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Overzicht 

 

De volgende werken van Śaṅkara zijn in dit boek opgenomen 

1.  SĀDHANA PAÑCAKAM  

 Over spirituele praktijk (5 verzen) 

2.  ĀTMABODHA 

 Zelfkennis (68 verzen) 

3.  DAŚAŚLOKĪ  

 Over wat ik ben (10 verzen)  

4 NIRVĀṆAṢAṬKAM (Ātmaṣaṭkam) 

 Nader over wat ik ben (6 verzen) 

5 BHAVĀNYAŞTAKAM  

 Over het toevluchtsoord van de mens (8 verzen) 

6. BRAHMAJÑĀNĀVALĪMĀLĀ 

 Een bloemenstreng van verzen over kennis van Brahman (21 verzen) 

7.  DṚG DṚŚYA VIVEKA  

 Over onderscheid tussen de kenner en het gekende (46 verzen) 

8. SADĀCĀRA  

 Deugdzaam leven (54 verzen) 

9. LAGHUVĀKYAVṛTTI  

 De betekenis van de verklaring 'Ik ben Brahman' (18 verzen) 

10.  VĀKYAVṛTTI 

 De betekenis van de verklaring 'Dat zijt Gij' (53 verzen) 

11. TATTVOPADEŚA  

 Onderricht in ‘Dát wat ís’ (87 verzen) 

12. BRAHMĀNUCINTANAM  

 Meditatie op Brahman (29 verzen) 

13. APAROKṢĀNUBHŪTI (RĀJA-YOGA) 

 Zelfkennis zonder omweg (Koninklijke Yoga) (144 verzen) 

14 TATTVA BODHA  

 (Ware kennis, 13 hoofdstukken) 

15. PAÑCĪKARAṆAM EN VĀRTTIKA 

 Over de totstandkoming van de grove elementen (7+64 verzen)
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Eer aan Śrī Śaṅkara die de weg naar zelfkennis stap voor stap verlicht. 
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Over de inhoud van dit boek 

Tezamen met mijn eerder uitgegeven vertaling van Vivekacūḍāmaṇi, getiteld 

"Het Kroonjuweel van Onderscheidingsvermogen"
1
, bevatten deze werken de 

essentie en uitleg van de leer van Advaita Vedānta, of non-dualiteit, van 

Śaṅkara. Met name zij die zich tot deze leer aangetrokken voelen en die nader 

willen bestuderen en in praktijk brengen, zullen in deze werken een goede gids 

vinden. Het behoeft geen betoog dat de studie en toepassing in de praktijk van 

de kennis, aangeboden in deze werken, het meest effect zal sorteren wanneer dat 

onder leiding van een competente leraar plaatsvindt. 

Alvorens de in dit boek opgenomen werken te bespreken is het wellicht nuttig 

enige aandacht aan hun ontstaan te besteden. Ze danken hun oorsprong aan de 

Veda's waarvan Ṛg Veda als de oudste wordt beschouwd. In de Veda's zijn drie 

richtingen te onderscheiden; Karma Kanda, het deel over rituelen, ceremoniën 

en offers, Upāsana Kanda over aanbidding en toewijding, en Jñāna Kanda over 

Kennis. De Upaniṣads behoren tot Jñāna Kanda, zijn beknopt in omvang en 

geven voornamelijk de principes. Er was een tijd waar Ṛṣi's (zieners) de verbor-

gen diepe implicaties in deze begrippen konden uitleggen. Door het ontbreken 

van de voortzetting hiervan is echter de kennis in de Jñāna Kanda geleidelijk 

verloren gegaan, wat in onze dagen nog altijd het geval is. Dit heeft ertoe geleid 

dat Karma Kanda en Upāsana Kanda meer en meer plaats in het sociale leven 

kregen. Tegen deze ontwikkeling, die niet de bedoeling van de Veda's is, ont-

stond bij enkelen weerstand, zoals bij Buddha en Mahāvira. Dat heeft geleid tot 

een bloeiperiode van commentaren op de geschriften, zoals door Vyāsa. Toen 

kwam de periode waarin zes wijzen de Veda's op zes verschillende manieren 

hebben uitgelegd, waaruit de zes leersystemen zijn ontstaan. Deze zijn Sāṅkhya, 

Śaiva, Pāñcarātra, Jaina, Mīmāṃsaka en Vedanta. Śaṅkara is de vertolker van 

Vedānta waarvan Advaita of non-dualiteit de essentie is. Dat geen van de vijf 

andere leersystemen tot de hoogste waarheid (paramārtha) leidt heeft Śaṅkara 

in vers 4 van Daśaślokī als volgt verwoord: 

Noch de Sāṅkhya noch de Śaiva leer, 

Noch de Pāñcarātra noch de Jaina leer, 

Noch de Mīmāṃsaka filosofie enz. 

Is de kennis van Dát. 

Maar door onderscheidend inzicht 

Ben Ik wat er overblijft, 

Als de zuivere essentie: 

Het ene gelukzalige Zelf alleen. 

                                                      
1
 Van dezelfde uitgever als dit boek. 
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Er zijn meer dan honderd werken die aan Śaṅkara worden toegeschreven, zowel 

in proza als in dichtvorm, variërend van een enkel vers tot over duizend verzen. 

Deze werken van Śaṅkara kunnen globaal in drie categorieën ingedeeld worden:  

1) Bhāṣya
1
 grantha's

2
. Dit zijn commentaren in de vorm van uitleggingen. De 

taal van de Upaniṣads is van mystieke aard en ze kunnen als zodanig niet be-

grepen worden door ze simpelweg te vertalen met gebruik van een woorden-

boek. Śaṅkara heeft uitleg gegeven bij een aantal Upaniṣads die hij als de meest 

belangrijke heeft aangemerkt
3
.  

Daarnaast heeft hij ook Brahma Sutra's, Bhagavad Gītā enkele andere werken 

van uitleg voorzien
4
.  

Er bestaan ook Nederlandse vertalingen van een aantal geschriften met de uitleg 

van Śaṅkara.
5
 

2) Stotra
6
 grantha's. De stotra's hebben de grootste aantrekkingskracht voor de 

meeste mensen. In zijn onbegrensde compassie zag Śaṅkara de moeilijkheid van 

het gewone volk om de complexe filosofische leer van de Advaita Vedānta te 

begrijpen en om deze reden heeft hij de weg naar het uiteindelijke doel ook 

toegankelijk gemaakt door middel van bhakti, of devotie.  Hij stelde verschil-

lende heldere stotra's op om diverse goden te eren
7
. 

Bovendien heeft Śaṅkara verschillende korte gedichten van meditatieve aard 

(Vedanta stotras) voor regelmatige recitatie, reflectie en meditatie opgesteld. 

Een voorbeeld hiervan is Bhavānyaṣṭakaṃ dat in dit boek is opgenomen. 

                                                      
1
 Bhāṣya staat voor uitleg, commentaar. 

2
 Grantha staat voor vers, verhandeling of boek. 

3
 Deze Upaniṣads zijn: Aitareya Upaniṣad, Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Īśa Upaniṣad, 

Taittirīya Upaniṣad, Śvetāśvatara Upaniṣad,  Kaṭha Upaniṣad,  Kena Upaniṣad, 

Chāndogya Upaniṣad, Māṇḍūkya Upaniṣad en Gauḍapāda Kārika, Muṇḍaka Upaniṣad 

en Praśna Upaniṣad. 
4
 Zoals Viṣṇu Sahasranama, Sānatsujātiya en Gāyatri Mantraṃ. 

5
 Bhagavad Gītā Bhāṣya (Uitgeverij Kadag) en de Upaniṣads Īśa, Kaṭha, Kena, 

Muṇḍaka, Aitareya en Praśna (Ars Floreat).  
6
 Stotra staat voor eren, loven, lofprijzen. 

7
 Zijn meest bekende stotra's zijn: Ganeṣa Pancaratnam, Annapurnaṣtakam, Kalabhai-

ravaṣtakam, Dakṣiṇamūrti Stotram, Kṛṣnashtakam, Bhaja Govindaṃ, ook bekend als 

Mohamuḍgara, Śivānandalahari, Saundaryalahari, Śrī Lakṣmīnṛsiṃha Karāvalamba 

Stotraṃ, Śāradā Bhujangaṃ, Kanakadhāra Stotraṃ, Bhavāni Aṣṭakaṃ, Śiva Mānasa 

Pūja, Pandurangashtakam, en Subramanya Bhujangam. 
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Hoewel drie werken in dit boek, Sādhana Pañcakam, Daśaślokī en Brahmā-

jñānāvalīmālā overwegend tot deze categorie lijken te behoren, worden ze in 

het algemeen onder de prakaraṇa grantha's gerangschikt. 

3) Prakaraṇa
1
 grantha's. Deze werken stellen de zoeker naar zelfkennis in staat 

de fundamentele aspecten van Advaita Vedānta te kennen. De meeste werken in 

dit boek behoren tot deze categorie. Enkele andere bekende werken behorende 

tot prakaraṇa grantha's zijn Vivekacūḍāmaṇi, Svātmanirūpānam, 

Ātmajñānaopedeśavidhi en Upadeśa Sāhasrī. 

Śaṅkara's leer 

Śaṅkara onderscheidt drie waarheidsniveaus: pratibhāsika satya, vyavahārika 

satya en paramārtha satya. Pratibhāsika satya staat voor illusie of verbeelding 

zoals hallucinaties, ,, luchtkastelen enz. die, wanneer ze zich voordoen voor 

waar worden gehouden. Een klassiek voorbeeld is het zien van een slang in een 

stuk touw. Vyavahārika satya is de wakende staat van het dagelijks leven die als 

waar wordt ervaren en waarin de onwerkelijkheid van de ervaringen in 

pratibhāsika satya erkend wordt, zoals 'het was slechts een droom' of 'het is een 

stuk touw maar geen slang'. Kenmerkend voor deze twee waarheidsniveaus is 

de dualiteit, 'ik' en 'de ander'. Paramārtha satya staat voor de hoogste of volle-

dige waarheid en onderscheidt zich van de eerste twee door afwezigheid van 

dualiteit. Er is noch slang noch touw, noch ik noch de wereld, maar één ondeel-

baar, non-duaal, bewustzijn. Deze opperste waarheid kan alleen gerealiseerd 

worden door het zoeken naar de antwoorden op de vragen 'wie ben ik?' en 'wat 

is de wereld?'. Dit onderzoek leidt uiteindelijk tot het zien en laten vallen van 

identificaties met illusoire bedekkingen zoals individualiteit (wat ik geloof te 

zijn) en het wereldbeeld bestaande uit namen en vormen. Dan blijkt dat, wan-

neer deze identificaties wegvallen, wat er overblijft één en hetzelfde onbegrensd 

en ondeelbaar bewustzijn is, dat door verklaringen in de Veda’s (de 

mahāvākya's) zoals Ahambrahmāsmi (Ik ben Brahman) en Tattvamasi (Dat zijt 

Gij) wordt bevestigd. Hiermede wordt Advaita of non-dualiteit voltooid. Vol-

gens Śaṅkara is onderzoek (vicāra) de enige methode om dat te realiseren en het 

enige middel daarbij is het gebruik van onderscheidingsvermogen (viveka). Dit 

vormt de rode draad die in de onderrichtende en uitleggende werken van 

Śaṅkara steeds te herkennen is. 

De onwerkelijkheid van de talrijke illusoire bedekkingen en identificaties heeft 

Śaṅkara in legio werken herhaaldelijk als de eerste stap van zelfonderzoek uit-

gelegd en herkenbaar gemaakt. Een greep uit deze bedekkingen en identificaties 

                                                      
1
 Een prakaraṇa spitst zich doorgaans toe op één aspect van een geschrift om het aan de 

bestudeerder van het geschrift te verduidelijken. 
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zijn de vijf sluiers (zie Tattvabodha 7), de grofstoffelijke elementen, de fysieke, 

subtiele en causale lichamen, de drie bewustzijnstoestanden waken, dromen en 

diepe slaap, de zinnen en zintuigen, de persoonlijkheidskenmerken als vader, 

leerling enz., en het doener zijn van handelingen. 

Korte bespreking van de in dit boek opgenomen werken van Śaṅkara. 

De vertaling van de vijftien werken in dit boek kwamen tot stand tussen 2010 

en 2022 in een willekeurige volgorde zoals ik ze tegenkwam. Bij het samenstel-

len van dit boek heb ik echter getracht enige ordening te brengen door de wer-

ken van inhoudelijk vergelijkbare thema's bij elkaar te houden. 

1. Sādhana Pañcakam   

(Vijf verzen over spirituele praktijk) 

Sādhana Pañcakam bestaat uit een vijftal verzen inhoudende middelen en oefe-

ningen om in het dagelijks leven in praktijk te worden gebracht. Elk vers telt 

vier regels en elke regel twee aansporingen, tezamen 40 aansporingen die de 

zoeker naar zelfkennis de eigenschappen doen verwerven om het pad te betre-

den dat leidt tot de uiteindelijke bestemming van het menselijk bestaan: bevrij-

ding van saṁsāra. Sādhana Pañcakam is ook bekend onder de namen Upadeśa 

Pañcakam, Sopāna Pañcakam en Advaita Pañcakam. 

2. Ātmabodha  

(Zelfkennis, 68 verzen) 

Ātmaboddha is een inleidende werk waarin de essentie van de leer van non-

dualiteit volgens Advaita Vedānta is samengevat. 

Zij die ooit het onderscheid hebben ontdekt tussen al het veranderlijke en voor-

bijgaande 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 hun 

voordeel te doen in hun spirituele zoektocht. 

Voor hen die door Ātmaboddha geïnspireerd raken en zich nader in de leer van 

Advaita Vedānta willen verdiepen, zullen de overige werken in dit boek en 

Vivekacūḍāmaṇi van betekenis zijn. 

3 Daśaślokī   

(Over wat ik ben, 10 verzen) 

Daśaślokī betekent 'tien verzen' en in deze tien verzen verwoordt Śaṅkara ‘wat 

Ik Ben’ door eliminatie van ‘wat ik niet ben’, gebruik makend van puur en di-

rect onderscheid. Wanneer de zoeker naar het antwoord op de vragen ‘wie ben 

ik?’, ‘wat is de wereld?’ de inhoud van deze verzen in zich herkent, houdt hij 
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uiteindelijk alleen het gewaarzijn van zijn eigen bestaan over. In Daśaślokī 

wordt dit in de laatste regel van vele verzen telkens herhaald: ‘Ben Ik wat er 

overblijft: het ene gelukzalige Zelf alleen’. 

4 Nirvāṇaşatkam 

 (Nader over wat ik ben, 6 verzen) 

Nirvāṇaṣaṭkam is een variatie op Daśaślokī waarin identificaties met alles dat 

aan de mens wordt toebedeeld in verband met hun voorbijgaande aard ontkend 

worden.  

Wind kan zich niet manifesteren zonder zijn bestaansgrond lucht, hitte kan zich 

niet manifesteren zonder zijn bestaansgrond vuur, een sieraad zonder goud, zo 

ook de schepping kan zich niet manifesteren zonder zijn bestaansgrond die niet 

waarneembaar is voor de zintuigen. Die bestaansgrond waarin alles tot manifet-

satie kom ben Ik, het Zelf, Brahman of in dit gedicht Śiva. Hiermede eindigt 

telkens elk vers met: "Ik ben puur Kennis en Heerlijkheid; Ik ben Śiva, het 

meest diebare". 

5. Bhavānyaṣtakam  

(Over het toevluchtsoord van de mens, 8 verzen) 

Wat is het toevluchtsoord van een kind die pijn lijdt of verdrietig is? De moe-

der! In de armen van de moeder, in wie het kind onbegrensd vertrouwen heeft, 

vindt het kind troost en wordt zijn pijn verlicht. Zo ook is het enige toevluchts-

oord van de volwassen mens zijn eeuwige en onveranderlijke Zelf dat in dit 

gedicht verpersoonlijkt wordt als ‘moeder Bhavānī’.  

Bij hen die in hun meditatie een bepaalde diepgang hebben bereikt zal de bete-

kenis van de laatste regel, die luidt als “Gij alleen zijt mijn toevluchtsoord, O 

moeder, Bhavāni”, niet onbekend klinken. 

6. Brahmajñānāvalīmālā 

(Een bloemenstreng van verzen over kennis van Brahman, 21 verzen) 

Hoewel de bevrijde staat die in de eerder besproken werken zich niet laat be-

schrijven, verwoordt Śaṅkara in Brahmajñānāvalīmālā de essentie van Brah-

man, van ‘wat Ik Ben’ op zo'n manier dat de gevorderde zoeker de herkenning 

van zijn ware identiteit, Brahman, niet zal missen. In de laatste regel van de 

verzen wordt dit telkens herhaald als: ‘Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf'. 

Nu de zoeker het onderscheid tussen ‘wat ik niet ben’ en ‘wat Ik ben’ (het niet-

Zelf en het Zelf, of illusie en werkelijkheid) herkent, staat hij voor de opgave 

om zich voorgoed te bevrijden van wat hij niet is, en op deze wijze een eind te 

maken aan gebondenheid en hergeboorten. 
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Vers 17 van Brahmajñānāvalīmālā luidt: 

De principes van de ‘ziener’ en het ‘geziene’, 

Zijn verschillend van elkaar. 

De ziener is Brahman, het geziene is illusie. 

Dit is de uitroep van Vedānta. 

Om zich van de illusie van het geziene, ofwel de individualiteit en het wereld-

beeld, te bevrijden, wijst Śaṅkara nu de zoeker de weg in verschillende andere 

werken. Het eerste vereiste aan het begin van deze weg is het vermogen tot juist 

waarnemen en van onderscheid maken.  

7. Dṛg Dṛśya Viveka 

(Over onderscheid tussen de kenner en het gekende, 46 verzen) 

In Dṛg Dṛśya Viveka legt Śaṅkara het onderscheid tussen de ziener en het ge-

ziene, zoals genoemd in vers 17 van Brahmajñānāvalīmālā hierboven, nader 

uit. Tevens wordt stapsgewijze ‘wat ik niet ben’ in kaart gebracht en worden 

meditatiemethoden aangereikt om zich van de onwerkelijkheid te bevrijden, 

zodat alleen ‘wat Ik ben’, de enige werkelijkheid of Brahman, overblijft. 

De Tamil vertaling van Dṛg Dṛśya Viveka door Śrī Ramaṇa Maharṣi gaat vooraf 

door een kort eerbetoon aan Śaṅkara in de vorm van een inleidend vers dat de 

essentie van dit werk in enkele regels weergeeft en dat ik hier graag citeer: 

O, Gij, verheven Śaṅkara, 

Gij zijt het subject 

Dat kennis heeft 

Van subject en object. 

Laat het subject in mij vernietigd worden 

Als subject én object. 

Want dan rijst in mijn geest 

Het licht van de Heer alleen. 

8. Sadācāra  

(Deugdzaam leven, 54 verzen) 

Net als in zijn andere Prakaraṇa Grantha's wijst Śaṅkara ook in dit werk de 

weg naar zelfkennis en bevrijding. Dat doet hij met de woorden van een wijze 

die zelf een deugdzaam leven leidt, stap voor stap en op diepgaande maar be-

grijpelijke wijze. In elk van zijn werken besteedt Śaṅkara extra aandacht aan 

een specifiek aspect. In Sadācara is dit 'kennis' en in het bijzonder onderscheid 

tussen de twee niveau’s kennis, 'jñāna' en 'vijñāna'. 
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9. Laghu Vākya Vṛtti 

(De betekenis van de verklaring 'Ik ben Brahman', 18 verzen) 

Het verwerven van de kennis van 'Ik ben Brahman' heeft Śaṅkara in zijn 18 

verzen tellende korte werk Laghu Vākya Vṛtti behandeld. Letterlijk betekent 

Laghu Vākya Vṛtti 'een korte uitleg van Vedische verklaringen'. 

Hiermede wordt het duidelijk voor wie Śaṅkara Vākya Vṛtti heeft bedoeld. Het 

volgen van de voorgeschreven verplichtingen van de Veda’s is bestemd voor 

hen die het onderscheid tussen het Zelf en niet-Zelf niet kennen en derhalve in 

onwetendheid verkeren. Door gehoor te geven aan de aanwijzingen en voor-

schriften van de Veda’s in de vorm van offers, leefwijze, oefeningen, meditatie, 

ritueel, pelgrimstochten enz. en door het bestuderen van Vedische teksten e.d. 

wordt hun geest gezuiverd. Alleen bij hen met een gezuiverde geest, d.i. vrij van 

alle beperkende toevoegingen, neigingen, identificaties, conditionering enz., is 

de ervaring van het pure Zelf mogelijk.  

Śaṅkara stelt dat alles waar men over heeft zich in de vorm van gedachten mani-

festeert
1
. Zoals het snoer van een paarlenketting tussen de parels, hoe weinig 

dan ook zichtbaar is, zo is er ook tussen twee gedachten een gedachteloze pauze 

van stilte. Door je op deze stilte tussen twee gedachten te richten en je standvas-

tig daaraan te houden kunnen gedachten beteugeld worden
2
. 

10. Vākya Vṛtti 

(De betekenis van de verklaring 'Dat zijt Gij', 53 verzen). 

In Vākya Vṛtti legt Śaṅkara de impliciete betekenis uit van een van de grote 

verklaringen van de Veda's: 'Dat zijt Gij'. De belangrijkheid van dit onderwerp 

moge blijken uit het feit dat Śaṅkara dit ook in enkele andere werken diepgaand 

heeft behandeld, n.l. in Vivekacūḍāmaṇi, Svātmanirūpānam, Tattvopedeśa en 

Upadeśa Sāhasrī. 

'Vākya Vṛtti' staat voor 'impliciete betekenis van de zin' in zijn algemene bete-

kenis en 'uitleg van Vedische verklaringen' in zijn specifieke betekenis. Letter-

lijk heeft het klaarblijkelijk geen direct verband met de behandelde verklaring. 

Woorden en zinnen kunnen verschillende betekenissen hebben. Bij uitspraken 

als 'Dat zijt Gij' kan alleen een Leraar de werkelijk bedoelde betekenis op helde-

re wijze uitleggen. Deze uitleg is wat met vṛtti wordt bedoeld. Vākya staat voor 

'verklaring'. Door toepassing van de methode van ‘overeenstemming en tegen-

strijdigheid’ (anvayavyatireka) wordt op basis van logisch redeneren de werke-

                                                      
1
 In verschillende leersystemen wordt dit verwoord als “waar je aan denkt, dat alleen 

bestaat”. 
2
 Patañjali’s Yoga Sūtra’s, 2.2: “Yoga is het stilleggen van denkactiviteit”. 
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lijk bedoelde betekenis van de Vedische verklaring 'Dat zijt Gij' in dit werk 

uitgelegd.  

Dit kan globaal als volgt worden toegelicht; wanneer iemand een oude bekende 

tegenkomt die hij al jaren niet gezien heeft, herkent hij hem toch, ondanks het 

feit dat zijn uiterlijke kenmerken, zoals zijn voorkomen en kleding, veranderd 

zijn. Dat komt omdat men voorbijgaat aan de uiterlijke kenmerken van toen en 

nu die niet met elkaar overeenstemmen (vyatireka). Wat er dan, na het achter-

wege laten van de tegenstrijdige uiterlijke kenmerken, gezien wordt is dat het in 

beide gevallen om één en dezelfde persoon gaat (anvaya). 

Dit voorbeeld kan nader uitbreid worden waarbij het niet om een kennis gaat 

maar om twee willekeurige mensen, beiden in het nu. Wanneer men voorbijgaat 

aan al hun ogenschijnlijke kenmerken als geslacht, kleding, huidskleur, maar 

ook karakter, geloof, gedrag enz., blijft er voor beiden niets anders over dan 

'mens'. Al deze veranderlijke en vergankelijke kenmerken zijn slechts beper-

kende en veranderlijke toevoegingen op de 'mens' die vrij van elk kenmerk is. 

Zo is het ook met de uitspraak 'Dat zijt Gij'. 'Dat' staat voor Brahman, de enige 

werkelijkheid, of puur bewustzijn, ontdaan van zijn bedekking, namelijk het 

universum, de Māyā van Īśvara (God of de Schepper), dat het individu als iets 

onafhankelijks van hem beschouwt. 'Gij' staat voor het Zelf, Ātman, of het indi-

vidu ontdaan van zijn bedekkingen, d.i. van alles wat hij zelf gelooft te zijn. 

Wanneer beiden op deze wijze van hun ongelijke bedekkingen worden bevrijd, 

is wat er overblijft één en hetzelfde ondeelbare bewustzijn, of Brahman, alleen. 

Śaṅkara stelt dat het begrijpen van de impliciete betekenis van deze verklaring 

de mens onmiddellijk tot verlichting leidt: "De verklaring 'Dat zijt Gij' bewerk-

stelligt de onmiddellijke kennis van Zelf-Brahman zoals de uitspraak 'Jij bent de 

tiende'
1
."

2
 

Voor dit direct begrijpen van de betekenis van de verklaring 'Dat zijt Gij' is 

echter het kennen van het onderscheid tussen het Zelf en niet-Zelf een vereiste
3
. 

                                                      
1
 Dit verwijst naar het verhaal van de tien mensen die naar de andere oever van een 

rivier hebben gezwommen. Daar aangekomen telt een van hen alle anderen maar 

vergeet daarbij zichzelf mee te tellen. 
2
 Upadeśa Sāhasrī, 18. 172. 

3
 Upadeśa Sāhasrī, 18. 90: "De leer 'Dat zijt Gij' zal zeker nutteloos zijn bij het 

ontbreken van de kennis 'Ik ben Brahman'. Deze leer is van betekenis alleen voor hen 

die het onderscheid tussen het Zelf en niet-Zelf kennen.", en vers 181: "De betekenis 

van zinnen zoals 'Dat zijt Gij' (d.w.z. men is Brahman, altijd vrij) komt niet tot 

manifestatie vanwege het niet onderscheiden van de impliciete betekenis van het woord 

'Gij'". 
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Dit geldt voor alle mahāvākya's die de eenzelvigheid van Ātman en Brahman 

verkondigen. Simpelweg herhalen van deze zinnen leidt niet tot het begrijpen 

van de bedoelde betekenis en directe zelfkennis
1,2

. De kennis van 'Ik ben Brah-

man' is een voorwaarde voor het opdagen van de betekenis van de uitspraak 

'Dat zijt Gij'.  

11. Tattvopadeśa   

(Onderricht in Dát wat Ís, 87 verzen) 

Tattvopadeśa heeft grote overeenkomst met Vākyavṛtti en is een van de werken 

van Śaṅkara waarin de weg naar de staat van non-dualiteit door onderzoek naar 

de betekenis van de mahāvākya tat-tvam-asi wordt uitgelegd. Deze staat, of de 

eenzelvigheid van het persoonlijke Zelf (ātman) en het universele Zelf 

(brahman), is de vrucht van de zoektocht naar zelfkennis waarbij het individu en 

wat als de wereld wordt beschouwd van hun illusoire bedekkingen zijn bevrijd. 

De in Vākyavṛtti genoemde methode van “overeenstemming en 

tegenstrijdigheid” wordt hier nader uitgelegd en de eenzelvigheid van het Zelf 

en Brahman ook uit grammaticale overwegingen afgeleid.  

In Tattvopadeśa maakt Śaṅkara ook gebruik van een verhaal waarin de 

gevolgen van de in onwetendheid verkerende mens worden geïllustreerd en de 

weg naar bevrijding wordt getoond. Ook aan de onmisbare rol van de 

geschriften en de Leraar, en de kenmerken van de leerling, wordt in dit werk 

beknopt maar op heldere wijze aandacht besteed. 

  

                                                      
1
 Upadeśa Sāhasrī, 18. 208: "De herhaling van de verklaring 'Ik ben Brahman' zou 

zinvol kunnen zijn indien er een verschil zou zijn tussen de luisteraar en waarnaar 

geluisterd wordt. De gewenste betekenis (dat het individuele Zelf Brahman is) zou dan 

in dit geval onjuist zijn. Daarom wordt de verklaring onaannemelijk (d.i. hij verliest 

autoriteit volgens deze visie)." Hoe de verklaring 'Ik ben Brahman' wel steekhoudend is 

wordt in vers 109 verwoord: "Zoals bij de reflectie van een gezicht het lijkt alsof de 

spiegel zelf het gezicht is (niet verschillend van het gezicht), zo zorgt ook de reflectie 

van het Zelf in de spiegel van het ego ervoor dat het ego het Zelf schijnt te zijn (niet 

verschillend van het Zelf). Zo is de betekenis van de verklaring 'Ik ben Brahman' 

steekhoudend." 
2
 Brahma Sūtra Bhāsya of Śaṅkaracārya, 4.2: "Als een uitspraak als ‘Dat zijt Gij’, 

wanneer hij eenmaal gehoord is, niet direct de ware kennis van Brahman voortbrengt, 

welke hoop is er dan dat het gewenste effect zal bereikt worden door het te herhalen?" 
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12. Brahmānucintanam   

(Meditatie op Brahman, 29 verzen) 

Uit de studie van de inhoud van Brahmānucintanam komt het me voor dat dit 

werk zich tot de zeer gevorderde zoeker, de brahmavit
1
, richt. Brahmavit staat 

voor diegene die zich minstens in het vierde stadium (satvāpatti) van "de zeven 

stadia naar zelfkennis" (yogabhūmika)
2
 bevindt. Hij heeft gedegen vorderingen 

gemaakt in de voorafgaande stadia, behelzende volhardende inzet, onderzoek en 

het beteugelen van de geest
3
. Het is met name meditatie die in dat stadium de 

omstandigheden schept waarbij het ego spontaan oplost en de onuitwisbare 

herinnering aan de unieke gewaarwording van de eigen ware aard, het Zelf of 

Ātman, achterlaat. Deze staat is echter niet blijvend gevestigd en Śaṅkara geeft 

in Brahmānucintanam aanwijzingen hoe de brahmavit hieraan kan werken en 

groeien tot de staat van jīvanmuktaḥ, de totaal bevrijde tijdens het leven.  

De brahmavit weet dat zijn ego en het individuele Zelf één en hetzelfde zijn, en 

hij is in staat zich onder alle omstandigheden zijn ware aard te herinneren. De 

herinnering van zijn ware aard is echter niet permanent gevestigd. Reeds in 

verzen 2, 3 en 4 herinnert Śaṅkara de brahmavit aan zijn ware aard, n.l. Brah-

man, en hij spoort hem aan om onafgebroken op Brahman te mediteren ten ein-

de daarin permanent te verwijlen
4
. De verzen daarna tot en met het zeventiende 

brengen de brahmavit de kennis van het onderscheid tussen de duale en de non-

duale staat en de betekenis van deze staten in herinnering. Deze dienen ter 

voorbereiding op de inhoud van de verzen 18 en 19 die van cruciale betekenis 

zijn en de kern van dit werk vormen. In deze verzen spoort Śaṅkara de brahma-

vit aan om het stadium waarin hij zich bevindt te overstijgen
5
 door onafgebro-

ken op Brahman te mediteren. Wanneer de overtuiging van de eenzelvigheid 

van zijn individuele Zelf en het universele Zelf ontbreekt, dienen de uitspraken 

die dat verkondigen (de mahāvākya's) in praktijk te worden gebracht. Wat deze 

praktijk inhoudt is in vers 19 aangegeven. 

In dat vers geeft Śaṅkara het voorbeeld van de bij en de worm waarbij de worm 

onophoudelijk zijn aandacht eenpuntig gericht houdt op de bij, en uiteindelijk 

hij zelf een vorm wordt
6
. Zo ook moet de brahmavit, de kenner van Brahman, 

                                                      
1
 Vivekacūḍāmaṇi 535, 545, 565.  

2
 Yoga Vāsiṣṭha, VI.I.124-126. Zie ook o.a. "Jñānabhūmika's in Varaha Upaniṣad 

hoofdstuk 4 en "Talks with Śrī Ramaṇa Maharṣi", Talk 256.  
3
 Zoals uitgelegd in Śaṅkara's Vivekacūḍāmaṇi, Vākyavṛtti, Aparokṣānubhūti, Dṛg 

Dṛśya Viveka , Tattvopedeśa en Svātmanirūpānam. 
4
 'Herinnering aan het grote huis is niet het bewonen ervan' (Śrī Śāntānanda Sarasvatī)  

5
 Van vyāvahārika jīva naar pāramārthika jīva, zie Dṛg Dṛśya Viveka verzen 32-46. 

6
 Deze analogie kent ook andere combinaties zoals een larve of een worm en een wesp. 
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nu zijn aandacht onafgebroken op Brahman houden om uiteindelijk permanent 

één met Brahman te worden.  

De verworvenheden die Śaṅkara in vers 20 aan de volhardende beoefenaren van 

deze Yoga in het vooruitzicht stelt, geven enig inzicht in de enorme vermogens 

die deze praktijk aan de brahmavit biedt om zijn tocht naar algehele gelijkheid 

met Brahman te voleinden. 

13. Aparokṣānubhūti 
(Zelfkennis zonder omweg (Koninklijke Yoga), 144 verzen) 

De letterlijke betekenis van Aparokṣānubhūti is ‘niet-indirecte zelfkennis’ wat 

ik als ‘Zelfkennis zonder omweg’ heb vertaald. Opgemerkt mag worden dat 

Śaṅkara voor deze titel kiest en niet voor ‘pratyakṣa ānubhūti’, ofwel ‘directe 

zelfkennis’. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Śaṅkara al 

vanaf het begin de nadruk legt op de meditatie op Brahman die de kandidaat 

rechtstreeks naar het doel leidt, terwijl soms door anderen, zoals door Patañjali, 

disciplines als lichaamshouding, ademhaling- en concentratieoefeningen wor-

den voorgeschreven voorafgaand aan de praktijk van meditatie. Dergelijke oe-

feningen bestempelt Śaṅkara als indirect en omslachtig. De praktijk van medita-

tie op Brahman noemt Śaṅkara de Koninklijke Yoga (rāja-yoga) omdat dit an-

dere Yoga disciplines, zo te zien ook de achtvoudige pad van Patañjali, over-

treft.  

Aparokṣānubhūti is de directe kennis van het Zelf (Ātman) dat altijd in elke 

gedachte aanwezig is. Iedereen heeft enige kennis van het Zelf, want het ont-

kennen van het Zelf betekent het ontkennen van je eigen bestaan. Met name 

door naar buitengerichtheid wordt aanvankelijk de ware aard van het Zelf niet 

gekend. Wanneer de geest echter gezuiverd is door studie en praktijk, verdwijnt 

de sluier van onwetendheid geleidelijk waardoor de ware natuur van het Zelf 

zich begint te openbaren. Een hogere kennis zal in een gevorderd stadium vol-

gen wanneer het Zelf als pure getuige zal worden ervaren waarin alle andere 

gedachten zijn opgelost. Maar het einde is nog niet bereikt. Het idee van duali-

teit, zoals ‘ik ben de getuige’ (‘ik’ én ‘getuige zijn’) houdt steeds aan. Alleen in 

het laatste stadium, wanneer de kenner en het gekende in het uit zichzelf stra-

lende Zelf ineensmelten, wordt het opperste bereikt: dat wat alleen IS en waar-

naast niets anders bestaat. Deze realisatie van het niet-duale is de vervolmaking 

van Aparokṣānubhūti. 

In Aparokṣānubhūti benadrukt Śaṅkara allereerst het belang van het bereikt 

hebben van een zekere rijpheid om de spirituele weg naar vervolmaking van het 

menselijk bestaan in te gaan. Door simpele redeneringen illustreert hij daarna 

dat het permanente ik-gevoel, het Zelf of Ātman, nooit gelijk kan zijn aan het 
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tijdelijke en vergankelijke lichaam. Vervolgens wordt de eenheid van het Zelf 

en Brahman aangetoond. Nadat afscheid is genomen van allerlei als waar ver-

onderstelde begrippen zoals het lichaam, de wereld en karma, wordt de zoeker 

een vijftiental praktische aanwijzingen, die de meer gangbare Yoga disciplines 

overtreffen, aangereikt ten einde de volmaaktheid van het menselijk bestaan te 

bereiken. Hij noemt deze weg ‘De Koninklijke Yoga’ en verzuimt niet te waar-

schuwen dat deze weg alleen begaanbaar is voor de rijpe zielen met grote toe-

wijding en bereidheid tot uitzonderlijk grote inspanning. 

14. Tattva bodha   

(Ware kennis, 13 hoofdstukken) 

Tattva bodha, dat aan Ādi Śaṅkaracārya wordt toegeschreven, geeft een be-

knopt maar gestructureerd overzicht van de betekenis van de sleutelbegrippen 

behorende tot de context van Advaita Vedānta. Zo kan dit boekje als een na-

slagwerk dienen bij de studie van teksten over Advaita Vedānta. Nadere behan-

deling van de in dit boekje behandelde begrippen zijn in verschillende werken 

van Śaṅkara, zoals die in dit boek en Vivekacūḍāmaṇi, te vinden. 

Wat de titel betreft, het Sanskrit woord Bodha staat hier voor kennen, weten, 

vatten, begrijpen, ontwaken of ontplooien. Tattva is samengesteld uit Tat 'dat' 

en Tva '-heid', en betekent dus 'dat-heid', zoals het Sanskrit woord sādhu-tva 

edel-heid betekent. Zo betekent Tattva 'dat-heid', of dat wat 'dat' DAT maakt, bij 

het ontbreken waarvan hij niet DAT kon zijn. Bijvoorbeeld; zoetheid is wat 

suiker doet SUIKER heten. Als het niet om zijn zoetheid ging, zou suiker iets 

anders zijn. Het kan ook 'principe' en 'waarheid' betekenen. 

Waar het woord DAT voor staat kan niet door het denkvermogen gevat worden. 

Het openbaart zich door de aanwijzingen te volgen die door de geschriften en 

grote leraren worden aangereikt. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in de 

bijlage aan het einde van Tattva bodha: 'De Twaalf Richtingsaanwijzers'. 

15. Pañcikaraṇam en Vārttika  

(Over de totstandkoming van de grove elementen, 7+64 verzen) 

Pancikaranam is slechts uit zeven in proza geschreven tekstblokken waarin de 

kenmerken van de drie staten (waken, dromen en diepe slaap) en de tot stand-

koming van het grofstoffelijke, subtiele en het causale universum wordt be-

schreven. In dit verband wordt ook het verband tussen de schepping en de 

praṇava of de Aum klank uitgelegd. Het onderwerp sluit goed aan op het be-

handelde in de Māṇḍūkya Upaniṣad. 

In Vārttika wordt Pañcikaraṇam door Śaṅkara’s leerling Sureśvarāchārya in 64 

verzen nader uitgewerkt.  
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Over de vertaling 

Dit boek is ontleend aan mijn enkelvoudige vertalingen van Śaṅkara’s werken 

die in de loop der jaren geleidelijk tot stand kwamen. Deze enkelvoudige verta-

lingen bevatten de Sanskrit verzen in Devanāgarī schrift, de transliteratie, de 

woord-voor-woord vertaling en de Nederlandse vertaling van elk vers, met toe-

lichtingen in voetnoten en meestal ook een Engelse vertaling
1
. Het voor u lig-

gende boek omvat een verzameling van deze vijftien losse werken waarbij de 

inhoud is teruggebracht tot alleen de Sanskrit verzen in transliteratie, de Neder-

landse vertaling en de relevante voetnoten.  

Bij vele vertalingen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de beschikbare En-

gelse vertalingen hoewel ik me zo veel mogelijk door de betekenissen van de 

oorspronkelijke Sanskrit woorden heb laten leiden. Waar nodig heb ik de vrij-

heid genomen de inhoud van een vers naar eigen inzicht te verwoorden en dit zo 

nodig nader toegelicht. Een aantal begrippen behorende tot de leer van Vedānta, 

waar de lezer mogelijk onvoldoende mee vertrouwd is, heb ik eveneens in de 

voetnoten toegelicht. Voor zover mogelijk is hierbij gebruik gemaakt van in-

formatie uit de andere werken van Śaṅkara zoals Vivekaūḍāmaṇi. Eventuele 

toevoegingen aan de oorspronkelijke tekst is tussen vierkante haakjes geplaatst.   

Zoals genoemd is bij de vertaling van de vijftien werken gebruik gemaakt van 

verschillende Engelse vertalingen van uiteenlopende auteurs. Het gevolg hier-

van is dat voor eenzelfde begrip verschillende woorden door verschillende au-

teurs in verschillende vertalingen zijn gebruikt. Dit kwam bij een verzameling 

als dit onderhavige boek de consistentie van woordgebruik niet ten goede.  

Zo is, als voorbeeld, in verschillende Engelse vertalingen de synoniemen Ātman 

en ‘het Zelf’ door elkaar gebruikt hoewel in de Sanskrit tekst uitsluitend Ātman 

voorkomt. Hoewel ‘het Zelf’ mijn voorkeur heeft omdat het woord ‘zelf’ als het 

meest innerlijke ervaren wordt, en bij ‘Ātman’ de neiging tot associatie met een 

denkbeeldige entiteit bestaat, heb ik, mede met het oog op de context, soms de 

Engelse tekst gevolgd. Voor zover woorden met dezelfde betekenis zoals hier-

boven, in verschillende werken, ondanks mijn pogingen, niet consistent zijn 

gebruikt, vraag ik begrip van de lezer hiervoor. Deze inconsistentie bestaat ech-

ter in woordkeuze en niet in de betekenissen daarvan. 

 

                                                      
1
 Deze afzonderlijke vertalingen zijn beschikbaar op mijn Internetsite "Over zelfkennis 

en non-dualiteit (www.arav.live). 
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De vertalingen in dit boek zijn op twee na
1
 in versvorm geschreven in overeen-

stemming met de oorspronkelijke Sanskrit tekst van Śaṅkara. Versvorm blijkt 

gemakkelijker onthoudbaar, vooral bij recitatie, al of niet met een melodie. 

Door de steeds sterker wordende herkenning van de aangeboden kennis was het 

werken aan deze vertalingen zeer inspirerend, leerzaam en vreugdevol. Moge 

dit boek ook voor allen van betekenis zijn bij hun zoektocht naar zelfkennis.  

Ik dank velen die mij op een of andere manier geholpen hebben bij de tot stand 

koming van de in dit boek opgenomen vertalingen, in het bijzonder Marjolein 

van den Houten voor haar onmisbare bijdrage in de controle en verbeteringen 

van de tekst.  

Ferit Arav,  

maart 2022 

  

                                                      
1
 Pancikaranam en Varttikam. 
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Vijf verzen over spirituele praktijk 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xii.  
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Sādhana Pañcakam 

Vijf verzen over spirituele praktijk 

 
vedo nityamadhīyatāṁ taduditaṁ karma svanuṣṭhīyatāṁ 

teneśasya vidhīyatāmapacitiḥ kāmye matistyajyatām | 

pāpaughaḥ paridhūyatāṁ bhavasukhe dośo’nusandhīyatāṁ 

ātmecchā vyavasīyatāṁ nijagṛhāttūrṇaṁ vinirgamyatām || 1|| 

        1. 

Bestudeer dagelijks spirituele teksten (Veda’s) 

  en breng hun leringen in praktijk. 

Draag al je daden op aan het Opperste Zelf  

 en neem afstand van begeerten in de geest. 

Wis de opgehoopte zonden in je hart uit  

 en besef de vergankelijkheid van wereldse geneugten. 

Zoek telkens de eenheid met het Zelf op  

 en neem afstand van je identificatie met het beperkte. 

 

saṅgaḥ satsu vidhīyatāṁ bhagavato bhaktirdṛḍhā”dhīyatāṁ 

śāntyādiḥ paricīyatāṁ dṛḍhataraṁ karmāśu santyajyatām | 

sadvidvānupasṛpyatāṁ pratidinaṁ tatpādukā sevyatāṁ 

brahmaikākṣaramarthyatāṁ śrutiśirovākyaṁ samākarṇyatām || 2|| 

        2. 

Neem je toevlucht tot het gezelschap van wijzen  

 en blijf gevestigd in toewijding tot het Opperste Zelf. 

Cultiveer deugden als vrede en geduld  

 en vermijd zelfzuchtige handelingen. 

Zoek het gezelschap van een leermeester op  

 en wees hem dagelijks dienstbaar.  

Richt je tot het Onveranderlijke alleen  

 en luister met aandacht naar verklaringen in geschriften. 
 

vākyārthaśca vicāryatāṁ śrutiśiraḥ pakṣaḥ samāśrīyatāṁ 

dustarkātsuviramyatāṁ śrutimatastarko’nusandhīyatām | 

brahmāsmīti vibhāvyatāmaharahargarvaḥ parityajyatāṁ 

dehe’haṁmatirujhyatāṁ budhajanairvādaḥ parityajyatām || 3|| 
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        3. 

Reflecteer op de betekenis van verklaringen in geschriften  

 en zoek je toevlucht tot de waarheid verwoord daarin. 

Mijd zinloze twistgesprekken,  

 maar volg de onderscheidende inzichten in de geschriften. 

Wees onafgebroken gewaar van jezelf als ‘Ik ben het Absolute, Brahman’  

 en doe afstand van trots. 

Geef de illusoire gedachte ‘Ik ben het lichaam’ op  

 en geef de neiging om met wijzen te redetwisten op. 

 

kṣudvyādhiśca cikitsyatāṁ pratidinaṁ bhikṣauṣadhaṁ bhujyatāṁ 

svādvannaṁ na tu yācyatāṁ vidhivaśātprāptena santuṣyatām | 

śītoṣṇādi viṣahyatāṁ na tu vṛthā vākyaṁ samuccāryatāṁ 

audāsīnyamabhīpsyatāṁ janakṛpānaiṣṭhuryamutsṛjyatām || 4|| 

        4.  

Honger heelt kwalen,  

 wees matig met voedsel. 

Hunker niet naar kostelijk voedsel  

 en wees tevreden met wat ongevraagd tot je komt. 

Doorsta alle paren der tegenstellingen zoals hitte en kou  

 en mijd onnodig praten. 

Wees altijd onaangedaan, reken niet op vriendelijkheid van anderen  

 en bega geen wreedheid jegens anderen. 

 

kṣudvyādhiśca cikitsyatāṁ pratidinaṁ bhikṣauṣadhaṁ bhujyatāṁ 

svādvannaṁ na tu yācyatāṁ vidhivaśātprāptena santuṣyatām | 

śītoṣṇādi viṣahyatāṁ na tu vṛthā vākyaṁ samuccāryatāṁ 

audāsīnyamabhīpsyatāṁ janakṛpānaiṣṭhuryamutsṛjyatām || 5|| 

        5. 

Leef eenzaam in blijdschap  

 en bedaar je geest door je aandacht op het Opperste Zelf te houden. 

Wees het alles doordringende Zelf gewaar  

 en besef de vergankelijkheid van de wereld als een projectie daarin. 

Laat door gevestigd te blijven in het Zelf oude karma zich oplossen  

 en geen nieuw karma zich vormen. 

Leef op deze wijze volledig in het pure gewaarzijn  

 van het Opperste Zelf, Brahman, alleen. 

* * * 
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ĀTMABODHA 

 

Zelfkennis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz.xii.  
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Ātmabodha 

Zelfkennis 

 

tapobhiḥ kṣīṇapāpānāṁ śāntānāṁ vītarāgiṇām | 

mumukṣūṇāmapekṣyo'yamātmabodho vidhīyate || 1|| 

1. Deze Ātmabodha, over de kennis van het Zelf, 

 Is geschreven voor hen die naar bevrijding streven, 

 Zich door soberheid
1
 hebben gezuiverd 

 En vredig en vrij van begeerte zijn. 

  

bodho'nyasādhanebhyo hi sākṣānmokṣaikasādhanam | 

pākasya vahnivajjñānaṁ vinā mokṣo na sidhyati || 2|| 

2. Vergeleken met alle andere wegen  

 Is Kennis
2
 de enige weg tot bevrijding. 

 Zoals vuur het enige middel is om te koken, 

 Kan er zonder Kennis geen bevrijding zijn. 

 

avirodhitayā karma nāvidyāṁ vinivartayet | 

vidyā'vidyāṁ nihantyeva tejastimirasaṅghavat || 3|| 

3. Handeling kan onwetendheid niet verdrijven, 

 Omdat ze niet tegenstrijdig zijn
3
. 

 Alleen Kennis
4
 vernietigt onwetendheid, 

 Zoals licht diepe duisternis verdrijft. 

 

                                                      
1
 Voor de zuivering van de geest zijn verschillende soberheden beschreven zoals 

plichtbetrachting, toepassing van de ontvangen aanwijzingen en zelfbeheersing.  
2
 Kennis van het Zelf. 

3
 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. 
4
 Kennis van het Zelf, de niet-duale staat. 
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paricchinna ivājñānāttannāśe sati kevalaḥ |   

svayaṁ prakāśate hyātmā meghāpāyeṁ'śumāniva || 4|| 

4. Door onwetendheid lijkt het Zelf beperkt. 

 Alleen wanneer onwetendheid vernietigd is, 

 Openbaart het Zelf zich uit zichZelf
1
 

 Net als de zon als de wolken voorbij trekken. 

 

ajñānakaluṣaṁ jīvaṁ jñānābhyāsādvinirmalam | 

kṛtvā jñānaṁ svayaṁ naśyejjalaṁ katakareṇuvat || 5|| 

5. De individuele ziel, aangetast door onwetendheid
2
, 

 Wordt gezuiverd
3
 door herhaalde  toepassing van Kennis

4
. 

 De praktijk zelf verdwijnt ook na zijn werk gedaan te hebben, 

 Zoals katakapoeder bezinkt na het zuiveren van water
5
. 

 

saṁsāraḥ svapnatulyo hi rāgadveṣādisaṅkulaḥ | 

svakāle satyavadbhāti prabodhe satyasadbhavet || 6|| 

6. Het wereldse bestaan is gelijk een droom 

 Vol van begeerte, afkeer enz. 

 Het schijnt werkelijk zolang het duurt, 

 Maar wordt onwerkelijk bij het ontwaken. 

 

tāvatsatyaṁ jagadbhāti śuktikārajataṁ yathā | 

yāvanna jñāyate brahma sarvādhiṣṭhānamadvayam || 7|| 

7. Zo lang Brahman, de niet-duale bestaansgrond
6
  

 Van de gehele schepping, niet is gekend, 

                                                      
1
 Zonder de hulp van een andere factor zoals gebed, studie en riten. 

2
 Zoals de ideeën ik, mij en mijn. 

3
 Zuivering van verbeeldingen zoals geboorte en dood, pijn en plezier die ten onrechte 

aan het Zelf worden toegeschreven. 
4
 Kennis van het Zelf, de ongebonden, non-duale staat. 

5
 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.  
6
 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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 Lijkt de wereld werkelijk,  

 Zoals de verbeelding van zilver in parelmoer. 

upādāne'khilādhāre jaganti parameśvare | 

sargasthitilayān yānti budbudānīva vāriṇi || 8|| 

8. 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, 

  

saccidātmanyanusyūte nitye viṣṇau prakalpitāḥ | 

vyaktayo vividhāḥ sarvā hāṭake kaṭakādivat || 9|| 

9. Zoals alle sieraden uit hetzelfde goud gemaakt zijn,  

 Is de gehele wereld alleen een mentale projectie
1
 

 In de eeuwige en alles doordringende Viṣṇu
2
, 

 Wiens natuur bestaan en bewustzijn is. 

 

yathākāśo hṛṣīkeśo nānopādhigato vibhuḥ | 

tadbhedādbhinnavadbhāti tannāśe kevalo bhavet || 10|| 

10. Zoals de alles doordringende ruimte verdeeld lijkt 

 Door de verschillende vormen
3
, zo ook schijnt  

 De alomtegenwoordige waarheid verdeeld door denkbeelden, 

 Het verdwijnen waarvan tot het onverdeelde Eén leidt. 

 

nānopādhivaśādeva jātivarṇāśramādayaḥ |    

ātmanyāropitāstoye rasavarṇādi bhedavat || 11|| 

11. Vanwege Zijn vereenzelviging met de opgeslagen ideeën
4
, 

 Zoals kleur, kaste en maatschappelijke positie, 

 Worden deze over de Ātman heen gelegd, 

 Net zoals smaak, kleur enz. aan water wordt toegevoegd. 

                                                      
1
 Of verbeelding. 

2
 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. 

4
 Ook wel upādhi's, bedekkingen en sluiers genoemd. 
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paṁcīkṛtamahābhūtasaṁbhavaṁ karmasaṁcitam | 

śarīraṁ sukhaduḥkhānāṁ bhogāyatanamucyate || 12|| 

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 vervijfvoudiging
1
 hebben ondergaan. 

 

paṁcaprāṇamanobuddhidaśendriyasamanvitam | 

apaṁcīkṛtabhūtotthaṁ sūkṣmāṅgaṁ bhogasādhanam || 13|| 

13. Samengesteld uit de vijf subtiele elementen
2
 

 Bestaat het subtiele lichaam uit de vijf levensstromen
3
,  

 De tien organen
4
, de geest en het intellect  

 En dient als het middel tot ervaring, 

 

anādyavidyā'nirvācyā kāraṇopādhirucyate | 

upādhitritayādanyamātmānamavadhārayet || 14|| 

14. Het causale lichaam of onwetendheid,  

 Is onbeschrijflijk en zonder begin. 

 Weet dat Ātman
5
 verschillend is van 

 De drie
6
 er op gelegde lichamen. 

 

paṁcakośādiyogena tattanmaya iva sthitaḥ | 

śuddhātmā nīlavastrādiyogena sphaṭiko yathā || 15|| 

  

                                                      
1
 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
 Zie voetnoot 2 van vers 12. 

3
 Prāṇa, apāna, vyāna, udāna en samāna. 

4
 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). 
5
 Het Zelf 

6
 Het fysieke, subtiele en de causale lichamen. 
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15. Als gevolg van identificatie met de vijf sluiers
1
 

 Schijnt de zuivere Ātman als de sluiers zelf, 

 Zoals de weerkaatsing van een blauw kleed 

 Op het oppervlak van een [kleurloos] kristal. 

  

vapustuṣādibhiḥ kośairyuktaṁ yuktyavaghātataḥ |  

ātmānamantaraṁ śuddhaṁ vivicyāttaṇḍulaṁ yathā || 16||  

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. 

 

sadā sarvagato'pyātmā na sarvatrāvabhāsate | 

buddhāvevāvabhāseta svaccheṣu pratibimbavat || 17|| 

17. Ofschoon Het alles doordringt, 

 Toont Ātman zich niet in alles. 

 Het manifesteert zich alleen in het intellect
2
, 

 Zoals een reflectie op een schone spiegel. 

 

dehendriyamanobuddhiprakṛtibhyo vilakṣaṇam | 

tadvṛttisākṣiṇaṁ vidyādātmānaṁ rājavatsadā || 18|| 

18. Ken de Ātman als verschillend van het lichaam,  

 De zintuigen, de geest
3
, de natuur

4
 

 En het onderscheidingsvermogen, 

 Maar als de getuige van hun functies, zoals een koning. 

 

                                                      
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. 
2
 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.  
3
 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. 
4
 Prakṛti, de materiële wereld, verscheidenheid.  
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vyāpṛteṣvindriyeṣvātmā vyāpārīvāvivekinām | 

dṛśyate'bhreṣu dhāvatsu dhāvanniva yathā śaśī || 19|| 

 

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.  

 

ātmacaitanyamāśritya dehendriyamanodhiyaḥ | 

svakriyārtheṣu vartante sūryālokaṁ yathā janāḥ || 20|| 

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. 

 

dehendriyaguṇānkarmāṇyamale saccidātmani | 

adhyasyantyavivekena gagane nīlatādivat || 21|| 

21. Door gebrek aan onderscheidingsvermogen schrijven de dwazen 

 De kenmerken en functies
1
 van het lichaam en de zintuigen toe 

 Aan het Zelf, wiens natuur bestaan-kennis is,  

 Zoals ze de blauwe kleur aan de hemel toedichten. 

 

ajñānānmānasopādheḥ kartṛtvādīni cātmani | 

kalpyante'mbugate candre calanādi yathāmbhasaḥ || 22|| 

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 

 

rāgecchāsukhaduḥkhādi buddhau satyāṁ pravartate | 

suṣuptau nāsti tannāśe tasmādbuddhestu nātmanaḥ || 23|| 

                                                      
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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23. Gehechtheid, begeerte, plezier, pijn enz., 

 Worden ervaren zolang de geest actief is
1
. 

 Maar niet in diepe slaap waar de geest ophoudt te bestaan
2
. 

 Daarom behoren ze tot de geest en niet tot de Ātman. 

 

prakāśo'rkasya toyasya śaityamagneryathoṣṇatā | 

svabhāvaḥ saccidānandanityanirmalatātmanaḥ || 24|| 

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.  

