; na: niet; punarbhavaḥ: wedergeboren
worden; yat jñātvā: dat gekend wordt; na: niet; aparam: anders; jñeyam: te
kennen; tat brahma: dat Brahman; iti: dus; avadhārayet: realiseer.
55. Realiseer dát wat Brahman is,
Bij het zien waarvan niets meer overblijft gezien te worden
Bij het worden waarvan men niet wordt wedergeboren.
Bij het kennen waarvan niets meer overblijft om te kennen.

ू म
म धः पूणं सभििानन्दमियम।्
भतयमिर्ध्
अनन्तां भनत्यमेकां यत्ति ्ब्रह्मेत्यवधारयेत॥् ५६॥
tiryagūrdhvamadhaḥ pūrṇaṁ saccidānandamadvayam |
anantaṁ nityamekaṁ yattadbrahmetyavadhārayet || 56||
tiryak: alle kanten; ūrdhvam: boven, omhoog; adhaḥ: beneden, omlaag;
pūrṇam: alles doordringend; saccidānandam: dat bestaan-bewustzijngelukzaligheid is; advayam: non-duaal; anantam: oneindig; nityam:
eeuwig; ekam: één; yat: wat; tat Brahman: dat Brahman; iti: dus;
avadhārayet: realiseer.
56. Realiseer dát wat Brahman is,
Wat boven en beneden is, en alles doordringt,
Wat bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid is,
Wat non-duaal, oneindig, eeuwig en één is.
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म तेऽियम।्
अतद्व्यावृभत्तरूपेण वेिान्तैलक्ष्य
अिण्डानन्दमेकां यत्ति ्ब्रह्मेत्यवधारयेत॥् ५७॥
atadvyāvṛttirūpeṇa vedāntairlakṣyate'dvayam |
akhaṇḍānandamekaṁ yattadbrahmetyavadhārayet || 57||
atadvyāvṛttirūpeṇa: door het proces van ontkenning: vedāntai: door de
Vedānta; lakṣyate: aangewezen; advayat: non-duaal; akhaṇḍānandam: ondeelbaar en gelukzalig; ekam: één; yat: wat; tat brahma: dat Brahman; iti: aldus;
avadhārayet: realiseer.
57. Realiseer dát wat Brahman is,
Wat non-duaal, ondeelbaar, één en gelukzalig is,
Wat volgens Vedānta de onveranderlijke bestaansgrond is,
Wat overblijft na ontkenning van al het voorbijgaande1.

अिण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाभश्रताः।
ब्रह्माद्ािारतम्येन वन्त्यानभन्दनोऽभिलाः॥ ५८॥
akhaṇḍānandarūpasya tasyānandalavāśritāḥ |
brahmādyāstāratamyena bhavantyānandino'khilāḥ || 58||
akhaṇḍānandarūpasya: wiens aard ononderbroken geluk is; tasya: Zijn;
anandalavāśritāḥ: afhankelijk van een deeltje van deze gelukzaligheid;
brahmādyāḥ: de schepper van andere godheden, Brahmā; tāratamyena: in verhouding; bhavanti ānandinaḥ: worden gelukzalig; akhilāḥ: allen.
58. Godheden als Brahmā en anderen maken slechts
Een deeltje van Zijn2 ononderbroken gelukzaligheid uit,
En zij kennen allen in verhouding
Tot dat deeltje gelukzaligheid.

1

Alles wat vorm en naam heeft, naast de fysieke wereld ook alle gedachtevormen en
zelfs het ego, is van voorbijgaande aard. De getuige hiervan is echter onveranderlijk en
eeuwig. Door zich niet te identificeren met en ontkenning van wat voorbijgaand is,
wordt het eeuwige, Brahman, gerealiseerd. In zijn commentaar op Gaupada's Karika
legt Śaṅkara uit dat Brahman vrij is van toevoegsels die Hem bedekken. Door de methode van ontkenning (niet dit, niet dit) wordt Brahman bevrijd van deze bedekkingen.
Zie ook Bṛhadāranyaka Upaniṣad II.iii.1-6 en Avadhuta Gītā 1.25.
2
Brahman.
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ु मभिलां वि ु व्यविारििभितः।
तद्ि
तस्मात्सवमितां ब्रह्म क्षीरे सभपभम रवाभिले॥ ५९॥
tadyuktamakhilaṁ vastu vyavahārastadanvitaḥ |
tasmātsarvagataṁ brahma kṣīre sarpirivākhile || 59||
tadyuktam: doordrongen door Dat (Brahman); akhilam: alles; vastu: objecten;
vyavahāra: activiteiten; tadanvitaḥ: zijn vanwege dat mogelijk; tasmāt: daarom; sarvagatam: al-doordringende; Brahma: Brahman; kṣīre: in de melk; sarpi: boter; iva: zoals; ākhilam: in alles.
59. Alle objecten zijn doordrongen van Brahman,
Ook alle activiteiten zijn vanwege Brahman mogelijk.
Vandaar doordringt Brahman alles,
Zoals de aanwezigheid van boter in melk.