 

ātmanaḥ saccidaṁśaśca buddhervṛttiriti dvayam | 

saṁyojya cāvivekena jānāmīti pravartate || 25|| 

25. Door gebrek aan onderscheidingsvermogen, 

 Vermengt mentale activiteit
3
 zich 

 Met het bestaan-bewustzijn aspect van het Zelf, 

 Waaruit de notie 'ik weet'
4
 ontstaat. 

 

ātmano vikriyā nāsti buddherbodho na jātviti |   

jīvaḥ sarvamalaṁ jñātvā jñātā draṣṭeti muhyati || 26|| 

26. De Ātman zelf doet niets en het intellect 

 Heeft niet het vermogen
5
 'ik weet' te ervaren. 

 Maar door misleiding denkt de mens  

 Dat hij zelf de kenner en de ziener is. 

 

                                                      
1
 Dit wijst naar de wakende- en de droomstaat. 

2
 In diepe slaap lost de geest op in zijn oorzaak, ajñāna of onwetendheid. 

3
 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. 
4
 Geldt ook voor 'ik doe', 'ik ben dit', ík heb', 'ik zie' enz.  

5
 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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rajjusarpavadātmānaṁ jīvaṁ jñātvā bhayaṁ vahet | 

nāhaṁ jīvaḥ parātmeti jñātaṁ cennirbhayo bhavet || 27|| 

27. De Ziel
1
 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. 

 

ātmāvabhāsayatyeko buddhyādīnīndriyāṇyapi | 

dīpo ghaṭādivatsvātmā jaḍaistairnāvabhāsyate || 28|| 

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. 

 

svabodhe nānyabodhecchā bodharūpatayātmanaḥ | 

na dīpasyānyadīpecchā yathā svātmaprakāśane || 29|| 

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. 

 

niṣidhya nikhilopādhīnneti netīti vākyataḥ | 

vidyādaikyaṁ mahāvākyairjīvātmaparamātmanoḥ || 30|| 

30. Door het zich ontdoen van alle bedekkingen
2
, 

 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 uitspraken
3
. 

                                                      
1
 Het Zelf of Ātman. 

2
 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). 
3
 - 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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āvidyakaṁ śarīrādi dṛśyaṁ budbudavatkṣaram | 

etadvilakṣaṇaṁ vidyādahaṁ brahmeti nirmalam || 31|| 

31. Het lichaam enz.
1
 zijn waarneembare objecten

2
, 

 Die net als bubbels vergankelijk zijn. 

 Realiseer 'Ik ben de eeuwige zuivere Brahman', 

 Door onderscheid van al het vergankelijke.  

 

dehānyatvānna me janmajarākārśyalayādayaḥ | 

śabdādiviṣayaiḥ saṅgo nirindriyatayā na ca || 32|| 

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. 

 

amanastvānna me duḥkharāgadveṣabhayādayaḥ | 

aprāṇo hyamanāḥ śubhra ityādi śrutiśāsanāt || 33|| 

33. Omdat Ik verschillend ben van de geest,  

 Ben Ik vrij van verdriet, gehechtheid, haat, vrees enz
3
. 

 Want de geschriften verklaren 

 Dat Ik zonder levenskracht, zonder geest enz. ben
4
. 

 

nirguṇo niṣkriyo nityo nirvikalpo niraṁjanaḥ | 

nirvikāro nirākāro nityamukto'smi nirmalaḥ || 34|| 

34. Ik ben zonder kenmerken en activiteiten, 

 Eeuwig, vormloos en zonder begeerte, 

 Onveranderlijk, smetteloos, 

 Altijd vrij en altijd zuiver. 

                                                      
1
 Inclusief de zintuigen, de geest, het ego, het intellect enz. 

2
 Geschapen door onwetendheid (illusoir) die door het Zelf worden waargenomen. 

3
 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. 
4
 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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ahamākāśavatsarvaṁ bahirantargato'cyutaḥ | 

sadā sarvasamaḥ siddho niḥsaṅgo nirmalo'calaḥ || 35|| 

35. Ik doordring alles, 

 Buiten en binnen, zoals de ruimte
1
. 

 Ik ben onveranderlijk en hetzelfde in alles, 

 Zuiver, ongehecht, onbesmet en onbeweeglijk.  

 

nityaśuddhavimuktaikamakhaṇḍānandamadvayam | 

satyaṁ jñānamanantaṁ yatparaṁ brahmāhameva tat || 36|| 

36. Voorwaar, Ik ben dat opperste Brahman, 

 Eeuwig, zuiver
2
, immer vrij

3
, één

4
, 

 Ondeelbaar, gelukzalig, non-duale waarheid, 

 Van de natuur van Bestaan-Kennis-Oneindigheid. 

 

evaṁ nirantarābhyastā brahmaivāsmīti vāsanā | 

haratyavidyāvikṣepān rogāniva rasāyanam || 37|| 

37. Het verwijlen als "Ik ben Brahman", 

 Verwerkelijkt door ononderbroken praktijk, 

 Vernietigt onwetendheid en haar gevolgen, 

 Zoals een medicijn ziektes verdrijft. 

 

viviktadeśa āsīno virāgo vijitendriyaḥ | 

bhāvayedekamātmānaṁ tamanantamananyadhīḥ || 38|| 

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. 

 

ātmanyevākhilaṁ dṛśyaṁ pravilāpya dhiyā sudhīḥ | 

bhāvayedekamātmānaṁ nirmalākāśavatsadā || 39||  

                                                      
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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39. De wijze mens laat al het geziene 

 Oplossen
1
 in het Zelf alleen 

 En richt zijn aandacht onafgebroken op het Zelf, 

 Dat net zo onaangetast
2
 is als de ruimte. 

 

rūpavarṇādikaṁ sarvaṁ vihāya paramārthavit | 

paripūrṇacidānandasvarūpeṇāvatiṣṭhate || 40|| 

40. Hij die het Opperste heeft gerealiseerd,  

 Ontdoet
3
 zich van alles wat naam en vorm heeft 

 En verwijlt als de belichaming van  

 Het oneindige bewustzijn en gelukzaligheid. 

 

jñātṛjñānajñeyabhedaḥ pare nātmani vidyate | 

cidānandaikarūpatvāddīpyate svayameva hi || 41||  

41. In het Opperste Zelf bestaat geen onderscheid  

 Tussen de kenner, kennis en het gekende
4
,  

 Omdat Het van de aard van Bewustzijn en Gelukzaligheid is. 

 Voorwaar, Het straalt uit zichZelf alleen. 

 

evamātmāraṇau dhyānamathane satataṁ kṛte | 

uditāvagatirjvālā sarvājñānendhanaṁ dahet || 42|| 

42. Zoals bij het wrijven van twee houtjes vuur ontstaat, 

 Ontstaat bij voortdurende onderlinge afwisseling 

 Tussen het individuele zelf en het opperste Zelf
5
 

 Vuur van Kennis dat alle brandstof van onwetendheid verbrandt. 

 

                                                      
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. 
4
 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. 
5
 Dit beschrijft de staat van savikalpa samādhi waarin zelfgewaarzijn en gedachtepulsen 

elkaar afwisselen. 
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aruṇeneva bodhena pūrvaṁ santamase hṛte | 

tata āvirbhavedātmā svayamevāṁśumāniva || 43|| 

43. Zoals de zon verschijnt nadat de heer van het ochtendgloren
1
 

 De dikke duisternis, die eerst bestond, heeft verdreven, 

 Zo ook, manifesteert het Zelf  zichzelf uit Zichzelf, 

 Wanneer ware kennis onwetendheid heeft verdreven. 

 

ātmā tu satataṁ prāpto'pyaprāptavadavidyayā | 

tannāśe prāptavadbhāti svakaṇṭhābharaṇaṁ yathā || 44|| 

44. Hoewel het Zelf eeuwig bestaat
2
,  

 Wordt Het door onwetendheid niet gekend. 

 Na verdrijven van onwetendheid straalt Het echter 

 Als de verloren gewaande halsketting om de hals. 

 

sthāṇau puruṣavadbhrāntyā kṛtā brahmaṇi jīvatā | 

jīvasya tāttvike rūpe tasmindṛṣṭe nivartate || 45|| 

45. Zoals een paal door illusie voor een mens wordt gehouden
3
, 

 Wordt Brahman voor een individu gehouden. 

 Deze misleiding wordt echter vernietigd 

 Bij het zien van de werkelijke natuur van het individu
4
. 

 

tatvasvarūpānubhavādutpannaṁ jñānamaṁjasā | 

ahaṁ mameti cājñānaṁ bādhate digbhramādivat || 46|| 

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. 

 

samyagvijñānavān yogī svātmanyevākhilaṁ jagat | 

ekaṁ ca sarvamātmānamīkṣate jñānacakṣuṣā || 47|| 

                                                      
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. 
3
 Op afstand of bij schemering. 

4
 Werkelijke natuur: het Zelf. 
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47. De yogi
1
 begiftigd met volledige verlichting 

 Ziet door zijn oog van wijsheid 

 Het gehele universum in zijn eigen Zelf 

 En beschouwt alles als zijn eigen Zelf. 

 

ātmaivedaṁ jagatsarvamātmano'nyanna vidyate | 

mṛdo yadvadghaṭādīni svātmānaṁ sarvamīkṣate || 48|| 

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. 

 

jīvanmuktastu tadvidvānpūrvopādhiguṇāṁstyajet | 

saccidānandarūpatvāt bhavedbhramarakīṭavat || 49|| 

49. De bevrijde Ziel, begiftigd met zelfkennis, 

 Die al zijn vroegere neigingen
2
 loslaat, 

 Wordt, vanwege zijn natuur van bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid, 

 Brahman, zoals de worm die in een wesp verandert
3
. 

 

tīrtvā mohārṇavaṁ hatvā rāgadveṣādirākṣasān | 

yogī śāntisamāyukta ātmārāmo virājate || 50|| 

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. 

 

bāhyānityasukhāsaktiṁ hitvātmasukhanirvṛtaḥ | 

ghaṭasthadīpavatsvasthaḥ svāntareva prakāśate || 51|| 

 

                                                      
1
 Hij die de eenzelvigheid van de eenheid van het Zelf en Brahman volledig heeft 

gerealiseerd.  
2
 Upādhi: neigingen of conditionering als gevolg van vroegere daden. 

3
 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. 
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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. 

 

upādhistho'pi taddharmairalipto vyomavanmuniḥ | 

sarvavinmūḍhavattiṣṭhedasakto vāyuvaccaret || 52||  

52. Hoewel verbonden met de bedekkingen
1
,  

 Maar onaangeroerd door hun invloeden zoals de ruimte
2
, 

 Lijkt de alwetende wijze soms een dwaas 

 En beweegt ongehecht als de wind. 

 

upādhivilayādviṣṇau nirviśeṣaṁ viśenmuniḥ | 

jale jalaṁ viyadvyomni tejastejasi vā yathā || 53|| 

53. Bij de oplossing van de bedekkingen  

 Wordt de stille wijze volledig
3
 opgenomen 

 In de eigenschaploze, allesdoordringende Viṣṇu
4
, 

 Zoals water in water
5
, ruimte in ruimte

6
 en licht in licht.  

 

yallābhānnāparo lābho yatsukhānnāparaṁ sukham | 

yajjñānānnāparaṁ jñānaṁ tadbrahmetyavadhārayet || 54|| 

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. 

 

yaddṛṣṭvā nāparaṁ dṛśyaṁ yadbhūtvā na punarbhavaḥ | 

yajjñātvā nāparaṁ jñeyaṁ tadbrahmetyavadhārayet || 55|| 

                                                      
1
 Zie voetnoot 1 van vers 30. 

2
 De ruimte ondergaat geen verandering door de aanwezigheid en verandering van 

fysieke objecten erin. 
3
 Zonder een spoor van individualiteit zoals 'ik', 'mij' en 'mijn'. 

4
 Zie voetnoot 2 van vers 9. 

5
 Zoals bij het breken van een onderwater gedompelde kruik gevuld met water.  

6
 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. 
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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.  
 

tiryagūrdhvamadhaḥ pūrṇaṁ saccidānandamadvayam | 

anantaṁ nityamekaṁ yattadbrahmetyavadhārayet || 56|| 

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. 

 

atadvyāvṛttirūpeṇa vedāntairlakṣyate'dvayam |  

akhaṇḍānandamekaṁ yattadbrahmetyavadhārayet || 57|| 

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 voorbijgaande
1
. 

 

akhaṇḍānandarūpasya tasyānandalavāśritāḥ | 

brahmādyāstāratamyena bhavantyānandino'khilāḥ || 58|| 

58. Godheden als Brahmā en anderen maken slechts  

 Een deeltje van Zijn
2
 ononderbroken gelukzaligheid uit 

 En zij kennen allen in verhouding  

 Tot dat deeltje gelukzaligheid. 

 

tadyuktamakhilaṁ vastu vyavahārastadanvitaḥ |  

tasmātsarvagataṁ brahma kṣīre sarpirivākhile || 59|| 

 

                                                      
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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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.  

 

anaṇvasthūlamahrasvamadīrghamajamavyayam | 

arūpaguṇavarṇākhyaṁ tadbrahmetyavadhārayet || 60|| 

 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.  

 

yadbhāsā bhāsyate'rkādi bhāsyairyattu na bhāsyate | 

yena sarvamidaṁ bhāti tadbrahmetyavadhārayet || 61|| 

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. 

 

svayamantarbahirvyāpya bhāsayannakhilaṁ jagat | 

brahma prakāśate vahniprataptāyasapiṇḍavat || 62|| 

62. De opperste Brahman straalt uit zichzelf 

 En doordringt het gehele universum binnen en buiten, 

 Zoals een roodgloeiend ijzeren bal 

 Van vuur wordt doordrongen.  

 

jagadvilakṣaṇaṁ brahma brahmaṇo'nyanna kiṁcana | 

brahmānyadbhāti cenmithyā yathā marumarīcikā || 63|| 

63. Brahman is verschillend van het universum
1
, 

 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. 

                                                      
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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dṛśyate śrūyate yadyadbrahmaṇo'nyanna tadbhavet | 

tattvajñānācca tadbrahma saccidānandamadvayam || 64|| 

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. 

 

sarvagaṁ saccidātmānaṁ jñānacakṣurnirīkṣate | 

ajñānacakṣurnekṣeta bhāsvantaṁ bhānumandhavat || 65|| 

65. Ātman is alomtegenwoordig, zuiver bestaan en bewustzijn, 

 Doch kan Het alleen door het oog van wijsheid worden gekend
1
. 

 Zoals een blinde de stralende zon niet kan zien, zo ook kan iemand, 

 Wiens zicht door onwetendheid is verduisterd, het Zelf niet zien. 

 

śravaṇādibhiruddīptajñānāgniparitāpitaḥ | 

jīvaḥ sarvamalānmuktaḥ svarṇavaddyotate svayam || 66|| 

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.  

 

hṛdākāśodito hyātmā bodhabhānustamo'pahṛt | 

sarvavyāpī sarvadhārī bhāti bhāsayate'khilam || 67||  

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. 

 

digdeśakālādyanapekṣya sarvagaṁ 

śītādihṛnnityasukhaṁ niraṁjanam | 

yaḥ svātmatīrthaṁ bhajate viniṣkriyaḥ 

sa sarvavitsarvagato'mṛto bhavet || 68|| 

                                                      
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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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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DAŚAŚLOKĪ 

 

Tien verzen over wat ik ben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xii.  
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Daśaślokī 

 Tien Verzen  

 

na bhūmirna toyaṁ na tejo na vāyuḥ 

na khaṁ nendriyaṁ vā na teṣāṁ samūhaḥ | 

anekāntikatvāt suṣuptyekasiddaḥ 

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham || 1|| 

1 Ik ben niet aarde, ik ben niet water, 

Ik ben niet vuur, ik ben niet wind, 

Ik ben niet ruimte, ik ben niet zintuigen, 

Noch een verzameling van dit alles ben Ik. 

Want dit alles is voorbijgaand.  

Maar zoals in diepe droomloze slaap 

Ben Ik wat er overblijft: 

Het ene gelukzalige Zelf alleen. 

 

na varṇā na varṇāśramācāradharmā 

na me dhāraṇādhyānayogādayopi | 

anātmāśrayāhaṁmamādhyāsahānāt 

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham || 2|| 

2. Noch rangen van de samenleving
1
, 

Noch leefwijzen
2
 en gedragregels

3
, 

Noch plichten
4
 en geestelijke discipline

5
,  

Noch meditatie en Yoga gelden voor Mij. 

Door de kennis van het Zelf 

En de afwezigheid van ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ 

Ben Ik wat er overblijft: 

Het ene gelukzalige Zelf alleen. 

                                                      
1
 Rangen: varṇa: de vier klassen van de samenleving: brahmāṇa (priester), kṣatriya 

(krijger), vaiśya (koopman), śūdra (arbeider). 
2
 Leefwijzen: aśrama: de verschillende leefwijzen: brahmacārin (Brahmaan student), 

gṛhastha (gezinshoofd), vānaprastha (heremiet) en saṁyāsin (asceet). 
3
 Gedragregels: ācāra. 

4
 Plichten: dharma, met name wereldse plichten. 

5
 Geestelijke discipline: dhāraṇa. 
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na mātā pitā vā na devā na lokā 

na vedā na yajñā na tīrtha bruvanti | 

suṣuptau nirastātiśūnyātmakatvāt 

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham || 3|| 

3. Ik ben vader noch moeder, 

 Noch goden noch werelden, 

 Noch de Veda’s noch offers, 

 Noch heilige oorden ben Ik. 

 Noch ben Ik absolute leegte, 

 Maar zoals in diepe droomloze slaap 

 Ben Ik wat er overblijft: 

 Het ene gelukzalige Zelf alleen. 

 

na sāṁkhyaṁ na śaivaṁ na tatpāñcarātraṁ 

na jainaṁ na mīmāṁsakādermataṁ vā | 

viśiṣṭānubhūtyā viśuddhātmakatvāt 

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham || 4|| 

4. Noch de Sāṅkhya
1
 noch de Śaiva leer

2
, 

 Noch de Pāñcarātra
3
 noch de Jaina leer

4
, 

 Noch het Mīmāṃsaka geloof
5
 enz., 

 Is de kennis van Dát. 

 Maar door onderscheidend inzicht 

 Ben Ik wat er overblijft, 

 Als de zuivere essentie: 

 Het ene gelukzalige Zelf alleen. 

 

na cordhva na cādho na cāntarna bāhyaṁ 

na madhyaṁ na tiryaṁ na pūrvā'parā dik | 

viyadvyāpakatvādakhaṇḍaikarūpaḥ 

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham || 5|| 

                                                      
1
 Sāṅkhya is een van zes klassiek-orthodox hindoe filosofische systemen 

2
 Śaiva: Een van vier meest gevolgde richtingen van Hindoeïsme.  

3
 Pāñcarātra: een traditie betreffende aanbidding van beelden i.p.v. rituelen en offers. 

4
 Jaina: een oude Indiase religie. 

5
 Mīmāṃsaka: een Hindoeïstisch filosofische school. 
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5. Noch boven noch onder, 

Noch binnen noch buiten, 

Noch middenin noch aan de rand, 

Noch voor noch achter, 

Alles doordringend als de ruimte 

Van onvermengde essentie.  

Eén en ondeelbaar ben Ik: 

Het ene gelukzalige Zelf alleen. 

 

na śuklaṁ na kṛṣṇaṁ na raktaṁ na pītaṁ 

na kubjaṁ na pīnaṁ na hrasvaṁ na dīrgham | 

arūpaṁ tathā jyotirākārakatvāt 

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham || 6|| 

6. Noch wit noch zwart, 

Noch rood noch geel, 

Noch krom noch dik, 

Noch klein noch groot, 

Aldus geheel zonder gedaante, 

Ben Ik van de essentie van 

Het uit zichzelf stralende licht: 

Het ene gelukzalige Zelf alleen. 

 

na śāstā na śāstraṁ na śiṣyo na śikṣā 

na ca tvaṁ na cāhaṁ na cāyaṁ prapañcaḥ | 

svarūpāvabodho vikalpāsahiṣṇuḥ 

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham || 7|| 

7. Er is leraar noch lering, 

Leerling noch leren, 

Noch Gij noch ik, 

Noch deze wereldverschijning. 

Daar kennis van Mijzelf 

Geen verscheidenheid toelaat, 

Ben Ik wat er overblijft: 

Het ene gelukzalige Zelf alleen. 
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na jāgran na me svapnako vā suṣuptiḥ 

na viśvau na vā taijasaḥ prājñako vā | 

avidyātmakatvāt trayāṇaṁ turīyaḥ 

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham || 8|| 

 

8. Voor Mij is er waken, 

 Noch dromen, noch diepe slaap, 

 Noch ben Ik diegene 

 Die deze drie staten ondergaat
1
. 

 Daar deze drie verbeeldingen zijn, 

 Ben Ik Dát wat deze staten overstijgt 

 En als het enige overblijft: 

 Het ene gelukzalige Zelf alleen. 

 

api vyāpakatvāt hitatvaprayogāt 

svataḥ siddhabhāvādananyāśrayatvāt | 

jagat tucchametat samastaṁ tadanyat 

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham || 9|| 

 

9. Uit het oogpunt van waarheid, 

Ben Ik het Zelf, het ultieme doel, 

Alles doordringend  

En uit zichzelf bestaand. 

Terwijl deze wereld 

Een onbeduidende illusie is, 

Ben Ik het enige wat overblijft: 

Het ene gelukzalige Zelf alleen. 

 

na caikaṁ tadanyad dvitīyaṁ kutaḥ syāt 

na va kevalatvaṁ na cā'kevalatvam | 

na śunyaṁ na cāśūnyamadvaitakatvāt 

kathaṁ sarvavedāntasiddhaṁ bravīmi || 10|| 

 

                                                      
1
 Viśva: dat wat de wakende staat ervaart,  taijasa:  dat wat de dromende staat ervaart, 

prājña: dat wat de staat van diepe slaap ervaart. 
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10. Het is zelfs niet eens ‘één’ 

Daar er geen tweede kan zijn. 

Het staat op Zichzelf alleen 

En Het staat niet op Zichzelf alleen. 

Het is leegte noch niet-leegte 

Daar Het vrij is van dualiteit. 

Hoe kan Ik Dát omschrijven 

Wat de essentie van Vedānta is? 

* * * 
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NIRVĀṆAṢAṬKAM  

 

(ātmaṣaṭkam) 

Over wat ik ben 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xiii.   
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Nirvāṇaṣaṭkam (ātmaṣaṭkam) 

Over wat ik ben 

manobuddhyahaṃkāracittāni nāhaṃ 

na ca śrotrajihve na ca ghrāṇanetre । 
na ca vyomabhūmiḥ na tejo na vāyuḥ 

cidānaṃdarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 1॥ 

1. Ik ben niet de geest, het intellect, het ego, noch de herinnering
1
, 

 Noch het oor, de tong, de neus, het oog [en de huid
2
], 

 Noch [ben Ik] ruimte, aarde, vuur, lucht, [en water]
3
,  

 Ik ben puur Kennis en Heerlijkheid; Ik ben Śiva, het meest dierbare.  

na ca prāṇasaṃjño na vai paṃcavāyuḥ 

na vā saptadhāturna vā paṃcakośaḥ । 
na vāk pāṇipādau na copasthapāyū 

cidānaṃdarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 2॥ 

2. En [Ik ben] niet de levenskracht noch de vijf levensstromen
4
, 

 Zeker niet de zeven stoffen
5
 noch de vijf sluiers

6
, 

 Noch het orgaan van spraak, hand en been, de genitaliën of de anus
7
, 

 Ik ben puur Kennis en Heerlijkheid; Ik ben Śiva, het meest dierbare. 

na me dveṣarāgau na me lobhamohau 

mado na eva me na eva mātsaryabhāvaḥ ।

                                                      
1
 Bedoeld wordt de vier aspecten van het innerlijk instrument; de anṭaḥkarana (manas, 

buddhi, ahaṁkāra en citta). 
2
 Bedoeld wordt de vijf organen van waarneming (oor, tong, neus, oog en huid). 

3
 Bedoeld wordt de vijf subtiele elementen of tanmātrā's. 

4
 Prāṇa, apāna, vyāna, udāna, samāna. 

5
 Zeven stoffen waaruit het lichaam bestaat: huid, vlees, vet, bloed, spieren, beenderen 

en beenmerg. 
6
 Deze sluiers zijn: annamāyākośa (voedsel), prānamāyākośa (levenskracht), 

manomāyākośa (denken), vijñānamāyākośa (kennis), en ānandamāyākośa 

(gelukzaligheid). 
7
 De organen van spraak, grijpen (hand), beweging (benen), voortplanting en 

uitscheiding zijn de vijf organen van handeling (karmendriya's). De opsomming in de 

voetnoten 2,3,5,6 en 8 vormen het subtiele lichaam, zie Vivekacūḍāmaṇi 96. 
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na dharmo na cārtho na kāmo na mokṣaḥ 

cidānaṃdarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 3॥ 

3. Ik ken geen voorkeur of afkeer, noch hebzucht of begoocheling, 

 Ik heb geen trots noch jaloezie, noch plicht noch streef Ik naar weelde, 

 Ik heb geen verlangens, [zelfs] niet naar bevrijding, 

 Ik ben puur Kennis en Heerlijkheid; Ik ben Śiva, het meest dierbare. 

na puṇyaṃ na pāpaṃ na saukhyaṃ na duḥkhaṃ 

na maṃtro na tīrthaṃ na vedā na yajñāḥ । 
ahaṃ bhojanaṃ na eva bhojyaṃ na bhoktā 

cidānaṃdarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 4॥ 

4. [Ik heb] geen deugd noch verdorvenheid, plezier noch leed, 

 Noch mantra's noch bedevaart noch geschriften noch offers. 

 Ik ben niet het genot noch de genieter of dat wat genoten wordt, 

 Ik ben puur Kennis en Heerlijkheid; Ik ben Śiva, het meest dierbare. 

na me mṛtyuśaṃkā na me jātibhedaḥ 

pitā na eva me na eva mātā na janma । 
na baṃdhurna mitraṃ gururna eva śiṣyaḥ 

cidānaṃdarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥ 5॥ 

5. Ik vrees niet de dood noch onderscheid Ik rangen in de samenleving, 

 Ik heb vader noch moeder, [zelfs] geen geboorte, 

 Geen familielid noch vriend, geen leraar noch leerling, 

 Ik ben puur Kennis en Heerlijkheid; Ik ben Śiva, het meest dierbare. 

ahaṃ nirvikalpo nirākārarūpo 

vibhurvyāpya sarvatra sarvendriyāṇām । 
sadā me samatvaṃ na muktirna bandhaḥ 

cidānaṃdarūpaḥ śivo'haṃ śivo'ham ॥6॥ 

6. Ik ben vormloos en zonder dualiteit, 

 Ik besta overal en doordring [zelfs] alle zintuigen, 

 Ik ben altijd hetzelfde [Één], voorbij gebondenheid en vrijheid, 

 Ik ben puur Kennis en Heerlijkheid; Ik ben Śiva, het meest dierbare.  
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BHAVĀNYAŞTAKAM 

 

Over het toevluchtsoord  

van de mens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xiii.  
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Bhavānyaṣtakam  

Over het toevluchtsoord van de mens 
 
na tāto na mātā na bandhurna dātā  

na putro na putrī na bhṛtyo na bhartā । 
na jāyā na vidyā na vṛttirmamaiva  

gatistvaṃ gatistvaṃ tvamekā bhavāni ॥ 1॥ 

      1. 

Noch de vader noch de moeder, noch de verwant, de vriend of de gever, 

Noch de zoon noch de dochter, noch de bediende of de echtgenoot, 

Noch de echtgenote, noch de [wereldse] kennis, noch mijn broodwinning, 

Gij alleen zijt mijn toevluchtsoord, O moeder, Bhavāni. 

 
bhavābdhāvapāre mahāduḥkhabhīru  

prapāta prakāmī pralobhī pramattaḥ । 
kusaṃsārapāśaprabaddhaḥ sadāhaṃ   

gatistvaṃ gatistvaṃ tvamekā bhavāni ॥ 2॥ 

      2.  

In deze eindeloze oceaan van het wereldse bestaan,  

Ben ik vol van verdriet en vrees, overvallen door begeertes. 

Zwaar bedwelmd en sterk gebonden aan saṃsāra,  

Zijt Gij alleen mijn toevluchtsoord, O moeder, Bhavāni. 

  
na jānāmi dānaṃ na ca dhyānayogaṃ  

na jānāmi tantraṃ na ca stotramantram । 
na jānāmi pūjāṃ na ca nyāsayogaṃ  

gatistvaṃ gatistvaṃ tvamekā bhavāni ॥ 3॥ 

      3. 

Ik ken geen naastenliefde noch meditatie en Yoga, 

Noch ken ik een leer, een gebed of lofprijzing. 

Ik weet niet hoe te bidden noch ken ik de kunst van Yoga, 

Zo zijt Gij alleen mijn toevluchtsoord, O moeder, Bhavāni.
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na jānāmi puṇyaṃ na jānāmi tīrthaṃ  

na jānāmi muktiṃ layaṃ vā kadācit । 
na jānāmi bhaktiṃ vrataṃ vāpi mātar- 

gatistvaṃ gatistvaṃ tvamekā bhavāni ॥ 4॥ 

      4.  

Ik doe niets verdienstelijks, noch vertoef ik op de heilige oorden, 

Ik ken niet de weg naar bevrijding noch hoe mij aan God over te geven. 

Ik weet niet wat toewijding is, noch heilige beloften, O moeder, 

Maar Gij alleen zijt mijn toevluchtsoord, O moeder, Bhavāni. 

 
kukarmī kusaṅgī kubuddhiḥ kudāsaḥ  

kulācārahīnaḥ kadācāralīnaḥ । 
kudṛṣṭiḥ kuvākyaprabandhaḥ sadāhaṃ  

gatistvaṃ gatistvaṃ tvamekā bhavāni ॥ 5॥ 

      5. 

Ik verkeer in slecht gezelschap, mijn gedachten en daden zijn gemeen,  

Ik ben een slechte dienaar, verzuim mijn plichten en gedraag me slecht. 

Mijn ogen zien snode voornemens en mijn tong spreekt kwade woorden. 

Toch zijt Gij alleen mijn toevluchtsoord, O moeder, Bhavāni. 

 
prajeśaṃ rameśaṃ maheśaṃ sureśaṃ  

dineśaṃ niśītheśvaraṃ vā kadācit । 
na jānāmi cānyat sadāhaṃ śaraṇye  

gatistvaṃ gatistvaṃ tvamekā bhavāni ॥ 6॥ 

      6. 

Noch ken ik de schepper noch de heer Rāma of de heer van allen, 

Noch de heer van de goden, noch de heer van de dag of die van de nacht. 

Noch ken ik een andere god, maar altijd neem ik mijn toevlucht tot u. 

Zo zijt Gij alleen mijn toevluchtsoord, O moeder, Bhavāni.  
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vivāde viṣāde pramāde pravāse  

jale cānale parvate śatrumadhye । 
araṇye śaraṇye sadā māṃ prapāhi  

gatistvaṃ gatistvaṃ tvamekā bhavāni ॥ 7॥ 

      7. 

Bij ruzie, wanhoop en verdriet, bij bedwelming en waanzin, 

In vreemde oorden, op een bergtop of omgeven door vijanden 

En wanneer verdwaald in het woud; bescherm mij alstublieft, 

Want Gij alleen zijt mijn toevluchtsoord, O moeder, Bhavāni. 

 

anātho daridro jarārogayukto  

mahākṣīṇa dīnaḥ sadā jāḍyavaktraḥ । 
vipattau praviṣṭaḥ pranaṣṭaḥ sadāhaṃ  

 gatistvaṃ gatistvaṃ tvamekā bhavāni ॥ 8॥ 

      8. 

Ook al ben ik arm, hulpeloos, geplaagd door ouderdom en ziekte, 

Ook al ben ik zeer vermoeid en miserabel met een bleek gelaat, 

Neergeslagen, geruïneerd, alsmaar omringd door ellende, 

Zijt Gij alleen mijn enige toevluchtsoord, O moeder, Bhavāni. 

 

* * * 
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BRAHMAJÑĀNĀVALĪMĀLĀ 

 

Een bloemenstreng van verzen  

over kennis van Brahman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xiii.   
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Brahmajñānāvalīmālā 

 Een bloemenstreng van verzen over kennis van rahman  

 

sakṛcchravaṇamātreṇa brahmajnānaṃ yato bhavet  

brahmajñānāvalīmālā sarveṣāṃ mokṣasiddhaye || 1|| 

1. Luisteren met éénpuntig gerichte aandacht 

 Naar deze bloemenstreng van verzen, 

 Leidt tot kennis van Brahman 

 En bevrijding van allen. 

asaṅgo'ham asaṅgo'ham asaṅgo'haṃ punaḥ punaḥ  

saccidānandarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 2||  

2. Ongehecht ben Ik, ongehecht ben Ik,  

 Ongehecht ben Ik telkens en telkens. 

 Bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid is Mijn essentie
1
; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

nityaśuddhavimukto'haṃ nirākāro'hamavyayaḥ  

bhūmānandasvarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 3|| 

3. Eeuwig ben Ik, puur
2
 ben Ik, voorgoed vrij ben Ik, 

 Zonder schijn
3
 ben Ik, onveranderlijk. 

 Grenzeloze gelukzaligheid is Mijn essentie; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

 

                                                      
1
 Essentie of natuur, ‘het wezenlijke’ (‘rūpatattva’ MW: 886,1. ‘reality of form’, 

inherent property, nature, essence). Wat hitte is in relatie tot vuur, witheid tot sneeuw, 

vastheid tot een berg, zoetheid tot honing, vloeibaarheid tot water, sieraad tot goud, 

helderheid tot licht enz. zijn voorbeelden van de ‘natuur’ van een kenbare entiteit, zo is 

ook ‘bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid’ in relatie tot Mij, Brahman. Echter, omdat 

noch Brahman noch bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid’ objecten van waarneming zijn, 

dus van een andere orde, is de voorkeur gegeven aan ‘essentie’ boven ‘natuur’. De 

afzonderlijke delen van ‘bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid’ zijn ook te herkennen in de 

verzen 3, 4, 5, 6 en 8 (gelukzaligheid), 11 (bestaan) en 5, 6, 8, 10, 11 12, en 15 

(bewustzijn). 
2
 Puur: vrij van het effect van Māyā. 

3
 Zonder schijn: vrij van identificatie met Māyā. 
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nityo'haṃ niravadyo'haṃ nirākāro'hamacyutaḥ  

paramānandarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 4|| 

4. Eeuwig ben Ik, smetteloos ben Ik, 

 Zonder gedaante
1
 ben Ik, onophoudelijk. 

 Hoogste gelukzaligheid is Mijn essentie; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

śuddhacaitanyarūpo'hamātmārāmo'hameva ca  

akhaṇḍānandarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 5|| 

5. Zuiver bewustzijn is Mijn essentie, 

 Ik geniet van mijn eigen Zelf. 

 Ononderbroken gelukzaligheid is Mijn essentie; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

pratyakcaitanyarūpo'ham śānto'haṃ prakṛteḥ paraḥ  

śāśvatānandarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 6|| 

6. Het uit zichzelf stralende bewustzijn ben Ik, 

 Het veranderlijke beroert Mij niet. 

 Eeuwige gelukzaligheid is Mijn essentie, 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

tattvātītaḥ parātmāhaṃ madhyātītaḥ paraḥ śivaḥ  

māyātītaḥ paramjyotirahamevāhamavyayaḥ ||7 || 

7. Het hoogste Zelf, voorbij de grondbeginselen
2
, ben Ik,  

 De opperste Heer
3
, voorbij de wereldse sferen, ben Ik. 

 Ik ben het Opperste Licht, vrij van elke verbeelding
4
; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

nānārūpavyatīto'haṃ cidākāro'hamacyutaḥ  

sukharūpasvarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 8||  

8. Voorbij elke vorm van verscheidenheid 

 Ben Ik zuiver bewustzijn, onvergankelijk. 

 Als vreugde word Ik ervaren; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

 

                                                      
1
 Zonder gedaante: vrij van identificatie met Māyā (herhaling). 

2
 Grondbeginsel of principe: ‘tattva’, ‘datheid’, dat wat specifieke ervaring mogelijk 

maakt, zoals Brahmā, Viṣṇu, prakṛti, mahat. 
3
 De opperste Heer: Śiva, het meest goedgezinde, God, Parabrahman. 

4
 Verbeelding: Māyā. 
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māyātatkāryadehādi mama nāstyeva sarvadā  

svaprakāśaikarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 9|| 

9. Noch de wereldverschijning
1
 noch haar effecten,  

 Zoals het lichaam verhouden zich tot Mij. 

 Eén en uit zichzelf stralend ben Ik; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

guṇatrayavyatīto'haṃ brahmādīnām ca sākṣyaham 

anantānantarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 10||  

10. Voorbij de oerbestaanselementen
2
 van de schepping 

 Ben Ik de getuige van de schepper
3
 zelf en anderen. 

 Onbegrensdheid en oneindigheid is mijn essentie; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

antaryāmisvarūpo'ham kūṭasthaḥ sarvago'smyahaṃ  

paramātmasvarūpo'haṃahamevāhamavyayaḥ || 11|| 

11. De inwonende Heer van voorzienigheid
4
 ben Ik, 

 Het alomtegenwoordige Opperste Wezen ben Ik. 

 Mijn essentie is het Hoogste Zelf; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

niśkalo'ham niṣkriyo'haṃ sarvātmā ādyaḥ sanātanaḥ  

aparokṣasvarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 12|| 

12. Ondeelbaar ben Ik, zonder activiteit, 

 Het oorspronkelijke Zelf in allen ben Ik. 

 [Keuzeloos] gewaarzijn
5
 is Mijn essentie; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

  

                                                      
1
 Wereldverschijning: Māyā. 

2
 Oerbestaanselementen: bedoeld worden de drie guṇa’s sattva, rajas en tamas, de 

eerste scheppingsvoorwaarden die aan de vijf fysieke elementen vooraf gaan. 
3
 Schepper: Brahmā, de eerste scheppingsgedachte. 

4
 Inwonende Heer van voorzienigheid: hier in de betekenis van Dat wat de bestem-ming 

van alles bepaalt. Immers, alles bevindt zich in Mij, zoals verwoord in de tweede regel 

van dit vers. (antaḥyāmī : indwelling Lord (Bhaktivedanta VedaBase), (MW  43.3, 

antaryāmin: ‘checking or regulating the internal feelings’, the soul)).  
5
 Keuzeloos gewaarzijn: gewaarzijn zonder diversificatie in naam en vorm. 

http://vedabase.net/en
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dvandvādisākṣirūpo'hamacalo'haṃ sanātanaḥ  

sarvasākṣisvarūpo'hamahamevāhamavyayaḥ || 13||  

13. De getuige van paren der tegenstellingen
1
 ben Ik, 

 Onbeweeglijk ben Ik en oeroud. 

 De getuige zelf van alles ben Ik; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

prajñānaghana evāhaṃ vijnānaghana eva ca  

akartāhamabhoktāhamahamevāhamavyayaḥ || 14||  

14. Ik ben enkel en alleen Mijzelf
2
 gewaar, 

 Pure intelligentie
3
 is mijn essentie. 

 Ik ben noch de doener noch de genieter; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

nirādhārasvarūpo'haṃ sarvādhārohameva ca  

āptakāmasvarūpo'hamahamevāhamavyayāḥ || 15||  

15. Door niets gedragen ben Ik, 

 Doch de drager van alles ben Ik. 

 Zonder wensen en volmaakt in vrede ben Ik; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

 

tāpatrayavinirmukto dehatrayavilakṣaṇaḥ  

avasthātrayasākṣyasmi cāhamevāhamavyayaḥ || 16|| 

16. Vrij van de drie soorten kwellingen
4
 ben Ik, 

 Verschillend van de drie lichamen
5
 ben Ik. 

 De getuige van de drie staten
6
 ben Ik; 

 Ik alleen ben, het onveranderlijke Zelf. 

 

  

                                                      
1
 Paren der tegenstellingen: zoals pijn en plezier, verdriet en vreugde. 

2
 Gewaar zijn van Mijzelf: Prajñāna, directe ervaring van Brahman als het Zelf. 

3
 Pure intelligentie: vijñāna. Wanneer deze zich naar binnen richt wordt Brahman 

gekend, wanneer het zich naar buiten richt dan wordt de wereld gekend. 
4
 Deze kwellingen zijn: 1. ‘ādhyātmika’: psychisch-fysische kwellingen zoals angst en 

pijn; 2. ‘ādhidaivika’: kwellingen teweeggebracht door niet-menselijke wezens en 

natuurrampen; 3. ‘ādhibautika’: kwellingen teweeggebracht door soortgenoten 

(mensen). 
5
 De drie lichamen: het fysieke, subtiele en causale lichaam. 

6
 De drie staten: waken, dromen en diepe slaap. 
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dṛg dṛṣyau dvau padārthau staḥ parasparavilakṣaṇau  

dṛg brahma dṛṣyaṃ māyeti sarvavedāntaḍiṇḍimaḥ || 17|| 

17. De principes van de ‘ziener’ en het ‘geziene’, 

 Zijn verschillend van elkaar. 

 De ziener is Brahman, het geziene is illusie; 

 Dit is de uitroep van Vedānta. 

aham sākśīti yo vidyād vivicyaivaṃ punaḥ punaḥ  

sa eva muktaḥ so vidvān iti vedāntaḍiṇḍimaḥ || 18||  

18. Hij die weet “Ik ben de getuige”, 

 Telkens en telkens door onderscheid, 

 Is alleen de kenner en de bevrijde; 

 Dit is de uitroep van Vedānta. 

 

ghaṭakuḍyādikaṃ sarvaṃ mṛttikāmātrameva ca  

tadvad brahma jagat sarvam iti vedāntaḍiṇḍimaḥ || 19|| 

 

19. Een pot, een muur en dergelijke 

 Zijn niets anders dan klei. 

 Zo ook is de gehele wereld Brahman; 

 Dit is de uitroep van Vedānta. 

brahma satyaṃ jaganmithyā jīvo brahmaiva nāparaḥ 

anena vedyaṃ saccāstramiti vedāntaḍiṇḍimaḥ || 20||  

20. Brahman is werkelijk, de wereld is illusie. 

 Het individu is niet verschillend van Brahman. 

 Dit moet gekend worden als de waarheid van bestaan; 

 Dit is de uitroep van Vedānta. 

antarjyotirbahirjyotiḥ pratyagjyotiḥ parātparaḥ  

jyotirjyotiḥ svayaṃjyotirātmajyotiḥ śivo'smyaham || 21|| 

21. Het Licht binnenin, het Licht buiten, 

 Het binnenste Licht boven alle Lichten, 

 Het uit zichzelf stralende Licht van alle Lichten, 

 Het Licht van Mijzelf, De Heer, ben Ik. 

 

     *  *  *
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DṚG DṚŚYA VIVEKA 

 

Over onderscheid tussen 

de kenner en het gekende 
 

 

 

Al onze waarnemingen behoren tot het niet-Zelf (anātman). De onveran-

derlijke Ziener is waarlijk het Zelf. De ontelbare geschriften verkondigen enkel 

en alleen het onderscheid tussen het Zelf en het niet-Zelf.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xiv.   

                                                      
1
 Dit zijn de inleidende woorden van Śrī Ramaṇa Maharṣi in zijn Tamil vertaling van 

Dṛg Dṛśya Viveka 
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DṛgDṛśyaViveka 

Over onderscheid tussen de kenner en het gekende 

De eerste stap op de weg naar zelfkennis wordt gezet door de bewustwording 

van het onderscheid tussen de kenner en het gekende zoals hier uitgelegd: 

rūpaṁ dṛśyaṁ locanaṁ dṛk tad dṛśyaṁ dṛktu mānasaṁ,  

dṛśya dhīvṛttayassākṣī dṛgeva na tu dṛśyate. || 1|| 

1. Beelden
1
 zijn het geziene en het oog is hun ziener, 

 Dat oog is het geziene en de geest
2
 is zijn ziener. 

 Gedachten zijn het geziene en de getuige is hun ziener; 

 De getuige zelf, wordt door niets anders gezien.  

De volgende drie verzen tonen dat in de ziener-geziene relatie de ziener altijd 

één en het geziene talrijk is. Eerst komt de relatie tussen het oog en objecten aan 

de orde. 

nīlapītastūlasūkṣmahrasvadīrghādi bhedataḥ, 

nānāvidhāni rūpāṇi paśyellocanamekadhā || 2|| 

2. Waargenomen beelden zijn talrijk en gevarieerd 

 Door verschillen als blauw, geel, grof, fijn, kort, lang enz.

                                                      
1
 Beelden: het woord ‘beelden’ staat voor alle objecten van waarneming evenals het 

woord ‘oog’ voor alle andere zintuigen van waarneming. 
2
 Geest: dat waarin al het waargenomene in de vorm van gedachten zich voordoet, hier 

manas. De volgende toelichting moge van enig nut zijn met betrekking tot de algemene 

betekenis van de begrippen buddhi, manas en citta zoals hier gebruikt en in andere 

werken van Śaṅkarā. 

Datgene waar het licht van het oneindige bewustzijn allereerst op reflecteert en 

waardoor dit een bewuste entiteit wordt, is het intellect (buddhi), het vermogen tot 

kennen. Er kan alleen sprake van kennen zijn als er ook iets te kennen valt. De 

verzamelnaam van alles wat door het intellect gekend wordt en waar het bewustzijn 

weer de bestaansgrond van is, is de geest, manas. Manas bestaat uit gedachten. Zijn 

omvang is net zo groot als alle mentale activiteiten betreffende de externe en de interne 

wereld van het individu tezamen. Alles wat door het oog, of door de andere zintuigen, 

wordt waargenomen, verschijnt in de geest in de vorm van gedachten. Tenzij de geest 

verbonden is met de zintuigen kan er geen waarneming zijn, zoals bij diepe slaap. De 

Engelse vertalingen gebruiken ‘mind’ voor manas. Verder, dát bewustzijn dat de drager 

is van buddhi, manas en het ego (ik-gevoel, ahaṅkāra) wordt cittākāṣa (of citta) 

genoemd. Deze vier, buddhi, manas, citta en ahaṅkāra, zijn specifieke manifestaties in 

één en hetzelfde bewustzijn waarover in vers 6 meer. 
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 Maar het oog dat ze waarneemt, 

 Blijft altijd één en hetzelfde
1
. 

Vanwege zijn veranderlijke aard is het oog op zijn beurt een object en zijn 

waarnemer is de geest. 

āndhyamāndyapaṭutveṣu netradharmeṣu caikadhā, 

saṁkalpayenmanaḥ śrotratvagādau yojyatāmidam || 3|| 

3. Blindheid, wazigheid en scherpte, 

 Zijnde de condities van het oog, 

 Worden gekend door één en dezelfde geest; 

 Zo ook is het met het oor, de huid enz. 

Vanwege zijn veranderlijke natuur is ook de geest, net als de zintuigen, een 

object dat waargenomen wordt door iets anders n.l. hier door het bewustzijn. 

kāmaḥ saṁkalpasaṅdehau śraddhā'śraddhe dhṛtītare,  

hrīrdhīrbhīrityevamādīn bhāsayatyekadhā citiḥ. || 4|| 

4. Het één en onveranderlijke bewustzijn  

 Verlicht ook [de gesteldheden van de geest
2
  

 Zoals] begeerte, intentie, twijfel, geloof, ongeloof,  

 Vastberadenheid, bescheidenheid, angst, enz. 

 

                                                      
1
 Hetzelfde: het oog wordt niet aangetast door wat het ziet. Noch kleuren noch vormen 

hebben enig effect op het oog. Dus er kan algemeen gesteld worden dat de ziener niet 

wordt aangetast door het geziene. 
2
 Gesteldheden van de geest: modificaties van manas (manaso vikāraḥ). Onze geest 

wordt overstelpt door een continue stroom van gedachten van verschillende aard. 

Swami Tejomayananada maakt met de volgende voorbeelden de bovengenoemde 

classificatie van gesteldheden van de geest herkenbaar. 

kāmaḥ: begeerte: ’Ik wil ook zo’n ding’; 

saṁkalpa: intentie: ‘Ik zal de Bhagavad Gītā’ lezen.’ 

saṅdeha: twijfel: ‘Zal het wel goed zijn?’ 

śraddha: geloof: ‘De Gītā is toch door Śrī Kṛṣṇa verkondigd!’. 

aśraddha: ongeloof: Ik geloof niet dat het lezen van de Gītā goed is voor iedereen’. 

dhṛti: vastberadenheid: ‘Wat er ook gebeurt ik zal de Gītā tot het einde lezen’. 

adhṛti: afkeer: “Nog 300 pagina’s te gaan!’ 

hrīḥ: bescheidenheid: ‘Wat zullen mijn vrienden zeggen als ik hen vertel dat ik de Gītā 

heb gelezen?’, is misplaatste schroom. Men moet onethische handelingen mijden. 

dhīḥ: begrip: ‘Maar de Gītā snijdt wel hout’. 

bhīḥ: angst: ‘Mijn vriend zou dit boek kunnen terughalen vóór ik hem uit heb’. 

 



70                                      

  

De aard van het bewustzijn wordt in het volgende vers uitgelegd. 

nodeti nāstmeyeṣā na vṛddhiṁ yāti na kṣayam, 

svayaṁ vibhātyathāni bhāsayet sādhanaṁ vinā. || 5|| 

5. Dat bewustzijn rijst niet op noch gaat het onder, 

 Het groeit niet noch raakt het in verval, 

 Het straalt uit zichzelf en verlicht alles 

 Zonder toedoen van iets anders. 

De essentie van de Getuige, ‘Ik’, is bestaan-bewustzijn (saccit svarūpa). Het 

ego en het denkvermogen hebben geen eigen bewustzijn maar lijken bewust 

door associatie met bewustzijn. 

cicchāyā''veśato buddhau bhānaṁ dhīstu dvidhā sthitā, 

ekāhaṅkṛtiranyā syāt antaḥkaraṇarupin. || 6||  

6. Vanwege de reflectie van het bewustzijn, 

 Lijkt het intellect een bewuste entiteit 

 En doet zich voor in twee vormen; 

 Als het ego
1
 en als het denkvermogen

2
 

In het volgende vers wordt uitgelegd dat een onbewuste entiteit, hier het stoffe-

lijke lichaam, bewust lijkt vanwege het doordrongen zijn van de reflectie van 

bewustzijn. 

                                                      
1
 Ego: ‘ik ben de doener’. Zie bijlage 1 waarin het gestelde in de verzen 6, 8 en 9 

schematisch zijn weergegeven. 
2
 Denkvermogen: dit woord staat hier voor het interne orgaan (antaḥkaraṇa). Verlicht 

door de reflectie van het bewustzijn manifesteert het intellect zich in twee vormen; als 

de ik-gedachte, of het ego (ahaṅkāra), en het z.g. interne orgaan (antaḥkaraṇa). Hoewel 

het één is, ondergaat het interne orgaan in verbinding met het ego modificaties (vikāra) 

en bekleedt de functies manas, buddhi en citta, Zie ook Vivekacūḍāmaṇi 93-94: “Het 

interne orgaan (antaḥkaraṇa), [hoewel enkelvoudig] heet ook manas, buddhi, ego 

(ahaṃkāra) en citta, afhankelijk van zijn modificatie en de overeenkomstige functie die 

het bekleedt. Wanneer het de functie vervult van voorstelling en analyse (saṁkalpa-

vikalpana) heet het manas. Buddhi is zijn eigenschap om het waarheidsgehalte van  

objecten te bepalen (padārtha). Het heet ego (ahaṃkāra) wanneer het zich met het 

lichaam identificeert als zijn eigen zelf. Het heet citta als het zich verenigt met het 

object van zijn verlangen.” 

In de bovengeciteerde verzen uit Vivekacūḍāmaṇi wordt het ego tot het interne orgaan 

gerekend waarvan de modificaties algemeen als viervoudig worden beschouwd 

(antaḥkaraṇa catuṣṭaya). Om zijn identificaties aanschouwelijk te maken (verzen 7 e.v.) 

is echter het ego in vers 6 naast het interne orgaan gerangschikt. 



         DṚG DṚŚYA VIVEKA                                              71 

 

chāyā'haṅkārayoraikyaṁ taptāyaḥpiṇḍavanmatam, 

tadahaṅkāratādātmyāt dehaścetanatāmagāt. || 7|| 

7. De identificatie van deze reflectie
1
 met het ego, 

 Is als het samengaan van hitte en een ijzeren bol; 

 Zo ook door identificatie van het ego met het lichaam, 

 Gaat het lichaam door voor een bewuste entiteit
2
. 

Nu wordt de aard en de oorzaak van identificaties van het ego met het bewust-

zijn, het lichaam en de Getuige, uitgelegd. 

ahaṅkārasya tādātmyaṁ cicchāyādehasākṣibhiḥ, 

sahajaṁ karmajaṁ bhrāntijanyaṁ ca trividhaṁ kramāt. || 8|| 

8. Drievoudig is de identificatie van het ego: 

 Met de reflectie van het bewustzijn
3
, wat natuurlijk is; 

 Met het lichaam, vanwege vroegere daden
4
; 

 En met de Getuige vanwege begoocheling
5
. 

                                                      
1
 Deze reflectie: reflectie van bewustzijn 

2
 Bewuste entiteit: vanwege de identificatie van het ego met het lichaam wordt 

levendigheid, zoals beweging enz., aan het lichaam zelf toegeschreven. Zonder ego kan 

het lichaam uit zichzelf echter niets doen. 
3
 Identificatie met de reflectie van het bewustzijn: Bewustzijn is eeuwig en alom-

tegenwoordig en zijn reflectie heeft dezelfde potentie. Tegelijk met het oprijzen van het 

ego is er een natuurlijke identificatie met de reflectie, net als de reflectie van de zon op 

wateroppervlak. Deze identificatie komt tot uiting in de vorm van ‘kennerschap’ 

(jñānata). Kennen is echter een kenmerk van gedachte en niet van het Zelf. Met andere 

woorden, voor het tot stand komen van kennis moet er een gedachte zijn. Om een pot te 

kennen moet er in de geest de gedachte ‘pot’ oprijzen (modificatie in manas). De 

gedachte heeft geen bewustzijn en kan zich dus niet verlichten. Zie ook ‘Atma Bodha’ 

verzen 24, 25: “Uit gebrek aan onderscheidingsvermogen vermengt een gedachte in 

buddhi zich met twee aspecten van het Zelf, nl. sat en cit (bestaan en bewustzijn), en 

rijst de notie ‘ik weet’ op. Het Zelf verandert nooit en buddhi heeft geen bewustzijn. 

Maar het zich begrensd veronderstellende individu wordt misleid en denkt ‘ik ben de 

kenner, ik ben de ziener’.  
4
 Identificatie met het lichaam vanwege vroegere daden: of karma. Karma betekent 

‘handeling’ of ‘actie’ en dus het scheppen van een oorzaak die onvermijdelijk tot een 

effect zal leiden. Om deze effecten te ervaren is er een lichaam nodig. Het huidige 

lichaam is het gevolg van vroegere handelingen. Het ego identificeert zich met het 

lichaam en zegt ‘ik ben een man’ of ‘ik ben een vrouw’. Het ego is echter noch een man 

noch een vrouw. Het bewustzijn van het ego is het lichaam opgelegd. 
5
 Identificatie met de Getuige vanwege begoocheling: De mens denkt een eindig, 

beperkt wezen te zijn. Deze gedachte is het gevolg van de identificatie van de Getuige 

met het ego. Onwetendheid van onze ware natuur is de oorzaak van deze  
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Hoe de verschillende identificaties van het ego tot een eind komen wordt nu 

uitgelegd. 

saṁbandhinossatornāsti nivṛttissahajasya tu, 

karmakṣayāt prabodhāt ca nivartete kramādubhe. || 9|| 

9. De wederzijdse identificatie van het bewustzijn en het ego
1
, 

 Eindigt niet zolang het ego als werkelijk wordt beschouwd
2
. 

 De andere twee identificaties
3
 verdwijnen respectievelijk 

 Met het oplossen van Karma
4
 en bij het dagen van zelfkennis

5
. 

Nu worden de associaties van het ego met de drie staten, wanneer het zich met 

het lichaam identificeert, uitgelegd. 

ahaṅkāralaye suptau bhavet deho'pyacetanaḥ, 

ahaṅkāravikāsārdhaḥ svapnassarvastu jāgaraḥ || 10|| 

10. In diepe slaap is het ego opgelost
6
 

 En het lichaam lijkt bewusteloos. 

                                                      
fundamentele misleiding. Het Zelf is oneindig Bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid, het 

ego is echter begrensd, onbewust en veranderlijk. De wederzijdse identificatie is het 

gevolg van het niet-kennen van het Zelf. Het is de oorzaak van gebondenheid. 
1
 Wederzijdse identificatie van het bewustzijn en het ego: bij deze natuurlijke 

identificatie identificeren het ego en de reflectie van het bewustzijn zich met elkaar. Het 

ego verbeeldt zich een bewust wezen te zijn en de reflectie van het bewustzijn neemt 

egoschap aan. Zie ook voetnoot bij vers 8. 
2
 Deze natuurlijke identificatie kan niet door zelfinspanning worden beëindigd. Het 

verdwijnt vanzelf bij Zelfrealisatie zoals het verdwijnen van de reflectie van de zon op 

het wateroppervlak wanneer er geen water meer is. 
3
 De andere twee identificaties: de identificatie van het ego met het lichaam en met de 

Getuige.  
4
 Karma: zie voetnoot bij vers 8. Volgens Vedānta eindigen alle karma’s bij het dagen 

van kennis, zie Bhagavad Gītā 4.33: ‘Alle handelingen zonder uitzondering, O Arjuna, 

eindigen in Kennis’. 
5
 Zelfkennis: volgens Vedānta wordt zelfkennis verkregen door beoefening van 

śravana, manana en nididhyāsana, in het kort ‘horen, reflectie en contemplatie’. Het 

horen van de waarheid van de leermeester is śravana. Het overwegen van het gehoorde 

tot het begrepen is en elke twijfel erover geheel verdwenen is heet manana. Het 

verwezenlijken van wat tot dan toe een begrip was, is ten slotte nididhyāsana. 
6
 Opgelost: Het ego is gedompeld in causale onwetendheid dat zich kenmerkt door het 

niet kunnen waarnemen van tastbare objecten. Het ego blijft latent aanwezig maar heeft 

geen identificatie met het fysieke en het subtiele lichaam en er zijn dus ook geen fysieke 

en mentale handelingen. 
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 In de droomstaat is het ego halfmanifest
1
 

 En in de wakende staat volmanifest
2
. 

In het volgende vers wordt uitgelegd dat de droomstaat en de wakende staat de 

producten van modificaties van het denkvermogen (interne orgaan) zijn. 

antaḥkaraṇavṛttiśca citicchāyaikyamāgatā, 

vāsanāḥ kalpayet svapne bodhe'kśairviṣayān bahiḥ. || 11|| 

11. Aangezet door de neigingen
3
 verbeeldt het denkvermogen, 

 Zich identificerend met de reflectie van het bewustzijn, 

 Een [innerlijke] wereld [van dromen] in de droomstaat,  

 Zo ook met de ogen
4
 een wereld buiten in de wakende staat. 

Dat wat in het vorige vers genoemde drie staten ondergaat wordt nu uitgelegd. 

mano'haṅkṛtyupādānaṁ liṅgamekaṁ jaḍātmakam, 

avasthātrayamanveti jāyate mriyate tathā. || 12|| 

 

12. Het éne onbewuste
5
 subtiele lichaam

6
,  

 Bestaande uit het ego en de geest
1
, 

                                                      
1
 Halfmanifest: In de droomstaat is het ego alleen geïdentificeerd met het subtiele 

lichaam en niet met het fysieke lichaam, vandaar ‘half manifest’. (Zie ook Viveka-

cūḍāmaṇi 98: “De kenmerkende staat van het subtiele lichaam  is de droomstaat 

(svapne). Anders dan bij de wakende staat, acteert het intellect (buddhi), geheel uit 

eigen beweging, aangezet door zijn latente neigingen (vāsana’s) en de gevolgen van de 

ervaringen uit de wakende staat.”) 
2
 Volmanifest: De identificatie van het ego met zowel het subtiele als het fysieke 

lichaam is de wakende staat. 
3
 Neigingen: vāsāna’s. Opgeslagen indrukken van vroegere ervaringen. Deze 

beïnvloeden onze handelingen in een gegeven situatie. 
4
 Ogen: tevens van toepassing op de andere zintuigen. 

5
 Onbewust: het subtiele lichaam zelf is zonder bewustzijn maar lijkt bewust door de 

reflectie van het licht van het bewustzijn. 
6
 Subtiele lichaam (liṅga śarīra): dat waardoor het fysieke lichaam gekend wordt. Het is 

is gelijk aan antaḥkaraṇa, inclusief het ego. Een uitgebreide beschrijving van het sub-

tiele lichaam is te vinden in Vivekacūḍāmaṇi 96 en 97: “Het subtiele lichaam (de stad 

van de acht samenstellende delen, (puryaṣṭaka)) bestaat uit: (1) de groep van vijf orga-

nen van handelen (het stemorgaan, de handen, de benen en de organen van uitscheiding 

en voortplanting), (2) de groep van vijf organen van waarnemen (oren, ogen, huid, neus 

en tong), (3) de groep van vijf levenskrachten (prāṇa, apāna, vyāna, udāna,en samāna), 

(4) de vijf subtiele elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether), (5) de vier modifica-

ties van het interne orgaan (manas, buddhi, ahaṃkāra, en citta), en (6) onwetenheid 

(avidyā), (7) begeerte (kāma) en (8) handeling (karma). Het subtiele lichaam (sūkṣma 

śarīra), tevens genoemd liṅga śarīra, is voortgebracht uit de ongedifferentieerde ele-
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 Ondergaat de drie staten
2
 

 En ook geboorte en dood. 

Als de wereld in de droomstaat alsmede in de wakende staat een verbeelding 

van de geest is, wat is dan de oorzaak hiervan? Het Zelf, of Brahman is voorbij 

alle oorzakelijke verbanden. De geschriften postuleren hier Māyā als de oorzaak 

van de wereldverschijning. Deze Māyā is uiterst illusoir, het kan niet als werke-

lijk noch als onwerkelijk worden beschouwd. Māyā manifesteert zich door mid-

del van zijn twee krachten: 

śaktidvayaṁ hi māyāyā vikṣepāvṛtirūpakam, 

vikṣepaśaktirliṅgādibrahmāṇḍāntaṁ jagat sṛyet. || 13|| 

13. Waarlijk, tot Māyā
3
 behoren de twee krachten 

 Van de aard van versluiering
4
 en projectie

5
. 

 De kracht van projectie schept de wereld  

 Vanaf het subtiele lichaam tot het gehele universum. 

Tot nu toe is het onderscheid tussen de kenner en het gekende vanuit het ge-

zichtspunt van het individu besproken. In het volgende vers wordt over de ware 

aard van de wereld gesproken. 

                                                                                                                                  
menten (dus vóór ze gedifferentieerd en gecombineerd werden). Het is geheel vervuld 

van begeerte en latente tendensen (vāsana), en veroorzaakt dat zijn bewoner (jīvātman) 

de vruchten van zijn vroegere daden plukt (karma). Het is een beginloze bedekking 

(upādhi) op het Zelf, aangebracht door zijn eigen onwetendheid.” 
1
 Geest: manas. 

2
 De drie staten: waken, dromen en diepe slaap. Degene die deze staten ervaart wordt 

respectievelijk vaiśvānara, taijasa en prājña genoemd (Maṇḍūkya Up.). 
3
 Māyā: illusie, verbeelding. Zie Vivekacūḍāmaṇi 108 en verder: “Onwetendheid 

(avidyā), Māyā, ook het ‘ongedifferentieerde’ (avyakta) genoemd, vindt zijn kracht in de 

opperste Heer (parameśaśakti). Het heeft geen begin. Het omvat de drie guṇa’s 

(triguṇa) en overtreft hen in hun effecten daar het de oorzaak ervan is. Degenen met 

een helder verstand kunnen zijn bestaan afleiden uit de effecten die het voortbrengt. Het 

is de schepper van het gehele universum (jagatsarvam).” 
4
 Versluiering: āvṛtisakti: Vivekacūḍāmaṇi 113: “Tamas heeft het vermogen de 

werkelijke aard van een object te versluieren (āvṛti) en doet het anders toeschijnen dan 

het is. Door zijn alliantie met de kracht van projectie (vikṣepa-śakti) is het de 

oorspronkelijke oorzaak van de kringloop van geboorte en dood.” 
5
 Projectie: vikṣepaśakti: Vivekacūḍāmaṇi 111: “Rajas bezit de kracht van projectie 

(vikṣepa-śakti) en zijn aard is activiteit (kriyātmikā). Het is de oeroorzaak van alle 

activiteit. Hieruit ontwikkelen zich ook mentale veranderingen, ofwel modificaties in het 

denken (manaso vikāraḥ) zoals gehechtheid en smart (duḥkhādayo).” 
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sṛṣṭirnāma brahmarūpe saccidānandavastuni,  

abdhauphenādivat sarvanamarūpaprasāraṇā. || 14|| 

14.  Manifestatie
1
 van namen en vormen  

 In de substantie Bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid, 

 Zijnde de essentie van Brahman, 

 Is de schepping, zoals schuim enz. in de oceaan
2
. 

De in vers 13 genoemde kracht van projectie kan het individu en de wereld 

scheppen alleen wanneer de kracht van versluiering de Werkelijkheid, Brah-

man, bedekt. Dit wordt in het volgende vers uitgelegd. 

antardṛgdṛśyayorbhedaṁ bahiśca brahmasargayoḥ, 

āvṛṇotyaparā śaktiḥ sā saṁsārasya kāranam. || 15|| 

15. De andere kracht van Māyā
3
 versluiert het onderscheid 

 Tussen de ziener
4
 en het geziene

5
 binnenin

6
 

 En tussen Brahman en de schepping buiten
7
. 

 Dit is de oorzaak van herhaalde geboorten
8
. 

Wat het individu (jīva) is wordt in het volgende vers uitgelegd. 

sākṣinaḥ purato bhāti liṅgaṁ dehena saṁyutam, 

citicchāyāsamāveśāt jīvaḥ syād vyāvahārikaḥ. || 16|| 

16. Door identificatie met het stoffelijke lichaam 

 En zijn nabijheid tot de Getuige, komt het subtiele lichaam 

                                                      
1
 Manifestatie: genoemde manifestatie is het gevolg van de scheppende kracht van 

projectie vikṣepaśakti van Māyā. 
2
 Zoals schuim in de oceaan: dit illustreert de onbeschrijflijke aard van de schepping. 

Schuim, golven enz. zijn niet apart van de oceaan omdat ze van dezelfde substantie, n.l. 

water gemaakt zijn. 
3
 De andere kracht van Māyā: āvṛtiśakti: zie toelichting bij vers 13. 

4
 De ziener: de Getuige. De directe ervaring van ‘Ik’, het Zelf. 

5
 Het geziene: De Getuige is verschillend van de waargenomen objecten maar de 

versluierende kracht van Māyā belemmert de mens dit verschil te zien. Als gevolg van 

identificatie met het subtiele en het fysieke lichaam beschouwt de Getuige zich als het 

geziene, n.l. ‘ik ben de doener en degene die ervaart’. 
6
 Binnenin: zolang er identificatie met het lichaam bestaat slaat ‘binnen’ op wat men als 

zichzelf, als individu, beschouwt, n.l. het geziene. 
7
 Buiten: alles wat men buiten het lichaam beschouwt. 

8
 Hergeboorten: saṁsāra. 
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 Vanwege de reflectie van het bewustzijn, schijnbaar tot bestaan 

 Als het belichaamde Zelf
1
, het individu dat handelt en ervaart.

 
 

Hoe het individu, het belichaamde Zelf, zich kan bevrijden wordt in het volgen-

de vers uitgelegd. 

asya jīvatvamāropāt sākṣiṇyapyavabhāsate, 

āvṛtau tu vinaṣṭāyāṁ bhede bhāte'payāti tat. || 17|| 

17. Deze belichaming van het Zelf, het individu, 

 Ontstaat in de Getuige door valse oplegging
2
. 

 Als de versluierende kracht is verdwenen 

 Wordt het onderscheid
3
 helder, en verdwijnt de oplegging. 

De versluierende kracht bedekt niet alleen de Getuige maar ook de Werke-

lijkheid van de wereld.
 
 

tathā sargabrahmaṇośca bhedamāvṛtya tiṣṭhati, 

yā śaktistadvaśādbrahma vikṛtatvena bhāsate. || 18|| 

                                                      
1
 Het belichaamde Zelf: volgens dit vers is het individu de som van: Getuige + reflectie 

van het bewustzijn + subtiele lichaam + stoffelijke lichaam. Al deze vier factoren zijn 

essentieel om in de wereld te kunnen functioneren als een praktisch ‘handelend 

individu’ (vyāvahārikaḥ jīvaḥ) in de wakende staat. Alle Engelse vertalingen noemen 

het hierboven beschreven individu ‘het empirische belichaamde Zelf’ (empirical 

embodied self). Het is dit individu dat zich als de doener en de ervarende beschouwt, 

geboren wordt en sterft. Śaṅkarā behandelt elders een nadere onderverdeling van het 

begrip jīva, n.l. naast het bovengenoemde praktische bestaan van het individu ook een 

illusoir bestaan in de droomstaat (prāthibhāsika jīva) en een werkelijk bestaan 

(pāramārthika jīva), de Getuige van Brahman en van de drie staten, vrij van de effecten 

van Māyā. Deze drie niveaus zijn vergelijkbaar met de zee, de golven en de 

schuimkoppen op de golven, ze zijn allemaal water. Er zal hier niet verder op dit 

onderwerp worden ingegaan. Zie ook in MW: vyāvahārikaḥ 1039/1, prāthibhāsika 

706/3, pāramārthika 620/2. 

Śrī Ramaṇa Maharṣi heeft dit ‘empirische belichaamde Zelf’ als volgt verwoord (Sat 

Darśan 26): “Het (fysieke) lichaam kan niet ‘weten’. Voor het Zelf is er geen geboorte. 

Tussen het lichaam en het Zelf komt een andere entiteit tot bestaan van dezelfde grootte 

als het lichaam dat ego, knoop, gebondenheid, subtiel lichaam, denkvermogen enz. 

genoemd wordt, de ene die geboren wordt en sterft”. 
2
 Valse oplegging: de scheppende kracht van projectie vikṣepaśakti van Māyā, zie vers 

13. 
3
 Onderscheid: tussen de ziener en het geziene. 
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18. Zo ook
1
 lijkt [de onveranderlijke] Brahman 

 Veranderlijk van aard te zijn 

 Door de invloed van de [versluierende] kracht  

 Die het onderscheid tussen Hem en de schepping bedekt. 

Met de verdwijning van de versluierende kracht wordt het onderscheid tussen 

Brahman en het universum van verschijnselen helder en de aan Brahman ten 

onrechte toegeschreven eigenschappen verdwijnen. 

atrāpyāvṛtināśenavibhāti brahmasargayoḥ, 

bhedastayorvikāraḥ syāt sarge na brahmaṇi kvacit. || 19|| 

19. Zo ook
2
 wordt met de verdwijning van de versluierende kracht 

 Het onderscheid tussen Brahman en de wereld helder, 

 Want verandering
3
 bestaat alleen in de schepping

4
  

 En nimmer in [de onveranderlijke] Brahman. 

Hoe de Werkelijkheid in elk waargenomen object herkend kan worden wordt in 

het volgende vers uitgelegd. 

asti bhāti priyaṁ rūpaṁ nāma cetyaṁśapañcakam, 

ādyatrayaṁ brahmarūpaṁ jagadrūpaṁ tato dvayam. || 20|| 

20. Al wat waargenomen wordt heeft vijf aspecten: 

 Bestaan
5
, verschijning

6
, dierbaarheid

7
, vorm en naam. 

 Van deze vijf behoren de eerste drie tot Brahman 

 En de daaropvolgende twee
8
 tot de wereld. 

Het volgende vers wijst op de eenheid in verscheidenheid. 

khavāyvagnijalorvīṣu deva tiryaṅnarādiṣu, 

abhinnāssaccidānandāḥ bhidyate rūpanāmanī. || 21|| 

                                                      
1
 Zo ook: zoals in het geval van de Getuige en het lichaam met betrekking tot 

individualiteit, 15. 
2
 Zo ook: net als bij de Getuige en het individu, vers 17. 

3
 Verandering: zoals geboorte, groei, verval en dood. 

4
 Schepping: de wereld der verschijnselen, het universum. 

5
 Bestaan: het ís er. 

6
 Verschijning: dat waardoor men het bestaan van een object gewaar wordt. 

7
 Dierbaarheid: dat wat een verbinding, een relatie, met het object doet ontstaan. 

8
 Twee: namen en vormen zijn de hoofdkenmerken van Māyā. 
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21. Bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid  

 Is dezelfde
1
 in ruimte, lucht, vuur, water en aarde 

 En ook in goden, dieren, mensen enz. 

 [Alleen] namen en vormen verschillen. 

Nadat de aard van het Zelf door onderscheid tussen de ziener en het geziene en 

tussen de wereld (illusie) en Werkelijkheid (Brahman) werd ingezien volgen nu 

aanwijzingen voor oefeningen om in het Zelf te verblijven. 

upekṣya nāmarūpe dve saccidānandatatparaḥ, 

samādhiṁ sarvadā kuryād hṛdaye vā'thavā bahiḥ. || 22|| 

22. Negeer
2
 daarom namen en vormen, 

 En toegewijd aan Bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid, 

 Beoefen voortdurend meditatie
3
, 

 [Intern] in het Hart
4
 of extern

5
. 

De volgende zeven verzen gaan over de zes verschillende soorten van meditatie. 

Eerst worden de drie interne meditatieoefeningen beschreven waarvan het vol-

gende vers deze oefeningen inleidt. 

                                                      
1
 Dezelfde: alle objecten zoals een pot, een boom enz. hebben dezelfde gemeen-

schappelijke essentie van Bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid. 
2
 Negeer: ga eraan voorbij, laat je er niet door raken, kijk er doorheen. Het gaat hier niet 

om een apathische, onverschillige houding maar het besef dat het hier alleen om namen 

en vormen gaat. 
3
 Meditatie: de tekst spreekt over samādhi. Maar wat is samādhi? ‘Die bestaansgrond 

waar de totale wereld in oplost wordt samādhi genoemd’. Dus samādhi is de naam van 

het Zelf (Ātman), of Werkelijkheid (Brahman). In het aanvangsstadium is in meditatie 

sprake van onderscheid tussen de mediterende, het object van meditatie en het 

mediteren. Bij samādhi vervalt dit onderscheid en er is slechts ‘alomtegenwoordige 

aanwezigheid’, er is geen ervaring van weten noch van niet weten. Door oprechte en 

stapsgewijze oefening van ‘het verblijven in het gewaar zijn van Mijzelf’ wordt deze 

staat van ‘volledig in Brahman opgenomen zijn’ verwerkelijkt. Dat begint met meditatie 

in zijn eenvoudigste vorm die ten slotte uitmondt in samādhi. Samādhi is dus een 

voortzetting van meditatie en vanuit dit oogpunt is er geen principieel verschil tussen 

meditatie en samādhi, maar alleen een gradueel verschil. Op grond van bovenstaande 

overwegingen en om niet in onnodige polemiek te vervallen is er hier de voorkeur aan 

gegeven om in alle verzen consequent ‘meditatie’ in plaats van ‘samādhi‘ te gebruiken. 

In de toelichtingen is samādhi wel gebruikt. 
4
 Het Hart: richt de aandacht op het Hart. Het Hart is het spirituele centrum, de zetel van 

het Zelf, paramātman, waaruit het gehele universum zich ontvouwt. 
5
 Extern: buiten het Hart, fysiek of subtiel, zoals een woord, een klank, een beeld enz. 
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savikalpo nirvikalpaḥ samādhirdvividho hṛdi, 

dṛśyaśabdānuviddhena savikalpaḥ punardvidhā. || 23|| 

23. De oefening van interne meditatie
1
 [in het Hart] 

 Kent twee soorten: met en zonder dualiteit
2
. 

 Meditatie met dualiteit is alweer in twee soorten, 

 In associatie met een object of van een woord. 

In het volgende vers wordt de oefening van interne meditatie met dualiteit (sa-

vikalpa samādhi) geassocieerd met een object, uitgelegd. 

kāmādyāścittagā dṛśyaḥ tatsākṣitvena cetanam, 

dhyāyet dṛśyānuviddho'yaṁ samādhiḥ savikalpaḥ. || 24|| 

24. In het denken oprijzende gedachten zoals verlangens enz., 

 Zijn [te beschouwen als] het geziene, 

 Mediteer op [je eigen] bewustzijn
3
 als hun getuige

4
. 

 Dit is meditatie met dualiteit, geassocieerd met het geziene.
5
 

 

                                                      
1
 Interne meditatie: Met dit vers wordt nu begonnen met de uitleg van soorten en 

gradaties van meditatie. Onwetendheid manifesteert zich in dualiteit in de vorm van 

‘ik’, of het individu, en ‘dit’, of de wereld. De interne meditatie betreft het ‘ik’, of het 

individu, en de externe meditatie ‘dit’, of de wereld. 
2
 Met en zonder dualiteit: deze soorten meditaties worden respectievelijk savikalpa en 

nirvikalpa samādhi genoemd. Letterlijk betekenen savikalpa en nirvikalpa 

respectievelijk gedifferentieerd en ongedifferentieerd. Het primaire verschil is dat bij 

savikalpa samādhi er onderscheid, dus differentiatie, tussen de mediterende en het 

object van meditatie aanwezig is, en bij nirvikalpa samādhi niet. Deze differentiatie is 

er de oorzaak van dat bij savikalpa samādhi er continu inspanning nodig is om niet af te 

dwalen. Nirvikalpa samādhi is een stabiele toestand waar inspanning voor terugkeer 

naar de meditatie niet nodig is. 

Zowel de externe als de interne meditatie worden onderverdeeld in ‘met dualiteit’ 

(gedifferentieerd, savikalpa) en ‘zonder dualiteit’ (ongedifferentieerd, nirvikalpa). Dat 

maakt totaal vier soorten meditaties. De externe en interne meditaties met dualiteit 

kennen een verdere onderverdeling, namelijk geassocieerd met objecten of met 

woorden. Dit onderscheid is te wijten aan het feit dat bij meditatie met dualiteit sprake 

is van de mediterende (ik, het individu) én het object van de meditatie (dit, de wereld). 

Meditatie met woorden heeft betrekking op het individu en die met objecten op de 

wereld. Dit maakt in totaal zes soorten meditaties, zie bijlage 2. 
3
 Eigen bewustzijn: het Zelf, de Getuige van alle mentale activiteiten. 

4
 Wees alleen getuige van de gedachten die oprijzen en dan weer verdwijnen. 

5
 Savikalpa samādhi: geassocieerd met objecten. 
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De oefening van interne meditatie met dualiteit (savikalpa samādhi), geassoci-

eerd met woorden  wordt nu besproken. 

asaṅgassaccidānandaḥ svaprabho dvaitavarjitaḥ, 

asmīti śabdaviddho'yaṁ samādhissavikalpakaḥ. || 25|| 

25. “Ik ben Bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid, 

 Ongehecht, uit zichzelf stralend en vrij van dualiteit.” 

 Dit is de oefening van meditatie met dualiteit, 

 Geassocieerd met woorden.
1
 

Nu wordt de hogere vorm van meditatie, de interne niet-duale meditatie, (nirvi-

kalpa samādhi), beschreven. 

svānubhūtirasāveśād dṛśyaśabdāvupekṣya tu, 

nirvikalpassamādhissyāt nivātasthitadīpavat. || 26|| 

26. Maar de niet-duale staat van meditatie
2
 gelijkt  

 Een [niet flikkerende] vlam op een windvrije plaats,  

 Als gevolg van volledig geabsorbeerd zijn in de gelukzaligheid 

 Van de realisatie van het Zelf, vrij van het geziene en van woorden. 

De beoefening van interne meditatie (verzen 24-26) heeft betrekking op het 

individu, de externe meditatie heeft betrekking op de door hem waargenomen 

wereld. Externe meditatie in associatie met het geziene wordt nu eerst uitgelegd.  

 

hṛdīva bāhyadeśe'pi yasmin kasmiṁścavastuni, 

samādhirādyassanmātrāt nāmarūpapṛthakkṛtiḥ. || 27|| 

27. De eerste soort [externe] meditatie kan beoefend worden 

 Met elk willekeurig extern object, net als bij interne meditatie
3
. 

                                                      
1
 Meditatie met dualiteit, geassocieerd met woorden. In vers 24 wordt de oefening van 

interne meditatie met dualiteit, geassocieerd met een object, uitgelegd. De oprijzende en 

verdwijnende gedachten zijn daarbij de objecten die door de getuige worden gezien. In 

de oefening van  interne meditatie met woorden wordt er rechtstreeks, onophoudelijk en 

herhaaldelijk op de essentie van het Zelf door middel van woorden gemediteerd. Hier 

richt de mediterende zich uitsluitend op het besef van bijvoorbeeld “Ik ben Bestaan-

bewustzijn-gelukzaligheid. Ongehecht, uit zichzelf stralend en vrij van dualiteit.”  
2
 In tegenstelling tot  savikalpa samādhi is er bij nirvikalpa samādhi geen sprake van 

dualiteit in de vorm van de mediterende en het object van meditatie. De gedachten zijn, 

als het ware, opgelost in het bewustzijn en er is alleen gewaarwording van stilte voorbij 

het menselijke bevattingsvermogen. Dit wordt vergeleken met een kalme oceaan zonder 

golven.  
3
 Interne meditatie: zie verzen 24, 25, 26. 
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 Die meditatie is het scheiden van naam en vorm 

 Van puur [en onveranderlijk] bestaan
1
. 

Wanneer de ziener en het geziene worden onderscheiden wordt de ziener ge-

kend als het Zelf. Op dezelfde wijze wordt het Zelf gekend door meditatie op de 

werkelijkheid waardoor de werkelijkheid van de onwerkelijkheid in de uiterlijke 

wereld gescheiden wordt. 

akhaṇḍaikarasaṁ vastu saccidānandalakṣaṇam, 

ityaviccinnacinteyaṁ samādhirmadhyamo bhavet. || 28|| 

28. Werkelijkheid is ongedeeld, van dezelfde essentie, 

 Van nature Bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid. 

 Zulk een ononderbroken contemplatie  

 Is meditatie van de middensoort
2
. 

                                                      
1
 Die meditatie is het scheiden van naam en vorm van puur bestaan: elk waargeno-men 

object, een ding of een wezen, groot of klein, grof of fijn, dichtbij of veraf kan voor de 

beoefening van deze soort meditatie dienen. Derhalve is het niet nodig met dichte ogen 

te mediteren en men kan zich midden in de wereld bevinden, lopend, pratend, etend of 

zittend enz. Elk object heeft vijf aspecten (vers 20); bestaan, verschijning, dierbaarheid, 

vorm en naam. De eerste drie aspecten behoren tot de Werkelijkheid (Brahman) en de 

laatste twee tot de wereld. Het richten van de aandacht op de Werkelijkheid (Brahman) 

als de bestaansgrond (substraat) van naam en vorm, wordt meditatie geassocieerd met 

het geziene genoemd. 

Geen object kan zonder zijn bestaansgrond bestaan. ‘Pot’ is een naam toegekend aan 

een specifieke vorm. De naam hangt van de vorm af en derhalve dient het genegeerd te 

worden bij de beoefening van deze soort meditatie. De vorm is gemaakt van klei. 

Wanneer de vorm wordt genegeerd blijft zijn bestaansgrond over. Door dit proces van 

het negeren van vorm te continueren komt men ten slotte tot die bestaansgrond die geen 

andere bestaansgrond heeft. Bewustzijn! Zijn bestaan hangt van niets anders af dan van 

zichzelf. Hij alleen verleent bestaan aan alles. Gewaarzijn van ‘Bestaan‘ of bewustzijn 

als de bestaansgrond zelf is deze meditatie. 

Wijzend naar een boom werd een wijze gevraagd wat het is. Hij antwoordde ‘het is 

bewustzijn in de vorm van een boom’. 

2
 Middensoort: qua gradatie plaatst  Śaṅkarā kennelijk deze meditatie tussen de externe 

meditatie in associatie met het geziene (savikalpa samādhi) in vers 27 en de externe 

niet-duale meditatie (nirvikalpa samādhi) in vers 29. Het is meditatie met dualiteit 

geassocieerd met woorden betreffende de externe wereld. 

De Werkelijkheid is noch verdeeld noch verdeelbaar daar het vormloos is. Bij deze 

middensoort meditatie wordt de mediterende zich alleen gewaar van de Werkelijkheid 

(Brahman) overal. Zijn aandacht richt hij op de Werkelijkheid met woorden als 

‘onverdeeld’, ‘ongebonden’, ‘tijdloos’, ‘alomvattend’ enz.  
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Nu wordt de externe niet-duale meditatie, nirvikalpa samādhi, beschreven. 

stabdhībhavo rasāsvādāt tṛtīyaḥ pūrvavanmataḥ, 

etaiḥ samādhibhiḥ ṣaḍbhiḥ nayet kālam nirantaram. || 29|| 

29. De absolute innerlijke stilte
1
 bij de ervaring van gelukzaligheid 

 Is de derde soort meditatie
2
 zoals eerder beschreven

3
. 

 [Men] dient zijn tijd voortdurend 

 Aan deze zes soorten
4
 meditaties te besteden. 

Het volgende vers verklaart dat als gevolg van constante beoefening van medi-

tatie een natuurlijke staat intreedt (sahaja nirvikalpa samādhi). Dan is er niets 

anders dan Werkelijkheid. 

dehābhimāne galite vijñāte paramātmani, 

yatra yatra mano yāti tatra tatra samādhayaḥ. || 30|| 

30. Met de verdwijning van de identificatie met het lichaam  

 Wordt het Allerhoogste Zelf gekend, 

 Waar ook het denken dan naar toe gaat,  

 Is er de ervaring van meditatie
5
. 

Nu, ten slotte, wordt de realisatie van het Opperste Zelf verwoord in de taal der 

Upaniṣads
6
. 

bhidyate hṛdayagranthiḥ cidyante sarvasaṁśayāḥ, 

kṣiyante cāsyakarmāṇi tasmin dṛṣṭe parāvare. || 31|| 

 

                                                      
1
 Absolute innerlijke stilte: teken van het volledig in het absolute opgelost zijn van het 

ego tezamen met al zijn attributen. 
2
 Derde soort meditatie: zie voetnoot bij vers 28. 

3
 Eerder beschreven: zoals beschreven in vers 26 is er geen dualiteit meer en gedachten 

betreffende illusoire verschijnselen (de externe wereld) zijn als het ware opgelost in het 

bewustzijn. Er is alleen gewaarwording van stilte voorbij het menselijke 

bevattingsvermogen dat door de beperkingen van het denken niet verwoord kan worden. 
4
 Zes soorten: zie voetnoot bij vers 23 en bijlage 2. 

5
 Het uiteindelijke doel van meditatie is niet het tijdelijk doen ophouden van mentale 

activiteit, maar het zich bevrijden van de identificatie met het lichaam zodat het 

opperste Zelf overal en altijd permanent gekend wordt (vijñāte paramātmani). Dan is 

meditatie een natuurlijke staat (sahaja nirvikalpa samādhi) en is er niets anders dan 

Brahman, de Werkelijkheid alleen. Alle dualiteit is verdwenen en alles, van dichtbij tot 

het verste wordt ervaren als één, zonder delen, onveranderlijk, eeuwig, oneindig. 
6
 Muṇḍaka Upaniṣad 2.2.8, letterlijk overgenomen. 
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31. De hartknoop is doorgehakt
1
,  

 Geen twijfel
2
 bleef overeind, 

 Alle karma’s
3
 zijn uitgedoofd.  

 Bij het zien van Hem die hoog en laag
4
 is. 

In vers 32 zegt Śaṅkara dat de jīva zich in drie waarheidsniveaus van bestaan 

manifesteert: de prātibhāsika satya, vyāvahārika satya en pāramārthika satya. 

Zie voor de toelichting hiervan de bijlage in pagina 261. 

avacchinnaścidābhāsastṛtīya svapnakalpitaḥ | 

vijñeyastrividho jīvastatrīdyaḥ pāramārthikaḥ || 32|| 

32. De jīva manifesteert zich op drie verschillende wijzen; 

 De tweede
5
 en derde

6
 zijn de begrensde onwerkelijke voorstellingen, 

 Respectievelijk in de wakende staat en in de droomstaat. 

 Maar de eerste
7
 is de werkelijke aard van de jīva. 

Nu wordt het niet-verschillend van Brahman zijn van de jīva aan de orde ge-

steld
8
. 

avacchedaḥ kalpitaḥ syādavacchedyaṁ tu vastavam | 

tasmin jīvatmāropād brahmatvaṁ tu svabhāvataḥ || 33|| 

33. Begrenzing
9
 is denkbeeldig, 

 Maar wat begrensd schijnt is werkelijk
1
. 

                                                      
1
 De hartknoop is doorgehakt: de hartknoop is de symbolische uitdrukking van de 

verbinding tussen het Zelf en het lichaam, ofwel de identificatie met het lichaam ten 

gevolge van valse opleggingen op het Zelf. 
2
 Twijfel: twijfels betreffende de werkelijkheid van het individu en de wereld. 

3
 Karma’s: alle handelingen tot het moment van realisatie inclusief die van vroegere 

levens laten geen residu meer over, alsof ze tot een droom behoorden. 
4
 Hij die hoog en laag is: Alles bevattende, van de hoogste tot de laagste, inhoudende 

zowel de oorzaak (schepper) als zijn effecten (de wereld), het Al. 
5
 vyāvahārika jīva, het individu in de wakende staat. Zie toelichting in pagina 264.. 

6
 prātibhāsika jīva, het individu in de droomstaat en dergelijke. Zie ook toelichting in de 

inleiding 
7
 De jīva in deze eerste staat van bewustzijn, de pāramārthika jīva, kan hier niet in 

herkenbare vorm beschreven worden, zoals die in de wakende- en in de droomstaat, 

omdat hij vrij is van elke vorm van kenmerken of bedekkingen (upādhi) en geen object 

van waarneming is. Zijn aard is puur bewustzijn. 
8
 Het gekende of geziene, zie Brahmajñānāvalīmālā vers 20. 

9
 Zoals goud in vele vormen schijnt als sieraden en klei als potten enz. zo ook schijnt het 

vormloze Zelf als een individu door identificatie met verscheidene kenmerken zoals 

man, vrouw, vader, moeder, bakker enz. 
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 Het jīvaschap
2
 (van het Zelf) ontstaat door opleggingen, 

 Maar het heeft, vanzelfsprekend, de aard van Brahman. 

Dat de Vedische verklaringen betrekking hebben op de eenzelvigheid van 

Brahman met de pāramārthika jīva en niet met de illusoire vyāvahārika jīva en 

pratibhāsika jīva wordt in de volgende vers gesteld. 

avacchinnasya jīvasya purnena brahmaṇaikatām | 

tattvamasyādivākyāni jagurnetarajīvayoḥ || 34|| 

34. Vedische verklaringen zoals 'Dat zijt Gij' verklaren  

 De eenzelvigheid van de ondeelbare Brahman met de jīva
3
, 

 Maar niet in de betekenis  

 Van de andere twee jīva's
4
.  

Dat het verschijnsel van de denkbeeldige jīva
5
 het gevolg is van de begrenzende 

kenmerken die op Brahman gelegd worden, wordt in het volgende vers gezegd.  

brahmaṇyavasthikatā māyā vikṣepāvṛtirupiṇī | 

āvṛatyākhaṇḍatāṁ tasmin jagajjīvau prakalpayet || 35|| 

35. In Brahman vindt Māyā zijn kracht  

 Van versluiering en projectie
6
. 

 Het versluiert Brahman en doet Hem verschijnen 

 Als de wereld en het belichaamd wezen (jīva). 

Het volgende vers legt uit hoe het individu (de jīva) en de wereld tot stand ko-

men. 

jivo dhīsthaścidābhāso bhavedbhoktā hi karmakṛt | 

bhogyarupamidaṁ sarvaṁ jagat syādbhūtabhautikam || 36|| 

36. Wanneer bewustzijn door het misleide intellect
7
 handelt 

 En de gevolgen daarvan ondergaat, heet het jīva. 

                                                                                                                                  
1
 Zoals goud in sieraden, klei in potten en het Zelf in het individu, of jīva.  

2
 Het zich als een individu voordoen van het Zelf vindt zijn oorzaak in identificatie met 

opleggingen als gevolg van onwetendheid of het vergeten zijn van zijn ware aard. 
3
 Pāramārthika jīva 

4
 Vyāvahārika jīva en prātibhāsika jīva. 

5
 Vyāvahārika jīva en prātibhāsika jīva 

6
 Avṛtiṣakti en vikṣepaṣakti, zie Vivekacūḍāmaṇi 108-110 en 113-115. 

7
 Buddhi. Intellect is de weerspiegeling van bewustzijn en heeft het vermogen tot 

kennen. In zijn zuivere vorm manifesteert het zich als de getuige. Wanneer het zich met 

de bedekkingen (upādhi's of Māyā) identificeert verbeeldt het zich de doener te zijn. De 

bedekkingen vormen de geest. De weerspiegeling van het intellect op de geest is de jīva, 
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 En dit alles, bestaande uit de elementen
1
 en hun voortbrengsels, 

 Die als ervaringsobjecten dienen, wordt wereld genoemd. 

Alleen in de staat van zelfvergetelheid bestaan jīva en de wereld als gevolg van 

māyā. 

anādikālamārabhya mokṣāt pūrvamidaṁ dvayam | 

vyavahāre sthitaṁ tasmādubhayaṁ vyāvahārikaṁ || 37|| 

37. Deze twee
2
, hebben sinds beginloze tijden 

 Alleen een empirisch
3
 bestaan 

 Dat voortduurt tot de realisatie van bevrijding
4
. 

 Daarom worden ze empirisch genoemd. 

In het volgende vers wordt de droomstaat besproken. Door het vergeten (bedek-

ken) van de werkelijke aard van het Zelf (onwetendheid) wordt er een persoon-

lijke entiteit (jīva) en een wereld gecreëerd.  

cidābhāsasthitā nidrā vikṣepāvṛtirupiṇī | 

āvṛatya jīvajagato pūrve nūle tu kalpayet || 38|| 

38. Slaap, in samenhang met de misleide voorstelling
5
 in bewustzijn, 

 Is van de aard van versluiering en projectie. 

 Hij bedekt eerst het persoonlijke zelf
6
 en de kenbare wereld  

 En dan verbeeldt hij ze in dromen opnieuw. 

Het volgende vers stelt dat dromen op zichzelf bestaan en geen continuïteit 

hebben. Ze kunnen daarom niet werkelijk zijn. 

pratītikāla evaite sthitatvāt prātibhasikake | 

na hi svapṇaprabuddhasya punaḥ svapne sthitistayoḥ || 39|| 

39. Deze twee
7
 zijn verbeeldingen; 

 Zij bestaan alleen tijdens droomervaring. 

                                                                                                                                  
die zich met de geest identificeert, zoals een reflectie op een spiegel de vorm van de 

spiegel aanneemt. 
1
 Subtiel en grofstoffelijk. 

2
 Jīva (individu) en jagat (wereld) 

3
 Op ervaring gebaseerd (vyāvahārika). De jīva en de wereld zijn noch werkelijk  noch 

onwerkelijk. Maar omdat hun bestaan door ervaring gekend wordt, worden ze van 

empirische aard genoemd (vyāvahārika). Zie ook de toelichting in voetnoot van vers 16. 
4
 Ophouden van alle verbeeldingen. 

5
 Māyā, door buddhi, of intellect. 

6
 Jīva, het individu. 

7
 De waarnemende jīva en de waargenomen wereld. 
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 Want niemand ziet na het ontwaken uit een droom 

 Ze weer wanneer hij opnieuw droomt
1
. 

Nu wordt het onderscheid tussen de jīva's in de wakende en in de droomstaat 

uitgelegd. 

prātibhāsikajīvo yastajjagat pratibhāsikam | 

vāstavaṁ manyate'nyastu mithyeti vyāvahārikaḥ || 40|| 

40. De prātibhāsika jīva
2
 beschouwt,  

 De droomwereld als werkelijk. 

 De vyāvahārika jīva
3
  echter 

 Beschouwt die wereld
4
 als onwerkelijk. 

Vervolgens wordt het onderscheid tussen de jīva in de wakende staat en de wer-

kelijke jīva uitgelegd.  

vyāvahārikajīvo yastajjagadvyāvahārikam | 

satyaṁ pratjeti mithyeti manyeti pāramārthikaḥ || 41|| 

41. De vyāvahārika jīva
5
 ziet deze wereld 

 [In wakende staat] als werkelijk. 

 Maar de  pāramārthika jīva
6
 

 Weet dat het onwerkelijk is. 

In het volgende vers wordt gesteld dat alleen de werkelijke (non-duale) 

pāramārthika jīva die de staat van dualiteit van vyāvahārika jīva is ontstegen 

zijn eenzelvigheid met Brahman kent, zoals dat in de mahāvākya's is uitgelegd. 

pāramārthikajīvastu brahmaikyaṁ pāramārthikam | 

pratyeti vīkṣate nānyadvīkṣate tvanṛtātmaṇā || 42|| 

42. Alleen de pāramārthika jīva
7
 weet dat  

 Zijn eenzelvigheid met Brahman werkelijk is. 

                                                      
1
 Droomervaringen hebben geen continuïteit omdat ze onwerkelijk zijn. 

2
 De jīva in de droomstaat. 

3
 De jīva in de wakende staat.  

4
 De droomwereld 

5
 De jīva in de wakende staat. 

6
 De werkelijke, of non-duale, jīva. 

7
 De werkelijke, of non-duale, jīva. 
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 Hij ziet geen ander
1
, en weet 

 Als hij een ander ziet dat het onwerkelijk is
2
. 

In de volgende twee verzen wordt gezegd dat eigenheden van iets in al zijn ver-

schijningsvormen dezelfde zijn; zoals de eigenheden van water ook in de golven 

en de schuimkoppen aanwezig zijn, zo zijn ook de eigenheden van het Zelf (sat-

cit-ānanda) in alle verschijningsvormen van de jīva aanwezig zijn. 

mādhuryadravaśaityāni nīradharmāstaraṅgake | 

anugamyātha tanniṣṭhe phene'pyanugatā yathā || 43|| 

sākṣisthāḥ saccidānandāḥ sambanghādvyāvahārike | 

taddvāreṇānugacchanti tathaiva prātibhāsike || 44|| 

43-44. Op dezelfde wijze als de eigenheden van water, 

 Zoals zoetheid, vloeibaarheid en kilte, 

 Ook in de golven zitten en dan ook 

 In het schuim waar de golven de bestaansgrond van zijn, 

 Zo ook dringen Bestaan, Bewustzijn en Gelukzaligheid, 

 Die de natuurlijke eigenheden van de getuige zijn, 

 Schijnbaar door in de wakende jīva  

 En door deze ook in de dromende jīva. 

Met het oplossen van de opgelegde verschijningsvormen in de bestaansgrond 

blijven de eigenheden van de verschijningsvormen in de bestaansgrond voortbe-

staan.  

laye phenasya taddharmā drvādyāḥ syustaraṅgake | 

tasyāpi vilaye nīre tiṣṭhantyete yathā purā || 45|| 

45. Met de oplossing van het schuim in de golf 

 Blijven zijn eigenheden
3
 in de golf voortbestaan. 

 Zo ook blijven met de oplossing van de golf, 

 Deze eigenheden in het water voortbestaan. 

De in vers 45 uitgelegde feiten gelden eveneens voor de verschijningsvormen 

van de jīva. 

                                                      
1
 Chandogya Up.VII, 24,1: ‘Waar men niets anders ziet, niets anders hoort, niets anders 

weet, dat is het oneindige. Waar men iets anders ziet, dat is het eindige. Waarlijk, het 

oneindige is hetzelfde als het onsterfelijke en het eindige is hetzelfde als het sterfelijke.’ 
2
 Zie Upadeśa Sāhasrī vers 18.120: Het ego dat doordrongen wordt met de reflectie van 

bewustzijn wordt de kenner of de doener van de handeling van kennen genoemd. Hij die 

zichzelf (de getuige) kent als verschillend van deze drie (de doener, het object en het 

instrument) is de (werkelijke) kenner van het Zelf. 
3
 Zoals vloeibaarheid enz. 
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prātibhāsikajīvasya laye syurvyāvahārike | 

tallaye saccidānandāḥ paryavasyanti sākṣiṇi || 46|| 

46. Met de oplossing van de prātibhāsika jīva in de vyāvahārika jīva 

 Blijven zijn eigenheden
1
 in de vyāvahārika jīva voortbestaan.  

 Zo ook blijven met de oplossing van de vyāvahārika jīva  

 In de getuige
2
, zijn eigenheden in de getuige voortbestaan. 

                                                      
1
 Bestaan, Bewustzijn en Gelukzaligheid 

2
 Pāramārthika jīva. 
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Bijlage 1: Schematische weergave van de verzen 6, 8 en 9. 
Het vlak van het papier stelt het onbegrensde bewustzijn cit, en het grijze deel het persoonlijke bewustzijn citta voor. Het licht van 

het bewustzijn doordringt alles, vandaar de stippellijn. 

Vers 

Nr 

 Intellect (buddhi) 

6 Ego 

(ahaṅkāra) 

denkvermogen (het interne orgaan)  

(antaḥkaraṇa) 

 

8 

[Onder invloed 

van de guṇa:] 

[sattva] [rajas] [tamas] modificaties van antaḥkaraṇa 

manas                      buddhi                       citta 

Identificatie van 

ego met: 

bewustzijn 

(cit) 

lichaam 

(deha) 

Getuige 

(sākṣi) 

gedachten 

(wil/twijfel, 

 enz. zie vers 6) 

onderscheidend 

vermogen 

(waar/onwaar) 

 

herinnering 

en  vreugde 

 is: natuurlijk karmisch onwetendheid 

Uit zich als: ik weet ik ben mens ik ben  

9 Duurt zolang: ego als werke-

lijk beschouwd 

karma bestaat tot men  

ontwaakt 
 

 

 

 

Bijlage 2. Schematische weergave van de zes soorten van meditatie: intern (individu), extern (wereld),  met duali-

teit (savikalpa) en zonder dualiteit (nirvikalpa) volgens de verzen 23-29. 

          Met dualiteit    Geassocieerd met objecten (vers 24) 

      Intern 

          Zonder dualiteit (vers 26)  Geassocieerd met woorden (vers 25) 

Meditatie (samādhi) 

          Met dualiteit    Geassocieerd met objecten (vers 27) 

      Extern 

          Zonder dualiteit (vers 29)  Geassocieerd met woorden (vers 28) 
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SADĀCĀRA 

 
 Deugdzaam leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xiv.  
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Sadācāra 

Deugdzaam leven 

sarvavedantasiddhāntairgrathitaṁ nirmalaṁ śivam | 

sadācaraṁ pravakṣyāmi yogināṁ jñānasiddhaye ||2|| 

2.  Nu zal ik hier Sadācāra uitleggen,  

 Dat zuiver en welgezind is  

 En door alle Vedantische teksten wordt erkend, 

 Voor het verwerven van de Kennis van de Yogins
1
. 

prātaḥ smarāmi devasya saviturbharga ātmanaḥ  

varenyaṁ taddhiyo yo naścidānande pracodayāt ||3|| 

3. Bij dageraad herinner ik me die straling van het Zelf 

 Die gelijk is aan de uit zichzelf stralende Zon. 

 Moge die voortreffelijk Ene onze geesten inspireren 

 Naar [het Zelf dat van de aard van] Bewustzijn-Gelukzaligheid [is].  

anvayavyatirekābhyāṁ jāgratsvapnasuṣuptiṣu | 

yadekaṁ kevalaṁ ṁ tadevāsmi paraṁ bṛhat ||4||| 

4. Ik ben waarlijk die opperste, oneindige, zuivere Kennis, 

 Welke gevestigd wordt door de methode van 

 Overeenstemming en tegenstrijdigheid
2
  

 Met betrekking tot de staten van waken, dromen en diepe slaap. 

jñānājñānavilāso'yaṁ jñānājñāne ca paśyati | 

jñānājnāne parityajya jñānamevāvaśiṣyate ||5|| 

5. Dit is het spel van kennis en onwetendheid
3
 

 En wordt alleen in kennis en onwetendheid gezien. 

 Na het opgeven van kennis en onwetendheid [beiden] 

 Blijft alleen Kennis
4
 over.

                                                      
1
 Yogin: Beoefenaar van Yoga. 

2
 Anvayavyatireka (MW: agreement and contrariety). Vyatireka staat hier voor het zien 

en zich ontdoen van opleggingen zoals een lichaam, persoonlijkheid enz, waarmee het 

‘ik’ zich gewoonlijk geïdentificeerd beschouwt, waarna alleen het pure Zelf overblijft. 

Anvaya staat voor het zien dat wat eerst als oplegging werd beschouwd niet verschillend 

van het Zelf is.. Zie vers 20 als voorbeeld van vyatireka en vers 47 anvaya.  
3
 Kennis van objecten en onwetendheid van hun ware aard. 

4
 Wanneer kennis van objecten en onwetendheid van hun ware aard worden opgeheven 

blijft er alleen ware Kennis over zoals de staat waarbij zowel de slang alsmede het touw 

beiden afwezig zijn (pāramārthika satya; zie Dṛg Dṛśya Viveka verzen  32-46). 
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atyantamalino deho dehī cātyantanirmalaḥ | 

atyantamalino deho dehī cātyantanirmalaḥ | 

6. Het lichaam is uiterst onzuiver
1
 

 En de bewoner ervan is uiterst zuiver
2
. 

 De kennis van ‘Ik ben ongebonden’ 

 Wordt als Zuivering verklaard. 

manmano mīnavannityaṁ krīḍatyānandavāridhau | 

susnātastena pūtātma samyagvijñānavāriṇā ||7|| 

7. Zoals een vis, speelt mijn geest altijd 

 In de oceaan van gelukzaligheid. 

 De excellente poel van kennis 

 Reinigt de mens en zuivert
3
 het Zelf. 

athāghamarṣaṇaṁ kuryāt prāṇāpānanirodhataḥ | 

manaḥ pūrṇe samādhāya magnakumbho yathārṇave ||8|| 

8.  Na de geest te hebben opgelost in het Absolute, 

 Zoals een in water ondergedompelde pot
4
,    

 Dient men dan aan boetedoening
5
 te doen,  

 Zoals het bedwingen van uit- en inademing
6
, 

layavikṣepayoḥ sandhau manastatra nirāmiṣam | 

sa sandhiḥ sādhito yena sa mukto nātra saṁśayaḥ ||9||. 

9. De geest is in zijn wensloze staat,  

 Waar inactiviteit en projectie elkaar ontmoeten
7
. 

 Hij die dat bereikt is bevrijd. 

 Daarover bestaat geen twijfel. 

                                                      
1
 Het wordt geboren, groeit en sterft, en is uiterst kwetsbaar. 

2
 Het is ongeboren, onveranderlijk, onsterfelijk en eeuwig. 

3
 Zoals het lichaam met water wordt gereinigd, wordt de geest gezuiverd van 

onwetendheid door kennis als gevolg van studie, goed gezelschap, een leraar enz. maar 

vooral meditatie. 
4
 Binnen en buiten de pot is er alleen water. Na de reiniging van de geest is er geen 

verschil met zijn bestaansgrond, bewustzijn. 
5
 Inspanning voor het herstellen van de oorspronkelijke, zuivere, staat. 

6
 Beheersing van de adem (prāṇāyāma) is behulpzaam voor het verstilling van de geest. 

7
 Gedachten volgen elkaar onophoudelijk. Tussen het ophouden van een gedachte en het 

oprijzen van een volgende is er een moment van de afwezigheid van mentale activiteit. 

De vestiging van deze staat is bevrijding. Zie ook vers 22.  
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sarvatra prāṇināṁ dehe japo bhavati sarvadā | 

haṁsa so'hamiti jñātvā sarvabandhairvimucyate ||10|| 

10. De fluistering “Ik ben Dat, Dat ben Ik”  

 Vindt plaats in alle tijden en in alle wezens
1
. 

 Door deze kennis 

 Wordt men van alle bindingen verlost. 

tarpaṇaṁ svasukhenaiva svendriyāṇāṁ pratarpaṇam | 

manasā mana ālokya ātmā || 11|| 

11. Bij het waarnemen van de geest door de geest  

 Straalt het Zelf uit Zichzelf
2
. 

 Door de gelukzaligheid van het Zelf 

 Ontstaat 'tarpaṇam': vervulling van de zinnen. 

ātmani svaprakāśāgnau cittamekāhutiṁ kṣipet | 

agnihotrī sa vijñeyaśce nāmadhārakāḥ || 12|| 

12. Als de enige offergave
3
 dient men de geest

4
  

 Aan het uit zichzelfstralende vuur
5
 van het Zelf te offeren. 

 Het Zelf dient te worden erkend als de uitvoerende (het offervuur).

 Alle andere uitvoerenden zijn slechts naamgenoten
6
.  

deho devālayaḥ prokto dehī devo nirañjanaḥ | 

arcitaḥ sarvabhāvena svānubhūtyā virājate || 13|| 

13. Van het lichaam wordt gezegd dat het de tempel is. 

 De bewoner van het lichaam is de zuivere Heer. 

                                                      
1
 De kennis “Ik ben Dat, Dat ben Ik” (haṁ'sa, so'ham) is in alle tijden in alle wezens 

aanwezig. Het ‘klopt’ voortdurend op de achtergrond, maar is bedekt door gedachten 

die de geest vormen. Door voortdurend herinnerd worden hieraan zullen de bindingen, 

die zich als gedachten voordoen, afnemen. 
2
 Wanneer de geest zichzelf gaat waarnemen wordt hij de getuige van zichzelf.  

3
 Het offeren van de geest alleen is voldoende voor de totale bevrijding. 

4
 Met geest wordt hier citta bedoeld: het persoonlijke bewustzijn dat zich als al het 

veranderlijke en voorbijgaande manifesteert. Het omvat zowel het waargenomene 

(manas), onderscheidingsvermogen (buddhi), herinnering (citta) alsmede het ego 

(ahaṁkāra). Zie ook vers 36. 
5
 Vuur is het voertuig dat het offer naar het doel van toewijding brengt. 

6
 Goden zoals Viṣṇu.  
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 Bij het met volle devotie aanbidden, 

 Straalt Hij voort als de kennis van het Zelf
1
. 

maunaṁ svādhyayanaṁ dhyānaṁ dhyeyaṁ brahmānucintanam | 

jñāneneti tayoḥ samyaṅniṣedhāttattvadarśanam || 14|| 

14 Studie [en recitatie] van geschriften leidt tot Stilte. 

 Het continu houden van de aandacht op Brahman is meditatie. 

 De volledige ontkenning van beide
2
 door Kennis

3
, 

 Is het zicht op de Waarheid. 

atītānāgataṁ kiñcinna smarāmi na cintaye | 

rāgadveṣavinā prāptaṁ bhuñjāmyatra śubhāśubham || 15|| 

15. Ik herinner me niet, noch houd me in het minst op 

 Met het verleden en de toekomst
4
. 

 Ik geniet zowel van het aangename als het onaangename 

 Die worden ontvangen, zonder voorkeur en afkeer
5
. 

abhayaṁ sarvabhūtānāṁ jñānamāhurmanīṣiṇaḥ | 

nijānande spṛhā nānye vairāgyasyāvadhirmatāḥ || 16||  

16.  De wijzen beschrijven vreesloosheid 

 Voor alle wezens, als Kennis
 6
. 

 Alleen de hunkering naar de gelukzaligheid van het Zelf 

  Wordt als het einde van [het proces van] onthechten beschouwd
7
. 

vedāntaśravaṇaṁ kuryānmananaṁ copapattibhiḥ | 

yogenābhyasanaṁ nityaṁ tato darśanamātmanaḥ || 17|| 

                                                      
1
 Hier wordt de meditatie beschreven waarbij het ego in het reine lichaam zich overgeeft 

aan het Zelf. 
2
 De totale afwezigheid van zelfs stilte en meditatie op Brahman, is het kennen van de 

Waarheid.  Hier wordt alles ontkend wat beschrijfelijk is. 
3
 Alwetendheid, niet spcifieke kennis.  

4
 Verleden en toekomst bestaan alleen in het denken en zijn dus illusoir.  

5
 In het 'nu' is er alleen gewaarzijn zonder keuzes. 

6
 Van vrees kan alleen sprake zijn als een 'een ander' is. "Zolang er een tweede is, is er 

vrees‟, Bṛhadāraṇyaka Up. I, 4, 2. 
7
 Alle inspanningen tot onthechten verdwijnen bij het oprijzen van het verlangen naar 

het Zelf. Zie ook Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad I-iv-8: "Dit Zelf is nader dan al het andere; 

dierbaarder dan een zoon, dierbaarder dan rijkdom, dierbaarder dan wat ook. Indien een 

mens iets dierbaarder dan het Zelf noemt, zeg hem dan dat hij verliezen zal wat hem 

dierbaar is; alleen het Zelf is dierbaar. Daarom moet men over het Zelf alleen mediteren. 