अनण्विूलमह्रस्वमिीघममजमव्ययम।्
ु
अरूपिणवणाम
ख्य ां ति ्ब्रह्मेत्यवधारयेत॥् ६०॥
anaṇvasthūlamahrasvamadīrghamajamavyayam |
arūpaguṇavarṇākhyaṁ tadbrahmetyavadhārayet || 60||
anaṇu: noch subtiel; asthūlam: noch grof; ahrasvam: noch kort; adīrgham:
noch lang; ajam: zonder geboorte; avyayam: zonder verandering;
arūpaguṇavarṇākhyam: zonder vorm, toevoegsel, kleur en naam; tat Brahma:
dat Brahman; iti: dus; avadhārayet: realiseer.
60. Realiseer dát wat Brahman is,
Wat noch fijn noch grof is
Wat noch kort noch lang is
Wat zonder geboorte, verandering en naam is,
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यि ् ासा ास्यतेऽकामभि ास्य ैयमत्त ु न ास्यते।
येन सवमभमिां ाभत ति ्ब्रह्मेत्यवधारयेत॥् ६१॥
yadbhāsā bhāsyate'rkādi bhāsyairyattu na bhāsyate |
yena sarvamidaṁ bhāti tadbrahmetyavadhārayet || 61||
yadbhāsā: door het licht waarvan; bhāsyate: worden verlicht; arkādi: zon en
anderen; bhāsyaiḥ: door de lichtkringen; yaḥ: dat: tu: zeker; na: niet; bhāsyate:
wordt verlicht; yena: waardoor; sarvam: alles; idam: dit; bhāti: straalt; tad
brahma: dat Brahman; iti: dus; avadhārayet: realiseer.
61. Realiseer dát wat Brahman is,
Waardoor lichtgevende objecten
Zoals de zon en de maan worden verlicht,
Maar wat niet door hun licht wordt verlicht.

स्वयमन्तबमभिव्यामप्य ासयन्नभिलां जित।्
ब्रह्म प्रकाशते वभिप्रतप्तायसभपण्डवत॥् ६२॥
svayamantarbahirvyāpya bhāsayannakhilaṁ jagat |
brahma prakāśate vahniprataptāyasapiṇḍavat || 62||
svayam: Zichzelf; antaḥ: binnen; bahiḥ: buiten; vyāpya: doordringend;
bhāsayan: verlichtend; akhilam: gehele; jagat: universum; brahma: Brahman;
prakāśate: straalt; vahniprataptāyasapiṇḍavat: zoals de hitte (vuur) een roodgloeiend ijzeren bal doordringt.
62. De opperste Brahman straalt uit zichzelf
En doordringt het gehele universum binnen en buiten,
Zoals een roodgloeiend ijzeren bal
Van vuur wordt doordrongen.
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जिभिलक्षणां ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न भकां चन।
ब्रह्मान्यि ् ाभत चेभन्मथ्या यथा मरुमरीभचका॥ ६३॥
jagadvilakṣaṇaṁ brahma brahmaṇo'nyanna kiṁcana |
brahmānyadbhāti cenmithyā yathā marumarīcikā || 63||
jagadvilakṣaṇam: die verschillend van het universum is; brahma: Brahman;
brahmaṇaḥ anyanna: niet anders dan Brahman; kiṁcana: iets, klein;
brahmānya: verschillend van Brahman; bhāti: straalt; cet: als; mithyā: onwerkelijk; yathā: zoals; marumarīcikā: luchtspiegeling.
63. Brahman is verschillend van het universum1
Doch er bestaat niets dat niet Brahman is.
Als er iets apart van Brahman schijnt te bestaan
Is het net zo onwerkelijk als een luchtspiegeling.

दृश्यते श्रूयते यद्ि ्ब्रह्मणोऽन्यन्न ति ् वेत।्
तिज्ञानाि ति ्ब्रह्म सभििानन्दमियम॥् ६४॥
dṛśyate śrūyate yadyadbrahmaṇo'nyanna tadbhavet |
tattvajñānācca tadbrahma saccidānandamadvayam || 64||
dṛśyate: wat waargenomen wordt; śrūyate: wat gehoord wordt; yat yat: al dat;
brahmaṇaḥ anyat: apart van Brahman; na: niet; tat: dat; bhavet: kan zijn;
tattvajñānāt: van de kennis van de werkelijkheid; ca: en: tat Brahma: dat
Brahman; saccidānandam: dat bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid is; advayam:
niet duaal.
64. Al wat gezien en gehoord wordt is Brahman en niets anders,
Bij het dagen van de kennis van de werkelijkheid
Wordt het universum gezien als het absolute
Bestaan, bewustzijn en gelukzaligheid.