Wie over het Zelf alleen mediteert zal het nooit verliezen.". 
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17. Men moet naar de Upaniṣads luisteren, 

 En er met rationele analyse op reflecteren
1
. 

 Na de continu praktijk hiervan in Yoga
2
, 

 Ontstaat het zicht op het Zelf op. 

śabdaśakteracintyatvācchabdādevāparokṣadhīḥ | 

suṣuptaḥ puruṣo yadvacchabdenaivāvabuddhyate || 18|| 

18. Men wordt iemand van rechtstreekse ervaring, 

 Vanwege de woorden van de geschriften, 

 Als gevolg van de onpeilbare krachten daarvan; 

 Zoals een slapende ontwaakt door de woorden (van een ander). 

ātmānātmavivekena jñānaṁ bhavati niścalam | 

guruṇā bodhitaḥ śiṣyaḥ śabdabrahmātivartate || 19|| 

19. Onderscheid tussen het Zelf en niet-Zelf 

 Bestendigt Kennis. 

 De leerling die door de Leraar onderwezen wordt 

 Overstijgt de Veda’s
3
. 

na tvaṁ deho nendriyāṇi na prāṇo na mano na dhīḥ | 

vikāritvādvināśitvāt dṛśyatvācca ghaṭo yathā || 20|| 

20. Jij bent niet het lichaam noch de zintuigen, noch de geest, 

 Noch de organen van handeling, de levenskracht en het intellect. 

 Omdat ze allen, zoals een pot, gezien worden  

 En veranderlijk en vergankelijk zijn. 

viśuddhaṁ kevalaṁ jñānaṁ nirviśeṣaṁ nirañjanam | 

yadekaṁ paramānandaṁ tattvamasyadvayaṁ param || 21|| 

21 Dat wat uiterst zuiver is, vrij van diversiteit, 

 [Van de aard van] kennis en zonder kenmerken,  

 Zonder onzuiverheden en niet-duaal,  

 De ene opperste gelukzaligheid, Dat zijt Gij. 

                                                      
1
 Śravanam, mananam en nididhyāsanam, in het kort ‘horen, reflectie en contemplatie’, 

kunnen opgevat worden als de drie stadia van vicāra, of zelfonderzoek, dat naar 

bevrijding (mokṣa) leidt. Het horen van de waarheid van de leermeester is śravanam. 

Het overwegen van het gehoorde tot het begrepen door gebruik van de rede of rationele 

analysis is en elke twijfel erover geheel verdwenen is heet mananam. De twijfelloze 

verwezenlijking van wat tot dan toe een begrip was, is ten slotte nididhyāsanam. 
2
 Wijst op de staat van nididhyāsanam. 

3
 De directe kennis ontvangen van de leraar aan wie de leerling zich heeft overgegeven 

gaat boven de kennis uit de studie van de geschriften. 
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śabdasyādyantayoḥ siddhaṁ manaso'pi tathaiva ca | 

madhye sākṣitayā nityaṁ tadeva tvaṁ bhramaṁ jahi || 22|| 

22. Dat wat gekend wordt aan het begin en aan het einde van klank
1
, 

 En ook tussen het begin en einde van gedachten
2
, 

 En dat wat altijd bestaat als de getuige van gedachten, 

 Dat, waarlijk, ben jij. Vernietig de illusie. 

sthūlavairājyoraikyaṁ sūkṣmahairaṇyagarbhayoḥ | 

ajñānamāyayoraikyaṁ pratyagvijñānapūrṇayoḥ || 23|| 

23. Eén en hetzelfde zijn: 

 Het individuele stoffelijk lichaam en het totale stoffelijk lichaam
3
, 

 Het individuele subtiel lichaam en het totale subtiel lichaam
4
, 

 Het individuele causaal lichaam en het totale causaal lichaam
5
 

 En ook het (individueel) bewustzijn
6
 en het totaal bewustzijn

7
. 

cinmātraikarase viṣṇau brahmātmaikyasvarūpake | 

bhrameṇaiva jagajjātaṁ rajjvāṁ sarpabhramo yathā || 24|| 

24. Net zoals het oprijzen van de illusie dat het touw een slang is, 

 Zo ook ontstond de wereld vanwege alleen illusie, 

 In het ene, uniforme, alles doordringende pure bewustzijn, 

 Dat van de essentie van éénheid van Brahman en het Zelf
8
 is. 

tārkikāṇāṁ tu jīveśau vācyāvetau vidurbudhāḥ | 

lakṣyau ca sāṅkhyayogābhyāṁ vedāntairaikyatā tayoḥ || 25||.  

25. Wijze mensen weten  

 Dat de logici alleen de ogenschijnlijke betekenis van het individu en de 

                                                      
1
 Of woord. 

2
 Laghu Śaṅkara's Vākyavṛtti 9, 10, 11.  

Gedachten veranderen voortdurend, maar bewustzijn niet.  

Zoals de draad in een parelsnoer, doordringt puur bewustzijn alle gedachten.  

Een draad, bedekt door parels, kan tussen twee parels worden gezien.   

Zo ook kan puur bewustzijn, bedekt door gedachten   

Tussen twee opeenvolgende gedachten worden gekend.  

Nadat een gedachte is opgehouden  en de volgende nog niet is opgerezen,   

Schijnt onbewogen puur bewustzijn, tussenin, uit zichzelf overduidelijk. 
3
 Totale stoffelijk lichaam (het stoffelijke universum en mijn lichaam): Virāṭ. 

4
 Totale subtiel lichaam (het mentale universum en mijn geest): Hiraṇyagarbha.  

5
 Totale causaal lichaam (het causale universum en mijn causaal lichaam): Avyākṛta. 

6
 Het Zelf of Ātman.  

7
 Totaal bewustzijn: Brahman of Dát! 

8
 Of Ātman en Brahman.  
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 Heer accepteren
1
, 

 Dat Sāṅkhya en Yoga de onderliggende betekenis accepteren
 2
, 

 En dat de Vedantisten de eenzelvigheid van beiden zien
3
. 

kāryakāraṇavācyāṁśau jīveśau yau jahacca tau | 

ajahacca tayorlakṣyau cidaṁśāvekarūpiṇau || 26|| 

26.  De oorzaak-en-gevolg aspecten van de ogenschijnlijke betekenis 

       Van het individu en de Heer dienen te worden verworpen
4
. 

       Maar de onderliggende betekenis, dat van de aard van bewustzijn 

       En van dezelfde natuur is, die moeten behouden blijven
5
. 

karmaśāstre kuto jñānaṁ tarke naivāsti niścayaḥ | 

sāṅkhyayogau dvidhāpannau śābdikāḥ śabdatatparāḥ || 27|| 

27. Waar is in de geschriften over rituelen
6
 kennis te vinden? 

 Gebruik van logica heeft evenmin tot gedegen conclusies geleid. 

 Sāṅkhya en Yoga gaan uit het dualiteitbeginsel
7
. 

 En de grammatici leggen zich alleen op woorden toe.
8
 

anye pāṣaṇḍinaḥ sarve jñānavārtāsudurlabhāḥ | 

ekaṁ vedāntavijñānaṁ svānubhūtyā virājate || 28|| 

28. Vanwege zijn directe ervaring 

 Schittert de non-duale wijsheid  

 Van Vedānta glansrijk. 

 Alle andere dwaalgeesten zijn zwak in zelfkennis
9
. 

                                                      
1
 Als van elkaar onafhankelijke verschijningsvormen; jīva en Īśvara (mens en God). 

2
Jīva en Īśvara beiden hebben dezelfde bestaansgrond (bewustzijn) 

3
 Geen onderscheid tussen verschijningsvorm en bestaansgrond (bewustzijn). 

4
 De oorzaak-en-gevolg aspecten betreffen het veranderlijke en voorbijgaande die 

kenmerkend zijn voor de ogenschijnlijke waarnemingen. 
5
 Het proces van de bepaling van de impliciete betekenis van uitdrukkingen wordt bij 

Indiase logica lakṣaṇa genoemd. Zie vers 47 van mijn vertaling van Vākyavṛtti. 
6
 Mimāṁsā. 

7
 Onderscheid tussen Puruṣa en Prakṛti.  

8
 Śaṅkara stelt in dit vers dat geen van de andere vijf scholen dan Vedānta die uit de 

Veda’s zijn ontsproten tot ware kennis leidt. 
9
 In de verzen 27 en 28 wijst Śaṅkara de vijf van de zes op de Veda's gebaseerde 

scholen af en stelt dat alleen Vedānta tot zelfkennis leidt. De andere vijf scholen zijn 

Nyāya (logica), Vaiśeṣika (natuurlijke wereld en metafysica), Sāṅkhya (erkent de 

duliteit van Puruṣa en Prakṛti), Yoga (Sāṅkhya met een praktische inslag) en Mimāṁsā 

(studie van de betekenis van Vedische rituelen). 
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ahaṁ mametyayaṁ bandho nāhaṁ mameti muktatā | 

bandhamokṣau guṇairbhāti guṇāḥ prakṛtisambhavāḥ || 29||  

29. Gebondenheid is van de aard van ‘ik’ en ‘mij’, 

 De ontkenning van ‘ik’ en ‘mij’ is bevrijding. 

 Gebondenheid en bevrijding verschijnen vanwege de guṇa’s
1
 

 En de guṇa’s zijn uit Prakṛti
2
 ontstaan. 

jñānamekaṁ sadā bhāti sarvāvasthāsu nirmalam | 

mandabhāgyā na jānanti svarūpaṁ kevalaṁ bṛhat || 30|| 

30. De Ene pure Kennis straalt 

 In alle staten van ervaren; 

 De onfortuinlijke is zich niet bewust 

 Van zijn absolute en oneindige natuur
3
. 

saṅkalpasākṣi yajjñānaṁ sarvalokaikajīvanam | 

tadevāsmīti yo veda sa mukto nātra saṁśayaḥ || 31|| 

31. De kenner van de getuige van alle gedachten 

 En van het levensprincipe van alle wezens, 

 Als “Dat alleen ben Ik”, is waarlijk de bevrijde. 

 Hierover kan geen twijfel zijn. 

pramātā ca pramāṇaṁ ca prameyaṁ pramitistathā | 

yasya bhāsāvabhāsante mānaṁ jñānāya tasya kim || 32|| 

32.  Door wiens uitstraling de kenner, het middel tot kennis, 

Het object van kennis, [en] de kennis van een object worden verlicht
4
, 

Om Dat
5
 te kennen, 

Is er behoefte aan middelen van kennis?  

arthākārā bhavedvṛttiḥ phalenārthaḥ prakāśate | 

arthajñānaṁ vijānāti sa evārthaḥ paraḥ smṛtaḥ || 33|| 

                                                      
1
 Satva, rajas en tamas. 

2
 De natuur of op ervaring gebaseerde werkelijkheid.  

3
 Bhagavad Gītā (15.10): "Zij die bewogwn door de guṇa's in de begoocheling leven, 

worden Hem niet gewaar, als Hij heengaat of verblijft, of geniet; zij die zien met de 

ogen van wijsheid, worden Hem gewaar." 
4
 Geen ervaring of kennis is mogelijk zonder: 1) de kenner, ik, 2) het middel tot kennis 

zoals directe waarneming, gevolgtrekking, het gehoorde of geschrevene, 3) het object 

van kennis, fysiek of subtiel, 4) de kennis of ervaring zelf als gedachte. Maar alle vier 

bovengenoemden zouden niet mogelijk zijn zonder het bestaan van bewustzijn, de 

verlichter van hen allen. Dát, kan niet door middel van iets anders gekend worden. 
5
 Dat: díe Kennis. 
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33. De gedachte neemt de vorm van een object aan. 

 Het object wordt verlicht door het gereflecteerde bewustzijn. 

 Dat wat de kennis van het object heeft 

 Wordt [door de wijze] als het Opperste Zelf gekend. 

vṛttivyāpyatvamevāstu phalavyāptiḥ kathaṁ bhavet | 

svaprakāśa-svarūpatvātsiddhatvācca cidātmanaḥ || 34|| 

34. Daar het Zelf, van de aard van Bewustzijn, 

 Zelf-stralend en onloochenbaar is, 

 Doordringt Het de gedachten. 

 Een reflectie [van het bewustzijn] kan dat niet doen
1
. 

arthādarthāntare vṛttirgantuṁ calati cāntare | 

nirādhārā nirvikārā yā daśā sonmanī smṛtā || 35|| 

35. Gedachten bewegen van het ene naar een ander object 

 En de staat ertussenin, die op zichzelf bestaat  

 Zonder enige steun en zonder welke modificatie dan ook, 

 Wordt gekend als Unmani
2
. 

cittaṁ ciditi jānīyāttakārarahitaṁ yadā | 

takāro viṣayādhyāso japārāgo yathā maṇau || 36|| 

36. Wanneer de Cit-ta (geest) zonder ‘ta’ is, 

 Weet dat Citta (geest) dan zelf de Cit (bewustzijn) is. 

 De ‘ta’ stelt de oplegging van objecten voor, 

 Zoals in het kristal de kleur van de Chinese roos is opgelegd. 

jñeyavastu parityāgājjñānaṁ tiṣṭhati kevalam | 

tripuṭī kṣīṇatāmeti brahmanirvāṇamṛcchati || 37|| 

37. Kennis alleen resteert wanneer 

 Kennis van objecten wordt verzaakt. 

 Wanneer de triade
3
 ophoudt 

 Wordt bevrijding verwezenlijkt. 

manomātramidaṁ sarvaṁ tanmano jñānamātrakam | 

ajñānaṁ bhrama ityāhurvijñānaṁ paramaṁ padam || 38|| 

                                                      
1
 De reflectie van de zon als beeld op het water doordring het water niet, zoals een 

reflectie op een spiegel. De warmte en eventueel het licht van de zon doordringt echter 

het water dat de eigenschappen van de zon, warmte en licht, aanneemt. 
2
 Unmani: een lege, transparante geest (MW: to become absent in mind). 

3
 Kenner, kennis en het gekende 
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38. Al dit is niets anders dan de geest. 

 Die natuur van de geest is die van kennis
1
. 

 Onwetendheid [zeggen de wijzen] is illusie 

 En Kennis
2
 is de opperste staat. 

ajñānaṁ cānyathājñānaṁ māyāmetāṁ vadanti te | 

īśvaraṁ māyinaṁ vidyānmāyātītaṁ nirañjanam || 39||. 

39. De wijzen verklaren dat deze twee, 

 Onwetendheid en verkeerd begrip, dat is Māyā
 3
. 

 De Heer
4
 is de drager van Māyā, 

 En Dat wat Māyā overstijgt is het onberispelijke
5
. 

sadānande cidākāśe māyāmeghastaṭinmanaḥ | 

ahantā garjanaṁ tatra dhārāsāro hi yattamaḥ || 40|| 

40. In de ruimte van bewustzijn, 

 [Wiens aard] bestaan en gelukzaligheid is, 

 Is Māyā de wolk, de geest, de bliksemschicht, het ego, de donder 

 En, waarlijk, de stortbui is bedwelming
6
. 

mahāmohāndhakāre'smindevo varṣati līlayā | 

tasyā vṛṣṭervirāmāya prabodhaikasamīraṇaḥ || 41|| 

41. In deze diep donkere illusie 

 Regent de Heer op speelse wijze. 

 Voor het eindigen van deze stortregen, 

 Is zelfrealisatie als de wind die de wolken uiteendrijft. 

jñānaṁ dṛgdṛśyayorbhānaṁ vijñānaṁ dṛśyaśūnyatā | 

ekamevādvayaṁ brahma neha nānā'sti kiñcana || 42|| 

                                                      
1
 Kennis van objecten. 

2
 Vijñānam: opperste Kennis. Jñānam en Vijñānam, beiden, worden met het woord 

‘Kennis’ vertaald. In de verzen 42 t/m 48 legt Śaṅkara het verschil tussen deze twee 

soorten kennis uit. 
3
 Māyā: verbeelding, begoocheling. Zie Vivekacūḍāmaṇi 108, 111 en 113. 

4
 Īśvara.  

5
 Brahman. 

6
 Bedwelming: mentale traagheid, tamas. In deze metafoor biedt het oneindig 

bewustzijn ruimte aan wolken, bliksems en regen maar blijft zelf volledig onaangedaan 

daardoor. 
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42. Jñānam
1
 is het gewaarzijn van het verschil van de Ziener  

 en het geziene, 

 Vijñānam is de afwezigheid van het geziene (objecten). 

 De Waarheid is, waarlijk, één en niet duaal. 

 Daarin is geen enkele verscheidenheid. 

 

kṣetrakṣetrajñayorjñānaṁ tajjñānaṁ jñānamucyate | 

vijñānaṁ cobhayoraikyaṁ kṣetrajñaparamātmanoḥ || 43|| 

43.  Kennis van het ervarene en de ervaarder 

 Wordt jñānam genoemd. 

 Vijñānam is de realisatie van de eenzelvigheid 

 Van beiden, de ervaarder en het Opperste Heer zelf. 

parokṣaṁ śāstrajaṁ jñānaṁ vijñānaṁ cātmadarśanam | 

ātmano brahmaṇaḥ samyagupādhidvayavarjitam || 44|| 

44. Jñānam is indirecte kennis, ontstaan uit de studie van Geschriften. 

 Vijñānam is de zelf-realisatie van de aard van  

 De totale verwerping van de twee soorten van conditionering
2
, 

 Behorende tot het Zelf en Brahman. 

tvamarthaviṣayaṁ jñānaṁ vijñānaṁ tatpadāśrayam | 

padayoraikyabodhastu jñānavijñānasaṁjñitam || 45|| 

45. Jñāna is het verstaan van de essentie van ‘Gij’
3
. 

 Vijñāna is de kennis van het woord ‘Dat’. 

 Waarlijk, de kennis van de eenzelvigheid 

 Van deze twee woorden wordt jñāna-vijñāna genoemd.  

ātmānātmavivekaṁ ca jñānamāhurmanīṣiṇaḥ | 

ajñānaṁ cānyathā loke vijñānaṁ tanmayaṁ jagat || 46|| 

46. Onderscheid tussen het Zelf en het niet-Zelf noemt de wijze jñāna. 

 En in deze wereld is onwetendheid verkeerd waarnemen
4
. 

                                                      
1
 Jñānam en Vijñānam, beiden, worden met het woord ‘Kennis’ vertaald. In de verzen 

42 t/m 48 legt Śaṅkara het verschil tussen deze twee soorten kennis uit. 
2
 De verwerping van de conditionering (māyā) van de jīva (de vijf sluiers, de drie 

lichamen en de drie staten waken, dromen en diepe slaap) leidt tot de ātman of het Zelf 

en van de Īśvara (namen en vormen) tot de Waarheid of Brahman. 
3
 In de verklaring “Dat zijt Gij”. 

4
 Het niet-Zelf als het Zelf. 
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 Vijñāna is het zien van de wereld 

 Die niets anders is dan Dat. 

anvayavyatirekābhyāṁ sarvatraikaṁ prapaśyati | 

yattu vṛttijaṁ jñānaṁ vijñānaṁ jñānamātrakam || 47|| 

47. Door de methode van de overeenstemming en tegenstrijdigheid
1
 

 Ziet diegene die helder kan zien de Ene overal. 

 Verder, wat uit gedachten is ontstaan wordt jñāna genoemd. 

 Vijñāna is Pure Kennis [vrij van gedachten]. 

ajñānadhvaṁsakaṁ jñānaṁ vijñānaṁ cobhayātmakam | 

jñānavijñānaniṣṭheyaṁ tatsadbrahmaṇi cārpaṇam || 48|| 

48. Jñāna is de vernietiger van onwetendheid, 

 Terwijl vijñāna van de natuur van beiden
2
 is. 

 Verblijven in jñāna en vijñāna is de versmelting 

 In die altijd-bestaande Waarheid
3
. 

bhoktā sattvaguṇaḥ śuddho bhogānāṁ sādhanaṁ rajaḥ | 

bhogyaṁ tamoguṇaḥ prāhurātmā caiṣāṁ prakāśakaḥ || 49|| 

49. De ervaarder is de pure sattva guṇa 

 En het instrument van ervaring is rajo guṇa. 

 De Wijze zegt dat het object van ervaring tamo guṇa is 

 En het Zelf is de verlichter van dit alles. 

Brahmādhyayan-asaṁyukto brahmacaryārataḥ sadā | 

sarvaṁ brahmeti yo veda brahmacārī sa ucyate || 50|| 

50. Hij die begiftigd is met de studie van de Veda’s 

 En altijd trouw aan de eed van brahmacārya
4
, 

 Die alles als Brahman kent, 

 Wordt een brahmacārī
5
 genoemd. 

gṛhastho guṇamadhyasthaḥ śarīraṁ gṛhamucyate | 

guṇāḥ kurvanti karmāṇi nāhaṁ karteti buddhimān || 51|| 

51. Het lichaam wordt het huis genoemd. 

 De huishouder leeft temidden van de guṇa’s. 

                                                      
1
 Anvayavyatireka. Zie voetnoot bij vers 4. 

2
 Kennis en onwetendheid. 

3
 Brahman. 

4
 De eerste van de vier levensfasen (aśrama). De andere drie zijn gṛhastha (huishouder), 

Vānaprastha (asceet) en saṃyāsa (afstand doen). 
5
 Brahmacāri: hij die achter Brahman aan gaat. 
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 De wijze huishouder weet dat niet hij de doener is, 

 Maar dat het de guṇa’s zijn die handelen. 

kimugraiśca tapobhiśca yasya jñānamayaṁ tapaḥ | 

harṣāmarṣavinirmukto vānaprasthaḥ sa ucyate || 52|| 

52. Wat is het nut van het dienen aan strenge soberheid 

Voor hem wiens soberheid de aard van Kennis heeft? 

 Hij die vrij is van plezier en begeerte 

Wordt een Vānaprastha
1
 genoemd. 

dehābhyāso hi sannyāso naiva kāṣayavāsasā | 

na'haṁ deho'hamāmeti niścayo nyāsalakṣanam | 53| 

53. De overtuiging ‘Ik ben niet dit lichaam maar ik ben het Zelf’, 

 Is het bewijs van afstand doen. 

 Deze praktijk betreffende het lichaam is zeker sannyāsa
2
 

 En dit is zeker anders dan het allen maar dragen van oranje kleding. 

sadācāramimaṁ nityaṁ ye' budhaḥ | 

saṁsārasāgarācchīghraṁ sa mucyante nātra saṁśayaḥ || 54|| 

54. De wijze mensen die onophoudelijk  

 Deze Sadācāra in praktijk brengen, 

 Worden gauw bevrijd van hergeboorten. 

 Hierover kan geen enkele twijfel bestaan. 

* * * 

 

  

                                                      
1
 Vānaprastha: een Brahmaan in de derde fase van zijn leven (wie na de fases van 

student en huishouder huis en haard heeft verlaten en een ascetisch leven in de bossen 

leidt). Śaṅkara stelt hier dat alleen hij wiens soberheid van de aard van kennis is een 

Vānaprastha wordt genoemd en niet noodzaakleerwijze hij die huis en haard heeft 

verlaten. 
2
 Spirituele praktijk. 
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Onderscheid tussen jñāna en vijñāna 

Vers jñāna vijñāna 

1 Wereldse kennis Spirituele kennis 

2 Vaardigheden Begrijpen (bodha) 

3 Objecten beschrijvende Kennis Kennis dat een object van andere 

objecten onderscheidt 

4 Algemene kennis 

(sāmānya jñāna) 

Gedetailleerde, speciale of specifieke 

kennis 

5 Theoretische wetenschap / 

kennis 

Toegepaste wetenschap / kennis 

6 Kennis van verscheidenheid Kennis van de eenheid van diversiteit 

7 Kennis van de effecten 

(kārya jñāna) 

Kennis van de oorzaken van de 

effecten (kāraṇa jñāna) 

42 Onderscheid tussen de ziener 

en het geziene (Dṛg Dṛśya 

Viveka) 

Realisatie van de waarheid vrij van 

het geziene (dṛśya śūnyatā) 

43 Kennis van de ervaarder en het 

ervarene (kṣetra-kṣetrajñāna 

viveka) 

De realisatie van de eenzelvigheid 

van ervaring (aikya jñānam) en het 

Opperste Zelf 

44 Verstandelijk begrijpen van de 

Waarheid uit spirituele studies 

(parokṣa śastrajaṁ jñānam) 

Zelf-realisatie (ātmadarśanam)  

45 Begrijpen van 'Gij' in de 

verklaring 'Dat zijt Gij' 

Begrijpen van 'Dat' in de verklaring 

'Dat zijt Gij' (tat artha jñānam). 

Jñāna-vijñāna is de realisatie van hun 

eenzelvigheid (padayor-aikya 

jñānam) 

46 Ajñānam is het zien van het 

niet-zelf als het Zelf (anyathā 

jñānam), jñānam is onder-

scheid tussen het Zelf en niet-

Zelf (ātma-anātmā-viveka) 

Vijñāna is het zien dat het Zelf de 

wereld doordringt 

47 Het oprijzen van de gedachte 

'Ik ben de oneindige Waarheid' 

uit juist begrijpen 

De realisatie van de Waarheid vrij 

van alle gedachten (jñāna mātra) 

48 Dat wat onwetendheid 

verwijderd 

Dat wat de aard is van kennis en 

onwetendheid beiden 

(ubhayātmakam) 
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LAGHUVĀKYAVṚTTI 

 

De betekenis van de verklaring  

'Ik ben Brahman' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xv.  
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Laghuvākyavṛttiḥ 

De betekenis van de verklaring 'Ik ben Brahman' 

sthūlo māṁsamayo deho sūkśmaḥ syādvāsanāmayaḥ | 

jñānakarmendriyaiḥ sārdhaṁ dhīprāṇau tataccharéragau || 1 || 

1. Het grofstoffelijke lichaam bestaat uit vlees. 

 Het subtiele lichaam bestaat uit indrukken, 

 Tezamen met de zintuigen, organen van handeling, 

 Het intellect en de levenskracht. 

ajñānaṁ kāraṇaṁ sākśī bodhasteṣāṁ vibhāsakaḥ | 

bodhābhāso buddhigataḥ kartā syātpuṇyapāpayoḥ || 2 || 

2. Het oorzakelijke lichaam is onwetendheid. 

 De Getuige is het bewustzijn dat ze [alle
1
] verlicht. 

 Reflectie van het bewustzijn, verbonden met het intellect
2
, 

 Is de doener van goede en slechte handelingen. 

sa eva saṁsaretkarmavaśāllokadvaye sadā | 

bodhābhāsācchuddhabodhaṁ vivicyādatiyatnataḥ || 3 || 

3. Hij (de doener) rent onophoudelijk [her en der] 

 In dit en de volgende levens, vanwege karma
3
. 

 Puur bewustzijn moet met opperste inspanning 

 Worden onderscheiden van zijn reflectie op het intellect.  

jāgarasvapnayoreva bodhābhāsaviḍambanā | 

suptau tu tallaye bodhaḥ śuddho jāḍyaṁ prakāśayet || 4 || 

4. Alleen in de wakende- en in de droomstaat  

 Schijnt de reflectie van het bewustzijn. 

 Maar wanneer het
4
 oplost in diepe slaap,  

 Verlicht puur bewustzijn onwetendheid.

                                                      
1
 De drie lichamen, stoffelijk, subtiel en causaal, zijnde de toevoegingen op het Zelf.. 

2
 Zich individualiteit verbeeldend als gevolg van onwetendheid. 

3
 De vruchten van zijn handelingen. 

4
 De reflectie als de getuige of kenner wordt tezamen met het intellect (de 

weerspiegelaar) weer opgelost in puur bewustzijn. 
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jāgare’pi dhiyastūṣṇīmbhāvaḥ śuddhena bhāsyate | 

dhīvyāpārāśca cidbhāsyāścidābhāsena saṁyutāḥ || 5 || 

5. In de wakende staat wordt zelfs de stilte in de geest 

 Door puur bewustzijn verlicht. 

 Gedachten worden ook door puur bewustzijn verlicht, 

 Tezamen met de reflectie
1
 van puur bewustzijn. 

vahnitaptajalaṁ tāpayuktaṁ dehasya tāpakam | 

cidbhāsyā dhīstadābhāsayuktānyaṁ bhāsayettathā || 6 || 

6. Zoals warmte in water, verhit door vuur 

 Het lichaam kan verwarmen, 

 Zo ook verlicht het intellect, verlicht door bewustzijn, 

 Anderen
2
 met het gereflecteerde licht. 

rūpādau guṇadoṣādivikalpā buddhigāḥ kriyāḥ | 

tāḥ kriyā viṣayaiḥ sārdhaṁ bhāsayantī citirmatā || 7 || 

7. Ideeën van goed en slecht in wat waargenomen wordt 

 Zijn activiteiten van het intellect. 

 Deze activiteiten, tezamen met hun objecten, 

 Worden verlicht door puur bewustzijn. 

rūpācca guṇadoṣābhyāṁ viviktā kevalā citiḥ | 

saivānuvartate rūparasādīnāṁ vikalpane || 8 || 

8. Apart van alle zintuiglijke ervaringen als smaak  

 En de samenhangende ideeën als goed en slecht, 

 Staat het absolute, puur bewustzijn 

 Waardoor ze worden gekend. 

kśaṇe kśaṇe’nyathābhūtā dhīvikalpāścitirna tu | 

muktāsu sūtravadbuddhivikalpeṣu citistathā || 9 || 

9. Gedachten
3
 veranderen voortdurend, 

 Maar bewustzijn niet.  

 Zoals de draad in een parelsnoer, 

 Doordringt puur bewustzijn alle gedachten. 

muktābhirāvṛtaṁ sūtraṁ muktayormadhya īkśyate | 

tathā vṛttivikalpaiścitspaṣṭā madhye vikalpayoḥ || 10 || 

                                                      
1
 De getuige of kenner. 

2
 Externe objecten. 

3
 Modificaties van het intellect, mentale activiteit. 
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10. Een draad, bedekt door parels, 

 Kan tussen twee parels worden gezien. 

 Zo ook kan puur bewustzijn, bedekt door gedachten, 

 Tussen twee opeenvolgende gedachten worden gekend. 

naṣṭe pūrvavikalpe tu yāvadanyasya nodayaḥ | 

nirvikalpakacaitanyaṁ spaṣṭaṁ tāvadvibhāsate || 11 || 

11. Nadat een gedachte
1
 is opgehouden 

 En de volgende nog niet is opgerezen, 

 Schijnt onbewogen puur bewustzijn, 

 Tussenin, uit zichzelf overduidelijk. 

ekadvitrikśaṇeṣvevaṁ vikalpasya nirodhanam | 

krameṇābhyasyatāṁ yatnādbrahmānubhavakāìkśibhiḥ || 12 || 

12. Geleidelijk oplopend naar een, twee, drie tellen, 

 Moet het beteugelen van alle gedachten 

 Met inspanning beoefend worden 

 Door hen die naar de ervaring van Brahman streven. 

savikalpajīvo’yaṁ brahma tannirvikalpakam | 

ahaṁ brahmeti vākyena so’yamartho’bhidhīyate || 13 || 

13. Dit individuele Zelf
2
 wordt uiteindelijk 

 Eén met Brahman, het ongedifferentieerde,  

 Door de realisatie van "Ik ben Brahman". 

 Dat is het doel van deze verhandeling. 

savikalpakacidyo’haṁ brahmaikaṁ nirvikalpakam | 

svataḥsiddhā vikalpāste niroddhavyāḥ prayatnataḥ || 14 || 

14. Bewustzijn met gedachten ben ik
3
 

 En één met de ongedifferentieerde Brahman. 

 Daarom moeten zelfoprijzende gedachten  

 Met inspanning beteugeld worden. 

śakyaḥ sarvanirodhena samādhiryoginaṁ priyaḥ | 

tadaśaktau kśaṇaṁ ruddhvā śraddhālurbrahmatātmanaḥ || 15 || 

                                                      
1
 Modificatie van het intellect, mentale activiteit. 

2
 Het individuele Zelf (jīva) geïdentificeerd met modificaties [van het intellect], 

gedachten. 
3
 Jīva, gegriefd door identificatie met modificaties [van het intellect], gedachten. 
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15. Door [alle gedachten] te beteugelen wordt Samādhi, 

 Het uiteindelijke doel van alle yogi's, verwezenlijkt. 

 Als dat niet lukt, beteugel dan de gedachten voor één ogenblijk 

 Telkens met het vertrouwen dat jij Brahman bent. 

śraddhālurbrahmatāṁ svasya cintayedbuddhivṛttibhiḥ | 

vākyavṛttyā yathāśakti jñātvāddhābhyasyatāṁ sadā || 16 || 

16. De trouwhartige moet mediteren dat hij Brahman is 

 Met het uiterste van zijn onderscheidingsvermogen. 

 Wanneer je deze lering
1
 zo goed mogelijk begrepen hebt, 

 Contempleer dan altijd op deze waarheid.  

taccintanaṁ tatkathanamanyonyaṁ tatprabodhanam | 

etadekaparatvaṁ ca brahmābhyāsaṁ vidurbudhāḥ || 17 || 

17. Mediterend op Dat, sprekend over Dat, 

 Elkaar verlichtend met Dat, 

 Opgelost zijnde in Dat als de opperste voleinding,  

 Noemen de wijzen dit alles 'contemplatie op Brahman'. 

dehātmadhīvadbrahmātmadhīdārḍhye kṛtakṛtyatā | 

yadā tadāyaṁ mriyatāṁ mukto’sau nātra saṁśayaḥ || 18 || 

18. Wanneer de overtuiging dat Ātman het lichaam was, 

 Plaats maakt voor de twijfelloze overtuiging, 

 Van de eenheid van Ātman en Brahman, is men volmaakt. 

 Wanneer die mens sterft is hij, zonder twijfel, bevrijd. 

* * * 

 

                                                      
1
 De leer van 'Ik ben Brahman'. 
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De betekenis van de verklaring  
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Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xv. 
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Inhoud van de verzen 

 

1  Eerbetoon aan Śrī Gaṇeśa, God van wijsheid. 

2   Eerbetoon aan de Leraar. 

3  Vraag van de door kwellingen geteisterde leerling naar zelfkennis. 

4  Uiting van verlangen naar bevrijding door de leerling. 

5  Bereidwilligheid van de Leraar. 

6  Kennis van de eenzelvigheid van het individuele Zelf en het   

  Universele Zelf zoals verwoord in 'Dat zijt Gij' leidt tot bevrijding. 

7  De vragen van de leerling over het individuele Zelf en het   

  Universele Zelf. 

8  Antwoord van de Leraar dat het individuele Zelf Brahman is. 

9-10   Het kennen van de betekenis van de individuele woorden is nodig om 

  de betekenis van een zin te begrijpen.  

11  Jij bent een belichaming van bewustzijn, de getuige.  

12-14 Het stoffelijke lichaam is niet het Zelf. 

15-17 Jij bent de Ziener en niet het geziene. 

18-22 Weet: Ik ben Hem! 

23-25 Jij bent het Zelf 

26-27 Betekenis van het woord 'Gij' is bestaan, bewustzijn en   

  gelukzaligheid, de  getuige van de geest. 

28-36 Betekenis van het woord 'Dat' is bestaan, bewustzijn en    

  gelukzaligheid, de getuige van Māyā (de wereld). 

37-40 Betekenis van de combinatie van de woorden Dat en Gij.  

41  Het individuele Zelf is zonder een tweede. 

42-43 Het afwijzen van de directe betekenissen. 

44  Directe betekenis van het woord 'Gij'. 

45  Directe betekenis van het woord 'Dat'. 

46-48 Definitie en keuze van indirecte betekenis. 

49-50 Aanbevelingen voor het voortgaan op de weg naar zelfkennis. 

51-53 Bevrijding. 
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Vākyavṛtti  

De betekenis van de verklaring ‘Dat zijt Gij' 

 

|| śrī gaṇeśāya namaḥ|| 

sargasthitipralayahetumacintyaśaktiṁ viśveśvaraṁ viditaviśvamanantamūrtim 

|nirmuktabandhanamapārasukhāmburāśiṁ 

śrīvallabhaṁ vimalabodhaghanaṁ namāmi || 1|| 

Eerbetoon aan Śrī Gaṇeśa: 

1. Ik buig me voor dat pure bewustzijn, 

 Een oceaan van onbegrensde geluk, de door Śrī
1
 beminde, 

 De alwetende Heer van het universum, 

 Manifestatie van verscheidenheid zonder gebondenheid, 

 Almachtig, de oorsprong van de schepping, 

 De instandhouder en oplosser van het universum. 

yasya prasādādahameva viṣṇurmayyeva sarvaṁ parikalpitaṁ ca | 

itthaṁ vijānāmi sadātmarūpaṁ tasyāṁghripadmaṁ praṇato'smi nityam || 2|| 

2. Telkens buig ik me voor de lotusvoeten van mijn Leraar, 

 Door wiens genade ik voor altijd tot inzicht kwam  

 Dat ik de alles doordringende Eén ben
2
 

 En het gehele universum een oplegging is op Mij.
3
 

tāpatrayārkasaṁtaptaḥ kaścidudvignamānasaḥ | 

śamādisādhanairyuktaḥ sadguruṁ paripṛcchati || 3|| 

3. Verschroeid door de hitte van de drie kwellingen
4
, 

 Maar begiftigd met middelen leidend naar bevrijding
1
,  

                                                      
1
 Viṣṇu's echtgenote, beschouwd als de godin van voorspoed en schoonheid. 

2
 Viṣṇu: Zie Bṛhadrānyaka Upaniṣad. 1.4.10: "In den begin was er niets dan Brahman. 

Hij kende Zichzelf als 'Ik ben Brahman' (Ahambrahmāsmi). Uit die kennis ontsprong 

alles. Al degenen onder de goden, de wijzen en de mensen die deze kennis verkregen 

hebben, zijn Brahman zelf geworden.” 
3
 Na dit eerbetoon begint de inhoudelijke behandeling van het onderwerp. Het is in de 

vorm van een dialoog tussen een Leraar en een leerling. In de volgende twee verzen (3 

en 4) leg de leerling zijn vraag bij de Leraar neer. 
4
 Deze kwellingen zijn: 1. ‘ādhyātmika’: psychisch-fysieke kwellingen zoals angst en 

pijn; 2. ‘ādhidaivika’: kwellingen teweeggebracht door niet-menselijke wezens en 

natuurrampen; 3. ‘ādhibautika’: kwellingen teweeggebracht door soortgenoten 

(mensen). 
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 Zegt iemand tot de ware leraar, 

 [Een kenner van Brahman]: 

anāyāsena yenāsmānmuccyeyaṁ bhavabandhanāt | 

tanme saṁkṣipya bhagavankevalaṁ kṛpayā vada || 4|| 

4. Gun mij uw onuitputtelijke genade, O Heer, 

 En leg me alstublieft onomwonden uit  

 Hoe
2
 ik zonder moeite

3
 bevrijd kan worden 

 Van de gebondenheid van geboorte. 

gururuvāca | 

sādhvīte vacana-vyaktiḥ pratibhāti vadāmi te | 

idaṁ taditi vispaṣṭaṁ sāvadhānamanāḥ śṛṇu || 5|| 

5. De leraar zegt: 

 Deze bijzondere vraag
4
 van je 

 Acht ik van zeer grote waarde. 

 Ik zal hem zo helder mogelijk beantwoorden, 

 Luister met grote aandacht, het is dit
5
: 

tattvamasyādivākyotthaṁ yajjīvaparamātmanoḥ | 

tādātmyaviṣayaṁ jñānaṁ tadidaṁ muktisādhanam || 6|| 

6. De kennis van de eenzelvigheid 

 Van het individuele Zelf en het Universele Zelf, 

 Afkomstig van Vedische verklaringen zoals 'Dat zijt Gij' enz
6
. 

 Is wat bevrijding mogelijk maakt.
1
 

                                                                                                                                  
1
 Deze middelen (ook de vier vereisten genoemd) zijn: (1) onthechting (vairāgya), (2) 

onderscheid tussen het eeuwigdurende en het voorbijgaande (nityānityavastuvivekaḥ), 

(3) de zes deugden bestaande uit kalmte (śama), zelfbeheersing (dama), terug-

getrokkenheid (uparati), verdraagzaamheid (titikṣā), geloof (śraddhā), in-het-Zelf-

gevestigd-zijn (samādhāna) en (4) sterk verlangen naar de uiteindelijke bevrijding 

(mumukṣutā). Zie ook de verzen 4 t/m 9 in Aparokṣānubhūti en vers 19 in Viveka-

cūḍāmaṇi. 
2
 Zelfkennis, de directe weg naar bevrijding. 

3
 Want, zelfkennis, wanneer die daagt, maakt de mens onmiddellijk vrij zonder 

inspanning door hemzelf of door iemand anders. 
4
 Met de in vers 4 gestelde vraag heeft de leerling blijk gegeven van zijn kwalificatie, 

onuitputtelijk verlangen en vastberadenheid om het pad naar bevrijding te betreden. 
5
 Zelfkennis, de directe weg naar bevrijding. 

6
 De grote verklaringen van de Veda's (mahāvākya's) die als de voornaamste beschouwd 

worden zijn: Prajñānam Brahma ('Dit bewustzijn is Brahman'), Aitareya Up. 3.3, Ṛg 
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śiṣya uvāca | 

ko jīvaḥ kaḥ paraścātmā tādātmyaṁ vā kathaṁ tayoḥ | 

tattvamasyādivākyaṁ vā kathaṁ tatpratipādayet || 7|| 

7. De leerling zegt: 

 Wie is het individuele en wie het Universele Zelf? 

 Hoe kunnen zij één en hetzelfde zijn? 

 En hoe kunnen verklaringen als 'Dat zijt Gij' 

 Hun eenzelvigheid aantonen? 

gururuvāca | 

atra brūmaḥ samādhānaṁ ko'nyo jīvastvameva hi | 

yastvaṁ pṛcchasi māṁ ko'haṁ brahmaivāsi na saṁśayaḥ || 8|| 

8. De leraar antwoordt: 

 Ik zal je vraag beantwoorden. 

 Wie anders kan het individuele Zelf zijn 

 Dan jijzelf die mij vraagt 'Wie ben ik?'. 

 Jij bent zonder twijfel Brahman Zelf. 

śiṣya uvāca | 

padārthameva jānāmi nādyāpi bhagavansphuṭam | 

ahaṁ brahmeti vākyārthaṁ pratipadye kathaṁ vada || 9|| 

9. De leerling beklaagt zich: 

 Hoe kan ik de betekenis begrijpen  

 Van de verklaring 'Ik ben Brahman', 

 Als ik niet op klare wijze de betekenis ken 

 Van de woorden daarin, leg het mij uit, O Heer.  

gururuvāca | 

satyamāha bhavānatra vigānaṁ naiva vidyate |  

hetuḥ padārthabodho hi vākyārthāvagateriha || 10|| 

                                                                                                                                  
Veda; Aham Brahmāsmi ('Ik ben Brahman'), Bṛhadāraṇyaka Up. 1.4.10, Yajur Veda; 

Tat tvam asi ('Dat zijt Gij'), Chāndogya Up. 6.8.7, Sama Veda; en Ayam ātma Brahma 

('Deze ātman is Brahman', of 'Ik ben dit Zelf dat Brahman is'), Māṇḍūkya Up. 1.2, 

Atharva Veda. 

Er wordt gesteld dat vol begrip van één van de mahāvākya's tot onmiddellijke 

bevrijding van de banden van onwetendheid leidt. 
1
 De Leraar stelt hier de eenzelvigheid van het individuele Zelf en het Universele Zelf, 

die tot dan toe als gevolg van onwetendheid als verschillend werden beschouwd. Met 

deze instructie van de Leraar leert de leerling dat hij niets anders dan Brahman is. 
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10. De leraar antwoordt: 

 Jij sprak de waarheid, dat de kennis 

 Van de betekenis van woorden in een zin 

 Bepalend is voor het begrijpen van de betekenis van die zin. 

 Er kunnen hierover geen twee meningen bestaan. 

antaḥkaraṇatadvṛttisākṣicaitanyavigrahaḥ | 

ānandarūpaḥ satyaḥ sankiṁ nātmānaṁ prapadyase || 11|| 

11. Waarom ken je jezelf niet
1
? 

 Jij bent een belichaming van  

 Bewustzijn, bestaan en gelukzaligheid
2
, 

 De getuige van de geest
3
 en de veranderingen daarin

4
. 

satyānandasvarūpaṁ dhīsākṣiṇaṁ bodhavigraham | 

cintayātmatayā nityaṁ tyaktvā dehādigāṁ dhiyam || 12|| 

                                                      
1
 Vanaf dit vers tot vers 27 legt de Leraar de betekenis van het woord 'Gij' uit. Alleen 

door het kennen van de betekenis van dit woord kan de uitspraak 'Dat zijt Gij' worden 

begrepen waarna bevrijding onmiddellijk volgt. De indirecte betekenis van Gij is 

bestaan, bewustzijn en gelukzaligheid. 
2
 Deze drie staan voor een ondeelbare entiteit. 

3
 Geest of het interne orgaan; Zie Vivekacūḍamaṇi 93-94: "Het interne orgaan (antaḥ-

karaṇa), [hoewel enkelvoudig] heet ook manas, buddhi, ego (ahaṃkāra) en citta, 

afhankelijk van zijn modificatie en de overeenkomstige functie die het bekleedt. 

Wanneer het de functie aanneemt van voorstelling en analyse (pro’s en contra’s van 

objecten) (saṁkalpa-vikalpana) heet het manas. Buddhi is zijn eigenschap om het 

waarheidsgehalte van  objecten te bepalen (padārtha). Het heet ego (ahaṃkāra) 

wanneer het zich met het lichaam identificeert als zijn eigen Zelf. Het heet citta als het 

zich verenigt met het object van zijn verlangen (Citta vertegenwoordigt hier de 

herinneringen die in het causale vlak van het persoonlijke bewustzijn zijn opgeslagen. 

Een herinnering ontvouwt zich als de verschijning van een neiging of aanleg. Een 

ruimere betekenis van citta is het persoonlijke bewustzijn, de drager van antaḥkaraṇa)." 
4
 Verandering of modificatie: Hier wordt het gebruikt voor de betekenis van het Sanskrit 

woord vṛtti, dat afgeleid is van de wortel vṛt, ‘bestaan’. Vṛtti is dus een wijze van 

bestaan. Als we de manieren waarop iets bestaat bekijken, kunnen wij de wijzigingen, 

toestanden, werkzaamheden of functies daarvan in ogenschouw nemen. Al deze 

bijbetekenissen zijn opgesloten in de betekenis van vṛtti, dat voor wijzigingen of wijzen 

van functioneren staat. Illustratieve voorbeelden hiervan zijn: goud dat afhankelijk van 

zijn wijziging en functie armband, ring enz. wordt genoemd, en water dat zich als 

sneeuw, hagel,  zee enz. manifesteert. 
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12. Geef de misvatting van de identificatie van het Zelf  

 Met het lichaam enz.
1
 op en besef onafgebroken 

 Dat je bewustzijn, bestaan en gelukzaligheid bent, 

 De getuige van het intellect
2
. 

rūpādimānyataḥ piṇḍastato nātmā ghaṭādivat | 

viyadādimahābhūtavikāratvācca kumbhavat || 13|| 

13. Het grofstoffelijke lichaam is niet het Zelf. 

 Het bezit vorm, kleur enz. zoals een pot, 

 Ook omdat het bestaat uit modificaties van elementen 

 Zoals ether en andere elementen bij een kruik. 

anātmā yadi piṇḍo'yamuktahetubalānmataḥ | 

karāmalakavatsākṣādātmānaṁ pratipādaya || 14|| 

14. [De leerling zegt:] 

 Indien op basis van deze argumenten 

 Het stoffelijke lichaam als het niet-Zelf wordt aanvaard, 

 Toon mij dan alstublieft, het Zelf direct, 

 Als een vrucht in je handpalm. 

ghaṭadraṣṭā ghaṭādbhinnaḥ sarvathā na ghaṭo yathā | 

dehadraṣṭā tathā deho nāhamityavadhāraya || 15|| 

15. [De leraar zegt:] 

 Zoals de waarnemer van een kruik 

 In alle opzichten verschillend is van de kruik, 

 Moet je weten dat jij, de waarnemer
3
 van het lichaam, 

 Niet dat lichaam bent. 

evamindriyadṛṅnāhamindriyāṇīti niścinu | 

manobuddhistathā prāṇo nāhamityavadhāraya || 16|| 

                                                      
1
 Het lichaam, de zinnen, de geest (manas, het denkvermogen), het intellect (buddhi) en 

de levenskracht (prāṇa). 
2
 Buddhi: het is het onzuivere intellect dat zich de eenzelvigheid van het Zelf met het 

lichaam verbeeldt. Zie Vivekacūḍamaṇi 354: "Alle vormen van verbeelding als ‘jij’, ‘ik’, 

‘dit’ (tvamahamidamitīyaṁ) zijn het gevolg van onzuiverheid van het intellect 

(buddhidoṣāt)." en 360: "De ware aard van het Zelf (paramātman) is uiterst subtiel en 

kan niet worden gevat door het naar buiten gerichte (grove) denken (sthūladṛśṭya). Het 

is alleen toegankelijk voor edelmoedigen met het zuiverste intellect (buddhi) die door 

het beoefenen van samādhi een buitengewoon fijne staat hebben bereikt." 
3
 De getuige. 



VĀKYAVṚTTI  121 

 

16. Stel op dezelfde wijze ook vast dat je 

 De waarnemer van de zinnen bent en niet de zinnen zelf. 

 Wees er ook zeker van dat je noch de geest bent 

 Noch het intellect, noch de levenskracht
1
. 

saṁghāto'pi: tathā nāhamiti dṛśyavilakṣaṇam | 

draṣṭāramanumānena nipuṇaṁ sampradhāraya || 17|| 

17. Overtuig jezelf dat je ook geen combinatie bent 

 Van de stoffelijke en subtiele
2
 lichamen 

 En stel ook nauwkeurig vast door gevolgtrekking 

 Dat jij, de Ziener, verschillend bent van het geziene. 

dehendriyādayo bhāvā hānādivyāpṛtikṣamāḥ | 

yasya sannidhimātreṇa so'hamityavadhāraya || 18|| 

18. Ken jezelf als het Ene, door wiens nabijheid alleen 

 Onbezielde entiteiten
3
 als het lichaam en de zinnen 

 Kunnen functioneren door middel van 

 Instemming en verwerping
4
. 

                                                      
1
 Na het aantonen dat het stoffelijk lichaam niet het Zelf is, vraagt de Leraar de leerling 

te beseffen dat het subtiele lichaam, bestaande uit de zinnen, de geest, het intellect en de 

levenskracht, evenmin het Zelf is. 
2
 Zie Vivekacūḍamaṇi 96: "Het subtiele lichaam (de stad van de acht samenstellende 

delen, (puryaṣṭaka)) bestaat uit: (1) de groep van vijf organen van handelen (het stem-

orgaan, de handen, de benen en de organen van uitscheiding en voortplanting), (2) de 

groep van vijf organen van waarnemen (oren, ogen, huid, neus en tong), (3) de groep 

van vijf levenskrachten (prāṇa, apāna, vyāna, udāna,en samāna), (4) de vijf subtiele 

elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether), (5) de vier modificaties van het interne 

orgaan (manas, buddhi, ahaṃkāra, en citta), en (6) onwetenheid (avidyā), (7) begeerte 

(kāma) en (8) handeling (karma)." 
3
 Onbewust, inert of onbezield: entiteiten die zelf geen bewustzijn hebben en niet uit 

zichzelf kunnen functioneren. Het is de reflectie van het Zelf waardoor zij bewust lijken 

en dus kunnen functioneren. Het Zelf is altijd de ziener (getuige), puur bewustzijn en 

houdt nimmer op te bestaan. Het bestaat uit zichzelf alleen en is nimmer een werktuig 

of kenmerk. Het is daarom, werkelijk. Het ego, lichaam enz., waar het Zelf getuige van 

is, hebben uit zichzelf geen bewustzijn en danken hun bestaan aan het Zelf en hun aard 

bestaat altijd uit kenmerken. Ze zijn verder veranderlijk en vergankelijk.  
4
 Zoals in voetnoot 1 toegelicht kunnen de inerte of onbezielde entiteiten, zoals het ego, 

die zelf geen bewustzijn hebben niet uit zichzelf functioneren. Aantrekking en afstoting 

zijn voorbeelden de wijze waarop ze functioneren. 
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anāpannavikāraḥ sannayaskāntava: deva yaḥ | 

buddhyādīṁścālayetpratyak so'hamityavadhāraya || 19|| 

19. Weet: Ik ben Hem, het binnenste 

 En onveranderlijke Zelf, 

 Dat het intellect enz. tot beweging brengt, 

 Zoals een magneet een ijzeren voorwerp. 

ajaḍātmavadābhānti yatsānnidhyājjaḍā api | 

dehendriyamanaḥprāṇāḥ so'hamityavadhāraya || 20|| 

20. Weet: Ik ben Hem, door wiens nabijheid 

 Niet-bewuste entiteiten zoals het lichaam, 

 De zinnen, de geest en de levenskracht 

 Toch bewust schijnen te zijn als het Zelf
1
. 

agamanme mano'nyatra sāmprataṁ ca sthirīkṛtam | 

evaṁ yo vetti dhīvṛttiṁ so'hamityavadhāraya || 21|| 

21. Weet: Ik ben Hem, het Ene bewustzijn dat het Zelf is, 

 Dat de wijzigingen in het intellect verlicht 

 Zoals 'mijn gedachten gingen naar elders 

 Maar ze zijn nu tot rust gebracht.' 

svapnajāgarite suptiṁ bhāvābhāvau dhiyāṁ tathā | 

yo vettyavikriyaḥ sākṣātso'hamityavadhāraya || 22|| 

22. Weet: Ik ben Hem, het Ene onveranderlijke Zelf, 

 Dat direct wordt gekend, en dat 

 Het verschijnen en verdwijnen van het intellect verlicht, 

 En de drie staten van dromen, waken en slaap
2
. 

ghaṭāvabhāsako dīpo ghaṭādanyo yatheṣyate | 

dehāvabhāsako dehī tathāhaṁ bodhavigrahaḥ || 23|| 

23. Jij bent het Zelf, een belichaming van puur bewustzijn, 

 Dat het lichaam verlicht en er daarom geheel verschillend van is, 

                                                      
1
 Het is het Zelf, puur bewustzijn alleen, dat het lichaam, de zinnen, de geest en de 

levenskracht bewust schijnen te maken, zoals vuur dat een stuk ijzer heet doet lijken. 
2
  Hier wordt aangetoond dat het Zelf verschillend is van de drie staten van dromen, 

waken en slaap, en dat Het ook verschillend is van het intellect.  
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 Zoals een lamp die verschillend is 

 Van de pot die hij verlicht
1
. 

putravittādayo bhāvā yasya śeṣatayā priyāḥ | 

draṣṭā sarvapriyatamaḥ so'hamityavadhāraya || 24|| 

24. Vergewis je van het feit dat je één bent  

 Met de Ziener, het meest dierbare van alles, 

 Omwille van wie personen en dingen,  

 Zoals kinderen en weelde, dierbaar zijn.
2
 

parapremāspadatayā mā na bhūvamahaṁ sadā | 

bhūyāsamiti yo draṣṭā so'hamityavadhāraya || 25|| 

25. Vergewis je van het feit dat je één bent 

 Met de Ziener naar wie de grootste hunkering uitgaat: 

 'Mag Ik altijd het object van het meest dierbare zijn 

 En nooit ophouden te bestaan'.
3
 

yaḥ sākṣilakṣaṇo bodhastvaṁpadārthaḥ sa ucyate | 

sākṣitvamapi boddhṛtvamavikāritayātmanaḥ || 26|| 

26. Bewustzijn, dat zich als de getuige manifesteert, 

 Is wat met het woord 'Gij' wordt bedoeld. 

                                                      
1
 De lichtbron en het verlichte moeten noodzakelijkerwijze verschillend van elkaar zijn. 

Zo ook het Zelf en het niet-Zelf. 
2
 Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad: IV-v-6: “Yājñavalkya zei tegen zijn echtgenote Maitreyī: 

“Zie, niet omwille van de echtgenoot is de echtgenoot dierbaar, maar omwille van het 

Zelf is de echtgenoot dierbaar”, “niet omwille van weelde is weelde dierbaar, maar 

omwille van het Zelf is weelde dierbaar”, “niet omwille van iets is dat ding dierbaar, 

maar omwille van het Zelf is dat ding dierbaar” enz. 

Ook:
 
Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad I-iv-8: "Dit Zelf is nader dan al het andere; dierbaarder 

dan een zoon, dierbaarder dan rijkdom, dierbaarder dan wat ook. Indien een mens iets 

dierbaarder dan het Zelf noemt, zeg hem dan dat hij verliezen zal wat hem dierbaar is; 

alleen het Zelf is dierbaar. Daarom moet men over het Zelf alleen mediteren. Wie over 

het Zelf alleen mediteert zal het nooit verliezen." 
3
 De verzen 24 en 25 laten het onderscheid tussen het Zelf en niet-Zelf zien door het 

tonen dat het Zelf het meest dierbare van alles is. Andere dingen komen op de tweede 

plaats, alleen voor zover ze een doelstelling van ons dienen. 
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 Geheel vrij van veranderingen is zelfs getuige zijn
1
  

 Niets anders dan de verlichtende kracht van het Zelf. 

dehendriyamanaḥprāṇāhaṅkṛtibhyo vilakṣaṇaḥ | 

projjhitāśeśaṣaḍbhāvavikārastvaṁpadābhidhaḥ || 27|| 

27. Wat het woord 'Gij' beduidt is geheel verschillend
2
 

 Van het lichaam, de zinnen, de geest, de levenskracht en het ego
3
 

 En is absoluut vrij van de zes wijzigingen van bestaan
4
, 

 Waar alle niet-bewuste dingen aan zijn onderworpen.
5
 

tvamarthamevaṁ niścitya tadarthaṁ cintayetpunaḥ | 

atadvyāvṛttirūpeṇa sākṣādvidhimukhena ca || 28|| 

28. Nadat op deze wijze de betekenis van het woord 'Gij' is begrepen, 

 Moet men de betekenis van het woord 'Dat' nagaan, 

 Door ontkenning van dat wat anders is dan Brahman
6
 

 En ook volgens de directe bevestigende methode
1
. 

                                                      
1
 Alle dingen zijn aan de getuige opgelegd die geheel vrij van handelen is. Zoals de zon 

verlicht Hij hen. Deze verlichting wordt 'kennen' genoemd. In dit vers hebben de 

woorden 'getuige zijn' (tvaṁpadārthaḥ) en ' kennen' (boddhṛtvam) dezelfde betekenis. 
2
 Wanneer in de touw-slang metafoor het touw als verschillend van de slang wordt 

gekend, verdwijnt de misvatting dat het touw een slang is en hiermede wordt de 

onwerkelijkheid van de slang geweten. De slang is noch in het touw noch elders, dus hij 

kan niet werkelijk zijn. Op dezelfde wijze, wanneer het lichaam, de zinnen, de geest, de 

levenskracht en het ego worden ontkend en het Zelf wordt gekend als verschillend 

daarvan, wordt hun onwerkelijkheid onmiddellijk onderkend. 
3
 Het Zelf dient in deze verzen op zeer nauwkeurige wijze onderscheiden te worden van 

het niet-Zelf. Veel is dan bereikt als men doordrongen hiervan is.  
4
 De zes wijzigingen van bestaan zijn: (1) Waarneembaar bestaan, (2) Geboorte, (3) 

Groei, (4) Veranderingen ondergaan, (5) Verval, (6) Dood. 
5
 Hier eindigt het onderscheid maken tussen het Zelf en het subtiele lichaam dat met 

vers 16 was begonnen. Dit onderscheid moet zeer helder zijn alvorens men poogt de 

uitspraak 'Dat zijt Gij' te begrijpen. 
6
 In de Upaniṣads wordt deze methode van ontkenning als 'niet dit, niet dit' beschreven. 

Alleen dat wat aan Brahman werd opgelegd, en daarom onwerkelijk is, wordt ontkend. 

Een voorbeeld van de methode van negatie van wat niet Brahman is is in de 

Bṛhadāranyaka Upaniṣad aangeleverd: 

II-iii-6: “Daarom nu de beschrijving (van Brahman): 'Niet dit, niet dit'. Omdat er geen 

andere meer geschikte omschrijving is dan dit: 'Niet dit'.” 

III-ix-26: "Dit Zelf is Dat wat omschreven is als 'Niet dit, niet dit'. Het is onwaar-

neembaar omdat Het nimmer is waargenomen, niet onderhevig aan verval omdat Het 
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nirastāśeṣasaṁsāradoṣo'sthulādilakṣaṇaḥ | 

adṛśyatvādiguṇakaḥ parākṛtatamomalaḥ || 29|| 

29. Dat wat absoluut vrij is van elke smet van hergeboorten, 

 En wat (in de Upaniṣads) als 'niet grof' enz.
2
 is omschreven, 

 Wat geen aanwijsbare kenmerken
3
 heeft 

 En verheven is boven duisternis
4
 en onwetendheid

5
, 

nirastātiśayānandaḥ satyaprajñānavigrahaḥ | 

sattāsvalakṣaṇaḥ pūrṇa paramātmeti gīyate || 30|| 

30. Dat wat geen groter heerlijkheid kent dan Zichzelf, 

 De belichaming van bestaan-kennis
6
 [-puur bewustzijn], 

                                                                                                                                  
nimmer vervalt, ongebonden omdat Het nimmer gebonden is, ongeketend omdat Het 

nimmer pijn voelt en aan letsel lijdt." 

Zie ook Upadeśa Sāhasrī 18.21: "Deze oplegging (van het ego aan Brahman) wordt 

ontkend, alsof daarmee iets wordt verkregen, met de woorden 'niet dit, niet dit'. 

Bovendien is geen bevel op basis van opleggingen steekhoudend.” 
1
 Een voorbeeld van de direct bevestigende methode wordt aangeleverd door uitspra-

ken als 'Brahman is Bestaan, bewustzijn, gelukzaligheid'. Zie Taittirīya Upaniṣad 2.1 

"Hij die Brahman kent als de werkelijkheid (satya), als kennis (jñāna), als de grenzeloze 

(ananta), verborgen in de spelonk van het hart en in de hoogste hemel, Hij verkrijgt 

alles wat Hij wenst, tezamen met Brahman". 
2
 Bṛhadāranyaka Upaniṣad III-viii-8: “Het is niet grof, noch fijn, niet kort, noch lang, 

niet gloeiend (als vuur), niet hechtend (als water), zonder schaduw en duisternis, 

geurloos, smaakloos, zonder oog en oor enz.” 
3
 Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.6: "Van datgene wat niet tastbaar is, geen antecedent heeft, 

noch kleur, ogen oren, handen, voeten; van datgene wat overal prevaleert, onmeetbaar 

klein, vanzelfsprekend, onverwoestbaar, altijd levend is; van datgene wat de wijzen met 

de naam Wezensbron aanduiden." 
4
 Zie Bhagavad Gītā 8.9: "Hij, die zijn geest richt op de Almachtige, Alwetende, 

Heerser over het Al, die ook kleiner is dan het kleinste, die het Al schraagt, van 

onvoorstelbare vorm of gestalte is, stralend gelijk de zon en boven alle duisternis 

verheven." 
5
 Dit vers illustreert de ontkennende, negatieve, methode. Het volgende vers illustreert 

de bevestigende, positieve, methode. 
6
 Taittirīya Upaniṣad 2.1: "Hij die Brahman kent als de werkelijkheid (satya), als kennis 

(jñāna), als de grenzeloze (ananta), verborgen in de spelonk van het hart en in de 

hoogste hemel, Hij verkrijgt alles wat Hij wenst, tezamen met Brahman". 
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 En wat omschreven wordt als 'Bestaan'
1
 [is de betekenis van 'Dat'], 

 Het alles doordringende Wezen, bekend als het Universele Zelf. 

sarvajñatvaṁ pareśatvaṁ tathā sampūrṇaśaktitā | 

vedaiḥ samarthyate yasya tadbrahmetyavadhāraya || 31|| 

31. Weet, dat Brahman 

 Alwetend
2
, Almachtig

3
 

 En de Opperste Heer
4
 van allen is, 

 Zoals door de Veda’s verkondigd. 

yajjñānātsarvavijñānaṁ śrutiṣu pratipāditam | 

mṛdādyanekadṛṣṭāntaistadbrahmetyavadhāraya || 32|| 

32. Weet: Dát is Brahman wat in de Veda's
5
 is uitgelegd 

 Door middel van voorbeelden zoals klei
6
, 

                                                      
1
 Chāndogya Upaniṣad 6.2.1: "In den beginne was er alleen Wezen, één zonder tweede. 

Sommigen zeggen dat er niets was, hoegenaamd niets; dat alles uit niets is 

voortgekomen." 
2
 Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9 "Uit Hem die alwetend is, die de kenner is van alles, wiens 

discipline kennen is, komt deze Brahman, naam en voedsel tot bestaan." 
3
 Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8: "Geen handeling of orgaan van Hem is te vinden; noch 

gelijke noch een meerdere van Hem is gezien. Zijn grote kracht is onthuld verscheiden 

te zijn. En de werking van zijn intelligentie en kracht is natuurlijk." 
4
 Bṛhadāranyaka Upaniṣad III.viii.9: "Onder het machtige gezag van dit 

onveranderlijke, O Gargi, worden de zon en maan op hun plek gehouden; onder het 

machtige gezag van dit onveranderlijke, O Gargi, behouden hemel en aarde hun plaats; 

onder het machtige gezag van dit onveranderlijke, O Gargi, worden momenten, uren, 

dagen en nachten, maanden, seizoenen en jaren op hun betrekkelijke plaats gehouden; 

onder het machtige gezag van dit onveranderlijke, O Gargi, enz." 
5
 De Upaniṣads. 

6
 Chāndogya Upaniṣad 6.1.4 'Door een brok klei te kennen, kent ge alle dingen die van 

klei gemaakt zijn; zij verschillen als het ware in taal en in naam, daar zij geen andere 

realiteit bezitten dan hun klei.' 

6.1.5. 'Door één klompje goud te kennen, kent ge alle dingen die van goud gemaakt zijn; 

zij verschillen van elkaar als het ware in taal en naam, daar zij geen andere realiteit 

bezitten dan hun goud.' 

6.1.6: 'Door één stukje ijzer te kennen, kent ge alle dingen die van ijzer gemaakt zijn; zij 

verschillen van elkaar als het ware in taal en naam, daar zij geen andere realiteit 

bezitten dan ijzer.' 
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 En door het kennen waarvan  

 Alles wordt gekend
1
. 

yadānantyaṁ pratijñāya śrutistatsiddhaye jagau | 

tatkāryatvaṁ prapañcasya tadbrahmetyavadhāraya || 33|| 

33. Weet: Dát is Brahman, 

 Wat de Veda’s als grenzeloos
2
 stellen 

 En verwijzend naar het universum  

 Als zijn effect
3
, deze stelling staven. 

vijijñāsyatayā yacca vedānteṣu mumukṣubhiḥ | 

samarthyate'tiyatnena tadbrahmetyavadhāraya || 34|| 

34. Weet: Dát is Brahman, wat de Upaniṣads 

 Zeer zorgvuldig hebben vastgesteld
4
 

 Als het enige doelwit van de zoektocht 

 Van hen die naar bevrijding streven. 

jīvātmanā praveśaśca niyantṛtvaṁ ca tān prati | 

śrūyate yasya vedeṣu tadbrahmetyavadhāraya || 35|| 

35. Weet: Dát is Brahman, 

 Wat in elk individueel schepsel 

 Is binnengetreden
5
 en zijn bestuurder

1
 werd, 

 Zoals door de Veda's verkondigd. 

                                                      
1
 Bṛhadāranyaka Upaniṣad IV.v.6: "Maitreyi! Dit Zelf verdient het om gezien en 

gehoord te worden, erover te denken en te mediteren. Wanneer dit Zelf gezien, gehoord, 

overdacht, gekend wordt, dan wordt alles gekend." 

Zie ook Bhagavad Gītā VII,2: "Ik zal u deze wijsheid en kennis openbaren en wanneer 

ge u die hebt eigen gemaakt, blijft er verder niets te weten over. 
2
 Taittirīya Upaniṣad 2.1: "Hij die Brahman kent als de werkelijkheid (satya), als kennis 

(jñāna), als de grenzeloze (ananta), verborgen in de spelonk van het hart en in de 

hoogste hemel, Hij verkrijgt alles wat Hij wenst, tezamen met Brahman". 
3
 Taittirīya Upaniṣad 2.1 (vervolg): "Uit het Zelf kwam ether, uit ether lucht, uit lucht 

water, uit water aarde, uit aarde plantenleven, uit plantenleven voedsel, uit voedsel de 

mens." 
4
 Taittirīya Upaniṣad 2.1: "Hij die Brahman kent als de werkelijkheid (satya), als kennis 

(jñāna), als de grenzeloze (ananta), verborgen in de spelonk van het hart en in de 

hoogste hemel, Hij verkrijgt alles wat Hij wenst, tezamen met Brahman". 
5
 Chāndogya Upaniṣad 6.3.2: "Dat goddelijke wezen dacht: 'Ik zal in de drie goden 

binnengaan - in vuur, water, voedsel. Ik zal hun niet alleen leven, maar ook namen en 

vormen geven.'"  
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karmaṇāṁ phaladātṛtvaṁ yasyaiva śrūyate śrutau | 

jīvānāṁ hetukartṛtvaṁ tadbrahmetyavadhāraya || 36|| 

36. Weet, dat de Upaniṣads verkondigen dat Brahman 

 De enige Oorzaak is van alle handelingen  

 Die de individuele zielen verrichten
2
 

 En de Gever is van de vruchten daarvan
3
. 

tattvaṁpadārthau nirṇītau vākyārthaścintyate'dhunā | 

tādātmyamatra vākyārthastayoreva padārthayoḥ || 37|| 

37. De betekenis van de afzonderlijke woorden 

 'Gij' en 'Dat' is hiermede duidelijk vastgesteld. 

 Nu zal de betekenis worden behandeld van de verklaring 'Dat zijt Gij' 

 Namelijk de gelijkheid
4
 van wat met deze twee woorden wordt bedoeld

5
. 

saṁsargo vā viśiṣṭo vā vākyārtho nātra sammataḥ | 

akhaṇḍaikarasatvena vākyārtho viduṣāṁ mataḥ || 38|| 

                                                                                                                                  
Taittirīya Upaniṣad 2.6: "Hij (de Opperste Ziel) dacht: 'Ik wilde dat Ik vele was; Ik zal 

me voortplanten.' En in de hitte van zijn meditatie schiep Hij alles; alles scheppen-de, 

trad Hij alles binnen; alles binnengaande, nam  hij vorm aan, bleef evenwel vormloos; 

nam Hij grenzen aan, bleef evenwel grenzeloos; maakte Hij zich een tehuis bleef 

evenwel zonder tehuis; schiep kennis en onwetendheid; werkelijkheid, onwerke-lijkheid, 

werd alles; daarom is alles werkelijkheid." 

Zie ook Bṛhadāranyaka Upaniṣad I.iv.7. 
1
 Bṛhadāranyaka Upaniṣad III.vii.3-23: "Hij die de aarde bewoont en toch daar-binnen 

is maar de aarde kent Hem niet, wiens lichaam de aarde is en die de aarde van 

binnenuit bestuurt, is de Binnenste Bestuurder, je eigen onsterfelijke Zelf."  

In de verzen 4 t/m 23 in deze Upaniṣad is in plaats van 'aarde' respectievelijk water, 

vuur, ruimte, lucht, hemel, de zon, de kwartieren,de  maan en de sterren, ether, 

duisternis, licht, alle wezens, de neus, het spraakorgaan, het oog, de oor, de geest 

(manas), de huid, het intellect en het voortplantingsorgaan genoemd. 
2
 Brahma Sūtra 3.2.33: "Het individuele 'ik' moet het werktuig zijn, alleen op deze wijze 

werken de geschriften doelgericht". 
3
 Brahma Sūtra 3.2.38: "De vrucht van handeling komt van Hem, zoals voor de 

hand ligt." 
4
 Zie ook vers 6. Het woord Zelf (Gij) is gebruikt om de getuige van het interne orgaan 

(antaḥkaraṇa) aan te duiden, en het woord Brahman is gebruikt voor hetzelfde Zelf in 

de betekenis van de getuige van Māyā. 
5
 Beide woorden hebben op indirecte wijze Bestaan-Bewustzijn-Gelukzaligheid als 

betekenis.  



VĀKYAVṚTTI  129 

 

38. Dat waar deze verklaring
1
 op doelt, is noch verbonden met 

 Noch gekenmerkt door wat dan ook
2
.  

 De betekenis van deze verklaring 
3
 volgens de wijze is 

 Eén ondeelbaar wezen, bestaande uit gelukzaligheid alleen.  

pratyagbodho ya ābhāti so'dvayānandalakṣaṇaḥ | 

advayānandarūpaśca pratyagbodhaikalakṣaṇaḥ || 39|| 

39. Wat verschijnt als het individuele bewuste Zelf
4
  

 Is van de aard van gelukzaligheid zonder een tweede. 

 En het Ene, dat gelukzaligheid zonder een tweede is, 

 Is niet anders dan het individuele bewuste Zelf
5
. 

itthamanyonyatādātmyapratipattiryadā bhavet | 

abrahmatvaṁ tvamarthasya vyāvarteta tadaiva hi || 40|| 

                                                      
1
 'Dat zijt Gij'. 

2
 In de zin 'de tulp is wit' zijn de woorden 'tulp' en 'wit' in feite elkaars predicaat. Hier is 

het woord 'tulp' gekenmerkt door het woord 'wit'. Daarom zegt de zin dat het een witte 

tulp is, en niet blauw, rood, geel of welke kleur ook. Op dezelfde wijze is het woord 

'wit' gekenmerkt door het woord 'tulp', dat wil zeggen dat de witheid een kenmerk van 

de tulp is en niet van een steen, stof of iets anders. Op deze wijze kenmerken de 

woorden tulp en wit elkaar. Dit wordt in de tekst samsarga, of  'wederzijdse 

kwalificatie' genoemd.  

Dezelfde zin kan ook opgevat worden in de betekenis een tulp met het kenmerk van wit, 

maar niet omgekeerd. Dit is wat met viśiṣṭaḥ of 'gekenmerkt' in de tekst is omschreven. 

(Uitleg Bisweshwara). 

Zie ook Upadesa Sahasri.VI.1: "Het Zelf zelf bezit geen kenmerk zoals een arm die 

afgesneden en weggeworpen wordt. Op dezelfde wijze kan geen enkel kenmerk aan Het 

Zelf toegeschreven worden van welke overgebleven dingen ook (stoffelijke en subtiele 

lichamen en hun attributen) waardoor Het kenmerken zou kunnen hebben."  

VI.2: "Daarom zijn alle kenmerken vergelijkbaar met de afgesneden en weg geworpen 

arm omdat ze alle niet-Zelf zijn. Zo is het Zelf vrij alle kenmerken." 
3
 Ondanks het feit dat de woorden ‘Dat’ en ‘Gij’ in de verklaring ‘Dat zijt Gij’ in 

dezelfde relatie tot elkaar staan als de woorden in de in voetnoot 2 genoemde zin, zijn 

geen van de daar genoemde woordcombinaties van toepassing op de verklaring ‘Dat zijt 

Gij’. Daarom worden alleen de indirect uitgedrukte betekenissen (vers 42) van de 

woorden 'Dat' en 'Gij' als absoluut gelijk aanvaard. (Uitleg Bisweshwara). 
4
 Getuige bewustzijn in het binnenste, het Hart. 

5
 Dus, Brahman is het Zelf en het Zelf is Brahman, of met andere woorden 'Dat zijt Gij'. 
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40. [De misvatting] dat het woord 'Gij' iets anders
1
 dan Brahman betekent 

 En dat het woord 'Dat' voor iets kenbaars
2
 staat, 

 Houdt onmiddellijk op bij het vatten van 

 De gemeenschappelijke betekenis van deze twee woorden. 

Noot: De verzen 40 en 41 overlappen elkaar enigszins: De vertaling van de eerste helft 

van de eerste regel van vers 41 is in vers 40 verwerkt. 

tadarthasya pārokṣyaṁ yadyevaṁ kiṁ tataḥ śruṇu | 

pūrṇānandaikarūpeṇa pratyagbodhovatiṣṭhate || 41|| 

41. [De leerling vraagt:] Wat volgt hierop? 

 De leraar zegt: Luister:  

 Het individuele bewuste Zelf [dat alles verlicht] staat voor 

 De Ene allesdoordringende gelukzaligheid zonder een tweede
3
. 

tattvamasyādivākyaṁ ca tādātmyapratipādane | 

lakṣyau tattvaṁpadārthau dvāvupādāya pravartate || 42|| 

42. Verklaringen als 'Dat zijt Gij'
4
 enz.  

 Dienen om de eenzelvigheid te bekrachtigen 

 Van wat indirect bedoeld wordt 

 Met de twee woorden 'Gij' en 'Dat'. 

hitvā dvau śabalau vācyau vākyaṁ vākyārthabodhane | 

yathā pravartate'smābhistathā vyākhyātamādarāt || 43|| 

43. We hebben op zorgvuldige wijze uitgelegd, 

 Hoe de verklaring
5
 de twee direct uitgedrukte 

 Ogenschijnlijke betekenissen
6
 afwijst en dus, 

 Wat
7
 het werkelijk betekent, onthult. 

 

                                                      
1
 De verkeerde opvatting dat mensen vóór het dagen van juiste Kennis hebben, dat het 

Zelf er een onder vele individuen is.   
2
 De directe opvatting van Brahman is dat Hij alleen een extern bestaan buiten het Zelf 

heeft (de wereld, het universum), terwijl directe kennis 'Ik ben Brahman' is.  
3
 Dit is de hoogste kennis en het bereiken hiervan is het enige doel in dit leven. 

4
 Het is hetzelfde zuivere bewustzijn dat op indirecte wijze door de twee woorden 

uitgedrukt wordt. 
5
 'Dat zijt Gij'. 

6
 Van de woorden 'Gij' en 'Dat'. 

7
 Ondeelbaar Bestaan-Bewustzijn-Gelukzaligheid, het Zelf of Brahman. 
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ālambanatayābhāti yo'smatpratyayaśabdayoḥ | 

antaḥkaraṇasaṁbhinnabodhaḥ sa tvaṁpadābhidhaḥ || 44|| 

44. Het bewustzijn dat verbonden is  

 Met het interne orgaan en dat het object is 

 Van het idee en woord 'ik', 

 Is de directe betekenis van het woord 'Gij'
1
. 

māyopādhirjagadyoniḥ sarvajñatvādilakṣaṇaḥ | 

parokṣyaśabalaḥ satyādyātmakastatpadābhidhaḥ || 45|| 

45. Dat wat middels toegevoegde kenmerken wordt gekend, 

 De bron van het universum, omschreven als Alwetend enz., 

 Wat Māyā
2
 als zijn oplegging heeft en wiens aard bewustzijn is, 

 Is de directe (ogenschijnlijke) betekenis van 'Dat'
3
. 

pratyakparokṣataikasya sadvitīyatvapūrṇatā | 

virudhyate yatastasmāllakṣaṇā saṁpravartate || 46|| 

46. Omdat, met het oog op één en dezelfde werkelijkheid, 

 De indirect
4
 en direct

5
 gekende kenmerken tegenstrijdig zijn  

 Met die van een bestaan met een tweede en Absolute Eenheid
6
, 

 Moet voor de indirect uitgedrukte betekenis worden gekozen
7
. 

mānāntaravirodhe tu mukhyārthasya parigrahe | 

mukhyārthenāvinābhūte pratītirlakṣaṇocyate || 47|| 

47. In geval van tegenstrijdigheid met andere bewijsgronden  

 Bij het aanvaarden van de directe betekenis van een woord, 

                                                      
1
 Met andere woorden, de directe betekenis van het woord 'Gij' is de reflectie van puur 

bewustzijn op het interne orgaan, de jīva of het individu. 

2
 Zie Vivekacūḍamaṇi: 108. “Onwetendheid (avidyā), Māyā, ook het ‘ongedifferen-

tieerde’ (avyakta) genoemd, vindt zijn kracht in de opperste Heer (parameśaśakti). Het 

heeft geen begin. Het omvat de drie guṇa’s (triguṇa) en overtreft hen in hun effecten 

daar het de oorzaak ervan is. Degenen met een helder verstand kunnen zijn bestaan 

afleiden uit de effecten die het voortbrengt. Het is de schepper van het gehele universum 

(jagatsarvam).” 
3
 Īśwara, Brahman met Māyā als zijn bedekking. 

4
 Verzen 29-36 voor Brahman en 11-28 voor het Zelf (Ātman).  

5
 Vers 44 voor jīva (individu) en vers 45 voor Īśwara (universum) 

6
 De indirecte betekenis van 'Dat' als puur bewustzijn en ook de indirecte betekenis van 

'Gij' eveneens als puur bewustzijn. 
7
 Zie vers 47. 
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 Wordt de betekenis die eenduidig en uit zichzelf begrijpelijk is, 

 De indirect
1
 uitgedrukte betekenis genoemd. 

tattvamasyādivākyeṣu lakṣaṇā bhāgalakṣaṇā | 

sao'yamityādivākyasthapadayoriva nāparā || 48|| 

48. Alleen 'overeenstemming en tegenstrijdigheid'
2
 mag worden  

 Aangewend bij interpretatie van verklaringen als 'Dat zijt Gij',  

 Waarin één deel van de directe betekenis van de twee woorden  

                                                      
1
 Het proces van de bepaling van de impliciete betekenis van uitdrukkingen wordt bij 

Indiase logica lakṣaṇa genoemd. Het onderscheidt zich in drie soorten: jahal-lakṣaṇā, 

ajahal-lakṣaṇā en bhāgal-lakṣaṇā.  

Bij het eerste wordt de directe betekenis van een uitdrukking verworpen en het indirecte 

behouden. Een klassiek voorbeeld hiervan is de uitdrukking 'een dorp aan de rivier', 

waarmee in werkelijkheid een dorp aan de oever van een rivier wordt bedoeld. De 

directe betekenis 'aan de rivier' wordt verworpen omdat het dorp anders onder water zou 

lopen. 

In het tweede geval wordt zowel de directe betekenis als de indirecte behouden. Een 

klassiek voorbeeld hiervan is de uitdrukking 'het bruine galoppeert', verwijzend naar een 

bruin paard. De directe betekenis 'bruin' wordt niet verworpen, omdat het verwijst naar 

een paard dat bruin is. De indirecte betekenis van 'bruin' is een paard dat eerder als bruin 

was gekenmerkt. 

In het derde geval wordt de directe betekenis deels verworpen en deels behouden. In het 

geval van 'Dat zijt Gij' worden de tijdelijke kenmerken verworpen en de eeuwige 

kenmerken behouden.  

Van deze drie kunnen dus in het bovengenoemde geval de eerste twee als onbruikbaar 

buiten beschouwing worden gelaten en kan alleen het derde genomen worden.   

 

2
 [8] 8.96: "Overeenstemming en tegenstrijdigheid (anvayavyatireka) met betrekking tot 

woorden en hun betekenissen zijn de enige criteria waardoor de ware betekenis van het 

woord 'ik' kan worden vastgesteld." 

Toelichting: Het Zelf is altijd de getuige en houdt nimmer op te bestaan. Hij bestaat op 

zichzelf en is nimmer een kenmerk. Hij is daarom, werkelijk. Het ego enz., die door het 

Zelf (als getuige) worden waargenomen en hun bestaan aan het Zelf te danken hebben, 

bestaan altijd uit kenmerken. Daarom zijn ze onwerkelijk.  

Woorden als Zelf, Bestaan, Kennis, Gelukzaligheid, enz. betreffen Puur Bewustzijn. Ze 

zijn noch kenmerken noch verwijzen ze naar iets met kenmerken. De woorden doener, 

werktuig, genieter, dun, dik, enz. betreffen niet Puur Bewustzijn. Ze worden aan het 

Zelf opgelegd, wanneer lichaam, zinnen enz. Hem kenmerken. 

Deze werkwijze is wat genoemd wordt overeenstemming en tegenstrijdigheid met 

betrekking tot de impliciete betekenis van woorden. 
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 'Dat' en 'Gij' wordt weggelaten terwijl het andere wordt behouden. 

 Bij dergelijke gevallen zal geen andere methode baten,   

 Zoals in geval van de twee woorden 'hij' en 'dit', 

 -In zinnen als 'hij is dit' enz.- wordt een deel van de directe betekenis 

 Van elk woord weggelaten terwijl het andere wordt behouden
1
. 

ahaṁ brahmetivākyārthabodho yāvaddṛḍhībhavet | 

śamādisahitastāvadabhyasecchravaṇādikam || 49|| 

49. Men moet zo lang als nodig is doorgaan
2
 met de studie van de Veda's,  

 Het overwegen van de betekenissen daarvan en met oefeningen 

 Om de geest te beteugelen, tot de juiste betekenis van de verklaring  

 'Ik ben Brahman' helder en gevestigd is. 

śrutiyācāryaprasādena dṛḍho bodho yathā bhavet | 

nirastāśeṣasaṁsāranidānaḥ puruṣastadā || 50|| 

50. Wanneer door de genade van de Veda's
3
 en de Leraar

4
 

 Deze Kennis gevestigd wordt, 

 Heeft men de oorzaak
5
 van hergeboorten 

 Voor eeuwig tenietgedaan.  

                                                      
1
 In de zin 'hij is dit' is de directe betekenis van het woord 'hij' een persoon gekend in het 

verleden, en die van het woord 'dit' is een persoon gezien in het heden. Dit schijnt, 

daarom, een tegenstrijdigheid in te houden. Derhalve moeten we bij het interpreteren 

van de zin de weg kiezen van de methode van 'uitleg door gevolgtrekking', en moeten 

we van de directe betekenis van het woord 'hij' het idee van zijn kenmerken behorende 

tot het verleden en van 'dit' het idee van zijn kenmerken behorende tot het heden 

weglaten; dan verkrijgen we, zoals door de zin indirect wordt uitgedrukt, één 

ondeelbare persoon, zonder enige verbinding met het verleden of het heden. 

Op dezelfde wijze is in de verklaring 'Dat zijt Gij' de directe (ogenschijnlijke) betekenis 

van het woord 'Gij' gegeven in vers 44 en de directe (ogenschijnlijke) betekenis van het 

woord 'Dat' in vers 45. De verklaring 'Dat zijt Gij' vertoont een schijnbare 

tegenstrijdigheid zoals in de verklaring 'hij is dit'. Op dezelfde wijze, door voorbij te 

gaan aan het deel bestaande uit het interne orgaan en de reflectie van bewustzijn in het 

woord 'Gij', en ook door voorbij te gaan aan het deel bestaande uit Māyā en de reflectie 

van bewustzijn in het woord 'Dat', verkrijgen wij als de enige mogelijke betekenis van 

de verklaring 'Dat zijt Gij', één en Ondeelbare Entiteit die Bestaan-Bewustzijn-

Gelukzaligheid is. 
2
 Brahma sūtra 4.1.1: "Herhaling is noodzakelijk omdat de Upaniṣads de leer keer op 

keer  herhalen."  
3
 De Veda's zijn de belichaming van Brahman Zelf, zoals de Leraar. 

4
 Deze Kennis daagt niet tenzij onderwezen door een Leraar die Brahman kent. 

5
 Onwetendheid. 
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viśīrṇakāryakaraṇo bhūtasūkṣmairanāvṛtaḥ | 

vimuktakarmanigaḍaḥ sadya eva vimucyate || 51|| 

51. Zo'n mens, zijn stoffelijke en subtiele lichamen opgelost
1
, 

 Bevrijd van de subtiele elementen
2
 en 

 Verlost van de aaneenschakeling van handelingen, 

 Wordt onmiddellijk bevrijd
3
. 

prārabdhakarmavegena jīvanmukto yadā bhavet | 

kiñcitkālamanārabdhakarmabandhasya saṁkṣaye || 52|| 

52. Na opgehouden te zijn met bindende handelingen, 

 Zal de 'in dit leven bevrijde' nog een tijdje voortleven  

 Als gevolg van de dwingende kracht van de handelingen
4
 

 Die reeds vrucht begonnen af te werpen.  

                                                      
1
 Chāndogya Upaniṣad VIII.3: "De lucht heeft geen lichaam, wolken, bliksem, donder 

hebben geen lichaam; doch wanneer ze zich samenvoegen met licht en opstijgen in de 

ruimte, dan tonen zij zich in hun eigen gedaante. Evenzo gaat het met het gezegende 

Zelf; samengevoegd met licht, stijgt het op uit het lichaam en toont zich in zijn eigen 

gedaante. Hij beweegt zich in deze wereld en geniet vrouwen, rijdt in wagens, 

onderhoudt zijn vrienden, zonder zich om zijn lichaam te bekommeren: zoals een 

meester-vakman een hulp aanstelt, zo stelt het Zelf het leven aan om voor zijn lichaam 

te zorgen." 
2
 Zie Vivekacūḍamaṇi 74: "De subtiele elementen worden door onderlinge vermenging 

in bepaalde verhoudingen grof en vormen het grofstoffelijke lichaam (sthūlaśarīra). De 

essenties (tanmātrā’s) van deze [subtiele] elementen vormen de zinsobjecten (viṣaya) in 

groepen van vijf  (geluid, tast, gezicht, smaak en geur) die  het plezier (sukhāya) van de 

bewoner van het lichaam [hem die ze ervaart, (bhoktu)] dienen." 

Vanuit het individu beschouwd zijn tanmātra’s de subtiele elementen die door de 

specifieke en overeenkomstige zintuigen van kennis (jñānendriya) ervaring mogelijk 

maken. Zie ook Swami Venkatesananda’s Vasiṣṭha’s Yoga p.577 (of Yoga Vasiṣṭha 

VI.2:87:11,12) ”In de pure ruimte of leegte van bewustzijn rijst allereerst de notie van 

‘Ik ben’ op. De condensatie daarvan is bekend als buddhi of intellect en de condensatie 

daarvan is bekend als het denken (manas). Dat kent of ervaart het zuivere element van 

geluid en ook de andere elementen, de tanmātra’s. Uit deze ervaringen rijzen de diverse 

zintuigen op…”. 
3
 Er gaat geen tijd voorbij tussen het dagen van Kennis en Bevrijding. 

4
 Van vroegere geboorten (prārabdha karma). Zie Brahma Sūtra 4.1.13: "Bij de 

realisatie van 'Dat' ontstaat er non-gehechtheid en vernietiging van voorafgaande en 

daarop volgende zonden, omdat dit zo verkondigd is.", 4.1.14 "Geheel op dezelfde 

wijze, is er eveneens geen andere gehechtheid aan de andere (d.i. aan deugd). 

Bevrijding volgt zodra het lichaam wordt afgelegd.", 4.1.15 "Maar alleen die voorbijen 
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nirastātiśayānandaṁ vaiṣṇavaṁ paramaṁ padam | 

punarāvṛttirahitam kaivalyaṁ pratipadyate || 53|| 

 

53. Deze bevrijde heeft de Absolute Eenheid bereikt, 

 De grootste en ultieme heerlijkheid, 

 Die de opperste verblijfplaats van Viṣṇu wordt genoemd 

 Waarvan er geen terugkeer
1
 is. 

|| iti paramahaṁsaparivrājakācāryaśrīmacchaṅkarācāryaviracitā 

vākyavṛttiḥ samāpta || 

 

Hier eindigt de uiteenzetting 

Over de impliciete betekenis van de uitspraak  

['Dat zijt Gij'] door Śrī Śaṅkara,  

De grote Leraar en rondtrekkende
2
 Paramahaṁsa

3
.  

                                                                                                                                  
[deugden en zonden] worden vernietigd die nog niet begonnen zijn vrucht te dragen, 

want de dood is als grens gesteld voor wachten op bevrijding." 

Zie ook Vivekacūḍamaṇi 451: “Actie (karma), die vóór het dagen van kennis (jñāna)
4
 

op gang is gebracht, wordt echter niet vernietigd door díe kennis en zal dus vrucht 

dragen, net als een pijl die afgeschoten is op zijn doel.” 

453. Prārabdha karma is inderdaad zeer krachtig, zelfs voor de gerealiseerde mens, en 

kan alleen verteerd worden door de vruchten ervan te verduren. Het vuur van volmaakte 

kennis vernietigt wel de overige twee soorten karma [de reeds in het verleden opge-

bouwde (sañcita) en de nog op te bouwen (āgāmi) karma’s]. Maar geen van deze drie 

karma’s treft de kenners van Brahman die onafgebroken in eenzelvigheid met Brahman 

verblijven. Ze zijn de ongedifferentieerde Brahman zelf. 

454. Voor hem die leeft in zijn eigen Zelf als Brahman alleen, vrij van vereenzelviging 

met de bedekkingen, is het bestaan van prārabdha karma even betekenisloos als na het 

ontwaken nog belangstelling te hebben voor zaken die men gedroomd heeft." 
1
 Er is geen geboorte en dood meer. 

2
 Het is zijn natuur. Zodoende hebben mensen baat bij zijn aanwezigheid, gezelschap en 

onderricht en worden ze daarbij bevrijd. 
3
 Een mens die alle wereldse handelingen heeft verzaakt en die de onweerlegbare 

Kennis heeft dat hij niets anders is dan Brahman en dat de wereld onwerkelijk is. 
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Chāndogya-Upaniṣad  

(Sama-Veda) 

Boek zes 

Invocatie 

Spraak, ogen, oren, ledematen, leven, energie, komt mij te hulp. Deze boeken 

hebben Brahman tot onderwerp. Ik zal Brahman nooit verloochenen, noch ook 

zal Brahman mij verloochenen. Laat mij in eenheid, in verbondenheid met 

Brahman zijn. Wanneer ik één ben met Brahman, mogen dan de wetten, die 

deze boeken verkondigen, in mij leven, mogen die wetten leven. 

Hoofdstuk 8 

OM.  

Aruna's zoon, Uddálaka, zeide tot Shvetaketu: 'Mijn zoon! Ken de aard van 

slaap. Wanneer een mens slaapt, is hij verenigd met zijn eigen, zuivere Wezen. 

Wij vinden het voldoende om te zeggen dat hij slaapt, maar eigenlijk slaapt hij 

met zichzelf. 

'Een geketende vogel vliegt eerst in alle richtingen, dan pas strijkt hij neer op 

zijn stok; zo doolt de geest eerst in alle richtingen rond, dan pas strijkt hij neer 

op zijn leven; want, mijn zoon!, de geest is geketend aan het leven. 

'Ken de aard van honger en dorst. De mens krijgt honger. Water brengt zijn 

voedsel naar zijn ingewanden. Water leidt zijn voedsel, zoals de koeherder zijn 

koe, de ruiter zijn paard, de aanvoerder zijn leger. Herinner u, mijn zoon!, dat 

lichaam uit voedsel ontspruit; zou het zonder wortel kunnen ontspruiten? 

'Wat is de wortel van alles? Wat anders dan voedsel? 

'Herinner u, mijn zoon! Water is de wortel, voedsel wat eruit spruit; vuur is de 

wortel, water wat eruit spruit; op dezelfde wijze is dat Wezen de wortel, vuur 

wat eruit spruit. Alle schepselen hebben hun wortel in dat Wezen. Hij is hun 

rots, hun tehuis. 

'De mens krijgt dorst. Vuur brengt het water naar zijn slokdarm, zoals de koe-

herder zijn koe, de ruiter zijn paard, de aanvoerder zijn leger. Herinner u, mijn 

zoon! dat voedsel uit water ontspruit; zou het zonder wortel kunnen ontsprui-

ten? 

'Wat is de wortel van alles? Wat anders dan water? 

'Vuur is de wortel, water wat eruit spruit; dat Wezen is de wortel, vuur wat eruit 

spruit. Alle schepselen hebben hun wortel in dat Wezen. Hij is hun rots, hun 

tehuis. 

'Mijn zoon! Ik heb u reeds gezegd, hoe de eerste drie goden elk drievoudig wer-

den, toen zij met het lichaam in aanraking kwamen. Wanneer een mens komt te 
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sterven, verzinkt zijn spraak in zijn geest, zijn geest in zijn leven, zijn leven in 

zijn vuur, zijn vuur in het ene Wezen. 

'Dat Wezen is het zaad; al het andere slechts wat Hij tot uitdrukking brengt. Hij 

is Waarheid. Hij is Zelf. Shvetaketu! Dat zijt gij.' 

'Leg het nog eens uit, Heer!' zei Shvetaketu. 'Ik zal het uitleggen!' zei Uddálaka. 

'Mijn zoon! Bijen maken honing door de zoete sappen te verzamelen van ver-

schillende bloemen en alles in een gemeenschappelijk sap te mengen. 

'Er is niets in honing waardoor het sap van een afzonderlijke bloem herkend kan 

worden en evenzo is het met de veelsoortige schepselen die in dat Wezen ver-

zinken, in diepe slaap of in de dood. 

'Wat zij ook zijn, tijger, leeuw, wolf, beer, worm, vlieg, mug, zij worden zich 

hun afzonderlijke leven bewust wanneer zij erin geboren worden of wakker 

worden uit diepe slaap. 

'Dat Wezen is het zaad; al het andere slechts wat Hij tot uitdrukking brengt. Hij 

is Waarheid, Hij is Zelf. Shvetaketu! Dat zijt gij.' 

'Leg het nog eens uit, Heer!' zei Shvetaketu. 'Ik zal het uitleggen!' zei Uddálaka. 

'Mijn zoon! Rivieren die oostwaarts en westwaarts stromen, ontstaan uit de zee, 

keren terug tot de zee, worden de zee zelf, vergeten hun identiteit. 

'Deze schepselen weten niet dat zij ontstaan zijn uit dat Wezen of teruggekeerd 

zijn tot dat Wezen. 

'Wat ze ook zijn, tijger, leeuw, wolf, beer, worm, vlieg of mug, zij worden zich 

hun afzonderlijke leven bewust wanneer zij erin geboren worden of wakker 

worden uit de slaap. 

'Dat Wezen is het zaad; al het andere slechts wat Hij tot uitdrukking brengt. Hij 

is Waarheid. Hij is Zelf. Shvetaketu! Dat zijt gij.' 

'Leg het nog eens uit, Heer!' zei Shvetaketu. 'Ik zal het uitleggen,' zei Uddálaka. 

'Sla een kerf in de stam van een boom, dan sijpelt het sap eruit, doch de boom 

blijft leven; sla een kerf in het midden van de boom, dan sijpelt het sap eruit, 

doch de boom blijft leven; sla een kerf in de top van de boom, dan sijpelt het 

sap eruit, doch de boom blijft leven. Het Zelf, als leven, vervult de boom; deze 

tiert welig in geluk en verzamelt zijn voedsel door zijn wortels. 

'Indien het leven in de boom één tak verlaat, dan verdort die tak; indien het le-

ven een tweede tak verlaat, dan verdort die tak. Indien het leven een derde tak 

verlaat, dan verdort die tak. Wanneer het leven de hele boom verlaat, dan ver-

dort de hele boom. 

'Herinner u, mijn zoon! Het lichaam, dat beroofd wordt van het Zelf, sterft. Het 

Zelf sterft niet. 
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'Dat Wezen is het zaad; al het andere slechts wat Hij tot uitdrukking brengt. Hij 

is waarheid. Hij is Zelf. Shvetaketu! Dat zijt gij.' 

'Leg het nog eens uit, Heer!' zei Shvetaketu. 'Ik zal het uitleggen,' zei Uddálaka. 

Uddálaka vroeg zijn zoon een banyanvrucht te gaan halen. 

'Hier is hij, Heer!' zei Shvetaketu. 'Breek hem open,' zei Uddálaka. 'Ik heb hem 

opengebroken, Heer!' 'Wat zie je daar?' 

'Kleine zaadjes, Heer!' 

'Breek er één van open, mijn zoon!' 'Het is opengebroken, Heer!' 

'Wat zie je daar?' 

'Niets, Heer!' zei Shvetaketu. 

Uddálaka zeide: 'Mijn zoon! Deze grote banyanboom is uit zulk een klein zaad-

je gegroeid, dat je het niet kunt zien. Geloof in wat ik zeg, mijn zoon!' 

'Dat wezen is het zaad; al het andere slechts wat Hij tot uitdrukking brengt. Hij 

is waarheid. Hij is Zelf. Shvetaketu! Dat zijt gij!' 

'Leg het nog eens uit, Heer!' zei Shvetaketu. 'Ik zal het uitleggen,' zei Uddálaka. 

'Leg dit zout in water en kom morgenochtend bij mij,' zei Uddálaka. Shvetaketu 

deed zoals hem gezegd was. 

Uddálaka zeide: 'Breng mij het zout, dat je gisteravond in water hebt gelegd.' 

Shvetaketu keek, maar kon het niet vinden. Het zout was opgelost. 

Uddálaka vroeg zijn zoon, hoe het bovenste gedeelte van het water smaakte. 

Shvetaketu zeide: 'Het is zout.' 

Uddálaka vroeg, hoe het middelste gedeelte smaakte. Shvetaketu zeide: 'Het is 

zout.' 

Uddálaka vroeg hoe het onderste gedeelte van het water smaakte. 

Shvetaketu zeide: 'Het is zout.' 

Uddálaka zeide: 'Gooi het water weg; kom dan bij mij.' 

Shvetaketu deed zoals hem gezegd was en zeide: 'Het zout zal altijd in het water 

blijven.' 

Uddálaka zeide: 'Mijn zoon! Ofschoon je dat Wezen niet in de wereld vindt, is 

Hij daar. 

'Dat Wezen is het zaad; al het andere slechts wat Hij tot uitdrukking brengt. Hij 

is waarheid. Hij is Zelf. Shvetaketu! Dat zijt gij.' 

'Leg het nog eens uit, Heer!' zei Shvetaketu. 'Ik zal het uitleggen,' zei Uddálaka. 

'Mijn zoon! Indien een mens weggebracht zou worden uit de provincie Gandhá-

ra en geblinddoekt in een bos achtergelaten, dan zou hij zich hierheen en daar-
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heen wenden, dan zou hij schreeuwen: 'Ik ben geblinddoekt hierheen gebracht 

en men heeft mij achtergelaten!' 

'Daarop zou een goed mens hem de blinddoek af kunnen binden en zeggen: 'Ga 

in die richting; daar is Gandhára.' Van de blinddoek verlost, zou hij, indien hij 

een verstandig mens was, van dorp tot dorp de weg vragen en tenslotte in Gan-

dhára komen. Op dezelfde wijze vindt de mens die door zijn meester ingewijd 

is, zijn weg terug in zichzelf. Nadat hij in zijn lichaam is gebleven, totdat al zijn 

Karma uitgewerkt is, wordt hij verenigd met zichzelf. 

'Dat Wezen is het zaad; al het andere slechts wat Hij tot uitdrukking brengt. Hij 

is waarheid. Hij is Zelf. Shvetaketu! Dat zijt gij.' 

'Leg het nog eens uit, Heer!' zei Shvetaketu. 'Ik zal het uitleggen', zei Uddálaka. 

'Familieleden verzamelen zich rondom een zieke man en zeggen: 'Herinner je je 

mij? Herinner je je mij?' Hij herinnert zich totdat zijn spraak is opgelost in zijn 

geest, zijn geest in zijn leven, zijn leven in zijn vuur, zijn vuur in het ene We-

zen. 

'Wanneer zijn spraak is opgelost in zijn geest, zijn geest in zijn leven, zijn leven 

in zijn vuur, zijn vuur in dat ene Wezen, wat kan hij zich dan herinneren? 

'Dat Wezen is het zaad; al het andere slechts wat Hij tot uitdrukking brengt. Hij 

is de waarheid. Hij is Zelf. Shvetaketu! Dat zijt gij.' 

'Leg het nog eens uit, Heer!' zei Shvetaketu. 'Ik zal het uitleggen,' zei Uddálaka. 

'Mijn zoon! Men brengt een man, beschuldigd van diefstal, in handboeien naar 

de rechter. De rechter geeft orders om de bijl heet te maken. Indien die man de 

diefstal gepleegd heeft en het ontkent, is hij onwaar tegenover zichzelf en ter-

wijl hij niets dan die leugen heeft om zich te beschermen, grijpt hij de bijl en 

wordt gebrand. 

'Indien hij de diefstal niet gepleegd heeft, is hij waar tegenover zichzelf en, met 

waarheid als beschermer, grijpt hij de bijl en wordt niet gebrand. Hij wordt vrij-

gesproken. 

'De man die niet gebrand werd, leefde in waarheid. Herinner u dat alle zichtbare 

dingen in waarheid leven; herinner u dat Waarheid en Zelf één zijn. Shvetaketu! 

Gij zijt Dat.' 

Shvetaketu begreep wat hij zeide, ja, hij begreep wat zijn vader zeide. 

 

* * * 
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Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xvii. 
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Tattvopadeśa  
Onderricht in dát wat ís 

tattvaṃpadārthaśuddhyarthaṃ guruḥ śiṣyaṃ vaco'bravīt । 

vākye tattvamasītyatraṃ tvampadārtha vivecaya ॥ 1॥ 

1. Voor het eenduidig begrijpen van de zin ‘Dat zijt Gij'
1
, 

 Zei de Leraar de volgende woorden tot zijn leerling: 

 Onderscheid
2
 de juiste betekenis van het woord 'Gij' 

 In de aanwijzing 'tat-tvam-asi'. 

na tvaṃ deho'si dṛśyatvādupajātyādimattvataḥ । 

bhautikatvādaśuddhatvādanityattvāttathaiva ca ॥ 2॥ 

2. Het woord 'Gij' staat niet voor het lichaam, 

 Want dat is een object van waarneming, 

 Bestaande uit materie en is vergankelijk, 

 Onderworpen aan geboorte en dood enz.
3
 

adṛśyo rūpahīnastvaṃ jātihīno'pyabhautikaḥ । 

śuddhanityo'si dṛgrūpo ghaṭo yadvanna dṛgbhavet ॥ 3॥ 

3. 'Jij' bent onwaarneembaar, vormloos, ongeboren, 

 Bestaat niet uit de fysieke elementen, maar je bent zuiver en eeuwig. 

 Zoals een pot, is het lichaam een object van waarneming; 

 Jíj bent de waarnemer. 

na bhavānindriyāṇyeṣāṃ karaṇatvena yā śrutiḥ । 

prerakastvaṃ pṛthaktebhyo na kartā karaṇaṃ bhavet ॥ 4॥  

4. Jij bent niet de zintuigen, omdat zij, 

 Net als het oor, instrumenten zijn. 

 Jij bent verschillend van de zintuigen 

 En de gebruiker ervan, die geen instrument kan zijn. 

                                                      
1
 ‘Dat zijt Gij' is de vertaling van de Sanskrit uitspraak 'tat-tvam-asi' in Chāndogya 

Upaniṣad 6.8.7. Tattvopedeśa is geheel gewijd aan de ontdekking van de betekenis van 

deze uitspraak. 
2
 Het woord 'onderscheid' is hier gebruikt als de betekenis van het Sanskrit woord 'vive-

caya', met als stam 'vic', dat ook onderzoek (vicāra) kan betekenen. 
3
 In de verzen 2 t/m 13 worden de voorbijgaande en niet uit zichzelf bestaande entiteiten 

genoemd, zoals lichaam, geest, levenskrach en intellect die waargenomen worden. 
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nānaitānyekarūpastvaṃ bhinnastebhyaḥ kutaḥ śṛṇu । 

na caikendriyarūpastvaṃ sarvatrāhampratītitaḥ ॥ 5॥ 

5. Er zijn meerdere zintuigen maar 'Jíj' bent één! 

 Jij bent verschillend van de zintuigen, 

 Omdat je je niet met hen vereenzelvigt 

 En omdat jij alles als 'Ik', de kenner, ervaart.  

na teṣāṃ samudāyo'si teṣāmanyatamasya ca । 

vināśe'pyātmadhīstāvadasti syānnaivamanyathā ॥ 6॥ 

6. Jij bent niet een specifiek zintuig, 

 Noch een verzameling van de zintuigen, 

 Want bij het verlies van een zintuig 

 Blijf je jezelf onverminderd gewaar
1
. 

pratyekamapi tānyātmā naiva tatra nayaṃ śṛṇu । 

nānāsvāmikadeho'yaṃ naśyedbhinnamatāśrayaḥ ॥ 7॥ 

7. Noch kan elk van de zintuigen een Ātman
2
 zijn, 

 Want dan zou dat tot verwarring leiden, 

 Omdat het lichaam vele meesters zou hebben 

 Aan wie het moet gehoorzamen. 

nānātmābhimataṃ naiva viruddhaviṣayatvataḥ । 

svāmyaikye tu vyavasthā syādekapārthivadeśavat ॥ 8॥ 

8. Ook vanwege uiteenlopende zienswijzen 

 Is het bestaan van talrijke Ātmans onhoudbaar, 

 Zoals er voor het waarborgen van eenduidig bestuur 

 Slechts één koning kan zijn
3
. 

na manastvaṃ na vā prāṇo jaḍatvādeva caitayoḥ । 

gatamanyatra me cittamityanyatvānubhūtitaḥ ॥ 9॥ 

kṣuttṛḍbhyāṃ pīḍitaḥ prāṇo mamāyaṃ ceti bhedataḥ । 

tayordraṣṭā pṛthaktābhyāṃ ghaṭadraṣṭā ghaṭādyathā ॥ 10॥ 

                                                      
1
 Bij het verlies van een zintuig, zoals bij blindheid, is er nog altijd het ik-gewaarzijn. 

Men kan ook experimenteren door een of meerder zintuigen af te sluiten zoals het zien 

of horen, maar zelfgewaarzijn blijft altijd aanwezig., 
2
 Synoniem voor 'het Zelf', er kan slechts één ‘Zelf’ zijn. 

3
 Gedurende zijn hele leven ervaart de mens hetzelfde 'ik'. 
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9, 10. 'Jij' bent niet de geest
1
 noch de levensstroom

2
, 

 Omdat ze zonder Ātman niet kunnen bestaan
3
. 

 We kennen het verschil tussen het Zelf en de geest, 

 Als de waarnemer en de dwalende gedachten. 

 De beleving van kwellingen als honger en dorst 

 Sluit ook uit dat de levensstroom het Zelf kan zijn. 

 Derhalve is de waarnemer verschillend daarvan, 

 Zoals de ziener van een pot verschillend van de pot is. 

suptau līnāsti yā bodhe sarvaṃ vyāpnoti dehakam । 

cicchāyayā ca sambaddhā na sā buddhirbhavāndvija ॥ 11॥ 

nānārūpavatī bodhe suptau līnāticañcalā । 

yato dṛgekarūpastvaṃ pṛthaktasya prakāśakaḥ ॥ 12॥ 

11. O, Tweemaal geborene!
4
, Jij bent niet het intellect

5
 

 Dat in diepe slaap oplost [en inactief wordt] 

 En in de wakende staat het gehele lichaam doordringt 

 Door het samengaan met het bewustzijn. 

  Het uiterst onstandvastige intellect
6
 neemt in de wakende staat 

 Verschillende vormen aan en lost geheel op in diepe slaap. 

 [Dat kun Jij niet zijn], Jij bent in wezen puur bewustzijn, 

 Dat het intellect verlicht en dus verschillend ervan is. 

suptau dehādyabhāve'pi sākṣī teṣāṃ bhavānyataḥ । 

svānubhūtisvarūpatvānnānyastasyāsti bhāsakaḥ ॥ 13॥ 

13. Hoewel het lichaam en het intellect in diepe slaap opgelost zijn, 

 Ben jij, het Zelf, getuige van deze veranderingen. 

                                                      
1
 Manas of alles wat zich in het denken manifesteert. 

2
 Prāṇa, het levensbeginsel, wat de mens doet leven. 

3
 Alles waar het Zelf (Ātman) op toe kijkt is inert of onbezield. 

4
 Een mens die voor de tweede maal lichamelijk geboren is en een leraar heeft. 

Traditioneel was dit slechts weggelegd voor drie van de vier varna’s; de brahmaṇa's, de 

kşatriya's en de vaiśya's. In Śrīmad Bhāgavatam staat dat een mens tweemaal geboren 

(dvija) wordt genoemd wanneer hij nogmaals, maar dan vanuit de geest, geboren wordt 

- dit gebeurt tijdens de upanayana-ceremonie. (Kṛṣṇa legenden, Boek XI, Hoofdstuk 

XI). 
5
 Buddhi, het vermogen tot onderscheid. 

6
 Buddhi, of intellect, is inert (onbezield, kan niet uit zichzelf bestaan), veranderlijk en 

soms niet bestaand (in diepe slaap) daarom kan het niet het Zelf zijn. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Varna_(kaste)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brahmaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kshattriya
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaishya
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 Er is niets dat het Zelf kan verlichten, omdat 

 Door zijn wonderlijke natuur het Zelf de ervaring van zichzelf is. 

pramāṇaṃ bodhayantaṃ taṃ bodhaṃ mānena ye janāḥ । 

bubhutsyante ta edhobhirdagdhuṃ vāñchanti pāvakam ॥ 14॥ 

14. Zij die dát, wat de middelen van kennis
1
 verlicht,  

 Door gebruik van dezelfde middelen wensen te kennen, 

 Lijken op degenen die met brandhout 

 Een vuur willen aansteken
2
.  

viśvamātmānubhavati tenāsau nānubhūyate । 

viśvaṃ prakāśayatyātmā tenāsau na prakāśyate ॥ 15॥ 

15. Het Zelf ervaart de wereld, 

 De wereld ervaart het Zelf niet. 