1

Zie het beroemde vers 20 in Śaṅkara's Brahmajñānāvalīmālā: "Brahman is werkelijk,
de wereld is illusie. Het individu is niet verschillend van Brahman." De kenner van
Brahman die de dualiteit is overstegen ziet alles als Brahman of als zichZelf. Wat de
onwetende als iets anders ziet (in dualiteit) is slechts verbeelding.
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सवमि ां सभििात्मानां ज्ञानचक्षभु न मरीक्षते।
ु
े ते ास्वन्तां ानमन्धवत
अज्ञानचक्षनु क्ष
॥् ६५॥
sarvagaṁ saccidātmānaṁ jñānacakṣurnirīkṣate |
ajñānacakṣurnekṣeta bhāsvantaṁ bhānumandhavat || 65||
sarvagam: alomtegewoordig; saccidātmānam: Atman die zuiver bestaan en
bewustzijn is; jñānacakṣuḥ: het oog van wijsheid; nirīkṣate: ziet; ajñānacakṣu:
hij met het oog van onwetendheid; na: niet; īkṣeta: ziet; bhāsvantam: de stralende; bhānum: de zon; andhavat: zoals een blind mens.
65. Ātman is alomtegenwoordig, zuiver bestaan en bewustzijn,
Doch kan Het alleen door het oog van wijsheid worden gekend1.
Zoals een blinde de stralende zon niet kan zien, zo ook kan iemand,
Wiens zicht door onwetendheid is verduisterd, het Zelf niet zien.

श्रवणाभिभ रुद्दीप्तज्ञानाभग्नपभरताभपतः।
ु ः स्वणमवि ्द्ोतते स्वयम॥् ६६॥
जीवः सवममलान्मि
śravaṇādibhiruddīptajñānāgniparitāpitaḥ |
jīvaḥ sarvamalānmuktaḥ svarṇavaddyotate svayam || 66||
śravaṇādibhiḥ: door te luisteren enz.; uddīpta: aangestoken, verlicht; jñānāgniparitāpitaḥ: verhit in het vuur van Kennis; jīvaḥ: het individu; sarvamalāt: van
alle ongerechtigheden; muktaḥ: bevrijd; svarṇavat: zoals goud; dyotat: straalt;
svayam: uit zichzelf.
66. Door te luisteren [naar geschriften],
Verlicht door het vuur van Kennis
Bevrijdt het individu zich van alle onzuiverheden
En straalt uit zichzelf, zoals goud.

1

Zie Muṇḍaka Upaniṣad III,i,8: "Hij wordt niet begrepen door het oog, noch door
spraak, noch door andere zintuigen, noch door boetedoening noch door goede daden.
Wanneer iemands natuur gezuiverd is door het serene licht van Kennis, dan ziet hij
Hem, mediterend op Hem zonder delen."
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ु
हृिाकाशोभितो ह्यात्मा बोध ानिमोऽपहृत
।्
सवमव्यापी सवमधारी ाभत ासयतेऽभिलम॥् ६७
hṛdākāśodito hyātmā bodhabhānustamo'pahṛt |
sarvavyāpī sarvadhārī bhāti bhāsayate'khilam || 67||
hṛdākāśoditaḥ: dat in de holte van het hart oprijst; hi: voorwaar; ātma: het Zelf,
Ātman; bodhabhānuḥ: de zon van Kennis; tamo'pahṛt: vernietiger van duisternis; sarvavyāpī: dat alles doordringt; sarvadhārī: draagt alles; bhāti: straalt;
bhāsayat akhilam: laat alles schijnen, stralen.
67. Het Zelf, de zon van Kennis, die in het Hart oprijst,
Vernietigt de duisternis van onwetendheid,
Doordringt en draagt alles,
Straalt uit zichzelf en doet alles stralen.

भिविेशकालाद्नपेक्ष्य सवमि ां
ु भनरां जनम।्
शीताभिहृभन्नत्यसिां
यः स्वात्मतीथं जते भवभनभियः
स सवमभवत्सवमितोऽमृतो वेत॥् ६८॥
digdeśakālādyanapekṣya sarvagaṁ
śītādihṛnnityasukhaṁ niraṁjanam |
yaḥ svātmatīrthaṁ bhajate viniṣkriyaḥ
sa sarvavitsarvagato'mṛto bhavet || 68||
digdeśakālādyanapekṣya: onafhankelijk van richting, ruimte en tijd; sarvagam:
alomtegenwoordig; śītādihṛat: vernietigt kou enz.; nityasukham: eeuwig geluk;
niraṁjanam: vlekkeloos; yaḥ: wie; svātmatīrtham: de heilige plaats van zijn
eigen Zelf; bhajate: aanbid, vereert; viniṣkriyaḥ: alle handelingen opgevend;
saḥ: Hij; sarvavit: alwetend; sarvagataḥ: alles doordringend; amṛtaḥ: onsterfelijk; bhavet: wordt.
68. Hij die zich van alle activiteiten ontdoet,
Die vrij is van begrenzingen als richting, ruimte en tijd,
Die het vlekkeloze, eeuwige Zelf in zichzelf vereert,
Dat tegenstellingen als hitte en kou vernietigt,
Alomtegenwoordig en eeuwig geluk is,
Wordt alwetend, alles doordringend en onsterfelijk.
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