 Zo ook verlicht het Zelf de wereld, 

 Maar het Zelf wordt niet door de wereld verlicht. 

īdṛśaṃ tādṛśaṃ naitanna parokṣaṃ sadeva yat । 

tadbrahma tvaṃ na dehādidṛśyarūpo'si sarvadṛk ॥ 16॥ 

16. Jij bent dát Brahman dat onaanwijsbaar is 

 En niet iets dat aanwijsbaar en geen kenner is 

 En dat de eeuwige waarheid is. 

 De ziener van alles kan door niets anders
3
 worden gezien.  

idaṃtvenaiva yadbhāti sarvaṃ tacca niṣidhyate । 

avācyatattvamanidaṃ na vedyaṃ svaprakāśataḥ ॥ 17॥ 

17. Wat gezien wordt als 'dit'
4
, wordt afgewezen als het niet-Zelf

5
, 

 Omdat het Zelf de kenner van alles is en dus niet 'dit' kan zijn. 

                                                      
1
 Zoals de zintuigen en het denkvermogen (manas) die inert zijn. 

2
 Vuur kan hout verbranden maar hout kan uit zichzelf geen vuur maken. 

3
 Zoals lichaam, zintuigen enz. 

4
 Als iets anders dan mijzelf. 

5
 In de Upaniṣads wordt deze methode van ontkenning als 'niet dit, niet dit' beschreven. 

Alleen dat wat aan Brahman werd opgelegd, en daarom onwerkelijk is, wordt ontkend. 

Een voorbeeld van de methode van negatie van wat niet Brahman is,  is in de volgende 

uitspraken van Bṛhadāranyaka Upaniṣad aangeleverd: 

II-iii-6: Daarom nu de beschrijving (van Brahman): 'Niet dit, niet dit'. Omdat er geen 

andere meer geschikte omschrijving is dan dit: 'Niet dit'. 
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 Zijn natuur kan niet verwoord worden omdat Het zelfstralend is, 

 Noch kan Het [via middelen] worden gekend. 

satyaṃ jñānamanantaṃ ca brahmalakṣaṇamucyate । 

satyatvājjñānarūpatvādanantatvāttvameva hi ॥ 18॥ 

18. Gezegd wordt dat de natuur van Brahman 

 Waarheid, Kennis en Oneindigheid is
1
. 

 Ook jij bent van dezelfde natuur van 

 Waarheid, Kennis en Oneindigheid.  

sati dehādyupādhau syājjīvastasya niyāmakaḥ । 

īśvaraḥ śaktyupādhitvāddvyorbādhe svayamprabhaḥ ॥ 19॥ 

19. Met het lichaam als oplegging
2
 is het individu

3
 de beheerder, 

 Met Māyā als oplegging is Īśvara
4
 de beheerder. 

 Wanneer beide opleggingen worden verwijderd, 

 Blijft alleen het uit zichzelf stralende Zelf over
5
.  

                                                                                                                                  
III-ix-26: "Dit Zelf is Dat wat omschreven is als 'Niet dit, niet dit'. Het is onwaarneem-

baar omdat Het nimmer is waargenomen, niet onderhevig aan verval omdat Het nim-

mer vervalt, ongebonden omdat Het nimmer gebonden is, ongeketend omdat Het nim-

mer pijn voelt en aan letsel lijdt." 

Zie ook Upadeśa Sāhasrī 18.21: "Deze oplegging (van het ego aan Brahman) wordt 

ontkend, alsof daarmee iets wordt verkregen, met de woorden 'niet dit, niet dit'. Boven-

dien is geen bevel op basis van opleggingen steekhoudend.” 
1
 Taittirīya Upaniṣad 2.1.1. ”atyaṁ jñānam anantaṁ brahma" 

2
 Upādhi's zoals de vijf sluiers (waar het lichaam er een van is), de drie lichamen en de 

drie staten. 
3
 De Jīva.  

4
 De Heer van het universum. 

5
 Zie Vivekacūḍāmaṇi 241-243. 241-244: “Verklaringen in geschriften zoals ‘Dat zijt 

gij’ (tat tvam asi) openbaren steeds de absolute eenzelvigheid van Brahman (of Īśvara, 

de Heer), aangeduid met ‘Dat’, en het individu (jīva), aangeduid met ‘gij’. Deze eenzel-

vigheid wordt echter niet aangetoond met de letterlijke betekenis van ‘Dat’ en ‘gij’. 

Want beide zijn niet-bestaande bedekkingen (upādhikalpito) als gevolg van Māyā, de 

oorzaak en het gevolg van niet-bestaande verschijningen. De letterlijke betekenis van 

‘Dat’ is de Māyā van Īśvara (de Heer, God, de schepper) die de oorzaak is van het 

universum. De letterlijke betekenis van ‘gij’ wijst naar de vijf sluiers van het individu 

(jīva). Hun eigenschappen zijn tegengesteld, zoals de zon en de vuurvlieg, de koning en 

zijn dienaar, de oceaan en de bron, of de berg Meru en het atoom. Dus, er kan geen 

sprake zijn van eenzelvigheid tussen Brahman en het individu in de letterlijke betekenis 
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apekṣyate'khilairmānairna yanmānamapekṣate । 

vedavākyaṃ pramāṇaṃ tadbrahmātmāvagatau matam ॥ 20॥ 

20.  De Veda’s die op andere middelen van kennis voorafgaan, 

 En die zulke andere middelen niet nodig hebben, 

 Zijn met geopenbaarde uitspraken voor kennisverwerving 

 De enige bronnen voor directe zelfrealisatie
1
. 

ato hi tattvamasyādivedavākyaṃ pramāṇataḥ । 

brahmaṇo'sti yayā yuktyā sāsmābhiḥ samprakīrtyate ॥ 21॥ 

21. Derhalve verklaren wij dat de redenerende werkwijze 

 Waarmee de betekenis van grote uitspraken 

 Zoals 'Dat zijt Gij' (tat-tvam-asi), wordt uitgelegd, 

 Als bewijs van het bestaan van Brahman wordt beschouwd. 

śodhite tvampadārthe hi tattvamasyādi cintitam । 

sambhavennānyathā tasmācchodhanaṃ kṛtamāditaḥ ॥ 22॥ 

22. Na onderzoek in het begin  

 Naar de betekenis van het woord 'Gij', 

 Dient het onderzoek naar de zin 'Dat zijt Gij' 

 Te worden voltooid.
2
 

dehendriyādidharmānyaḥ svātmanyāropayanmṛṣā ।  

kartṛtvādyabhimānī ca vācyārthastvaṃpadasya saḥ ॥ 23॥ 

23. Wie kenmerken als lichaam en zintuigen 

 Ten onrechte aan het Zelf toekent, 

 Beschouwt zichzelf als de doener en de ervaarder 

 En wordt met de directe betekenis van 'Gij' aangeduid. 

                                                                                                                                  
van ‘Dat’ en ‘gij’. Dit is niet de manier waarop de geschriften eenzelvigheid postuleren. 

Wanneer deze bedekkingen (upādhi’s), respectievelijk Īśvara en jīva, worden verwijderd 

blijven noch God noch individu over. Als je een koning zijn koninkrijk afneemt en een 

krijger zijn wapens, is er noch een koning, noch een soldaat.” 
1
 Met dit vers wordt de autoriteit van de Veda's gevestigd als voorwaarde waarna 

onderzoek naar de betekenis van de verklaringen daarin gestart. 
2
 Er wordt gesteld dat de eerste stap in deze werkwijze onderzoek naar de mogelijke 

betekenissen van het woord 'Gij' is. Daarna volgt onderzoek naar de betekenis van de 

zin ‘Dat zijt Gij’. 
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dehendriyādisākṣī yastebhyo bhāti vilakṣaṇaḥ । 

svayaṃ bodhasvarūpatvāllakṣyārthastvaṃpadasya saḥ ॥ 24॥ 

24. Wie getuige is van het lichaam en de zinnen 

 En derhalve verschillend is van hen, 

 Wordt vanwege zijn zelfbewuste natuur
1
, 

 Met de indirecte betekenis van 'Gij' aangeduid. 

vedāntavākyasaṃvedyaviśvātītākṣarādvayam । 

viśuddhaṃ yastvasaṃvedyaṃ lakṣyārthastatpadasya saḥ ॥ 25॥ 

25. De indirecte betekenis van het woord 'Dat', 

 Wijst volgens de passages in de Upaniṣads, 

 Naar wat non-duaal, onvergankelijk, onbesmet, 

 Voorbij alle begrenzingen en zelfbewust is
2
. 

sāmānādhikaraṇyaṃ hi padayostattvamordvayoḥ । 

sambandhastena vedāntairbrahmaikyaṃ pratipādyate ॥ 26॥ 

26. De beide woorden ‘Dat’ (tat) en ‘Gij’ (tvam)  

 Komen grammaticaal met elkaar overeen, 

 Waarmee door Vedānta de eenheid van 

 Brahman en Ātman is aangetoond.
 3
 

bhinnapravṛttihetutve padayorekavastuni । 

vṛttitvaṃ yattathaivaikyaṃ vibhaktyantakayostayoḥ ॥ 27॥ 

sāmānādhikaraṇyaṃ tatsampradāyibhirīritam । 

tathā padārthayoreva viśeṣaṇaviśeṣyatā ॥ 28॥ 

27, 28. Ofschoon de twee woorden als verschillend worden gekend 

 Betreffen zij één ondeelbare eenheid
4
 

 En daarom worden ze grammaticaal  

 Op gelijke wijze vervoegd. 

Hiermede werd aangetoond dat tussen de twee woorden  

                                                      
1
 Één, ondeelbaar en eeuwig. 

2
 Hier wordt de indirecte betekenis van 'Dat' uitgelegd. De directe betekenis hiervan, de 

wereld, zoals vers 23 voor 'Gij', wordt hier kennelijk overgeslagen. 
3
 Dit vers maakt duidelijk dat de indirecte betekenissen van zowel ‘Dat’ (tat) en ‘Gij’ 

(tvam) hetzelfde is (zie vers 24 en 25). Dit wordt in vers 27 verder uitgewerkt. 
4
 Zoals bij 'witte koe', het woord 'wit' functioneert als de aanwijzer van kleur, en het 

woord 'koe' functioneert als de aanwijzer van soort. 
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 De relatie van bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord bestaat. 

 Deze grammaticale overeenkomst werd vastgesteld  

 Door de hoeders van de traditie. 

ayaṃ saḥ so'yamitivatsambandho bhavati dvayoḥ । 

pratyaktvaṃ sadvitīyatvaṃ parokṣatvaṃ ca pūrṇatā ॥ 29॥ 

parasparaviruddhaṃ syāttato bhavati lakṣaṇā । 

lakṣyalakṣaṇasambandhaḥ padārthapratyagātmanoḥ ॥ 30॥ 

29, 30. De uitspraken 'Hij' is 'dit', en 'dit' is 'Hij'
1
 

Houden een relatie tussen beide begrippen in. 

De directe betekenissen leiden tot contradictie en dualiteit
2
. 

De indirecte betekenissen zijn dezelfde ondeelbare Eenheid
3
. 

Daar de directe betekenis van deze twee woorden 

Tegenstrijdig met elkaar zijn, 

Is alleen de indirecte betekenis van deze woorden, 

Die naar het ondeelbare innerlijke Zelf wijst, geldig. 

mānāntaroparodhācca mukhyārthasyāparigrahe । 

mukhyārthasyāvinābhūte pravṛttirlakṣaṇocyate ॥ 31॥ 

31. Wanneer de directe betekenis van een woord irreëel is 

 Doordat het inconsistente informatie bevat, 

 Wordt de indirecte betekenis aanvaard 

 Zonder de directe betekenis volledig te verwerpen.
4
 

trividhā lakṣaṇā jñeyā jahatyajahatī tathā । 

anyobhayātmikā jñeyā tatrādyā naiva sambhavet ॥ 32॥ 

                                                      
1
 Met 'Hij' wordt Īśvara, de Heer van het universum, en met 'Dit' de Jīva, of het individu 

bedoeld. De directe betekenissen van ‘Hij’ en ‘dit’ zijn dus verschillend. 
2
 In letterlijke betekenissen kunnen het individu, of 'ik' en de Heer van het universum 

niet aan elkaar gelijk zijn. 
3
 Wanneer echter voorbij wordt gegaan aan de directe betekenissen van de woorden Hij 

en Dit, blijft er alleen de ondeelbaar bestaansgrond van over, zijnde de bedoelde 

betekenis van de woorden, het Zelf of Brahman. Zie Vivekacūḍāmaṇi 241-243, of 

voetnoot 5 van vers 19. 
4
 Dit wordt in het volgende vers nader uitgelegd. 
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32. De 'bedoelde'
1
 betekenis

2
 wordt op drie wijzen bepaald door: 

 Gehele verwerping van de directe betekenis,  

 Gedeeltelijke verwerping van de directe betekenis,  

 En deels verwerping en deels behoud van de directe betekenis. 

 De eerste soort is bij 'Dat zijt Gij' niet relevant
3
. 

vācyārthamakhilaṃ tyaktvā vṛttiḥ syādyā tadanvite । 

gaṅgāyāṃ ghoṣa itivajjahatī lakṣaṇā hi sā ॥ 33॥ 

33. Wanneer de directe betekenis geheel wordt verworpen 

 Kan de indirecte betekenis uit de context worden afgeleid. 

 Zoals bij 'een dorp aan de rivier' volgens de context 

 'Dorp aan de oever' wordt bedoeld. Dit is de eerste soort. 

vācyārthasyaikadeśasya prakṛte tyāga iṣyate । 

jahatī sambhavennaiva sampradāyavirodhataḥ ॥ 34॥ 

34. In de uitspraak tat-twam-asi is de verwerping alleen  

 Van een deel van de directe betekenis
4
 wenselijk. 

                                                      
1
 Bedoelde, ook wel 'impliciete' genoemd, is de indirecte betekenis waar men op zoek 

naar is. 
2
 Het proces van de bepaling van de bedoelde (of impliciete) betekenis van 

uitdrukkingen wordt bij Indiase logica lakṣaṇa genoemd. Het onderscheidt zich in drie 

soorten: jahal-lakṣaṇā, ajahal-lakṣaṇā en bhāgal-lakṣaṇā.  

Bij het eerste wordt de directe betekenis van een uitdrukking verworpen en het indirecte 

behouden. Een klassiek voorbeeld hiervan is de uitdrukking 'een dorp aan de rivier', 

waarmee in werkelijkheid een dorp aan de oever van een rivier wordt bedoeld. De 

directe betekenis 'aan de rivier' wordt verworpen omdat het dorp anders onder water zou 

lopen. 

In het tweede geval wordt zowel de directe betekenis als de indirecte behouden. Een 

klassiek voorbeeld hiervan is de uitdrukking 'het bruine galoppeert', verwijzend naar een 

bruin paard. De directe betekenis 'bruin' wordt niet verworpen, omdat het verwijst naar 

een paard dat bruin is. De indirecte betekenis van 'bruin' is een paard dat eerder als bruin 

was gekenmerkt. 

In het derde geval wordt de directe betekenis deels verworpen en deels behouden. In het 

geval van 'Dat zijt Gij' worden de tijdelijke kenmerken verworpen en de eeuwige 

kenmerken behouden.  

Van deze drie kunnen dus in het bovengenoemde geval de eerste twee als onbruikbaar 

buiten beschouwing worden gelaten en kan alleen het derde genomen worden. 
3
 Omdat de directe betekenissen tegenstrijdig zijn. 

4
 Alleen de opleggingen (upādhi's) aan tat en tvam dienen te worden afgewezen. 
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 Op grond van de autoriteit van de geschriften
1
 

 Komt dit niet overeen met de eerste manier van betekenis bepalen. 

vācyārthamaparityajya vṛttiranyārthake tu yā । 

kathiteyamajahatī śoṇo'yaṃ dhāvatītivat ॥ 35॥ 

35. De tweede soort is het geval wanneer 

 Zonder de directe betekenis te verwerpen  

 Enige aanvullende betekenis wordt toegevoegd,  

 Zoals in de zin 'Het bruine galoppeert'
2
. 

na sambhavati sāpyatra vācyārthe'tivirodhataḥ । 

virodhāṃśaparityāgo dṛśyate prakṛte yataḥ ॥ 36॥ 

36. Ook in dit geval is de bedoelde betekenis niet de directe betekenis 

 Want dat zou niet begrepen worden. 

 De uitdrukking is ten dele betekenisvol aangezien ‘bruin’ 

 Van toepassing is op een paard dat wordt bedoeld. 

vācyārthasyaikadeśaṃ ca parityajyaikadeśakam । 

yā bodhayati sā jñeyā tṛtīyā bhāgalakṣaṇā ॥ 37॥ 

37. Wanneer de directe betekenis deels wordt verworpen 

 En voor een deel behouden, 

 Wordt dat de derde soort bedoelde betekenis, 

 [Ofwel bhāgalakṣaṇā genoemd].  

so'yaṃ vipra idaṃ vākyaṃ bodhayatyāditastathā । 

tatkālatvaviśiṣṭaṃ ca tathaitatkālasaṃyutam ॥ 38॥ 

atastayorviruddhaṃ tattatkālatvādidharmakam । 

tyaktvā vākyaṃ yathā viprapiṇḍaṃ bodhayatīritam ॥ 39॥ 

38, 39. De uitspraak 'Het ís hem, de wijze', 

 Wijst naar dezelfde persoon 

 Die in het verleden was gekend 

 En nu ook wordt herkend.  

 Zoals bij het negeren van de tegenstrijdige kenmerken 

                                                      
1
 De traditie beschouwt deze eerste soort van impliciete betekenis, welke in vers  33 en 

34 wordt besproken, als ontoereikend voor de realisatie van ‘Dat zijt Gij’. 
2
 Hier duidt 'bruin' de kleur aan, zijnde een kwaliteit die niet zonder een substantie kan 

bestaan. Hier wordt een paard als substantie toegevoegd om de betekenis van de zin 'de 

bruine galoppeert' te begrijpen. 
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 Van vroeger en nu dezelfde persoon wordt herkend
1
, 

 Zo ook dient de contextuele betekenis van 

 De uitspraak 'Dat zijt Gij' te worden gekend
2
.  

tathaiva prakṛte tattvamasītyatra śrutau śṛṇu । 

pratyaktvādīnparityajya jīvadharmāṃstvamaḥpadāt ॥ 40॥ 

sarvajñatvaparokṣādīnparityajya tataḥpadāt । 

śuddhaṃ kūṭasthamadvaitaṃ bodhayatyādarātparam ॥ 41॥ 

40-41. Wanneer het woord 'Gij' ontdaan wordt 

 Van alle noties zoals het innerlijke Zelf  

 En ook het woord 'Dat' van ideeën als  

 Alwetendheid en onkenbaarheid, 

 Toont de uitspraak 'Dat zijt Gij' op zinvolle wijze 

 De eenheid van waar de woorden 'Gij' en 'Dat' voor staan: 

 De zuivere onveranderlijke, opperste Brahman,  

 Eén zonder tweede
3
.  

tattvamoḥ padayoraikyameva tattvamasītyalam । 

itthamaikyāvabodhena samyagjñānaṃ dṛḍhaṃ nayaiḥ ॥ 42॥ 

42. Aldus wordt met de uitspraak 'Dat zijt Gij' 

 De eenheid van 'Dat' en 'Gij' gerealiseerd. 

 Zo vestigen de wijzen zich in ware kennis 

 Door het gewaarzijn van deze eenheid. 

ahaṃ brahmeti vijñānaṃ yasya śokaṃ taratyasau । 

ātmā prakāśamāno'pi mahāvākyaistathaikatā ॥ 43॥ 

tattvamorbodhyate'thāpi paurvāparyānusārataḥ । 

tathāpi śakyate naiva śrīguroḥ karuṇāṃ vinā ॥ 44॥ 

                                                      
1
 Door voorbij te gaan aan uiterlijke kenmerken zoals het fysieke voorkomen en 

kleding. 
2
 Zie het volgende vers. 

3
 Dit vers stelt dat zelfs de minste notie over de kwaliteiten die de woorden 'Dat' en 'Gij' 

vertegenwoordigen, een belemmering vormt om de eenheid die deze woorden 

verwoorden te realiseren. Begrippen als eeuwig, alomvattend, oneindig, onkenbaar enz. 

hebben immers alleen betekenis door illusoire ideeën als voorbijgaand, beperkt, 

begrensd, wereldse kennis enz. 
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43-44.  Ook al wordt het zelfstralende Zelf  

 En de eenheid tussen de woorden 'Dat' en 'Gij', 

 Behorende tot de grote uitspraken,  

 Naar de vroegere en de nog komende opvattingen 

 [In de Upaniṣads] onderwezen, 

 Dan nog kan de betekenis niet worden gekend  

 Door hen die zich wijs achten 

 Zonder de genade van een leermeester.  

aparokṣayituṃ loke mūḍhaiḥ paṇḍitamānibhiḥ । 

antaḥkaraṇasaṃśuddhau svayaṃ jñānaṃ prakāśate ॥ 45॥ 

vedavākyairataḥ kiṃ syādguruṇeti na sāmpratam । 

45-46a. Het is niet juist te denken 

 Waar een leermeester voor zou dienen, 

 Daar de kennis van de Upaniṣads toch 

 Uit zichzelf in de pure geest zou opdagen.  

ācāryavānpuruṣo hi vedetyevaṃ śrutirjagau ॥ 46॥ 

anādāviha saṃsāre bodhako gurureva hi । 

46b-47a. Want de Veda’s hebben verklaard dat alleen een persoon 

 Die een leermeester heeft, kent [het Zelf]
1
. 

 Weet dus dat de leermeester de enige verkondiger 

 Van kennis in deze beginloze wereld is. 

ato brahmātmavastvaikyaṃ jñātvā dṛśyamasattayā ॥ 47॥ 

advaite brahmaṇi stheyaṃ pratyagbrahmātmanā sadā । 

tatpratyakṣātparijñātamadvaitabrahmacidghanam ॥ 48॥ 

47b-48. Dus, de eenheid van Brahman en het Zelf kennende 

 En rekening houdend met de onwerkelijkheid van de wereld,  

 Dient men zich voor altijd in Brahman te vestigen, 

 Die niet verschillend is van je eigen Zelf. 

 De non-duale Brahman van de natuur van bewustzijn 

 Wordt dan onmiddellijk gekend. 

pratipādyaṃ tadevātra vedāntairna dvayaṃ jaḍam । 

sukharūpaṃ cidadvaitaṃ duḥkharūpamasajjaḍam ॥ 49॥ 

                                                      
1
 Chāndogya Upaniṣad 6:14:2, ´Hij die een leraar heeft, weet´. 
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49. De Upaniṣads onderwijzen dit, 

 Maar niet de duale wereld. 

 Bewustzijn is non-duaal en gelukzalig van natuur, 

 Terwijl het inerte, het onwerkelijke, van nature ellende is. 

vedāntaistaddvayaṃ samyaṅnirṇītaṃ vastuto nayāt । 

advaitameva satyaṃ tvaṃ viddhi dvaitamasatsadā ॥ 50॥ 

50. Op overtuigende wijze hebben de Upaniṣads  

 Volstrekt onderscheid gemaakt tussen deze twee. 

 Weet dus dat alleen non-dualiteit de werkelijkheid  

 En de duale manifestatie onwerkelijkheid is. 

śuddhe kathamaśuddhaḥ syāddṛśyaṃ māyāmayaṃ tataḥ । 

śuktau rūpyaṃ mṛṣā yadvattathā viśvaṃ parātmani ॥ 51॥ 

51. Hoe zou immers iets onzuivers in het zuivere kunnen bestaan? 

 Weet dus dat het waarnemen van dualiteit onwetendheid is. 

 Precies zoals parelmoer zich als zilver voordoet, 

 Zo ook verschijnt de wereld in het opperste Zelf. 

vidyate na svataḥ sattvaṃ nāsataḥ sattvamasti vā । 

bādhyatvānnaiva saddvaitaṃ nāsatpratyakṣabhānataḥ ॥ 52॥ 

52. Onwetendheid bestaat noch uit zichzelf  

 Noch uit iets anders
1
. 

 Terwijl de wereld, van de aard van dualiteit, niet werkelijk is, 

 Is die evenmin onwerkelijk daar hij waargenomen wordt.  

sadasanna viruddhatvādato'nirvācyameva tat । 

yaḥ pūrvameka evāsītsṛṣṭvā paścādidaṃ jagat ॥ 53॥ 

53. Hij kan ook niet zowel werkelijk als onwerkelijk zijn 

 Omdat deze tegenstrijdig zijn.  

 Het is dus iets voorbij definieerbaarheid
2
.  

 Dat wat vóór de schepping één zonder een tweede was, 

 Manifesteerde zich als de wereld.  

praviṣṭo jīvarūpeṇa sa evātmā bhavānparaḥ । 

saccidānanda eva tvaṃ vismṛtyātmatayā param ॥ 54॥ 

                                                      
1
 Śaṅkara definieert hier onwetendheid. 

2
 Dus in Advaita is onwetendheid niet afwezig, maar alleen onwerkelijk. 
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54. Het trad binnen in het lichaam als het individu
1
, 

 Het is het opperste Zelf dat jij bent. 

 Jij ben van nature Bestaan, Bewustzijn en Gelukzaligheid. 

 Je vergat je ware natuur van het opperste Zelf en werd een individu. 

jīvabhāvamanuprāptaḥ sa evātmāsi bodhataḥ । 

advayānandacinmātraḥ śuddhaḥ sāmrājyamāgataḥ ॥ 55॥ 

55. Ondanks je individuele vorm, dankzij Kennis, 

 Ben jij alléén dat Zelf, dat non-duaal, gelukzalig, 

 Puur bewustzijn en zuiver is. 

 Jij hebt het rijk van onsterfelijkheid bereikt. 

kartṛtvādīni yānyāsaṃstvayi brahmādvaye pare । 

tānīdānīṃ vicārya tvaṃ kiṃsvarūpāṇi vastutaḥ ॥ 56॥ 

56. Laten we nu de werkelijke natuur onderzoeken  

Van de kwaliteiten als de ‘doener’ enz.  

Die aan werden toegekend aan jouw Zelf, 

Dat voorbij alle manifestaties, en het opperste Brahman is. 

atraiva śṛṇu vṛttāntamapūrvaṃ śrutibhāṣitam । 

kaścidgāndhāradeśīyo mahāratnavibhūṣitaḥ ॥ 57॥ 

57. Luister nu in dit verband naar een nieuwe weergave  

 Van een verhaal uit de geopenbaarde geschriften
2
. 

 Er was eens een man uit de regio Gāndharā 

 Die zich met grote juwelen had opgesierd. 

svagṛhe svāṅgaṇe suptaḥ pramattaḥ sankadācana । 

rātrau cauraḥ samāgatya bhūṣaṇānāṃ pralobhitaḥ ॥ 58॥ 

58. Op een dag viel hij bedwelmd in slaap, 

 Op het erf van zijn eigen huis. 

 Aangetrokken door de juwelen 

 Kwamen er die nacht dieven. 

baddhvā deśāntaraṃ caurairnītaḥ sangahane vane । 

bhūṣaṇānyapahṛtyāpi baddhākṣakarapādakaḥ ॥ 59॥ 

                                                      
1
 Jīva.  

2
 Genoemd in Chāndogya Upaniṣad 6.14.1-3 tijdens de uitleg van tat-tvam-asi aan 

Śvetaketu. 



156                                      

 

59. De rovers ontvoerden hem naar een ander land 

 En brachten hem naar een donker woud. 

 Ze beroofden hem van zijn juwelen, 

 Blinddoekten hem en bonden zijn handen en voeten vast. 

nikṣipto vipine'tīva kuśakaṇṭakavṛścikaiḥ । 

vyālavyāghrādibhiścaiva saṅkule tarusaṅkaṭe ॥ 60॥ 

60. Hij werd achtergelaten in een ondoordringbaar bos 

 Vol roofdieren zoals tijgers 

 En waar het krioelde van de schorpioenen 

 Tussen de doornen en het puntige gras. 

vyālādiduṣṭasatvebhyo mahāraṇye bhayāturaḥ ।  

śilākaṇṭakadarbhādyairdehasya pratikūlakaiḥ ॥ 61। 

61. Hij raakte bevreesd,  

 Vanwege de vijandige beesten in dat grote woud, 

 En zijn lichaam werd gepijnigd  

 Door de rotsen, doornen en het puntige gras. 

kriyamāṇe viluṭhane viśīrṇāṅgo'samarthakaḥ । 

kṣuttṛḍātapavāyvagnyādibhistapto'titāpakaiḥ ॥ 62॥ 

62. Onmachtig door zijn gebroken ledematen 

 Kroop hij door het bos en leed verschrikkelijk 

 Door honger, dorst en ijzige kou, 

 Afgewisseld door verzengende hitte. 

bandhamuktau tathā deśaprāptāveva suduḥkhadhīḥ । 

dadṛśe kaṃcidākrośannaikaṃ tatraiva tasthivān ॥ 63॥ 

63. Om zich van de pijnlijke boeien te bevrijden 

 En naar zijn land terug te kunnen keren, 

 Riep hij in een wanhopige staat  

 Anderen om hulp. 

tathā rāgādibhirvargaiḥ śatrubhirduḥkhadāyibhiḥ । 

caurairdehābhimānādyaiḥ svānandadhanahāribhiḥ ॥ 64॥ 

brahmānande pramattaḥ svājñānanidrāvaśīkṛtaḥ । 

baddhastvaṃ bandhanairbhogatṛṣṇājvarādibhirdṛḍham ॥ 65॥ 

64-65. Op een soortgelijke manier werd jij  

 In de gelukzalige staat van Brahman door onoplettendheid 
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 Overmeesterd door de onwetendheid van individualiteit. 

 En als gevolg daarvan raakte je gebonden  

 Door talrijke vijandige en pijnlijke gehechtheden 

 – Zoals het gevoel van het hebben van een lichaam –   

 Die als dieven de mens van zijn geluk beroven 

 En hem binden aan plezier, pijn en hebzucht.  

advayānandarūpāttvāṃ pracyāvyātīva dhūrtakaiḥ । 

dūranīto'si deheṣu saṃsārāraṇyabhūmiṣu ॥ 66॥ 

66. Je werd weggevoerd naar de verre wouden van 

 De kringloop van het wereldse bestaan, 

 Waardoor je weggleed uit je ware natuur 

 Van non-duale gelukzaligheid. 

sarvaduḥkhanidāneṣu śarīrāditrayeṣu ca । 

nānāyoniṣu karmāndhavāsanānirmitāsu ca ॥ 67॥ 

praveśito'si sṛṣṭo'si baddhaḥ svānandadṛṣṭitaḥ । 

anādikālamārabhya duḥkhaṃ cānubhavansadā ॥ 68॥ 

67-68. Als gevolg van opgeslagen indrukken
1
, 

Kwam je gedurende beginloze tijden  

Verschillende lichamen binnen, 

 Veroorzaakt door binding aan handelingen,  

 Verricht in de drie lichamen
2
 in het verleden, 

 Die de oorzaak van alle ellende zijn. 

 Je werd geschapen omdat je ware vorm  

 Van gelukzaligheid verborgen is.  

janmamṛtyujarādoṣanarakādiparamparām । 

nirantaraṃ viṣaṇṇo'nubhavannatyantaśokavān ॥ 69॥ 

69. Sinds mensenheugenis onderga je steeds weer 

 Wanhopig de kwellingen  

 Van de aaneenschakeling van 

 Geboorte, dood en ouderdom.  

avidyābhūtabandhasya navṛttau duḥkhadasya ca । 

svarūpānandasaṃprāptau satyopāyaṃ na labdhavān ॥ 70॥ 

                                                      
1
 Latente neigingen, vāsanā's. 

2
 Het grofstoffelijke, het subtiele en het causale lichaam. 
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70. Je hebt de weg naar de waarheid, waarin  

 De ellende uit gebondenheid door onwetendheid oplost, 

 En waarin de gelukzaligheid die je eigen natuur is  

 Herwonnen wordt, nog niet ontdekt. 

yathā gāndhāradeśīyaściraṃ daivāddayālubhiḥ । 

kaiścitpānthaiḥ pariprāptairmuktadṛṣṭyādibandhanaḥ ॥ 71॥ 

saḥ svasthairupadiṣṭaśca paṇḍito niścitātmakaḥ । 

grāmādgrāmāntaraṃ gacchenmedhāvī mārgatatparaḥ ॥ 72॥ 

gatvā gāndhāradeśaṃ sa svagṛhaṃ prāpya pūrvavat । 

bāndhavaiḥ sampariṣvaktaḥ sukhī bhūtvā sthito'bhavat ॥ 73॥ 

71-73. Zoals de bewoner van Gāndharā  door reizigers,  

 Die gelukkigerwijze langs de plaats van onheil kwamen, 

 Na lange tijd van de blinddoek en de ketenen was bevrijd 

 En zoals die na aanwijzingen door de wijzen, een intelligente 

 En standvastige wijze werd en ijverig het pad opging 

 En van dorp naar dorp reizend zijn huis in Gāndharā bereikte, 

 Door zijn verwanten werd omhelsd, gelukkig werd, 

 En zich weer, zoals vroeger, daar vestigde … 

tvamapyevamanekeṣu duḥkhadāyiṣu janmasu । 

bhrānto daivācchubhe mārge jātaśraddhaḥ sukarmakṛt ॥ 74॥ 

varṇāśramācāraparo'vāptapuṇyamahodayaḥ । 

īśvarānugrahāllabdho brahmavidgurusattamaḥ ॥ 75॥ 

vidhivatkṛtasaṃnyāso vivekādiyutaḥ sudhīḥ । 

prāpto brahmopadeśo'dya vairāgyābhyāsataḥ param ॥ 76॥ 

paṇḍitastatra medhāvī yuktyā vastu vicārayan । 

nididhyāsanasampannaḥ prāpto hi tvaṃ paraṃ padam ॥ 77॥ 

74-77. Zo ook heb jij nu op gelukkige wijze de zegenrijke weg betreden 

 Na talrijke ellendige geboorten in begoocheling. 

 Dank zij je ferm geloof voer je nu goede daden uit en  

 Doet de plichten behorende tot jouw klasse 
1
 en leefwijze.

2
 

                                                      
1
 Varṇa: de vier klassen van de samenleving zijn: brahmāṇa (priester), kṣatriya 

(krijger), vaiśya (koopman), śūdra (arbeider). 
2
 Aśrama: de verschillende leefwijzen zijn: brahmacārin (Brahmaan student), gṛhastha 

(gezinshoofd), vānaprastha (heremiet) en saṁyāsin (asceet). 
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 Vanwege de vruchten van je grote verdiensten 

 En dank zij de genade van de Heer, trof je nu 

 Een leermeester die een kenner van Brahman is. 

 In overeenstemming met de geschriften 

 Heb je de weg aanvaard begiftigd met  

 Het dagen van onderscheidingsvermogen  

 En door het beoefenen van uiterste onthechting. 

 Als kenner van Brahman ben jij nu een geleerd wijs mens  

 Die door gebruik van de rede en diepgaand meditatie 

 Op deze wijze, waarlijk, het hoogste heeft gerealiseerd.  

ato brahmātmavijñānamupadiṣṭaṃ yathāvidhi । 

mayācāryeṇa te dhīra samyaktatra prayatnavān ॥ 78॥ 

bhūtvā vimuktabandhastvaṃ chinnadvaitātmasaṃśayaḥ । 

nirdvandvo niḥspṛho bhūtvā vicarasva yathāsukham ॥ 79॥ 

78-79. O, IJverige, jij die je de nodige inspanning hebt getroost, 

De kennis van de eenzelvigheid van het Zelf en Brahman,  

Is door mij, je leraar, aan jou op de juiste wijze uitgelegd. 

Wees onthecht, vrij van dualiteit in het leven, 

Vrij van de twijfel aangaande de dualiteit van het Zelf. 

Handel vrij van gebondenheid 

En breng zo je leven door in vreugde, zoals jij wilt. 

vastuto niṣprapañco'si nityamuktaḥ svabhāvataḥ । 

na te bandhavimokṣau staḥ kalpitau tau yatastvayi ॥ 80॥ 

80. Door jouw ware natuur ben jij voor altijd vrij  

 En zonder wereldse gehechtheid. 

 Voor jou bestaat geen gebondenheid noch bevrijding, 

 Omdat deze slechts verbeelde opleggingen zijn. 

na nirodho na cotpattirna baddho na ca sādhakaḥ । 

na mumukṣurna vai mukta ityeṣā paramārthatā ॥ 81॥ 

81. In waarheid is er misleiding noch schepping 

 Niemand is gebonden noch is er een zoeker, 

 Niemand die naar bevrijding streeft, 

 Noch is er een bevrijde
1
. 

                                                      
1
 Zie Vivekacūḍāmaṇi 574: "Er bestaat dood noch geboorte, [schepping noch 

oplossing], er is niemand die gebonden is noch een zoeker, geen asceet noch een 
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śrutisiddhāntasāro'yaṃ tathaiva tvaṃ svayā dhiyā । 

saṃvicārya nididhyāsya nijānandātmakaṃ param ॥ 82॥ 

sākṣātkṛtvā paricchinnādvaitabrahmākṣaraṃ svayam । 

jīvanneva vinirmukto viśrāntaḥ śāntimāśraya ॥ 83॥ 

82-83 Dit is de essentie en de leer van de Veda's. 

 Na gedegen onderzoek met je intellect 

 Ken jij nu onmiddellijk uit jezelf,  

 Je gelukzalige eigen natuur 

 En de ongeconditioneerde, non-duale,  

 Onverwoestbare Brahman. 

 Wees zo bevrijd van ellende 

 En leef verder in stilte en vrede. 

vicāraṇīyā vedāntā vandanīyo guruḥ sadā । 

gurūṇāṃ vacanaṃ pathyaṃ darśanaṃ sevanaṃ nṛṇām ॥ 84॥ 

84. Er moet op de Upaniṣads worden gereflecteerd 

 En de leraar moet altijd worden geëerd. 

 De woorden van de leraren zijn weldadig; 

 Het is voor mensen heilzaam hen te bezoeken en te dienen.  

gururbrahma svayaṃ sākṣātsevyo vandyo mumukṣubhiḥ । 

nodvejanīya evāyaṃ kṛtajñena vivekinā ॥ 85॥ 

85. De leraar die de onmiddellijke vorm van Brahman is, 

 Dient te worden gediend en te worden geëerd, 

 En niet gevreesd te worden door de rechtvaardigen  

 Die naar bevrijding streven en onderscheid maken. 

yāvadāyustvayā vandyo vedāntā gururīśvaraḥ । 

manasā karmaṇā vācā śrutirevaiṣa niścayaḥ ॥ 86॥ 

 

                                                                                                                                  
bevrijde; dit is de uiteindelijke en absolute waarheid (paramārthatā)". 

Dit is ook in overeenstemming met Gaupaḍa’s Kārikā II. 32 (commentaar op 

Māṇdūkya Upaniṣad): ”Er is oplossing noch schepping, niemand in gebondenheid en 

niemand die disciplines in praktijk brengt. Er is niemand die bevrijding zoekt en 

niemand wordt bevrijd. Dit is de absolute waarheid”.  

Zie ook Yoga Vasiṣṭha V:71:27: “Er is gebondenheid noch bevrijding, nooit, nergens en 

voor niemand” 
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86. Want zo lang jij leeft moet jij  

 In geest, spraak en handeling, 

 De Upaniṣads, de leraar en de Heer vereren. 

 Dit is het gebod van de geopenbaarde leer. 

bhāvādvaitaṃ sadā kuryātkriyādvaitaṃ na karhicit । 

advaitaṃ triṣu lokeṣu nādvaitaṃ guruṇā saha ॥ 87॥ 

87. Bewaar de innerlijke staat van non-dualiteit altijd, 

 Maak echter onderscheid in alledaagse handelingen. 

 Zelfs als je in de drie werelden in non-dualiteit verkeert, 

 Moet je dat nimmer toepassen in de relatie tot de leraar
1
. 

* * * 

 

  

                                                      
1
 Gelijkluidend aan vers 39 in "Ulladu Narpadu Anubandham" (Veertig verzen, 

Supplement) van Śrī Ramaṇa Maharṣi: "Bewaar het besef van non-dualiteit in het Hart, 

maar druk het niet uit in je handelen. Het besef van non-dualiteit kan dan wel van 

toepassing zijn op de drie werelden, maar je moet begrijpen, zoon, dat dat in relatie tot 

de Meester niet het geval is." 

Śrī Ramaṇa lichtte dit als volgt toe: "Non-dualiteit (advaita) wordt wel geadviseerd, 

maar niet in je handelingen. Want hoe zou je de waarheid van advaita kunnen leren 

kennen als je niet een leermeester vindt en onderricht ontvangt? Is daarin immers niet 

dualiteit? Dat is de betekenis van dit vers"; in Talks, nr. 458. Ook uit andere tekstjes 

blijkt hoe Ramana het idee 'alles is één' niet van toepassing achtte op de wereldse 

situatie, met verschillen tussen mensen en dieren, mannen en vrouwen, enzovoort. Zie 

"Living by the  Words of Bhagavan" p. 104-105 en 222-223. 
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BRAHMĀNUCINTANAM  

 

Meditatie op Brahman 

 

of 

Verwijlen als Brahman 

 

 

Het lied van de brahmavit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xviii.  
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Brahmānucintanam 

Meditatie op Brahman 

 

ahameva paraṁ brahma vāsudevākhyamavyayam | 

iti syānniścito mukto baddha evānyathā bhavet || 1|| 

1. Ik ben, waarlijk, de Opperste Brahman, 

 Gekend als het onveranderlijke Opperste Wezen; 

 Zo zeker moet de Bevrijde zijn, 

 Anders zal hij zeker een gebondene zijn. 

ahameva paraṁ brahma niścitaṁ citta cintyatām | 

cidrūpatvādasaṅgatvādabādhyatvāt prayatnataḥ || 2|| 

2. Ik ben, waarlijk, de Opperste Brahman; 

 Van de aard van Bewustzijn, zonder gehechtheid. 

 Onbelemmerd en met volhardende inzet, 

 Contempleer hierop met een standvastige geest. 

ahameva paraṁ brahma na cāhaṁ brahmaṇaḥ pṛthak | 

ityevaṁ samupāsīta brāhmaṇo brahmaṇi sthitaḥ || 3|| 

3. Ik ben, waarlijk, de Opperste Brahman, 

 En niet verschillend van Brahman
1
; 

 Aldus, waarlijk, dient een brahmaan
2
 

 Zich zodanig te kennen, verwijlend in Brahman. 

sarvopādhivinirmuktaṁ caitanyaṁ ca nirantaram | 

tadbrahmāhamiti jñātvā kathaṁ varṇāśramī bhavet || 4|| 

4. Vrij van alle beperkingen en met onondoorbroken gewaarzijn 

 Met de kennis dat Ik Brahman ben, 

 Hoe kan iemand zich vereenzelvigen met  

 De klassen van de samenleving
3
 en de verschillende leefwijzen

4
? 

                                                      
1
 Zoals in essentie een golf niet verschillend is van de zee. 

2
 Een kenner van Brahman, zoals een brahmavit. Ook een kenner van de Veda's. Een 

brahmaan behoort traditioneel tot de brahmaan kaste en is spiritueel aangelegd, zoals 

een priester. 
3
 Varṇa: de vier klassen van de samenleving zijn: brahmāṇa (priester), kṣatriya 

(krijger), vaiśya (koopman), śūdra (arbeider). 
4
 Aśrama: de verschillende leefwijzen zijn: brahmacārin (Brahmaan student), gṛhastha 

(gezinshoofd), vānaprastha (heremiet) en saṁyāsin (asceet). 
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ahaṁ brahmāsmi yo veda sa sarvaṁ bhavati tvidam | 

nābhūtyā īśate devāsteṣāmātmā bhaveddhi saḥ || 5|| 

5. Hij die weet "Ik ben Brahman", wordt dit alles. 

 Doordat ze niet niet-bestaan 

 Worden de goden de Heer (Īśvara
1
); 

 Omdat Hij
2
 hun Zelf wordt

3
. 

anyo asāvahamanyo asmītyupāste yo anyadevatām | 

na sa veda naro brahma sa devānāṁ yathā paśuḥ || 6|| 

6. Hij die onderscheid maakt tussen hemzelf en anderen, 

 En zodoende toegewijd is aan andere goden, 

 Die mens kent Brahman niet en wordt een slaaf  

 Van de goden, gelijk een aangelijnd dier. 

ahamātmā na cānyo'smi brahmaivāhaṁ na śokabhāk | 

saccidānandarūpo'haṁ nityamuktasvabhāvavān || 7|| 

7. Ik ben het Zelf; en niet verschillend daarvan. 

 Ik ben, waarlijk, Brahman, vrij van het minste leed. 

 Mijn natuur is Bestaan-Bewustzijn-Gelukzaligheid. 

 Eeuwig en bevrijd besta ik uit Mijzelf [alleen]. 

ātmānaṁ satataṁ brahma saṁbhāvya  viharanti ye | 

na teṣāṁ duṣkṛtaṁ kiñcidduṣkṛtotthā na cāpadaḥ || 8|| 

8. Voor hen die in de overtuiging leven 

 Dat Ik altijd Brahman ben, 

 Bestaan er helemaal geen verkeerde handelingen 

 En ook geen gevaar uit verkeerde handeling
4
. 

ātmānaṁ satataṁ brahma saṁbhāvya viharetsukham | 

kṣaṇaṁ brahmāhamasmīti yaḥ kuryādātmacintanam || 9|| 

                                                      
1
 De Heer of bestuurder van het universum. 

2
 Hij die weet "Ik ben Brahman" 

3
 Het Zelf overstijgt alle begrippen, zelfs wat als een god wordt beschouwd. 

4
 Yoga Vāsiṣṭha, VI.I. 69.8-11: Goden en volmaakte wezens zijn niet gebonden aan 

wetten die door de zwakke en onwetende mensen voor hun eigen gemak en veiligheid 

zijn opgesteld. In verband  met zijn onbeheersbare geest heeft de onwetende de 

besturing van de wetten nodig om, zoals arme visjes, niet aan gevaren en angst 

blootgesteld te worden. Wijze mensen laten zich niet meeslepen door verlangens en 

onbeheerst gedrag en zijn daardoor niet blootgesteld aan kwaad en gevaren.”  
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9. In de overtuiging dat hij altijd Brahman is, 

 Leeft iemand gelukkig onder alle omstandigheden. 

 Als hij, slechts voor één moment, mediteert 

 Op het Zelf als "Ik ben Brahman",
1
  

tanmahāpātakaṁ hanti tamaḥ sūryodayo yathā | 

ajñānādbrahmaṇo jātamākāśaṁ budbudopamam || 10|| 
10. Vernietigt dat

2
 de grote zonde waardoor men valt

3
, 

 Zoals de rijzende zon de duisternis verdrijft. 

 Uit onwetendheid over Brahman
4
, 

 Kwam ruimte als een luchtbel tot bestaan. 

 

ākāśādvāyurutpanno vāyostejastataḥ payaḥ | 

adbhyaśca pṛthivī jātā tato vrīhiyavādikam || 11|| 

11. Uit ruimte ontstond wind, 

 Uit wind vuur
5
 en daaruit water. 

 En uit water kwam aarde
6
 tot bestaan, 

 Vervolgens rijst, gerst en dergelijke
7
. 

pṛthivyapsu payo vahnau vahnirvāyau nabhasyasau | 

nabho'pyavyākṛte tacca śuddhe śuddho'smyahaṁ hariḥ || 12|| 

12. Aarde in wateren, water in vuur, vuur in wind, wind in ruimte, 

 En zelfs de ruimte
8
 in het ongemanifesteerde, 

 En het ongemanifesteerde in het smetteloze. 

 Die smetteloze ben Ik, Hari
9
. 

ahaṁ viṣṇurahaṁ viṣṇurahaṁ viṣṇurahaṁ hariḥ | 

kartṛbhoktrādikaṁ sarvaṁ tadavidyotthameva ca || 13|| 

                                                      
1
 De laatste twee regels van vers 9 en de eerste twee regels van vers 10 horen bij elkaar. 

2
 Verwijlen als Brahman, zoals in de laatste twee regels van vers 9 verwoord. 

3
 In onwetendheid. 

4
 Vanaf hier t/m vers 12 beschrijft Śaṅkara de kringloop van het illusoire bestaan. 

5
 Ook licht 

6
 Het element aarde. 

7
 Voor nader uitleg over de totstandkoming van de elementen raadpleeg Pañcikaraṇam 

van Śaṅkara en Pañcikaraṇam Vārtikam van Śrī Śuresvarācārya. 
8
 Het uiterst met zintuigen waarneembare.  

9
 Hari staat voor het opperste absolute wezen en wordt vaak onderling verwisseld met 

Viṣṇu en Nārāyaṇa.  
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13. Ik ben Viṣṇu, [het alles doordringende] 

 Ik ben Viṣṇu, Ik ben Viṣṇu, Ik ben Hari
1
. 

 Alle noties als de doener, de ervaarder en dergelijke, 

 Zijn, waarlijk, verrezen uit onwetendheid
2
. 

acyuto'hamananto'haṁ govindo'hamahaṁhariḥ | 

ānando'hamaśeṣo'hamajo'hamamṛto'smyaham || 14|| 

14. Ik ben de onvergankelijke, Ik ben de grenzeloze. 

 Ik ben Govinda
3
, Ik ben Hari

4
. 

 Ik ben gelukzaligheid, Ik ben het Al. 

 Ik ben de ongeborene; Ik ben de onsterfelijke.  

nityo'haṁ nirvikalpo'haṁ nirākāro'hamavyayaḥ | 

saccidānandarūpo'haṁ paṅcakośātigo'smyaham || 15|| 

15. Ik ben eeuwig, Ik ben vrij van onderscheid
5
. 

 Ik ben vormloos, Ik ben onveranderlijk. 

 Ik ben van nature bestaan-bewustzijn-gelukzaligheid. 

 Ik ben degene die de vijf sluiers
6
 overstijgt. 

akartā'hamabhoktā'hamasaṅgaḥ parameśvaraḥ  | 

sadā matsannidhānena ceṣṭate sarvamindriyaṁ  || 16|| 

16. Ik ben de niet-doener; Ik ben de niet-ervaarder; 

 De ongebondene, de Opperste Heer. 

 Altijd door mijn aanwezigheid  

 Komen alle vermogens in werking
7
. 

ādimadhyāntamukto'haṁ na baddho'haṁ kadācana | 

svabhāvanirmalaḥ śuddhaḥ sa evāhaṁ na saṁśayaḥ || 17|| 

                                                      
1
 De eerste twee regels van dit vers en de verzen 15 en 16 verwijzen naar enkele van de 

duizend namen van Viṣṇu, de wijze waarop de Eigenschaploze (Brahman) zich 

openbaart aan de kenner van Brahman, zie "Viṣṇu Sahasranāma Bhāṣya van Śaṅkara". 

Ter illustratie zijn in bijlage 1 enkele voorbeelden genoemd. 
2
 Elke identificatie is een teken van onwetendheid in de vorm van dualiteit. 

3
 Govinda: ook in de betekenis van de temmer van de aarde.   

4
 Ik ben alles, ook Govinda en Hari, echter niet als iets apart van Mij. 

5
 Onderscheid van diversiteit als iets anders dan Mijzelf, kenmerkend voor de staat van 

dualiteit. 
6
 Bestaande uit: annamāyākośa (voedsel), prānamāyākośa (levenskracht), manomāyā-

kośa (denken), vijñānamāyākośa (kennis), en ānandamāyākośa (gelukzaligheid). 

Identificatie met deze sluiers vormen de individualiteit zoals ik ben dit lichaam, ik leef, 

ik denk, ik weet en ik ben gelukkig. Zie ook Vivekacūḍāmaṇi 149-209. 
7
 Zoals het vermogen tot zien. 
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17. Ik ben vrij van begin, midden en eind. 

 Ik ben nimmer de gebondene. 

 Van nature vlekkeloos en puur, 

 Ben Ik, waarlijk, Hem, dat is buiten twijfel. 

brahmaivāhaṁ na saṁsārī mukto'hamiti bhāvayet | 

aśaknuvanbhāvayituṁ vākyametatsadā'bhyaset || 18|| 

18. Ik ben, waarlijk, Brahman, niet uit saṁsāra
1
, 

 Ik ben de bevrijde; zo moet men in die overtuiging
2
 verblijven. 

 Bij het ontbreken van deze overtuiging 

 Dient men deze verklaringen
3
 voortdurend in praktijk te brengen

4
. 

yadabhyāsena tadbhāvo bhavedbhramarakīṭavat | 

atrāpahāya saṁdehamabhyasetkṛtaniścayaḥ || 19|| 

19. Door deze praktijk zal de overtuiging
5
 ontstaan 

 Zoals in het geval van de bij en de worm
6
. 

 [Daarom], elke twijfel [onmiddellijk] achter zich latend, 

 Moet men dit met vastberadenheid in praktijk brengen.  

dhyānayogena māsaikādbrahmahatyāṁ vyapohati | 

saṁvatsaraṁ sadā'bhyāsātsiddhyaṣṭakamavāpnuyāt || 20|| 

20. Door deze meditatie van éénwording
7
 gedurende één maand 

 Wordt de zonde van het doden van een brahmaan gewist; 

                                                      
1
 Niet een individu onderworpen aan de cycli van geboorte en dood. 

2
 Overtuiging: (nididhyāsanam), dat volgt op horen (śravanam), en reflecteren op de 

betekenis van de verklaring (mananam). Het is feitelijke kennis. 
3
 Verklaringen: mahāvākya's zoals 'Ik ben Brahman' (Ahambrahmāsmi). Over het 

kennen van de betekenis van deze zin zegt de leraar in vers 10 van Śaṅkara's Vākyavṛtti 

het volgende: "De kennis van de betekenis van woorden in een zin is bepalend voor het 

kennen van de betekenis van die zin." 
4
 Zich telkens en voortdurend te herinneren Brahman te zijn, zie vers 19. 

5
 Dat Ik Brahman ben, zie het vorige vers. 

6
 Hier spoort Śaṅkara de brahmavit aan om zijn aandacht onafgebroken éénpuntig op 

Brahman te houden, zoals een worm onafgebroken alleen de bij ziet en uiteindelijk ook 

een bij wordt (Vivekacūḍāmaṇi 358, 359). Bij deze instructie wordt er van uit ge-gaan 

dat de brahmavit door diepgaande en langdurige reflectie (mananam) op de betekenis 

van de verklaring Ahambrahmāsmi reeds zijn identiteit met Brahman heeft gerealiseerd 

maar er nog niet blijvend in gevestigd (nididhyāsanam) is. Dit proces van ref-lectie is 

o.a. in Vākyavṛtti, Tattvopedeśa en Vivekacūḍāmaṇi uitvoerig omschreven.  
7
 Het verwijlen als Brahman als één zonder iets anders (yoga). 
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 Door constante praktijk gedurende één jaar 

 Worden de achtvoudige vermogens verworven.
1
 

yāvajjīvaṁ sadā'bhyāsājjīvanmukto bhavedyatiḥ | 

nāhaṁ deho na ca prāṇo nendriyāṇi tathaiva ca || 21|| 

21. De toegewijde zal door voortdurende praktijk, zo lang nodig
2
, 

 Terwijl hij leeft [in belichaming] bevrijd worden. 

 Ik ben niet het lichaam, noch de levenskracht ben Ik; 

 En evenzo, waarlijk, ook niet de zinnen
3
.  

 

na mano'haṁ na buddhiśca naiva cittamahaṅkṛtiḥ | 

nāhaṁ pṛthvī na salilaṁ na ca vahnistathā'nilaḥ || 22|| 

22. Ik ben niet de geest, noch het intellect, 

 Zelfs niet het denken, noch het ego. 

 Ik ben niet aarde, noch water, 

 Niet vuur, evenmin wind. 

na cākāśo na śabdaśca na ca sparśastathā rasaḥ | 

nāhaṁ gandho na rūpaṁ ca na māyā'haṁ na saṁsṛtiḥ || 23|| 

23. Ik ben niet ruimte, noch geluid, 

 En niet gevoel (aanraking), noch smaak. 

 Ik ben niet geur, noch vorm, 

 Ook ben Ik niet illusie, noch scheppingcycli.  

sadā sākṣisvarūpatvācchiva evāsmi kevalaḥ | 

mayyeva sakalaṁ jātaṁ mayi sarvaṁ pratiṣṭhitam || 24|| 

24. Van nature altijd de getuige
4
 zijnde, 

 Ben Ik, waarlijk, Śiva, die als enige bestaat. 

                                                      
1
 Zie bijlage 2, Daaruit blijkt welke inspanning en vastberadenheid hiervoor nodig is. 

2
 In Yoga Vāsiṣṭha, in het verhaal van Arjuna, zegt Śrī Kṛṣṇa tegen Arjuna: "Wie ook 

vastberaden met zijn geest denkt om wat dan ook te worden, zal ongetwijfeld na verloop 

van tijd dat ook worden. Daarom, als je wenst Brahman zelf te worden, leer snel de aard 

van Brahman je eigen te maken, in al je gedachten en daden." (VI.1:54:23, uit Mitra's 

Engelse vertaling) 
3
 De laatste twee regels van vers 21 en de verzen 22 en 23 tonen aan dat de kenner 

(getuige) niet het gekende is. 
4
 Zie Dṛg Dṛśya Viveka vers 1 van Śaṅkara:    

"Beelden zijn het geziene en het oog is hun ziener    

Dat oog is het geziene en de geest is zijn ziener.    

Gedachten zijn het geziene en de getuige is hun ziener;    

De getuige zelf wordt door niets anders gezien." 
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 In mij, waarlijk, is alles tot bestaan gekomen, 

 In mij, is alles gevestigd. 

mayi sarvaṁ layaṁ yāti tadbrahmāsmyahamadvayam | 

sarvajño'hamananto'haṁ sarveśaḥ sarvaśaktimān || 25|| 

25. In mij, komt alles tot oplossing. 

 Die Brahman, zonder een tweede, ben Ik, 

 De Alwetende ben Ik, de Oneindige ben Ik, 

 De almachtige, de Heer van alles. 

ānandaḥ satyabodho'hamiti brahmānucintanam | 

ayaṁ prapañco mithyaiva satyaṁ brahmāhamavyayam || 26|| 

26. Gelukzaligheid, waarheid, kennis ben Ik; 

 Zo is meditatie op [of verwijlen als] Brahman. 

 Dit gemanifesteerde universum is, waarlijk, onecht
1
, 

 Waarlijk, Ik ben de onveranderlijke Brahman. 

atra pramāṇaṁ vedāntā guravo'nubhavastathā | 

brahmaivāhaṁ na saṁsārī na cāhaṁ brahmaṇaḥ pṛthak || 27|| 

27. Vedānta en de autoriteit van Leraren, 

 Zijn ook getuigenis hiervan; 

 Ik ben, waarlijk, Brahman, niet uit deze saṁsāra, 

 En Ik ben niet verschillend van Brahman. 

nāhaṁ deho na me dehaḥ kevalo'haṁ sanātanaḥ | 

ekamevādvitīyaṁ vai brahmaṇo neha kiṁcana || 28|| 

28. Ik ben niet het lichaam
2
, het lichaam is niet van mij

3
. 

 Ik ben eeuwigdurend, dat wat de enige is, 

 Enkel en alleen, zonder een tweede; 

 [Apart] van Brahman, waarlijk, is er niets hier. 

                                                                                                                                  
Alle waarnemingen, zowel stoffelijk als mentaal, zijn veranderlijk en voorbijgaand. De 

getuige die ze waarneemt is echter eeuwig en onveranderlijk, "straalt uit zichzelf en 

verlicht alles, zonder toedoen van iets anders" (laatste deel van vers 5 van Dṛg Dṛśya 

Viveka). 
1
 Brahmajñānāvalīmālā vers 20. Zie Dṛg Dṛśya Viveka verzen 1-5 voor onderscheid 

tussen het voorbijgaande en veranderlijke, en het eeuwige en onveranderlijke. 
2
 Vrij van identificatie met het begrensde, veranderlijke en voorbijgaande. 

3
 Ik en het lichaam zijn geen aparte entiteiten. Ik ben ondeelbaar, omdat alles zich in Mij 

manifesteert, ook het lichaam ben Ik. Zie Bhagavad Gītā 7.12 " .. zij ontlenen allen hun 

bestaan aan Mij. Zij zijn in Mij, maar Ik ben niet in hen." 
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hṛdayakamalamadhye dīpavad vedasāraṁ | 

praṇavamayamatarkyaṁ yogibhirdhyānagamyam 

hariguruśivayogaṁ sarvabhūtasthamekaṁ 

sakṛdapi manasā vai cintayed yaḥ sa muktaḥ || 29|| 

29. Het wezen van de Veda's, vol met de Praṇava
1
,  

Schijnt in het midden van de lotus van het hart, 

Voorbij redetwisten, verenigd met Hari, de Guru en Śiva; 

De Één, aanwezig in alle wezens; 

Bereikt door de yogi's door middel van meditatie. 

Hij die zelfs voor één moment  

Zijn geest hiermee verbindt, 

Is, waarlijk, bevrijd
2
. 

       * * *   

                                                      
1
 De klank Om. 

2
 Hiermede bevestigt Śaṅkara dat diegene wiens ego gedurende slechts één moment 

opgelost is in het Zelf, verwijlt in Brahman en geen gebondenheid kent. 
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Bijlage 1 

Een greep uit de duizend namen van Viṣṇu uit "Viṣṇu Sahasranāma Bhāṣya" 

van Śaṅkara:  

Viṣva (het universum), Viṣṇu (het alles doordringende), Vyā (de alomtegen-

woordige), Bhāvah (het absolute bestaan), Bhūthātmā (het Zelf van wezens), 

Bhūtabhāvanah (de opwekker van alle wezens), Paramātmā (het Opperste 

Zelf), Avyayah (de onveranderlijke), Puruṣah (persoon), Sākṣi (de getuige), 

Akṣarah (de onvergangbare), Yogah (Eénwording), Sarvah (Het Al), Śarvah (de 

vernietiger), Śivah (de zuivere), Bhartā (de onderhouder), Īśvarah (de grootste), 

Svayambhuh (de zelfgeborene), Ādityah (De zon), Dhātā (de steunpilaar). 

 

Bijlage 2 

In canto 11, hoofdstuk 15 van de Srimad Bhagavatam wordt gesproken over 

achttien siddhi's, acht primair en tien secundair. De acht primaire (ashta siddhi) 

zijn
1
:  

anima, het vermogen de kleinste te worden 

mahima, het vermogen de grootste te worden 

laghima, het vermogen de lichtste te worden (garima, het vermogen de zwaarste 

te worden, wordt hier niet genoemd) 

prapti, het vermogen om elk materieel voorwerp te verwerven en om alles zin-

tuiglijk waar te nemen, ook de zintuiglijke vermogens van anderen 

prakamya, het vermogen om ieder aangenaam object te ervaren, in deze wereld 

of de volgende 

isitva, het vermogen om de krachten van Māyā te beheersen 

vasitva, het vermogen iedereen te beheersen of zichzelf buiten de drie geaard-

heden der natuur te houden 

kamavasayita, het vermogen ieder verlangen te beantwoorden 

 

 

                                                      
1
 In Yoga Vāsiṣṭha VI.I.75:19 staat dat voor de kenner van Brahman zijn deze 

vermogens net zo waardeloos als strootjes.  



                                            173 

 

 

 

 
 APAROKṢĀNUBHŪTI 

(RĀJA-YOGA) 
 

Zelfkennis zonder omweg  

(Koninklijke Yoga) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk, zie blz. xix. 
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Inhoud van de verzen 

1  Invocatie 

2  Inleiding 

3  Over de vier voorafgaande vereisten  

4  Onthechting (vairāgya) 

5  Onderscheid (viveka) 

6  Kalmte (śama) en zelfbeheersing (dama) 

7  Volmaakte zelfbeheersing (uparati) en verdraagzaamheid (titikṣā) 

8  Geloof (śraddhā), in-het-Zelf-gevestigd-zijn (samādhānam) 

9  Hunkering naar bevrijding (mumukṣutā) 

10  Wie zich aan onderzoek moet wijden 

11  Noodzaak van onderzoek voor verwerving van kennis 

12-16 Over het verloop van onderzoek 

17-21 Misleiding met betrekking tot het lichaam 

22  De onbegrensde straling van het Zelf 

23  Misleiding door identificatie met het lichaam 

24-28 De aard van ware kennis (illusoire aard van het lichaam) 

29-40 Onderscheid tussen het Zelf (Puruṣa) en het lichaam 

41-42 Over het onderscheid tussen het Zelf en het lichaam 

43 Opdeling van bewustzijn is ontoelaatbaar 

44 Door onwetendheid verschijnt het bewustzijn als de wereld 

45 De wereld is niet verschillend van zijn bestaansgrond (Brahman) 

46 Het idee van ‘doordringen’ en ‘doordrongen zijn’ is vals 

47-48 Weerlegging verscheidenheid in Brahman door Vedānta 

49-50 Alles wat uit Brahman is ontstaan is niets anders dan Brahman 

51 Alles heeft als essentie Brahman, zoals goud in een sieraad 

52 Het idee van verschil veroorzaakt vrees 

53-54 In dualiteit ziet men een ander maar niet bij het zien van het Zelf in 

alles 

55 Vedānta verklaart de eenzelvigheid van Ātman en Brahman 

56-58 De onwerkelijkheid van de drie staten (waken, droom, slaap) 

59-60 Het individu is Brahman (illustratieve voorbeelden) 

61-64 Het Zelf verschijnt als het universum (illustratieve voorbeelden) 

65 Brahman is de bestaansgrond van alle handelingen 

66-68 Brahman is de bestaansgrond van de wereld 

69 De opdeling van het bewustzijn in het Zelf en niet-Zelf is onzin 

70-86 Illustratieve voorbeelden van hoe het lichaam door onwetendheid voor 

het Zelf wordt gehouden 

87-88 De illusie van het lichaam en zijn verdwijning hiervan door kennis
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89  Prārabdha en kennis 

90 Weerlegging van prārabdha 

91 Na het dagen van zelfkennis houdt prārabdha op te bestaan 

92 De oorzaak van prārabdha en zijn afwezigheid bij zelfkennis 

93 Het illusoire lichaam kan geen geboorte hebben, net zoals in een 

droom 

94 De wereld is een oplegging door onwetendheid 

95 De wereld is net zo onwerkelijk als de slang in het touw 

96 Bij het kennen van de bestaansgrond verdwijnt de oplegging 

97 Vedānta spreekt over prārabdha voor de onwetende 

98 Citaat in Vedānta sluit elke vorm van karma bij zelf-realisatie uit  

99 Prārabdha houdt tegenstrijdigheid in en loopt op de conclusies van 

Vedānta vooruit 

100 De vijftien stappen die tot zelfkennis leiden 

101 Het belang van gestadige oefening en meditatie 

102-103 De opsomming van de vijftien stappen 

104 Beteugeling van de zinnen (yama) 

105 Beteugeling van de geest (niyama) 

106 Afstand doen (tyāga) 

107-109 Stilte (mauna) 

110 Plek van eenzaamheid (deśa) 

111 Tijd (kala) 

112 (Lichaams)houding (āsana) 

113 De volmaakte houding (siddhāsana) 

114 Beteugeling van de bron (mulabandha) 

115 Balans van het lichaam (dehasamatā) 

116-117 Richten van het zicht (dṛksthiti) 

118 Beteugeling van de levenskracht (prāṇāyāma) 

119 Uitademing (recaka), inademing (puraka) 

120 Beteugeling van de adem (kumbhaka) 

121 Absorptie (pratyāhāra) 

122 Concentratie (dhāraṇā) 

123 Meditatie (dhyāna) 

124 Samādhi (samādhi) 

125 De vastberaden beoefening van samādhi 

126 De volmaakte staat 

127-128 Ongewilde obstakels tijdens de beoefening van samādhi 

129 Herinnering aan Brahman leidt tot volmaaktheid 
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130  Veroordeling van hen die herinnering aan Brahman opgeven 

131  Kenners van Brahman worden overal geëerd 

132  Zij die over Brahman redetwisten zijn niet de kenners van Hem 

133  Discussies over Brahman is van generlei nut 

134  Het belang van het op Brahman gericht houden van de aandacht 

135  Bij geen effect kan er ook geen oorzaak zijn 

136  Bij geen oorzaak blijft alleen de pure werkelijkheid over 

137  De op deze wijze gezuiverde geest lost ten slotte in Brahman op 

138-139 Na het loslaten van het effect verdwijnt ook de oorzaak en wat er 

overblijft wordt de wijze zelf. 

140  De uitwerking van meditatie geïllustreerd door wesp en worm 

141  Over de houding van de wijze 

142  Eeuwig geluk in volmaaktheid als vrucht van zelfkennis 

143 Beginners moeten deze Koninklijke Yoga met Hatha-Yoga combine-

ren 

144  Voor de rijpe zielen leidt alleen deze Yoga tot zelfkennis. 

 

* * * 
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Aparokṣānubhūti  

Zelfkennis zonder omweg 

 

śrīhariṁ paramānaṁdamupadeṣṭāramīśvaram | 

vyāpakaṁ sarvalokānāṁ kāraṇaṁ taṁ namāmyaham || 1|| 

1. Ik
1
 buig me

2
 voor Śrī Hari

3
, het Opperste Heil, 

 De eerste Leraar, de Heer
4
, 

 De alles doordringende Eén, 

 En de oorsprong van het universum. 

aparokṣānubhūtirvai procyate mokṣasiddhaye | 

sadbhireva prayatnena vīkṣaṇīyā muhurmuhuḥ || 2||  

2. Hierin is uiteengezet zelfkennis zonder omweg
5
 

 Ter bereiking van uiteindelijke bevrijding. 

 Alleen zij met een gezuiverd hart dienen met alle inspanning 

 Voortdurend te mediteren op de waarheid hier vertolkt.
6
 

svavarṇāśramadharmeṇa tapasā haritoṣaṇāt | 

sādhanaṁ prabhavetpuṁsāṁ vairāgyādi catuṣṭayam || 3|| 

 

                                                      
1
 Ik: het individu (jīva), dat zich identificeert met de fysieke, subtiele en causale 

lichamen en daardoor in gebondenheid aangename en onaangename ervaringen 

ondergaat en naar bevrijding streeft. 
2
 Buig me: zoals gebruikelijk begint ook dit werk met een eerbetoon aan Dát wat de 

toegewijde voor de Opperste Werkelijkheid houdt. 
3
 Śrī Hari: Hij die door het licht van kennis alle onwetendheid verdrijft, die zich als de 

drie staten van waken, dromen en diepe slaap voordoet. 
4
 De Heer: God, het Opperste Wezen. 

5
 Zelfkennis zonder omweg (aparokṣānubhūti): zie voor nadere uitleg onder het 

hoofdstuk ‘Verantwoording’. 
6
 Zie ook Vivekacūḍāmaṇi vers 17: “Alleen hij die onderscheid maakt (vivekino), die 

zich afgewend heeft van het onwerkelijke (viraktasya), die kalmte (śama) en soortgelij-

ke deugden bezit en naar bevrijding verlangt (mumukṣuoreva), is geschikt om op zoek 

te gaan naar Brahman (brahmājijñāsa)”. 
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3. De vier [voorafgaande] vereisten
1
 zoals onthechting, 

 Worden verworven door toewijding aan de Heer 

 In de vorm van de uitvoering van plichten 

 Behorende tot de bepalingen
2
 en leefwijzen

3
 van de samenleving. 

brahmādisthāvarānteśu vairāgyaṁ viṣayeṣvanu | 

yathaiva kākaviṣṭhāyāṁ vairāgyaṁ taddhi nirmalam || 4|| 

4. Net zo onaangedaan zijn door de objecten van genot 

 In het rijk van de Schepper én in deze wereld 

 Als door de uitwerpselen van een kraai, 

 Wordt ware onthechting
4
 genoemd. 

nityamātmasvarūpaṁ hi dṛśyaṁ tadviparītagam | 

evaṁ yo niścayaḥ samyagviveko vastunaḥ sa vai || 5|| 

5. Het Zelf
5
 alleen is eeuwig 

 En het geziene
6
 is voorbijgaand.

7
 

                                                      
1
 De vier voorafgaande vereisten: deze zijn (1) onthechting (vairāgya), (2) onderscheid 

tussen het eeuwigdurende en het voorbijgaande (nityānitya-vastuvivekaḥ), (3) de zes 

deugden bestaande uit kalmte (śama), zelfbeheersing (dama), teruggetrokkenheid 

(uparati), verdraagzaamheid (titikṣā), geloof (śraddhā), in-het-Zelf-gevestigd-zijn 

(samādhāna) en (4) sterk verlangen naar de uiteindelijke bevrijding (mumukṣutā). Zie 

ook de verzen 4 t/m 9 en Vivekacūḍāmaṇi vers 19. 
2
 Bepalingen: varṇa: de vier klassen van de samenleving zijn: brahmāṇa (priester), 

kṣatriya (krijger), vaiśya (koopman), śūdra (arbeider). 
3
 Leefwijzen: aśrama: de verschillende leefwijzen zijn: brahmacārin (brahmaan 

student), gṛhastha (gezinshoofd), vānaprastha (heremiet) en saṁyāsin (asceet). 
4
 Ware onthechting: vrij zijn van hartstochten. Men kan onverschillig zijn voor genot in 

deze wereld in de verwachting van beter genot in een volgende wereld of in de 

toekomst. Een dergelijke houding verbergt echter verlangens die de poort naar kennis 

blokkeren. Zie ook Vivekacūḍāmaṇi 21: “Vairāgya, of ‘onthechting’, is het opgeven van 

alle voorbijgaande genietingen, inherent aan elke soort levensvorm van de meest 

simpele tot de goddelijke (brahmā), door het zien van het voorbijgaande (anitya) als 

gevolg van eigen observatie of instructie van de leermeester [daar ze de oorzaak van 

smart zijn]”. 
5
 Het Zelf of ātman: de ziener, dat wat de getuige is van al het veranderlijke maar zelf 

onveranderlijk is. 
6
 Het geziene: alles wat waargenomen wordt en veranderlijk is zoals de zintuiglijke 

objecten, de zintuigen, de geest en het intellect. 
7
 Voorbijgaand: zie ook  Dṛg Dṛśya Viveka vers 1: 

 “Beelden zijn het geziene en het oog is hun ziener 

 Dat oog is het geziene en de geest is zijn ziener. 
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 Zo een vaste overtuiging 

 Wordt onderscheid
1
 genoemd.

 
 

sadaiva vāsanātyāgaḥ śamo'yamiti śahbditaḥ | 

nigraho bāhyavṛttīnāṁ dama ityabhidhīyate || 6|| 

6. Het te allen tijde verzaken van neigingen
2
 

 Wordt kalmte genoemd
3
. 

 Het afwenden van de zintuigen van objecten 

 Wordt zelfbeheersing genoemd
4
. 

viṣayebhyaḥ parāvṛttiḥ paramoparatirhi sā | 

sahanaṁ sarvaduḥkhānāṁ titikṣā sā śubhā matā || 7|| 

7. Het zich volledig afwenden van alle zintuiglijke objecten 

 Is teruggetrokkenheid
5
, de volmaakte zelfbeheersing

6
. 

                                                                                                                                  
 Gedachten zijn het geziene en de getuige is hun ziener; 

 De getuige zelf wordt door niets anders gezien”. 
1
 Onderscheid: zie ook Vivekacūḍāmaṇi 20: “Een vaste overtuiging dat Brahman alleen 

werkelijk is (brahmasatyam) en het universum (jagat) onwerkelijk wordt aangeduid als 

‘onderscheid tussen het eeuwigdurende en het voorbijgaande’ (nityānitya-

vastuvivekaḥ)”. 
2
 Neigingen: vroegere indrukken die latent blijven om bij zintuiglijke en mentale 

prikkels tot activiteit als verlangen en afkeer aanleiding geven. 
3
 Kalmte: zie Vivekacūḍāmaṇi 22: “Het denken losmaken van objecten door 

voortdurend hun onvolmaaktheid te zien en het standvastig op zijn doel (Brahman) 

laten rusten, wordt ‘kalmte’ (śama) genoemd”.  
4
 Zelfbeheersing: zie Vivekacūḍāmaṇi 23: “Zelfbeheersing (dama) is het afwenden van 

de zintuiglijke organen (fysiek en mentaal) van zinsobjecten door het standvastig op zijn 

doel (Brahman) houden van de aandacht zodat die niet wordt afgeleid door vroegere 

neigingen om zich met allerlei objecten bezig te houden”. 

Kenmerkend voor het onderscheid tussen kalmte en zelfbeheersing is de richting waarin 

de verbinding tussen het denken (manas) en objecten plaatsvindt. Bij kalmte zijn er 

geen neigingen vanuit het denken via de zintuigen naar objecten. Bij zelfbeheersing 

heeft zintuiglijke waarneming van objecten geen effect op het denken. De volgende 

twee uitspraken van Jezus uit het Evangelie van Thomas mogen kalmte en 

respectievelijk zelfbeheersing verduidelijken: 27. “Als gij niet vast ten opzichte van de 

wereld zult gij het Rijk niet vinden.”,  21. “Wat u betreft: waakt tegenover de wereld, 

omgordt uw lendenen uit alle kracht opdat de rovers geen weg vinden tot u.” De 

zintuiglijke voorwerpen staan voor rovers. 
5
 Teruggetrokkenheid: perfecte zelfbeheersing: uparati. 

6
 De volmaakte zelfbeheersing: zie Vivekacūḍāmaṇi 23: “De teruggetrokkenheid van de 

zintuigen (uparati) is optimaal wanneer er geen reacties op uitwendige prikkels zijn”. 
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 Het verduren van leed en pijn is verdraagzaamheid
1
, 

 Die bevorderlijk is voor geluk.
 
 

nigamācāryavākyeṣu bhaktiḥ śraddheti viśrutā | 

cittaikāgryaṁ tu sallakṣye samādhānamiti smṛtam || 8|| 

8. Onwrikbaar vertrouwen in de woorden van de Veda’s 

 En in die van de Leraren
2
 wordt geloof genoemd

3
. 

 Het houden van de aandacht op Brahman alleen 

 Is in-het-Zelf-gevestigd-zijn
4
. 

saṁsārabandhanirmuktiḥ kathaṁ me syātkadā vidhe | 

iti yā sudṛḍhā buddhirvaktavyā sā mumukṣutā || 9|| 

9. Wanneer en hoe zal ik, O Heer, 

 Vrij zijn van de banden met de wereld
5
? 

 Een dergelijk brandend verlangen 

 Wordt hunkering naar bevrijding genoemd
6
. 

uktasādhanayuktena vicāraḥ puruṣeṇa hi | 

kartavyo jñānasiddhyarthamātmanaḥ śubhamicchatā || 10|| 

10. Alleen hij die naar volmaaktheid streeft  

 En over de vier genoemde vereisten
7
 beschikt, 

                                                      
1
 Verdraagzaamheid: zie Vivekacūḍāmaṇi 24: “Het verduren van leed zonder 

tegenstribbelen of geweeklaag wordt ‘verdraagzaamheid’ (titikṣā) genoemd”. 
2
 Leraren: leraren die de Veda’s interpreteren 

3
 Geloof: zie Vivekacūḍāmaṇi 25: “Geloof’ (śraddhā), dat tot de realisatie van de 

werkelijkheid leidt, is een op inzicht gebaseerde aanvaarding dat de leer van de 

geschriften en die van de eigen leermeester (śāstrasya-guruvākyasya) waar (vastu) 

zijn.” 
4
 In-het-Zelf-gevestigd-zijn: zie Vivekacūḍāmaṇi 26: “Het zich niet inlaten met 

wisselende gedachten (na tu cittasya lālanam) maar het intellect (buddhi) zonder 

aflaten op de loutere  Brahman houden wordt ‘in-het-Zelf-gevestigd-zijn’ (samādhāna) 

genoemd.” 
5
 Vrij zijn van de banden met de wereld: de oorzaak van hergeboorten (saṁsāra). 

6
 Hunkering naar bevrijding: dit is het vierde vereiste dat de leerling geschikt maakt om 

het pad naar zelfkennis binnen te kunnen treden, zoals opgesomd in de voetnoot van 

vers 3. Zie ook Vivekacūḍāmaṇi 27: “Het ‘intens verlangen naar bevrijding’ 

(mumukṣutā) is de innerlijke drang (icchā) om zich te verlossen van alle door onwe-

tendheid ontstane gebondenheid (bandhān) in relatie zowel tot het ego (het ‘ik’-besef) 

als tot het lichaam, door verwerkelijking van de eigen ware aard.” 
7
 De vier genoemde vereisten: zie vers 3. 
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 Dient zich aldoor aan onderzoek
1
 te wijden 

 Voor verwerving van zelfkennis. 

notpadyate vinā jñānaṁ vicāreṇānyasādhanaiḥ | 

yathā padārthabhānaṁ hi prakāśena vinā kvacit || 11|| 

11. Kennis wordt niet verkregen 

 Zonder plegen
2
 van onderzoek, 

 Zoals een object niet wordt gezien 

 Zonder [de hulp van] licht. 

ko'haṁ kathamidaṁ jātaṁ ko vai kartā'sya vidyate | 

upādānaṁ kimastīha vicāraḥ so'yamīdṛśaḥ || 12|| 

12. Wie ben ik
3
? Hoe kwam deze wereld tot bestaan? 

 Wie is de schepper daarvan? 

 Uit welke materie is deze [wereld] gemaakt? 

 Zo verloopt dat onderzoek
4
. 

nāhaṁ bhūtagaṇo deho nāhaṁ cākṣagaṇastathā | 

etadvilakṣaṇaḥ kaścidvicāraḥ so'yamīdṛśa || 13|| 

                                                      
1
 Onderzoek: de Sanskrit tekst gebruikt hier het woord ‘vicāra’ dat - door het ontbreken 

van een Nederlandse equivalent - met ‘onderzoek’ is vertaald. Vicāra is echter een 

sleutelbegrip in Vedānta. De betekenis gaat veel dieper; het is een motiefloze directe 

observatie, een innerlijke aanschouwing, bij een geheel stille staat waarin de ervaring is 

van de eigen onveranderlijke aard en van de voorbijgaande aard van de wereld. Het mag 

niet worden verward met intellectuele analyse of redenering. In het Engels wordt het 

soms met ‘reflection’, ‘enquiry’ of ‘self-enquiry’ vertaald en in het Nederlands met 

‘zelfonderzoek’. 
2
 Zonder plegen van onderzoek: op een andere wijze dan onderzoek, zoals door 

handeling of praktische oefening. Het is onwetendheid die het licht van kennis voor ons 

verborgen houdt. Om kennis te verwerven dient men daarom onwetendheid af te 

werpen. Zolang men bezig is met handeling en oefening blijft men onder invloed van 

onwetendheid. Alleen wanneer onderzoek wordt gedaan naar de ware aard van 

onwetendheid neemt deze geleidelijk af om ten slotte geheel te verdwijnen: dan schijnt 

kennis als het enige. 
3
 Wie ben ik?: bij elke fysieke of mentale handeling, rijst allereerst de ik-gedachte op. 

Daarna verbindt deze ik-gedachte zich met een andere gedachte zoals bij ‘ik zie er zo en 

zo uit’, ‘ik loop naar huis’, ‘ik heb kiespijn’ enz. Doorgaans hebben we het voortdurend 

over waar het ‘ik’ zich mee verbindt. Zelfonderzoek (vicāra) is onderzoek naar wat dat 

‘ik’ is, los van dat waar het zich mee verbindt. 
4
 In het vorige vers werd gesteld dat kennis op geen andere wijze te verkrijgen is dan 

door onderzoek. In dit en de volgende verzen wordt de wijze van dat onderzoek (vicāra) 

uitgelegd. 
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13. Noch het lichaam
1
 noch een combinatie van elementen

2
, 

 Noch een samenvoeging van de zintuigen
3
 ben Ik. 

 [Want] Ik ben verschillend van ze. 

 Zo verloopt het onderzoek. 

ajñānaprabhavaṁ sarvaṁ jñānena pravilīyate | 

saṁkalpo vividhaḥ kartā vicāraḥ so'yamīdṛśaḥ || 14|| 

14. Alles komt voort uit onwetendheid
4
 

 En lost volledig op bij het dagen van kennis. 

 Het denkvermogen [alleen] is de schepper
5
. 

 Zo verloopt het onderzoek. 

etayoryadupādānamekaṁ sūkṣmaṁ sadavyayam | 

yathaivamṛdghaṭādīnaṁ vicāraḥ so'yamīdṛśaḥ || 15|| 

15. In het ene, onveranderlijke en pure gewaarzijn
6
  

 Komen [onwetendheid en het denkvermogen] tot bestaan, 

                                                      
1
 Noch het lichaam: Het stoffelijke lichaam. 

2
 Elementen: de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether.  

3
 Noch een samenvoeging van de zintuigen: zie ook “Ātma pancakam”:  

 “Ik ben niet het lichaam, noch de zintuigen, noch het denken, 

 Noch het ego, de levenskracht of het intellect ben Ik, 

 Maar ik ben Śiva, die eeuwig en ongebonden is 

 Die ver, ver en ver is van vrouw, zoon, land en bezit, 

 En getuige van alles is”. 
4
 Alles komt voort uit onwetendheid: in antwoord op de vraag in vers 12 wordt er 

gezegd dat onwetendheid de oorzaak van alles (ik en de wereld) is. Verbeelding als 

gevolg van onwetendheid is de oorzaak van het zien van een slang in een touw. Alleen 

kennis laat de ware aard van het touw zien waardoor de misleiding verdwijnt. 
5
 Het denkvermogen [alleen] is de schepper: De gehele schepping bestaat uitsluitend als 

gedachten en het denkvermogen (antahkaraṇa) is de schepper daarvan. Dit wordt 

begrijpelijk wanneer de droomstaat nader wordt onderzocht. De wereld bestaat daarin 

zowel in materie als in de denkende geest. Doch beide zijn niets anders dan verbeelding. 

Zie ook Dṛg Dṛśya Viveka vers 11: 

 “Aangezet door de neigingen verbeeldt het denkvermogen, 

 Zich identificerend met de reflectie van het bewustzijn, 

 Een [innerlijke] wereld [van dromen] in de droomstaat,  

 Zo ook met de ogen een wereld buiten in de wakende staat”. 
6
 Gewaarzijn: sat, bewustzijn, bestaan, zijn of werkelijkheid. De ene, onveranderlijke, 

eeuwige substantie van al wat zich manifesteert en zelf geen object van waarneming is. 
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 Zoals een pot en dergelijke uit klei is ontstaan.  

 Zo verloopt het onderzoek. 

ahameko'pi sūkṣmaśca jñātā sākṣī sadavyayaḥ | 

tadahaṁ nātra saṁdeho vicāraḥ so'yamīdṛśaḥ || 16|| 

16. Ik ben de ene, subtiele, de kenner
1
 en de getuige

2
,  

 De immer-bestaande en onveranderlijke, 

 Daarom ben Ik zonder twijfel Dát (Brahman)
3
. 

 Zo verloopt het onderzoek. 

ātmā viniṣkalo hyeko deho bahubhirāvṛtaḥ | 

tayoraikyaṁ prapaśyanti kimajñānamataḥ param || 17|| 

17. Het Zelf is waarlijk één en ondeelbaar, 

 Maar het lichaam bestaat uit vele delen 

 En toch beschouwt men deze twee als één, 

 Wat kan dit anders dan onwetendheid
4
 zijn?  

 

ātmā niyāmakaścāmtardeho bāhyo niyamyakaḥ | 

tayoraikayaṁ prapaśyanti kimajñānamataḥ param || 18|| 

 

18. Het Zelf is soeverein en het binnenste, 

 Het lichaam is de slaaf en het uiterlijke, 

                                                      
1
 De kenner: het Zelf, zie Vivekacūḍāmaṇi 133: “Het (Zelf) is de kenner van de 

veranderingen in het denken (jñātāmano), van het ego (ahaṃkāra), van de activiteiten 

van het lichaam, de organen en levenskrachten. Het neemt hun vormen aan zoals hitte 

in een ijzeren kogel. Het handelt niet, noch ondergaat Het de kleinste verandering.” 
2
 De getuige: zie Vivekacūḍāmaṇi 125: “Er is een absolute entiteit, een ‘Zijn’, de 

eeuwige, onveranderlijke bestaansgrond van het ‘ik-bewustzijn’ (aham), de getuige van 

de drie staten [waken, dromen, slapen], en apart van de vijf sluiers (sanpañcakośa).” 
3
 Ik ben Dát (Brahman): wanneer het ‘ik’, of ego bevrijd wordt van de opgelegde 

beperkingen, de vijf sluiers, wordt het één met Dát, Brahman. Zie Vivekacūḍāmaṇi 

waarin dit in de verzen 241-263 is uitgelegd 
4
 Onwetendheid: zie Vivekacūḍāmaṇi 139: “Het Zelf is vol glorie, ondeelbaar, eeuwig, 

zonder gelijke en manifesteert zich door de kracht van kennis. De versluierende kracht 

(āvṛtiśakti), teweeggebracht door tamas omhult het Zelf volledig zoals bij een zonsver-

duistering Rāhu (maan) de zon bedekt.” En 137: “Het niet-Zelf voor het Zelf houden is 

onwetendheid; dit leidt tot gebondenheid van de mens en is de oorzaak van geboorte en 

dood. Want het is door onwetendheid dat men dit vergankelijke lichaam als werkelijk 

(het Zelf) beschouwt, en zich daarmee identificeert. Als gevolg daarvan koestert, ver-

zorgt, baadt en voedt men het door middel van aangename zinsobjecten en op deze 

wijze raakt men verstrikt als een rups in de draden van zijn cocon”. 
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 En toch beschouwt men deze twee als één, 

 Wat kan dit anders dan onwetendheid zijn? 

ātmā jñānamayaḥ puṇyo deho māṁsamayo'śuciḥ | 

tayoraikyaṁ prapaśyanti kimajñānamataḥ param || 19|| 

19. Het Zelf is alwetend, gelukzalig en genadig, 

 Het lichaam is één en al vlees en onzuiver
1
. 

 En toch beschouwt men deze twee als één, 

 Wat kan dit anders dan onwetendheid zijn? 

ātmā prakāśakaḥ svaccho dehastāmasa ucyate | 

tayoraikyaṁ prapaśyanti kimajñānamataḥ param || 20|| 

20. Het Zelf is uit zichzelf stralend en puur 

 De aard van het lichaam is bekend als obscuur
2
 

 En toch beschouwt men deze twee als één, 

 Wat kan dit anders dan onwetendheid zijn? 

ātmā nityo hi sadrūpo deho'nityo hyasanmayaḥ | 

tayoraikyaṁ prapaśyanti kimajñānamataḥ param || 21|| 

21. Het Zelf is eeuwig daar Het het bestaan zelf is, 

 Het lichaam is voorbijgaand en heeft geen eigen bestaan
3
. 

                                                      
1
 Eén en al vlees en onzuiver: zie Vivekacūḍāmaṇi 157: “Het is boven elke twijfel verhe-

ven dat het Zelf, de onvergankelijke inwonende werkelijkheid, zich onderscheidt van het 

lichaam en de getuige is van het lichaam en al zijn vergankelijke eigenschappen, activi-

teiten en staten.” 158: “Kan het lichaam, dat een klomp is die bestaat uit beenderen 

omwikkeld met vlees en die vuil en hoogst onzuiver is, het uit zichzelf bestaande Zelf, de 

Kenner, zijn?” 159: “Alleen de dwaze mens denkt dat hij een verzameling is van huid, 

vlees, vet, beenderen en vuil. Maar de mens, begiftigd met onderscheidingsvermogen 

(vicāra), kent het Zelf als de enige werkelijkheid, los van het lichaam.”  
2
 Obscuur van aard: zie Vivekacūḍāmaṇi 161: “O dwaas, houd op te denken dat je deze 

klomp huid, vlees, vet, beenderen en afval bent. Vereenzelvig jezelf met de onverander-

lijke Brahman (brahmaṇi nirvikalpe), het Zelf van alles, en verwerf opperste (paramām) 

vrede (śāntim).” 
3
 Het lichaam is voorbijgaand en heeft geen eigen bestaan: het lichaam ondergaat 

voortdurend verandering en is niet eeuwig bestaand. Ervan uitgaande dat het lichaam 

niet-eeuwig is, hoe kan het niet-bestaand zijn? Want zo lang het standhoudt wordt het 

onmiskenbaar als bestaand gezien, echter het is niet een onafhankelijke entiteit naast het 

Zelf. 

Op het eerste gezicht lijkt het lichaam te bestaan, hoe tijdelijk zijn bestaan ook is. 

Daarom wordt er een tijdelijk bestaan (vyavahārika sattā) aan toegeschreven. Maar bij 

nader onderzoek naar zijn werkelijke natuur wordt dit tastbare lichaam geleidelijk vager 
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 En toch beschouwt men deze twee als één, 

 Wat kan dit anders dan onwetendheid zijn? 

ātmanastatprakāśatvaṁ yatpadārthāvabhāsanam | 

nāgnyādidīptivaddiptirbhavatyāndhya yato niśi || 22|| 

22. Het licht van het Zelf
1
 

 Verlicht alle objecten, 

 En niet zoals vuur 

 Dat plaatselijk verlicht.  

deho'hamityayaṁ mūḍho dhṛtvā tiṣṭhatyaho janaḥ | 

mamāyamityapi jñātvā ghaṭadraṣṭeva sarvadā || 23|| 

23. Helaas gelooft de onwetende mens 

 Dat hij het lichaam is
2
, en berust daarin, 

 Terwijl hij weet dat het slechts tot hem behoort, 

 Verschillend van hem zoals een aarden pot. 

brahmaivāhaṁ samaḥ śāntaḥ saccidānaṁdalakṣaṇaḥ | 

nāhaṁ deho hyasadrūpo jñānmityucyate budhaiḥ || 24|| 

24. Ik ben waarlijk Brahman
3
, gelijkmoedig en vredig, 

 Mijn essentie is bestaan, kennis en gelukzaligheid. 

                                                                                                                                  
en verdwijnt ten slotte in zijn geheel. Daarom wordt gezegd dat het lichaam als zodanig 

altijd niet-bestaand is, ook al lijkt het voor een tijdje bestaand aan hen die het niet 

doorzien. 
1
 Het licht van het Zelf: het licht dat de wereld verlicht, van kaarslicht tot zonlicht, is 

verschillend van intensiteit, verlicht plaatselijk, is niet eeuwig en bestaat alleen bij 

aanwezigheid van gezichtsvermogen. Het licht van het Zelf is daarentegen van een 

andere orde, is voorbij het domein van fysiek licht en duisternis. Dat het alles verlicht is 

een symbolische beschrijving. Het is dat licht waardoor alles gekend wordt. Het is in 

alles en Het Is alles en alles is in Het. Zie ook Vivekacūḍāmaṇi 132: “In dit lichaam 

schittert het Zelf in Zijn volle pracht in de verborgen kamer van het intellect (buddhi) 

[het Hart], als de subtiele en alles doordringende doch ongemanifesteerde ether 

(ākāśa), en verlicht dit universum (viṣvamidam) als de zon.” 
2
 Dat hij het lichaam is: zie Vivekacūḍāmaṇi 140: “Wanneer zijn stralende eigen Zelf 

door de versluierende kracht (āvṛtiśakti), teweeggebracht door tamas uit het zicht 

verdwijnt, vereenzelvigt de door onwetendheid overmande mens zich met zijn lichaam, 

dat het niet-Zelf is. Dan wordt hij gekweld door de geweldige verbeeldende kracht van 

projectie (vikṣepaśakti) van rajas die hem bindt met de ketenen van lust (kāma), toorn 

(krodha) enz.” 
3
 Ik ben waarlijk Brahman: ‘Ik’, het Zelf of ātman, is Brahman, daar er geen enkel 

onderscheidend kenmerk tussen deze twee is. Onderzoek (vicāra) naar de essentie van 
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 Ik ben niet het lichaam dat slechts een illusie is. 

 Dit wordt door de wijzen [ware] kennis genoemd. 

nirvikāro nirākāro niravadyo'hamavyayaḥ | 

nāhaṁ deho hyasadrūpo jñānamucyate budhaiḥ || 25|| 

25. Ik ben onveranderlijk en zonder vorm, 

 Zonder blaam en onvergankelijk.  

 Ik ben niet het lichaam dat slechts een illusie is. 

 Dit wordt door de wijzen [ware] kennis genoemd. 

 

nirāmayo nirābhāso nirvikalpo'hamātataḥ | 

nāhaṁ deho hyasadrūpo jñānamucyate budhaiḥ || 26|| 

 

26. Ik ben vrij van kwalen en veranderingen, 

 Voorbij begripsvermogen
1
, en alles doordringend. 

                                                                                                                                  
de onderzoeker zelf openbaart dat er niets anders is dan het Zelf of ātman alleen waaruit 

de gehele zogenaamde uiterlijke wereld emaneert. Op deze wijze realiseert hij dat wat 

hij zeer lang voor Brahman, de bestaansgrond van het universum, heeft gehouden, niets 

anders dan zijn eigen Zelf is. De eenzelvigheid van het Zelf en Brahman wordt in 

Vivekacūḍāmaṇi uitvoerig behandeld.  Zie Vivekacūḍāmaṇi 241-244: “Verklaringen in 

geschriften zoals ‘Dat zijt gij’ (tat tvam asi) openbaren steeds de absolute eenzelvigheid 

van Brahman (of Īśvara, de Heer), aangeduid met ‘Dat’, en het individu (jīva), 

aangeduid met ‘gij’. Deze eenzelvigheid wordt echter niet aangetoond met de letterlijke 

betekenis van ‘Dat’ en ‘gij’. Want beide zijn niet-bestaande bedekkingen 

(upādhikalpito) als gevolg van Māyā, de oorzaak en het gevolg van niet-bestaande 

verschijningen. De letterlijke betekenis van ‘Dat’ is de Māyā  van Īśvara (de Heer, God, 

de schepper) die de oorzaak is van het universum. De letterlijke betekenis van ‘gij’ wijst 

naar de vijf sluiers van het individu (jīva). Hun eigenschappen zijn tegengesteld, zoals 

de zon en de vuurvlieg, de koning en zijn dienaar, de oceaan en de bron, of de berg 

Meru en het atoom. Dus, er kan geen sprake zijn van eenzelvigheid tussen Brahman en 

het individu in de letterlijke betekenis van ‘Dat’ en ‘gij’. Dit is niet de manier waarop 

de geschriften eenzelvigheid postuleren. Wanneer deze bedekkingen (upādhi’s), 

respectievelijk Īśvara en jīva, worden verwijderd blijven noch God noch individu over. 

Als je een koning zijn koninkrijk afneemt en een krijger zijn wapens, is er noch een 

koning, noch een soldaat.” 
1
 Voorbij begripsvermogen: Ik ben niet vatbaar voor welke gedachte dan ook omdat in 

het Opperste Zelf geen gedachte, geen begrip van subject en object of de kenner en het 

gekende, zelfs niet een gedachte van het Zelf en niet-Zelf, mogelijk is, daar alle 

gedachten tot dualiteit behoren en het Zelf niet-duaal is.  

Zie ook Yoga Vāsiṣṭha III.81: "De ziener, die zelf ongezien blijft, ziet zichzelf en de 

ziener wordt nooit een object van bewustzijn. De ziener is slechts het geziene en als de 

latente psychische indrukken verdwenen zijn, verwerft de ziener zijn ware zijn: als er 
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 Ik ben niet het lichaam dat slechts een illusie is. 

 Dit wordt door de wijzen [ware] kennis genoemd. 

nirguṇo niṣkriyo nityo nityamukto'hamacyutaḥ | 

nāhaṁ deho hyasadrūpo jñānamucyate budhaiḥ || 27|| 

27. Ik ben zonder eigenschappen
1
 en activiteit, 

 Eeuwig, voorgoed vrij en blijvend. 

 Ik ben niet het lichaam dat slechts een illusie is. 

 Dit wordt door de wijzen [ware] kennis genoemd. 

nirmalo niścalo'nantaḥ śuddho'hamajaromaraḥ | 

nāhaṁ deho hyasadrūpo jñānamucyate budhaiḥ || 28|| 

28. Ik ben smetteloos, onbeweeglijk en onbegrensd, 

 Ik ben foutloos, onvergankelijk en onsterfelijk. 

 Ik ben niet het lichaam dat slechts een illusie is. 

 Dit wordt door de wijzen [ware] kennis genoemd. 

svadehe śobhanaṁ santaṁ puruṣākhyaṁ ca saṁmatam | 

kiṁ mūrkha śūnyamātmānaṁ dehātītaṁ karoṣi bhoḥ || 29|| 

                                                                                                                                  
een voorstelling is buiten zichzelf, is er een ziener gecreëerd. Is er geen subject, dan is 

er ook geen object, zonder vader is er geen zoon. Het is het subject dat object wordt. Er 

is geen object (geziene) zonder een subject (ziener). Nogmaals, het subject is slechts 

subject in relatie tot het object, zoals het de zoon is, die de man 'vader' maakt; maar 

doordat het subject (de ziener) zuiver bewustzijn is, is hij in staat het object op te 

roepen. Dit kan niet andersom, het object roept niet het subject op. Daarom is alleen de 

ziener werkelijk en het object een hallucinatie; alleen goud is echt, de 'armband' is 

naam en vorm. Zolang de vorm 'armband' bestaat, wordt goud niet gezien; zolang het 

object blijft bestaan is er de scheiding tussen de ziener en het geziene. Maar, zoals het 

bewustzijn in de armband het goud goud doet zijn, manifesteert het subject (de ziener) 

het object (het geziene) en realiseert daardoor subjectiviteit of bewustzijn. Het ene is de 

reflectie van het andere; er is geen werkelijke dualiteit. Het subject bestaat door het 

object en het object is slechts een reflectie van het subject; er kan geen dualiteit zijn als 

er geen een is." 
1
 Eigenschappen: de tekst spreekt over guṇa’s. Deze staan voor de kwaliteiten van de 

natuur. Er zijn drie guṇa’s; sattva, rajas en tamas. De guṇa’s zijn kwaliteiten waarmee 

alles in de natuur beschreven kan worden. Alle drie guṇa’s zijn nooit gelijktijdig even 

sterk aanwezig. Wanneer de ene overheerst blijven de andere twee op de achtergrond. 

Sattva leidt tot kennis en geluk, rajas tot activiteit, tamas tot versluiering van kennis, 

traagheid, luiheid en slaap. Wanneer sattva overheerst is men begiftigd met 

onderscheidingsvermogen en de aandacht keert zich van zintuiglijke genietingen naar 

zelfkennis. 
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29. O jij, dwaze! Waarom beschouw je 

 Het altijd bestaande, gelukzalige Zelf, 

 Dat in je eigen lichaam woont en daarvan verschilt 

 En bekend staat als Puruṣa
1
, als niet-bestaande

2
? 

svātmānaṁ śruṇu mūrkha tvaṁ śrutyā yuktyā ca pūruṣam | 

dehātītaṁ sadākāraṁ sudurdarśaṁ bhavādṛśaiḥ || 30|| 

30. O jij, dwaze! Poog je eigen Zelf, Puruṣa, te kennen, 

 De ware vorm van bestaan, die het lichaam overstijgt 

 En zeer moeilijk te vatten is voor mensen als jij
3
, 

 Met de hulp van de geschriften en redenering. 

ahaṁśabdena vikhyāta eka eva sthitaḥ paraḥ | 

sthūlastvanekatāṁ prāptaḥ kathaṁ syāddehakaḥ pumān || 31|| 

31. Dat wat zichzelf met het woord ‘Ik’ verkondigt, 

 Is Het Opperste Zelf (Puruṣa) en bestaat als één
4
, 

 Terwijl stoffelijke lichamen bestaan in veelvoud. 

 Dus, hoe kan dit lichaam het Zelf zijn? 

ahaṁ draṣṭṛtayā siddho deho dṛśyatayā sthitaḥ | 

mamāyamiti nirdeśātkathaṁ syāddehakaḥ pumān || 32|| 

32. Het ‘Ik’ is het subject of de waarnemer, 

 Terwijl het lichaam het object van waarneming is. 

                                                      
1
 Puruṣa: synoniem voor ‘het Zelf’, de ziel, de oorspronkelijke mens, vrij van attributen. 

2
 Waarom beschouw je  … als niet-bestaande: in de hier voorafgaande verzen is van alle 

kenmerken die de menselijke geest kan vatten ontkend dat ze tot ātman behoren. 

Wanneer al het kenbare wordt geëlimineerd kan dan twijfel ontstaan of ātman nog 

überhaupt bestaat. Niemand kan echter zijn eigen bestaan ontkennen en daarom kan wat 

na de eliminatie over blijft niet als ‘niet-bestaand’ beschouwd worden.  
3
 Als jij: bedoeld wordt de mensen die door hun sterke gebondenheid aan het lichaam 

ātman en het lichaam niet van elkaar kunnen onderscheiden en blindelings zich met het 

lichaam identificeren. 
4
 Eén: Vivekacūḍāmaṇi 292: “Het bereiken van dat wat werkelijk en je oorspronkelijke 

Zelf is, deze absolute kennis en gelukzaligheid, de ene zonder tweede, die elke vorm en 

activiteit overstijgt, zal je vereenzelviging met de valse lichamen tot een einde brengen, 

zoals een toneelspeler die aan het einde van het spel zijn masker afdankt.” 

 



190                              

 

 Over het lichaam zegt het ‘ik’ “het is van mij”
1
. 

 Dus, hoe kan dit lichaam het Zelf, zijn? 

ahaṁ vikārahīnastu deho nityaṁ vikāravān | 

iti pratīyate sākṣātkathaṁ syāddehakaḥ pumān || 33|| 

33. Het volgt uit directe waarneming 

 Dat het lichaam aan verandering onderhevig is, 

 Terwijl het ‘Ik’, [het Zelf], onveranderlijk is
2
. 

 Dus, hoe kan dit lichaam het Zelf zijn? 

yasmātparamiti śrutyā tayā puruṣalakṣaṇam | 

vinirṇītaṁ vimūḍhena kathaṁ syāddehakaḥ pumān || 34|| 

34. Uit de geschriften kregen de wijzen  

 Zekerheid over de ware aard van Puruṣa
3
, 

 Dat er niets hoger is dan Hij. 

 Dus, hoe kan dit lichaam het Zelf zijn? 

sarvaṁ puruṣa eveti sūkte puruṣasaṁjñite | 

apyucyate yataḥ śrutyā kathaṁ syāddehakaḥ pumān || 35|| 

35. Ook de śruti heeft in kernachtige woorden 

 In de Puruṣa Sūkta
4
 verkondigd: 

 ‘Al dit is waarlijk Puruṣa’. 

 Dus, hoe kan dit lichaam het Zelf zijn? 

                                                      
1
 Het is mijn lichaam: het lichaam is iets dat ik bezit, en daarom een object voor mij. Zo, 

is er geen enkele grond om Mij, het onbegrensde Zelf, met het lichaam te identificeren. 
2
 Het ‘Ik’, [of het Zelf], is onveranderlijk; In vreugde en verdriet, in kindertijd, jeugd en 

ouderdom, ondanks al die veranderingen van het lichaam blijft het Zelf altijd hetzelfde; 

hoe zouden we anders iemand steeds als dezelfde persoon herkennen ook als zijn 

uiterlijk en gedrag aanzienlijke veranderingen ondergaan. 
3
 Uit de geschriften enz.: zie Śvetaśvatara Upaniṣad 3.9 

 “Hoger dan Puruṣa is er niets dat bestaat, 

Niets kleiners en niets groters, hoe dan ook, 

Als een boom staat deze, wortlend in de hemel, 

En vult de ganse schepping.” 
4
 Puruṣa Sūkta: dit vormt een deel van de Ṛg Veda (10.90.2): daarin vindt men een van 

de hoogste opvattingen van het Kosmische Wezen waaruit dit universum is 

geëmaneerd. “De Puruṣa is waarlijk al dit (gemanifesteerde wereld). Hij is alles dat 

was in het verleden en dat zal zijn in de toekomst. Hij is de Heer van de verblijfplaats 

van gelukzaligheid en heeft deze vergankelijke vorm van het gemanifesteerde universum 

aangenomen, zodat de individuen de gevolgen van hun daden ondergaan.” 
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asaṁgaḥ puruṣaḥ prokto bṛhadāraṇyake'pi ca | 

anantamalasaṁśliṣṭaḥ kathaṁ syāddehakaḥ pumān || 36|| 

36. Ook in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad wordt gezegd: 

 ‘De Puruṣa is totaal ongehecht’
1
. 

 Het lichaam heeft echter ontelbare onzuiverheden,  

 Dus hoe kan dit lichaam het Zelf zijn? 

tatraiva ca samākhyātaḥ svayaṁjyotirhi pūruṣaḥ | 

jaḍaḥ paraprakāśyo'yaṁ kathaṁ syāddehakaḥ pumān || 37|| 

37. Daarin is ook op heldere wijze vermeld:
2
  

 ‘De Pūruṣa is zelfstralend’. 

 Dus hoe kan dit lichaam, dat inert is 

 en verlicht door iets anders, het Zelf zijn? 

prokto'pi karmakāṇḍena hyātmā dehādvilakṣaṇaḥ | 

nityaśca tatphalaṁ bhuṅkte dehapātādanantaram || 38|| 

38. Bovendien, ook in de Karma-kāṇḍa verklaart
3
 

 Dat het Zelf verschilt van het lichaam en eeuwig is. 

                                                      
1
 De Puruṣa is totaal ongehecht: refereert aan de volgende passages van de 

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (4.3.15) “Na genoten te hebben in de staat van diepe slaap, 

rond gereisd en (de resultaten van) het goede en het slechte (in droom) gezien te 

hebben, ijlt Hij naar zijn vorige staat: diepe slaap. Hij wordt daar niet gevolgd door 

wat Hij ziet omdat deze persoon zonder gehechtheden is.”,  (4.3.16)  “Na genoten te 

hebben in de wakende staat, rondgereisd en (de resultaten van) het goede en het slechte 

gezien te hebben, ijlt Hij naar zijn vorige staat: de wakende staat. Hij wordt daar niet 

gevolgd door wat Hij ziet omdat deze persoon zonder gehechtheden is.” 
2
 Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (4.3.7) “Hij (Pūruṣa), die binnenin het hart woont omgeven 

door de zintuigen, Hij is het innerlijke licht, de kennis zelf. Onveranderd beweegt Hij 

zich door beide toestanden heen, door waken en slapen; Hij schijnt te denken in de ene 

toestand, zich te vermaken in de andere; omringd door veelsoortige dromen stijgt Hij 

boven deze wereld uit, stijgt boven elke vergankelijke gedaante uit en gaat slapen”. 
3
 Karma-kāṇḍa verklaart: de Karma-kāṇḍa is dat deel van de Veda’s waarin instructies 

en regels voor de uitvoering van de religieuze handelingen, offers en ceremoniën voor 

volgelingen in details is vastgelegd. De aanhangers van de Karma-kāṇḍa geloven niet in 

Īśvara, of god, de Heer. Desondanks geloven ze in het bestaan van een permanente 

individuele ziel die verschillend is van het lichaam, in dat lichaam verwijlt en dit 

overleeft. 

Dus niet alleen Jñāna-kāṇḍa (de Upaniṣads) maar ook Karma-kāṇḍa stelt dat het Zelf 

verschillend is van het lichaam. 
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 Zelfs na het verval van het lichaam houdt Het niet op 

 En plukt de vruchten van zijn handelingen. 

liṅgaṁ cānekasaṁyuktaṁ calaṁ dṛśyaṁ vikāri ca | 

avyāpakamasadrūpaṁ tatkathaṁ syātpumānayam || 39|| 

39. Zelfs het subtiele lichaam
1
 bestaat uit vele delen, 

 Het is een object van waarneming, is onbestendig,  

 Veranderlijk, begrensd en van nature niet-bestaand. 

 Dus hoe kan dit [subtiele lichaam] het Zelf zijn? 

evaṁ dehadvayādanya ātmā puruṣa īśvaraḥ | 

sarvātmā sarvarūpaśca sarvātītomahavyayaḥ || 40|| 

40. Het onveranderlijke Zelf, de bestaansgrond van het ego, 

 Is dus verschillend van deze twee lichamen
2
 

 En is de Puruṣa, de Heer, het Zelf van allen. 

 Het is in elke vorm en toch overstijgt Het alle vormen. 

ityātmadehabhāgena prapañcasyaiva satyatā | 

yathoktā tarkaśāstreṇa tataḥ kiṁ puruṣārthatā || 41|| 

41. [Ook] Logica
3
 stelt het bestaan vast van het verschil  

Tussen het Zelf en de twee lichamen, maar gaat tevens uit 

                                                      
1
 Het subtiele lichaam: zie Vivekacūḍāmaṇi 96: “Het subtiele lichaam (de stad van de 

acht samenstellende delen, (puryaṣṭaka)) bestaat uit: (1) de groep van vijf organen van 

handelen (het stemorgaan, de handen, de benen en de organen van uitscheiding en 

voortplanting), (2) de groep van vijf organen van waarnemen (oren, ogen, huid, neus en 

tong), (3) de groep van vijf levenskrachten (prāṇa, apāna, vyāna, udāna,en samāna), 

(4) de vijf subtiele elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether), (5) de vier 

modificaties van het interne orgaan (manas, buddhi, ahaṃkāra, en citta), en (6) 

onwetenheid (avidyā), (7) begeerte (kāma) en (8) handeling (karma).” 
2
 Verschillend van deze twee lichamen: het stoffelijke en het subtiele lichaam. 

3
 Logica: de tekst noemt Tarkaśāstra, de wetenschap van logica (nyāya), behorende tot 

de Upanga’s van de Vedische geschriften. Hierbij wordt overwegend de methode van 

afleiding gevolgd om tot conclusies te komen. In dit vers wordt gerefereerd aan 

Sānkhya die door gebruik van Tarka (logica) de uiteindelijke dualiteit van Prakṛṭi en 

Puruṣa probeert aan te tonen, waarin Prakṛṭi, het beginsel van materie dat de wereld der 

verschijnselen formeert, eeuwig is en gelijktijdig met de Puruṣa, het bewuste beginsel, 

coëxisteert. 
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Van de werkelijkheid van de wereld der verschijnselen. 

Maar welk doel van het menselijk leven wordt hiermee gediend
1
? 

ityātmadehabhedena dehātmatvaṁ nivāritam | 

idānīṁ dehabhedasya hyasattvaṁ sphuṭamucyate || 42|| 

42. Aldus is de visie dat het Zelf het lichaam is ontkracht 

 Door de uitspraak van het verschil tussen het Zelf en het lichaam. 

 Nu wordt op heldere wijze verklaard 

 De onwerkelijkheid van het verschil tussen deze twee
2
. 

caitanyasyaikarūpatvādbhedo yukto na karhicit | 

jīvataṁ ca mṛṣā jñeyaṁ rajjau sarpagrahau yathā || 43|| 

43. Spreiding in bewustzijn is onaannemelijk 

 Omdat het altijd één en hetzelfde is
3
. 

 Zo is ook de individualiteit van de mens vals 

 Zoals het zien van een slang in het touw. 

rajjvajñānātkṣaṇenaiva yadvadrajjurhi sarpiṇī | 

bhāti tadvaccitiḥ sākṣādviśvākāreṇa kevalā || 44|| 

                                                      
1
 Welk doel van het menselijk bestaan wordt gediend: er zijn gewoonlijk vier 

doelstellingen in het menselijk bestaan; uitvoeren van plichten (dharma), welzijn en 

welvaart (artha), bevrediging van verlangens (kama) en de uiteindelijke bevrijding van 

de banden met onwetendheid (mokṣa). Van deze vier zijn de eerste drie secundair, 

omdat ze alleen van nut zijn voor de laatste, het hoogste goed. Maar dit, de bevrijding 

van de banden met onwetendheid, zal nooit bereikt worden tenzij men de non-dualiteit 

realiseert en daarmee één wordt, met verwerping van de laatste sporen van dualiteit in 

de geest. De gevestigde dualiteit is alleen een obstakel om tot realisatie te komen en 

verwijdert de mens verder van de weg van bevrijding. Het dient daarom geen doel in het 

leven van de mens. 

Het doel van Śaṅkara in de verzen hierboven over het verschil tussen het Zelf en het 

lichaam is niet het aantonen van de werkelijkheid van het lichaam en dus het vaststellen 

van de dualiteit van het Zelf en het lichaam, maar een confrontatie met de tegenspeler 

die het lichaam voor het Zelf houdt. In de volgende verzen zal worden aangetoond dat 

zoiets als een lichaam niet bestaat, maar het Zelf alleen bestaat.  
2
 De onwerkelijkheid van het verschil tussen het Zelf en het lichaam: net als de golven 

die niet onafhankelijk van water kunnen bestaan, heeft het lichaam geen bestaan 

onafhankelijk van het Zelf. In feite bestaat het Zelf alleen en het is door onwetendheid 

dat het gezien wordt als vormen en namen. 
3
 Omdat het altijd één en hetzelfde is: de inhoud van bewustzijn kan variëren maar 

bewustzijn als zodanig blijft altijd eenvormig, zoals het licht van de zon hetzelfde blijft 

terwijl het diverse objecten verlicht. 
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44. Zoals vanwege onwetendheid van de ware aard 

 Het touw in een oogwenk verschijnt als een slang, 

 Zo ook verschijnt het pure bewustzijn als deze wereld 

 Zonder de minste verandering te ondergaan
1
. 

upādānaṁ prapañcasya brahmaṇonyanna vidyate | 

tasmātsarvaprapañco'yaṁ brahmaivāsti na cetarat || 45|| 

45. Er bestaat geen materiële grond anders dan Brahman 

 Voor [het bestaan] van deze wereld der verschijnselen. 

 Daarom is dit gehele universum 

 Alleen Brahman en niets anders
2
. 

vyāpyāvyāpakatā mithyā sarvamātmeti śāsanāt | 

iti jñāte pare tattve bhedasyāvasaraḥ kutaḥ || 46|| 

46. Uit de verklaring [van de śruti] “Al dit is het Zelf”
3
 volgt, 

 Dat het idee van doordrongen zijn en doordringen vals is
4
.  

 Wanneer de opperste waarheid gerealiseerd is, 

 Waar is plaats voor onderscheid tussen deze twee
5
?  

                                                      
1
 Zonder de minste verandering te ondergaan: indien een stuk touw als een slang wordt 

gezien, kan er niet gezegd worden dat het touw een slang is geworden. Op dezelfde 

wijze verschijnt het pure bewustzijn als de zogenaamde materiële wereld zonder enige 

verandering te ondergaan. 
2
 Daarom is dit gehele universum alleen Brahman en niets anders: omdat niets  

verschillend is van de bestaansgrond; een pot is nimmer verschillend van de klei waaruit 

het gemaakt is. Namen en vormen die het effect en de bestaansgrond uit elkaar houden 

danken hun bestaan aan ingeburgerde gebruiken en blijken niet zelfstandig te bestaan 

wanneer onderzoek naar hun aard wordt verricht. 
3
 Uit de verklaring [van de śruti ]: verwijst naar de passage in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 

(4.5.7): “De Brāhmaṇa verlaat hem die zich verschillend acht van het Zelf. De Kṣatriya 

verlaat hem die zich verschillend acht van het Zelf. Werelden verlaten hem die zich 

verschillend acht van het Zelf. De goden verlaten hem die zich verschillend acht van het 

Zelf. De Veda’s verlaten hem die zich verschillend acht van het Zelf. Wezens verlaten 

hem die zich verschillend acht van het Zelf. Alles verlaat hem die zich verschillend acht 

van het Zelf. Deze Brāhmaṇa, deze Kṣatriya, deze werelden, deze goden, deze Veda’s, 

deze wezens en dit alles – zijn dit Zelf.” 
4
 Doordrongen zijn en doordringen is vals: ‘Alles is het Zelf’ impliceert dat onder-

scheid tussen doordringen en doordrongen zijn, of subject en object, illusoir is. 
5
 Tussen deze twee: tussen ‘doordringen’ en ‘doordrongen van zijn’. De meeste 

vertalingen gebruiken hiervoor (vyāpyāvyāpakatā) ‘oorzaak en effect’, een enkele 

‘subject en object’. Het gebruik van deze uitdrukkingen voor Brahman en de wereld is 

hier gemeden omdat deze relaties tot de wereld van verschijnselen behoren wat niet aan 
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śrutyā nivāritaṁ nūnaṁ nānātvaṁ svamukhena hi | 

kathaṁ bhāso bhavedanyaḥ sthite cādvayakāraṇe || 47|| 

47. De śruti heeft de verscheidenheid  

 In Brahman direct ontkend
1
. 

 Daar het niet-duale beginsel een gevestigd feit is
2
, 

 Hoe kan de wereld verschillend van Hem zijn? 

 

doṣo'pi vihitaḥ śrutyā mṛtyormṛtyuṁ sa gacchati | 

iha paśyati nānātvaṁ māyayā vañcito naraḥ || 48|| 

48. Voorts heeft de śruti met de volgende woorden  

 [Het geloof in] verscheidenheid veroordeeld: 

                                                                                                                                  
Brahman kan worden toegekend. Brahman kan niet als de oorzaak aangewezen worden 

omdat de wereld een illusie (mithyā) is, iets dat niet bestaat, en Brahman kan niet de 

oorzaak zijn van wat niet bestaat. De oorzaak van het bestaan van de wereld is niet 

Brahman maar verbeelding, dus onwetendheid. Zo ook wordt de fysieke wereld 

doordrongen door ruimte maar ruimte is niet de oorzaak van de fysieke wereld. Dit is 

ook in overeenstemming met de śruti (Zie Taittirīya Upaniṣad (3.1.1): “Dat, waarlijk, 

waaruit alle wezens zijn geboren, dat waarin zij na geboren te zijn verblijven, en dat 

waarin zij tenslotte terugkeren, wens dat te kennen, dat is Brahman”). Om deze reden, 

en in tegenstelling tot de andere vertalingen, zijn in plaats van ‘oorzaak en gevolg’ 

woorden gebruikt voor Brahman als ‘dat waaruit iets ontstaat en wat ontstaan is’ en ook 

soms ‘bestaansgrond’ (verzen 46, 47, 66, 94, 135, 139). 
1
 De śruti heeft de verscheidenheid in Brahman direct ontkend: verwijst naar 

verschillende passages in de Upaniṣads. Twee voorbeelden: Kaṭha Upaniṣad (2.2.12): 

“Eeuwige vrede is alleen voor hen die onderscheid maken en die in hun harten Hem 

realiseren, die – één zijnde, bestuurder en het innerlijk Zelf van allen – een enkele vorm 

veelsoortig maakt.”Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (2.5.19): “Hij (Brahman) nam de 

gedaante aan in overeenstemming met elke vorm; die vorm was terwille van Hem om 

zich kenbaar te maken. De Heer wordt vanwege Māyā (notie opgelegd ten gevolge van 

onwetendheid) als menigvuldig waargenomen.” 
2
 Het niet-duale beginsel een gevestigd feit is: het postuleren van de niet-duale Brahman 

als de uiteindelijke werkelijkheid door de śruti schakelt de causaliteit met wortel en al 

uit. Dit omdat een oorzaak altijd een gevolg vooronderstelt dat het veroorzaakt en dat op 

een of andere manier verschillend van hem is. Maar als er slechts één is, hoe is er een 

tweede mogelijk, een gevolg dat tot bestaan komt? De waarheid is dat Brahman, of het 

Zelf, nimmer iets veroorzaakt. Het is door onwetendheid dat men deze wereld ziet en 

denkt dat Brahman zijn oorzaak is. 
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 “Hij die door Māyā
1
 misleid wordt, ziet verscheidenheid 

 [In Brahman] en gaat van dood naar dood
2
”. 

brahmaṇaḥ sarvabhūtāni jāyante paramātmanaḥ | 

tasmādetāni brahmaiva bhavantītyavadhārayet || 49|| 

49. Aangezien alle wezens geboren zijn 

 Uit Brahman
3
, het Opperste Zelf, 

 Daarom moet erkend worden dat ze 

 Niets anders dan Brahman zijn. 

brahmaiva sarvanāmāni rūpāṇi vividhāni ca | 

karmāṇyapi samagrāṇi bibhartīti śrutirjagau || 50|| 

50. Geschriften hebben verklaard 

 Dat Brahman alleen, inderdaad, 

 De bestaansgrond is van alle
4
 

 Diverse namen, vormen en acties. 

                                                      
1
 Māyā: illusie. Zie ook Vivekacūḍāmaṇi 108 e.v.: “108. Onwetendheid (avidyā), Māyā, 

ook het ‘ongedifferentieerde’ (avyakta) genoemd, vindt zijn kracht in de opperste Heer 

(parameśaśakti). Het heeft geen begin. Het omvat de drie guṇa’s (triguṇa) en overtreft 

hen in hun effecten daar het de oorzaak ervan is. Degenen met een helder verstand 

kunnen zijn bestaan afleiden uit de effecten die het voortbrengt. Het is de schepper van 

het gehele universum (jagatsarvam).”, 109. “Het (Māyā) is zijn noch niet-zijn, noch 

neemt het deel aan de aard van beide. Het is noch gelijksoortig noch ongelijksoortig, 

noch beide. Het is noch samengesteld uit delen noch een ondeelbaar geheel, noch beide. 

Het is hoogst wonderbaarlijk en onbeschrijfelijk (anirvacanīya).”, 110. “Het (Māyā) 

kan vernietigd worden door directe ervaring van de zuivere Brahman (advayabrahma), 

de ene zonder tweede, precies zoals het waandenkbeeld van de slang verdwijnt bij het 

onderscheiden van het touw. Het heeft zijn drie guṇa’s, rajas, tamas en sattva, die naar 

hun effecten genoemd zijn.” 
2
 Gaat van dood naar dood: dat wil zeggen ‘wordt geboren en sterft telkens en telkens 

weer’. De bedoelde passage in de śruti is Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (4.4.19): “Er is 

geen verscheidenheid welke dan ook in Hem (Brahman).  Hij die verscheidenheid in 

Hem ziet gaat van dood naar dood.” Met andere woorden, tenzij men het niet-duale Zelf 

realiseert, dat geen geboorte en dood kent, is er geen ontsnapping aan de kringloop der 

geboorten. 
3
 Geboren zijn uit Brahman: zie Taittirīya Upaniṣad (3.1.1): “Dat, waarlijk, waaruit 

alle wezens zijn geboren, dat waarin zij na geboren te zijn verblijven, en dat waarin zij 

ten slotte terugkeren, wens dat te kennen, dat is Brahman.” 
4
 Brahman alleen is de bestaansgrond: zoals een touw de bestaansgrond is van een slang 

of iets dergelijks, zo ook is Brahman de bestaansgrond van alle namen, vormen en 
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suvarṇājjayamānasya suvarṇatvaṁ ca śāśvatam | 

brahmaṇo jāyamānasya brahmatvaṁ ca tathā bhavet || 51|| 

51. Zoals iets dat van goud is gemaakt 

 Altijd goud als zijn essentie heeft, 

 Zo ook heeft wat geboren is uit Brahman 

 Brahman als zijn essentie. 

svalpamatyantaraṁ kṛtvā jīvātmaparamātmanoḥ | 

yaḥ santiṣṭhati mūḍhātma bhayaṁ tasyābhibhāṣitam || 52|| 

52. Vrees - wordt gezegd
1
 - behoort 

 Tot de onwetende mens  

 Die verschil ziet, hoe gering ook, 

 Tussen het individu en het Opperste Zelf. 

yatrājñānādbhavedvaitamitarastatra paśyati | 

ātmatvena yadā sarvaṁ netarastatra cāṇvapi || 53|| 

53. Wanneer als gevolg van onwetendheid  

 Dualiteit verschijnt, ziet men een ander. 

 Maar bij het zien van alles als het Zelf 

 Ziet men geen ander
2
, zelfs niet in het minst. 

yasminsarvāṇi bhūtāni hyātmatvena vijānataḥ | 

na vai tasya bhavenmoho na ca śoko'dvitīyataḥ || 54|| 

54. In die staat, wanneer al wat bestaat  

 Vereenzelvigd is met het Zelf, 

                                                                                                                                  
handelingen, ondanks het feit ze van illusoire aard zijn; want zelfs voor het verschijnen 

van een illusie is een bestaansgrond noodzakelijk. 
1
 Vrees enz: vrees vindt zijn oorzaak in dualiteit en onvolkomenheid. Het kan worden 

overwonnen door hem alleen die non-dualiteit verwerft en dus de staat van perfectie 

bereikt. Voor zo iemand is er niets om te vrezen, en niets wordt gewonnen of verloren.  

Zie ook Taittirīya Upaniṣad (2.7): “Maar bij het geringste onderscheid in Brahman, 

heeft hij vrees.” 
2
 Zie Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (4.5.15) Yājñavalkya zei: “Maitreyī! Ik zegt niets dat u 

in de war kan brengen. Het is gemakkelijk te begrijpen. Want zolang er dualiteit is, ziet 

men de ander, ruikt men de ander, hoort men de ander, spreekt men tot de ander, denkt 

men aan de ander, kent men de ander; doch wanneer alles één Zelf is, wat en wie kan 

dan een ander horen; wat en wie kan dan tot een ander spreken; wat en wie kan dan 

over een ander denken; wat en wie kan dan een ander kennen? Maitreyī! Hoe kan de 

kenner gekend worden.” 
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 Rijst misleiding noch droefheid op 

 Vanwege de afwezigheid van dualiteit
1
. 

ayamātmā hi brahmaiva sarvātmakatayā sthitaḥ | 

iti nirdhāritaṁ śrutyā bṛhadāraṇyasaṁsthayā || 55|| 

55. Door de geschriften is verklaard, 

 In de vorm van de Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, 

 Dat deze Ātman, die het Zelf van allen is, 

 Waarlijk Brahman
2
 is. 

anubhūto'pyayaṁ loko vyavahārakṣamo'pi san | 

asadrūpo yathā svapna uttarakṣaṇabādhataḥ || 56|| 

56. Ondanks dat we deze wereld schijnen te ervaren 

 Als een object voor praktische doeleinden, 

 Is zijn ware aard, zoals een droom, niet-bestaan. 

 Dat blijkt op het moment dat we ontwaken
3
. 

svapno jāgaraṇe'līkaḥ svapne'pi jāgaro na hi | 

dvayameva laye nāsti layo'pi hyubhayorna ca || 57|| 

57. De droom[ervaring]
4
 is bij waken onwerkelijk, 

 En de wakende staat is onbekend in de droom. 

 Beide echter zijn niet-bestaand in diepe slaap, 

 Die zelf ook niet wordt ervaren. 

trayamevaṁ bhavenmithyā guṇatrayavinirmitam | 

asye draṣṭā guṇātīto nityo hyekaścidātmakaḥ || 58|| 

                                                      
1
 Zie Īśā Upaniṣad (7): “Wie zich het feit realiseert dat alle dingen werkelijk het eigen 

Zelf zijn, hoe kan die mens, die Eenheid van alles ziet, nog misleid worden en bedroefd 

zijn?” 
2
 Zie Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (2.5.19): “Deze ātman is Brahman (ayamātmā 

brahma).” 
3
 We kunnen niet iets als ‘altijd bestaand’ (sat) beschouwen alleen omdat het wordt 

ervaren en een bepaalde pragmatische waarde heeft. In de droomstaat hebben we 

ervaringen die werkelijk lijken zolang de droom duurt. Maar direct na het ontwaken 

verdwijnen ze alsof ze nimmer hebben bestaan. Zo ook worden de ervaringen in de 

wakende staat, die voor ons van grote betekenis zijn,  tenietgedaan zo gauw er de staat 

van diepe slaap of droom intreedt. 
4
 De droom enz.: hier wordt de inhoud van het vorige vers geïllustreerd door het tonen 

van hun onwerkelijkheid vanwege hun onderlinge tegenspraak.  
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58. Aldus blijken alle drie staten onwerkelijk
1
, 

 Aangezien ze een schepping van de guna’s zijn. 

 Maar hun getuige
2
 overstijgt alle guna’s, 

 De ene, eeuwige, wiens aard bewustzijn is. 

yadvanmṛdi ghaṭabhrāntiṁ śuktau vā rajatasthitim | 

tadvadbrahmaṇi jīvatvaṁ vīkṣamāṇe na paśyati || 59|| 

59. Zoals een ontwaakte die vrij is van illusie 

 Geen pot in klei of zilver in parelmoer ziet, 

 Zo ook is er geen individualiteit voor hem
3
 

 Die Brahman als zijn eigen Zelf ziet. 

yathā mṛdi ghaṭo nāma kanake kuṇḍalābhidhā | 

śuktau hi rajatakhyātirjīvaśabdastathā pare || 60|| 

60. Zoals pot een beeld is in klei, 

 Oorring in goud, zilver in parelmoer, 

 Zo ook is het individu 

 Een beeld in Brahman
4
. 

                                                      
1
 De drie staten zijn onwerkelijk, enz.: deze wereld van onze dagelijkse ervaring, die de 

drie staten omvat, wordt tot stand gebracht door de combinatie en permutatie van de 

drie guna’s (de oerbestaanselementen satva, rajas en tamas). Echter, wat samengesteld 

is zal eens desintegreren en verwoest worden. Deze wereld, die een samenstelling is, is 

dus gedoemd tot verwoesting; en is dus onwerkelijk daar werkelijkheid 

onverwoestbaarheid impliceert. In dit vers wordt wat in vers 56 werd gepostuleerd op 

beslissende wijze aangetoond, namelijk dat de wereld, alhoewel die wordt ervaren, 

onwerkelijk is. 
2
 Getuige: als alles in deze wereld deel uitmaakt van een onophoudelijke stroom van 

veranderingen, wat is het dat deze veranderingen gadeslaat? Vedānta verklaart dat dit 

ātman is, het Zelf, het bewuste beginsel dat getuige is van al deze veranderingen, terwijl 

de getuige zelf onveranderlijk blijft en onaangedaan door de guna’s die 

verantwoordelijk voor de veranderingen zijn. 
3
 Geen individualiteit voor hem: zolang iemand in onwetendheid verkeert denkt hij een 

individu, apart van Brahman, te zijn. Maar bij het dagen van zelfkennis realiseert hij 

zijn identiteit met Brahman. De individualiteit schijnt hem dan als een illusie zoals de 

pot in klei. 
4
 Zoals pot een beeld is in klei: zie Vivekacūḍāmaṇi 251: “Alle wijzigingen van klei, 

zoals een kruik, waaraan door het denken een onafhankelijk bestaan wordt toegekend, 

zijn niets dan klei. Zo is ook dit universum een manifestatie van Brahman en niets an-

ders. Omdat er niets anders is dan Brahman, de enige zelfstandig bestaande werkelijk-

heid, je eigen Zelf, daarom ‘zijt gij’ deze serene, pure, opperste Brahman, de ene zonder 

tweede.” 
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yathaiva vyomni nīlatvaṁ yathā nīraṁ marusthale | 

puruṣastvaṁ yathā sthāṇau tadvadviśvaṁ cidātmani || 61|| 

61. Zoals blauwheid in de lucht, 

 Water in luchtbegoocheling, 

 Een mensgedaante in een paal, 

 Zo is het universum in het Zelf
1
. 

yathaiva śūnye vetālo gandharvāṇāṁ puraṁ yathā | 

yathākāśe dvicandratvaṁ tadvatsatye jagatsthitiḥ || 62|| 

62. Zoals een spook gezien wordt in de leegte, 

 Een luchtkasteel verbeeld wordt in de geest, 

 Het oog een dubbele maan ziet in de hemel, 

 Bestaat het universum in de opperste waarheid. 

yathā taraṅgakallolairjalameva sphuratyalam | 

pātrarūpeṇa tāmraṁ hi brahmāṇḍaughaistathātmatā || 63|| 

63. Zoals een teil een verschijning van koper is, 

 En rimpelingen en golven van water, 

 Zo ook is het gehele universum  

 Een verschijning van het Zelf alleen. 

ghaṭanāmna yathā pṛthvī paṭanāmnā hi taṁtavaḥ | 

jagannamnā cidābhāti jñeyaṁ tattadabhāvataḥ || 64|| 

64. Zoals klei pot wordt genoemd
2
 of garen een doek, 

 Zo ook verschijnt het Zelf als het universum. 

 Dát Zelf wordt [alleen] gekend
3
  

 Door het tenietdoen van namen. 

sarvo'pi vyavahārastu brahmaṇā kriyate janaiḥ | 

ajñānānna vijānanti mṛdeva hi ghaṭādikam || 65|| 

65. Men voert alle handelingen in en door Brahman uit 

 [Maar vanwege onwetendheid is men zich er niet van bewust]. 

                                                      
1
 Zo is het universum in het Zelf: niet alleen het individu (jīva), maar het gehele 

universum is een illusie in het Zelf. Dit wordt in de verzen 61-64 op verschillende 

wijzen geïllustreerd. 
2
 Zoals klei pot wordt genoemd: zie Vivekacūḍāmaṇi 228: “De pot is slechts een vorm 

van klei en bestaat alleen in naam, omdat het geen andere werkelijkheid heeft dan klei. 

Het is een modificatie van klei.” 
3
 Dát Zelf wordt gekend: kennis van het Zelf betekent alleen het tenietdoen van namen 

en vormen die opleggingen zijn op het Zelf vanwege onwetendheid. 
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 Zoals door onwetendheid
1
 men ook niet weet 

 Dat potten en ander aardewerk niets dan klei zijn. 

kāryakāraṇatā nityamāste ghaṭamṛdoryathā | 

tathaiva śrutiyuktibhyaṁ prapañca brahmaṇoriha || 66|| 

66. Zoals tussen klei en pot het verband bestaat 

 Van dat waaruit iets ontstaat en wat ontstaan is, 

 Zo ook is het met Brahman en de wereld
2
 

 Op grond van de geschriften en rede. 

gṛhyamāṇe ghaṭe yadvanmṛttikā'yāti vai balāt | 

vīkṣamāṇe prapañce'pi brahmaivābhāti bhāsuram || 67|| 

67. Voor de waarneming van een pot 

 Is de aanwezigheid van klei vereist. 

 Zo ook is dat wat als de wereld verschijnt 

 De altijd stralende Brahman alleen. 

  

sadaivātmā viśuddho'sti hyaśuddho bhāti vai sadā | 

yathaiva dvividhā rajjurjñānino'jñānino'niśam || 68|| 

68. Het Zelf, altijd puur
3
 [voor een wijze], 

 Lijkt besmet
4
 [voor een dwaze], 

 Zoals een touw op twee wijzen verschijnt
5
 

 Voor een wijze en een dwaze. 

yathaiva mṛnmayaḥ kuṁbhastadvaddeho'pi cinmayaḥ | 

ātmānātmavibhāgo'yaṁ mudhaiva kriyate'budhaiḥ || 69|| 

                                                      
1
 Zoals ook door onwetendheid enz.: in al ons doen en laten met aardewerk hebben we 

uitsluitend met klei te doen, daar op geen enkele wijze klei van aardewerk gescheiden 

kan worden. Op dezelfde wijze, in al onze omgang met de wereld hebben we in feite 

met Brahman te doen die onafscheidbaar is van de wereld.  
2
 Zo ook is enz.: dezelfde relatie van bestaansgrond en verschijning bestaat tussen 

Brahman en de wereld der verschijnselen. Maar omdat het verschijnsel nimmer kan 

worden aangetoond als apart van de bestaansgrond, betekent deze relatie hun ‘niet-

ongelijkheid’. Ook de śruti verklaart: (Chāndogya Up. 3.14.1) “Al dit is waarlijk 

Brahman.” 
3
 Puur: zonder enige modificatie zoals het lichaam. 

4
 Besmet: verschijning van verscheidenheid inherent aan dualiteit vanwege onwe-

tendheid 
5
 Op twee wijzen verschijnt: als een touw voor de wijze en als een slang voor een 

onwetende. 
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69. Zoals een kruik door en door van klei is, 

 Zo ook is het lichaam door en door bewustzijn. 

 De opdeling, daarom, in het Zelf en niet-Zelf 

 Wordt door de onwetende tevergeefs gemaakt
1
. 

sarpatvena yathā rajjū rajatatvena śuktikā | 

vinirṇītā vimūḍhena dehatvena tathātmatā || 70|| 

70. Zoals in een touw een slang,  

 In parelmoer zilver wordt verbeeld, 

 Evenzo houdt een onwetende  

 Het lichaam voor het Zelf. 

ghaṭatvena yathā pṛthvī paṭatvenaiva taṁtavaḥ | 

vinirṇītā vimūḍhena dehatvena tathātmatā || 71|| 

71. Zoals in aarde een kruik,  

 In garen een doek wordt verbeeld, 

 Evenzo houdt een onwetende  

 Het lichaam voor het Zelf. 

kanakaṁ kuṇḍalatvena taraṅgatvena vai jalam | 

vinirṇītā vimūḍhena dehatvena tathātmatā || 72|| 

72. Zoals in goud een oorring 

 In water golven wordt verbeeld, 

 Evenzo houdt een onwetende  

 Het lichaam voor het Zelf. 

puruṣatvena vai sthāṇurjalatvena marīcikā | 

vinirṇītā vimūḍhena dehatvena tathātmatā || 73|| 

73. Zoals in een boomstronk een mens 

 In luchtbegoocheling water wordt verbeeld, 

 Evenzo houdt een onwetende  

 Het lichaam voor het Zelf.
 2
 

                                                      
1
 Tevergeefs gemaakt: de onwetende denkt dat het Zelf en het lichaam als twee aparte 

entiteiten onafhankelijk van elkaar bestaan. Dit ontneemt hem de mogelijkheid van de 

realisatie van het niet-duale Zelf. 
2
 Verzen 70-86 geven een reeks voorbeelden van valse kennis als gevolg van onjuist 

oordeel of gaan over de gevolgen van gebrekkige kennis waarin vormen worden 

verbeeld die de werkelijkheid van de achterliggende substantie negeren. Het zijn alle 

gelijkenissen ter illustratie van de wijze waarop onwetendeheid het ‘ik ben het lichaam’ 

idee op het Zelf projecteert. 
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gṛhatvenaiva kāṣṭhāni khadgatvenaiva lohatā | 

vinirṇītā vimūḍhena dehatvena tathātmatā || 74|| 

74. Zoals een massa hout als een huis, 

 IJzer als een zwaard wordt gezien, 

 Evenzo houdt een onwetende  

 Het lichaam voor het Zelf.
 
 

yathā vṛkṣa viparyāso jalādbhavati kasyacit | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 75|| 

75. Zoals men zich een boom verbeeldt 

 In een reflectie op het water, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

potena gacchataḥ puṁsaḥ sarvaṁ bhātīva cañcalam | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 76|| 

76. Zoals aan de opvarende in een boot 

 Alles erbuiten in beweging lijkt, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

pītatvaṁ hi yathā śubhre doṣādbhavati kasyacit | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 77|| 

77. Zoals aan iemand die aan geelzucht lijdt 

 Iets wits als geel verschijnt, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

cakṣubhyāṁ bhramaśīlābhyāṁ sarvaṁ bhāti bhramātmakam | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 78|| 

78. Zoals aan iemand met een oogafwijking 

 Alles vertekend en verminkt schijnt, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

alātaṁ bhramaṇaiva vartulaṁ bhāti sūryavat | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 79|| 

79. Zoals een ronddraaiende fakkel 

 Cirkelvormig als de zon lijkt, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 
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mahattve sarvavastūnamaṇutvaṁ hyatidūrataḥ | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 80|| 

80. Zoals dingen die feitelijk groot zijn 

 Op grote afstand zeer klein lijken, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

sūkṣnatve sarvabhāvānāṁ sthūlatvaṁ copanetrataḥ | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 81|| 

81. Zoals nietig kleine voorwerpen 

 Door lenzen gezien groot lijken, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

kācabhūmau jalatvaṁ vā jalabhūmau hi kācatā | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 82|| 

82. Zoals het oppervlak van water 

 Op dat van glas lijkt, en omgekeerd, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

yadvadagnau maṇitvaṁ hi maṇau vā vahnitā pumān | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 83|| 

83. Zoals de schittering in een edelsteen  

 Als vuur wordt gezien, en omgekeerd, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

abhreṣu satsu dhāvatsu somo dhāvati bhāti vai | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 84|| 

84. Zoals de maan lijkt te bewegen 

 Als wolken voorbijtrekken, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

yathaiva digviparyāso mohādbhavati kasyacit | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 85|| 

85. Zoals iemand het gevoel van richting verliest 

 Wanneer hij in verwarring is, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 
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yathā śaśī jale bhāti cañcalatvena kasyacit | 

tadvadātmani dehatvaṁ paśyatyajñānayogataḥ || 86|| 

86. Zoals de maan in beweging lijkt
1
 

 In zijn reflectie op het water, 

 Zo ook, overmand door onwetendheid, 

 Ziet de mens het Zelf als het lichaam. 

evamātmanyavidyāto dehādhyāso hi jāyate | 

sa evātmaparijñānāllīyate ca paramātmani || 87|| 

87. Aldus rijst door onwetendheid  

 De illusie van het lichaam in het Zelf op
2
. 

 Deze illusie verdwijnt weer door realisatie 

 Van het Zelf in het Opperste Zelf
3
. 

sarvamātmatayā jñātaṁ jagatsthāvarajaṅgamam | 

abhāvātsarvabhāvānāṁ dehasya cātmatā kutaḥ || 88|| 

88. Wanneer het gehele universum, bezield of inert, 

 Als het Zelf alleen wordt gekend en dus 

 Het onafhankelijk bestaan van alle objecten ontkend, 

 Waar is plaats voor het lichaam als het Zelf
4
? 

ātmānāṁ satataṁ jānankālaṁ naya mahādyute | 

prārabdhamakhilaṁ bhuñjannodvegaṁ kartumarhasi || 89|| 

89. O verlichte, besteed je tijd voortdurend 

 In contemplatie op het Zelf, 

 Terwijl je de effecten van prārabdha
5
 ervaart, 

 Zonder door zorgen te worden geraakt
1
. 

                                                      
1
 Zoals de maan in beweging lijkt: het is de reflectie die beweegt en niet de maan zelf. 

2
 De illusie van het lichaam: de illusie van vele dingen zoals geïllustreerd in de verzen 

vanaf 70. 
3
 Verdwijnt weer enz.: bij de realisatie dat het Zelf alleen is, en er niets anders bestaat, 

houdt onwetendheid met al zijn effecten zoals de illusie van het lichaam enz., op te 

bestaan. 
4
 Waar is plaats voor het lichaam als het Zelf?: zolang iemand in onwetendheid 

verkeert, verwart hij het lichaam met het Zelf. Maar met het dagen van kennis, wanneer 

alles wegsmelt en het niet-duale Zelf als enige overblijft, waar is dan ruimte om het 

lichaam als een afzonderlijke entiteit te zien, laat staan het als het Zelf aan te wijzen? 
5
 Prārabdha: één van de drie karma’s. Karma betekent ‘handeling’ of ‘actie’ en dus het 

scheppen van een oorzaak die onvermijdelijk tot een effect zal leiden. Er worden drie 
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utpanne'pyatmavijñāne prārabdhaṁ naiva muñcati | 

iti yat śrūyate śāstre tannirākriyate'dhunā || 90|| 

90. Wat gehoord wordt uit de geschriften, 

 Dat men niet vrij is van prārabdha
2
 

 Zelfs na het dagen van zelfkennis, 

 Is nu afdoende weerlegd. 

tattvajñānodayādūrdhvaṁ prārabdhaṁ naiva vidyate | 

dehādīnāmasattvattu yathā svapno vibodhataḥ ||  91|| 

91. Na het dagen van zelfkennis  

 Houdt prārabdha op te bestaan, 

 Omdat het lichaam niet meer bestaat,
3
 

 Zoals een droomlichaam in de wakende staat. 

karma janmāntarīyaṁ yatprārabdhamiti kīrtitam | 

tattu janmāntarābhāvātpuṁso naivāsti karhicit || 92|| 

                                                                                                                                  
soorten karma’s onderscheiden: (1) sañcitakarma: de som van karma’s uit handelingen 

in voorbije levens die in toekomstige levens vrucht zullen dragen, (2) prārabdhakarma: 

dat deel van sañcitakarma dat voorbestemd is in het huidige leven vrucht te dragen, en 

(3) āgāmikarma of kriyamānakarma: nieuw karma, opgedaan in het huidige leven, dat 

overgedragen wordt naar toekomstige levens. 
1
 Zonder door zorgen  te worden geraakt: hij die in eenzelvigheid met het Zelf is, is 

reeds boven alle zorgen verheven en ondanks dat hij leeft en beweegt als een gewone 

sterveling, wordt hij door geen van zijn handelingen gebonden. 
2
 Dat men niet vrij is van prārabdha: op vele plaatsen van de geschriften is verklaard 

dat zelfs een wijze niet vrij is van de werking van prārabdha. Chāndogya Up. (6.14.2) 

‘Ik zal hier blijven alleen zolang ik nog niet bevrijd ben van de banden met onwetend-

heid (karma), dan zal ik thuis aankomen’. Zowel hier (zie ook verzen 91, 92) als in en-

kele andere werken heeft Śaṅkara dit echter ontkend. Zie Vivekacūḍāmaṇi (462-463) 

‘Als bij het dagen van kennis onwetendheid met wortel en tak wordt uitgeroeid, hoe kan 

dan het lichaam van een verlichte voortleven? Het is om de onwetende, die met een 

dergelijke vraag komt, uit de twijfel te halen, dat de geschriften spreken over 

prārabdhakarma vanuit het conventionele standpunt, en niet om aan de wijze de werke-

lijkheid van het lichaam en dergelijke te onderwijzen’.  
3
 Omdat het lichaam en dergelijke niet meer bestaan: het lichaam, de geest, intellect en 

dergelijke danken hun bestaan aan onwetendheid en daarom kunnen ze niet bestaan 

wanneer onwetendheid volledig is vernietigd door zelfkennis. In afwezigheid van een 

lichaam houdt ook prārabdha op te bestaan, daar er niets bestaat waarop het van 

invloed kan zijn. 
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92. Het effect van handelingen gedaan in voorgaande levens
1
 

 Wordt [in dit leven] prārabdha genoemd, 

 Doch prārabdha bestaat niet voor hem met zelfkennis 

 Daar hij vrij is van [doen en dus] een volgende geboorte. 

svapnadeho yathādhyasthastathaivāyaṁ hi dehakaḥ | 

adhyastasya kuto janma janmābhāve hi tatkutaḥ || 93|| 

93. Zoals het lichaam in een droom illusoir is  

 Zo ook is dit stoffelijk lichaam illusoir
2
. 

 Hoe kan er dan geboorte zijn van iets illusoirs
3
,  

 Dat handelt en de vruchten daarvan plukt? 

upādānaṁ prapañcasya mṛdbhaṇḍasyeva kathyate | 

ajñānaṁ caiva vedāntaistasminnaṣṭe kva viśvatā || 94|| 

94. Vedānta stelt
4
 dat, net als het zien van klei als kruik,  

 Ook de wereld een oplegging is
5
 door onwetendheid. 

 Wanneer onwetendheid is vernietigd
6
, 

 Waar kan de wereld nog bestaan? 

                                                      
1
 Het effect van handelingen gedaan in voorgaande levens: karma ten opzichte van het 

huidige leven dat ze hebben voortgebracht wordt prārabdha genoemd. 
2
 Zo ook is dit stoffelijk lichaam illusoir: het lichaam in de wakende staat is een 

oplegging op het Zelf en daarom onwerkelijk. Alleen een onwetende kent aan dit 

lichaam een grotere werkelijkheidswaarde toe dan aan het lichaam in een droom. Maar 

voor de mens met zelfkennis bestaat een dergelijk onderscheid niet, aangezien beide 

lichamen (in de droom en de wakende staat) een schepping van het denken als gevolg 

van onwetendheid zijn. 
3
 Hoe kan er dan geboorte zijn voor iets illusoirs: prārabdha wordt verondersteld de 

oorzaak van het lichaam te zijn, maar als er in werkelijkheid niets als een lichaam 

bestaat kan er ook geen sprake van prārabdha zijn. 
4
 Vedānta stelt enz.: met Vedānta worden de Upaniṣads bedoeld die het laatste deel van 

de Veda’s vormen. Hier wordt gezinspeeld op een passage uit de Śvetaśvatara 

Upaniṣads (4.10): ‘Weet dat natuur (prakṛti) illusie (Māyā) is. En dat de machtige Heer 

(Maheśvara) de maker van illusie is. Deze gehele wereld is doordrongen van wezens 

die delen van Hem zijn’. 
5
 Oplegging is: zoals door misleiding het beeld van een slang aan het touw wordt 

opgelegd zo is ook de wereld een oplegging op het Zelf, of Brahman. 
6
 Wanneer onwetendheid is vernietigd enz.: bij het verdwijnen van de oorzaak moet ook 

het effect geheel ophouden te bestaan. Een stuk doek kan niet als doek bestaan wanneer 

de garens zijn verbrand; zo kan de wereld ook niet bestaan wanneer onwetendheid is 

vernietigd. 
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yathā rajjuṁ parityajya sarpaṁ gṛhṇāti vai bhramāt | 

tadvatsatyamavijñāya jagatpaśyati mūḍhadhīḥ || 95|| 

95. Zoals iemand die in verwarring verkeert 

 Een slang ziet en het touw negeert, 

 Zo ook ziet de onwetende de wereld, 

 Omdat hij de werkelijkheid niet kent. 

rajjurūpe parijñāte sarpakhaṇḍaṁ na tiṣṭhati | 

adhiṣṭhāne tathā jñāte prapañcaḥ śūnyatāṁ gataḥ || 96|| 

96. Bij het kennen van de ware aard van het touw  

 Houdt de schijn van de slang op te bestaan, 

 Zo ook, bij het kennen van zijn bestaansgrond
1
, 

 Verdwijnt de wereld der verschijnselen volledig. 

dehasyāpi prapañcatvātprārabdhāvasthitiḥ kutaḥ | 

ajñānijanabodhārthaṁ prārabdhaṁ vakti vai śrutiḥ || 97|| 

97. Hoe kan prārabdha bestaan voor het lichaam, 

 Dat deel uitmaakt van de verschijnselenwereld? 

 Het is voor het begrip van de onwetenden
2
 alleen 

 Dat de geschriften over prārabdha spreken. 

kṣīyante cāsya karmāṇi tasmindṛṣṭe parāvare | 

bahutvaṁ tanniṣedhārthaṁ śrutyā gītaṁ ca yatsphutam || 98|| 

                                                      
1
 Bij het kennen van zijn bestaansgrond: deze illusoire wereld heeft Brahman als 

bestaansgrond die verborgen blijft voor het zicht als gevolg van onwetendheid. Maar 

wanneer door de verwijdering van onwetendheid Brahman wordt verwerkelijkt is er 

geen misleiding meer, zoals het zien van verscheidenheid en een wereld van 

verschijnselen die in het aanschouwen van de kennis van de waarheid volledig 

verdwijnt. 
2
 Het is voor het begrip van de onwetenden: zij die de hoogste waarheid niet kennen 

redetwisten en zeggen: “Als onwetendheid tezamen met al zijn effecten door kennis is 

vernietigd, hoe kan het lichaam van een ‘in leven bevrijde wijze’, of ‘verlichte’, in leven 

zijn, en hoe is het voor hem mogelijk om zich als een sterveling te gedragen?”. Zij falen 

echter om te zien dat ze het zelf zijn die, in onwetendheid verkerend, het lichaam van 

een ‘in leven bevrijde wijze’ zien en over hem spreken als een handelende, terwijl de 

wijze zelf zich nimmer bewust is van een lichaam omdat hij onafgebroken in het Zelf 

gevestigd is. Om dat soort onwetenden tevreden te stellen geven de geschriften een 

voorlopige verklaring over het ogenschijnlijke gedrag van een wijze. 

Zie ook de voetnoot bij vers 90. 



APAROKṢĀNUBHŪTI                                          209 

 

98. “En alle karma’s zijn uitgedoofd
1
, 

 Bij de realisatie van Dát
2
 wat hoog en laag is

3
”. 

 De śruti verklaart dit in meervoudvorm 

 Om ook prārabdha karma uit te sluiten. 

ucyate'jñairbalāccaitattadānarthadvayāgamaḥ | 

vedāntamatahānaṁ ca yato jñānamiti śrutiḥ || 99|| 

99. Als de onwetende ertoe neigt deze uitspraak
4
 te negeren, 

 Raakt hij niet alleen in twee absurditeiten verstrikt
5
 

 Maar laat ook de conclusie van Vedānta varen
6
. 

 Daarom moet de waarheid in deze uitspraak worden omarmd.
7
 

tripañcāṅgānyato vakṣye pūrvoktasya hi labdhaye | 

taiśca sarvaiḥ sadā kāryaṁ nididhyāsanameva tu || 100|| 

                                                      
1
 Alle karma’s zijn uitgedoofd: refereert naar Muṇḍaka Upaniṣad 2.2.8: “De hartknoop 

is doorgehakt, geen twijfel bleef overeind, alle karma’s zijn uitgedoofd, bij het zien van 

Hem die hoog en laag is.”  
2
 Dát: het Zelf. 

3
 Wat hoog en laag is: alles bevattende, van de hoogste tot de laagste, inhoudende zowel 

de oorzaak (schepper) als zijn effecten (de wereld), het Al. 
4
 Deze uitspraak: het ophouden van prārabdha en zijn effecten bij zelfrealisatie. 

5
 Raakt hij niet alleen in twee absurditeiten verstrikt: hij die vasthoudt aan de gedachte 

dat prārabdha bij zelfrealisatie niet geheel oplost maakt de volgende vergissingen: 

1. Bevrijding van de banden van dualiteit zal niet mogelijk zijn omdat er altijd ‘iets 

anders, een tweede’ zal blijven bestaan, n.l. prārabdha naast Brahman. 

2. Hij kan niet meer zijn voordeel doen met de kennis geopenbaard in de geschriften. 
6
 Maar laat ook de conclusie van Vedānta varen: de uiteindelijke conclusie van Vedānta 

is dat er alleen één niet-duale Brahman is die zonder geboorte, onsterfelijk en vrij van al 

het veranderlijke is. De wereld van dualiteit is een schepping van onwetendheid en zal 

ophouden te bestaan bij het dagen van zelfkennis. Hij die zelfs na het dagen van 

zelfkennis aan prārabdha vasthoudt mist de ultieme Vedantische waarheid die van niet-

duale aard is. 
7
 Daarom moet de waarheid in deze uitspraak worden omarmd: de verwerving van het 

niet-duale Zelf alleen bevat de ware kennis en de geschriften zijn slechts de middelen 

naar deze kennis. Maar niet alle geschriften bevatten deze kennis. Daarom dienen alleen 

die geschriften die naar de uiteindelijke zelfrealisatie leiden als de echte geschriften te 

worden geaccepteerd en andere, die dualiteit ondersteunen, als secundair te worden 

beschouwd, daar ze niet op de kennis van waarheid berusten. 
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100. Voor het verwerven van zelfkennis
1
 

 Zal ik nu de vijftien stappen uiteenzetten. 

 Over de betekenis van deze stappen 

 Moet men onafgebroken contempleren
2
. 

nityābhyāsādṛte prāptirna bhavetsaccidātmanaḥ | 

tasmādbrahma nididhyāsejjijñāsuḥ śreyase ciram || 101|| 

101. Het Zelf, dat absoluut bestaan en kennis is 

 Kan niet gerealiseerd worden zonder gestadige oefening. 

 Daarom moet de zoeker naar kennis constant mediteren 

 Op Brahman voor het verwerven van het hoogste goed. 

yamo hi niyamastyāgo maunaṁ deśaśca kālatā | 

āsanaṁ mūlabaṁdhaśca dehasāmyaṁ ca dṛksthitiḥ || 102|| 

prāṇasaṁyamanaṁ caiva pratyāhāraśca dhāraṇā | 

ātmadhyānaṁ samādhiśca proktānyaṅgāni vai kramāt || 103|| 

102-103.  De [vijftien] stappen in volgorde zijn
3
:  

 Beteugeling van de zinnen
2
 (yamaḥ),  

 Beteugeling van de geest
3
 (niyamaḥ),  

 Afstand doen
4
 (tyāgaḥ), Stilte

5
 (maunaṁ), Plek

6
 (deśaḥ),  

 Tijd
7
 (kālatā), Lichaamshouding

8
 (āsanaṁ),  

 Beteugelingskracht
9
 (mūlabaṁdhaśca),  

 Balans van het lichaam
10

 (dehasāmyaṁ), Waar Zicht
11

 (dṛksthitiḥ),  

 Beteugeling van de levenskracht
12

 (prāṇasaṁyamanaṁ), 

                                                      
1
 Voor het verwerven van zelfkennis: in de verzen 24-28 is de aard van de kennis, die 

het doel van het menselijk bestaan is, in detail uitgelegd. Het kennen van het doel is 

echter niet voldoende; men moet zich ook van de middelen voorzien om dat te bereiken. 

De hier aangeboden vijftien stappen, indien ze met ernst worden nagevolgd, zullen 

leiden tot het bereiken van zelfkennis. 
2
 Contempleren: de tekst gebruikt hier het Sanskrit woord ‘nididhyāsana’. Śravana, 

manana en nididhyāsana, in het kort ‘horen, reflectie en contemplatie’, kunnen opgevat 

worden als de drie stadia van vicāra, of zelfonderzoek, dat naar bevrijding (mokṣa) 

leidt. Het horen van de waarheid van de leermeester is śravana. Het overwegen van het 

gehoorde tot het begrepen is en elke twijfel erover geheel verdwenen is heet manana. 

Het verwezenlijken van wat tot dan toe een begrip was, is ten slotte nididhyāsana. 
3
 Acht hiervan komen in het ‘achtvoudige pad’ van Patañjali’s Yoga Sūtra’s voor 

(onderstreept in verzen 102-103). 
2 
Vers 104. 

3 
Vers 105. 

4
 Vers 106. 

5
 Verzen 107-109.  

6
 Vers 110. 

7
 Vers 111. 

8
 Verzen 112-113. 

9
 Vers 114. 

10
 Vers 115. 

11
 Verzen 116-117. 

12
 

Verzen 118-120. 
13

 Vers 121. 
14

 Vers 122. 
15

 Vers 123. 
16

 Verzen 124-128. 
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 Absorptie
13

 (pratyāhāraḥ), Concentratie
14

 (dhāraṇā), 

 Meditatie op het Zelf
15

 (ātmadhyānaṁ) en Samādhi
16.

 

sarvaṁ brahmeti vijñānādindriyagrāmasaṁyamaḥ | 

yamo'yamiti saṁprokto'bhyasanīyo muhurmuhuḥ || 104|| 

104. Beteugeling van de zinnen die berust  

 Op de kennis van ‘alles is Brahman’, 

 Wordt terecht ‘yama’
1
 genoemd 

 En moet telkens worden beoefend. 

sajātīyapravāhaśca vijātīyatiraskṛtiḥ | 

niyamo hi parānando niyamātkriyate budhaiḥ || 105|| 

105. De onafgebroken stroom van één enkele gedachte
2
, 

 Met uitsluiting van alle andere gedachten, is ‘niyama’
3
, 

 De beteugeling van de geest, de opperste gelukzaligheid. 

 Dit moet constant door de wijzen worden beoefend. 

tyāgaḥ prapañcarūpasya cidātmatvāvalokanāt | 

tyāgo hi mahatāṁ pūjyaḥ sadyo mokṣamayo yataḥ || 106|| 

106. Afstand doen van de wereld der verschijnselen 

 Door daarin alleen het Zelf, puur bewustzijn, te zien, 

 Huldigen de wijzen als ‘tyāgaḥ’, de ware verzaking
4
, 

 Omdat zijn aard onmiddellijke bevrijding is. 

                                                      
1
 Yama: beteugeling van de zinnen wordt hier als de eerste stap genoemd omdat een 

toereikende morele basis voor het kunnen volgen van de weg naar zelfkennis van 

essentieel belang is. De beschrijving van yama door Patañjali (2.30) betreft een 

opsomming van de afzonderlijke aspecten: “Geloften van zelfonthouding omvatten het 

zich onthouden van geweld, leugen en bedrog, diefstal, onkuisheid, hebzucht (ahiṃsā-

satyāsteya-brahmacaryā-parigraha yamāḥ). Śaṅkara stelt dat alle door Patañjali 

genoemde aspecten vanzelfsprekend volgen uit de kennis van ‘alles is Brahman.” 
2
 Eén enkele gedachte: met name gedachten als ‘dit Zelf is Brahman’. 

3
 Ook hier is de beschrijving van niyama door Patañjali gedetailleerd: ‘Zuiverheid, 

tevredenheid, onthouding, zelfstudie, zelfovergave aan God, vormen tezamen het 

naleven der geboden (śauca-saṅtoṣha-tapaḥ-svādhyāyeśvara-praṇidhānāni-niyamāh).’  

Ook hier geldt volgens Śaṅkara dat de genoemde deugden moeiteloos toegankelijk zijn 

voor hem die in Brahman gevestigd is. 
4
 Ware verzaking: onder afstand doen wordt soms verstaan het opgeven van 

handelingen en bezittingen hetgeen uiteindelijk tot een staat van inactiviteit leidt. Dit is 

echter verre van wat werkelijk onder afstand doen begrepen moet worden dat, in zijn 

diepste betekenis, volledig positief is. Het ware afstand doen is het zien van het Zelf als 
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yasmādvāco nivartante aprāpya manasā saha | 

yanmaunaṁ yogibhirgamyaṁ tadbhavetsarvadā budhaḥ || 107|| 

107. De wijze mens dient altijd te verblijven in dié stilte
1
 

 Waarvandaan woorden én het denken terugkeren
2
 

 Zonder haar bereikt te hebben, 

 Maar die voor bevrijde zielen
3
 toegangkelijk is. 

vāco yasyānnivartante tadvaktuṁ kena śakyate | 

prapañco yadi vaktavyaḥ so'pi śabdavivarjitaḥ || 108|| 

iti vā tadbhavenmaunaṁ satāṁ sahaja saṁjñitam | 

girā maunaṁ tu bālānāṁ prayuktaṁ brahmavādibhiḥ || 109|| 

108. Wie kan Dát [Brahman] beschrijven 

 Waar woorden van terugkeren? 

 Zelfs van de wereld der verschijnselen 

 Is de beschrijving voorbij woorden
4
. 

109. Dít
5
, met andere woorden, is ook stilte 

 Als aangeboren
6
 bekend onder de wijzen. 

 De leraren gebieden aan de onwetenden 

 De inachtneming van stilte door intomen van spraak. 

ādāvante ca madhye ca jano yasminna vidyate | 

yenedaṁ satataṁ vyāptaṁ sa deśo vijanaḥ smṛtaḥ || 110|| 

                                                                                                                                  
alles en overal waardoor niets te wensen overblijft. Zie ook Īśā Upaniṣad (1): “Om. Dit 

alles, al het geschapene, dient gezien te worden als de Heer. Geniet zonder binding aan 

te gaan. Begeer niets, want van wie is het bezit?” 
1
 Die stilte: gerefereerd wordt naar het Zelf wiens natuur altijd stil en vredig is. 

2
 Terugkeren: gerefereerd wordt naar Taittirīya Upaniṣad (2.9): “Na de realisatie van 

de gelukzaligheid van Brahman, is de verlichte mens nergens bang voor. Woorden 

samen met de geest kunnen het niet bereiken en keren terug.” 

3
 De bevrijde zielen: de tekst spreekt over yogi’s. 

4
 Voorbij woorden: zelfs deze wereld, wanneer men poogt hem te beschrijven, blijkt 

onuitsprekelijk te zijn omdat het noch bestaan (sat) noch niet-bestaan (asat) is. Als hij 

werkelijk bestond zou hij in diepe slaap niet verdwijnen, als hij niet bestond zou hij het 

in de wakende staat niet verschijnen. Daarom is ook de wereld onuitsprekelijk. 
5
 Dit: de onuitsprekelijkheid van Brahman en de wereld. 

6
 Als aangeboren: onafscheidelijk zijn van het Zelf. 
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110. Dat is de ‘plek’ waar eenzaamheid
1
 alleen is, 

 Waar het universum niet bestaat, 

 Noch in het begin, noch aan het eind of in het midden, 

 Is altijd van Brahman doordrongen. 

kalanāt sarvabhūtānāṁ brahmādīnāṁ nimeṣataḥ | 

kālaśabdena nirdiṣṭo hyakhaṇḍānandako'dvayaḥ || 111|| 

111. Het niet-duale
2
 dat onverdeeld geluk is, 

 Wordt met het woord ‘tijd’ aangeduid. 

 Omdat het in een oogwenk alle wezens  

 Vanaf  Brahmā tot bestaan brengt
3
.  

sukhenaiva bhavedyasminnajasraṁ brahmacintanam | 

āsanaṁ tadvijānīyānnetaratsukhanāśanam || 112|| 

112. Dat is de meest geschikte houding  

 Waarin meditatie op Brahman  

 Gemakkelijk en vloeiend verloopt, 

 En geen andere
4
 die het gerief stoort. 

siddhaṁ yatsarvabhūtādi viśvādhiṣṭhānamavyayam | 

yasminsiddhāḥ samāviṣṭāstadvai siddhāsanaṁ viduḥ || 113|| 

 

113. Dat wat de oorsprong van alle wezens is 

 En de drager van het gehele universum, 

 Het onveranderlijke, waarin de verlichten opgaan, 

 Ken Dát alleen als de ‘volmaakte houding’
5
. 

                                                      
1
 Die eenzaamheid: hier wordt Brahman bedoeld, omdat Brahman alleen IS en er 

nimmer een ‘tweede’ kan zijn. 
2
 Het niet-duale: Brahman. 

3
 Tot bestaan brengt: het gehele universum heeft slechts de vorm van een gedachte die 

tezamen met het concept tijd in het oneindige bewustzijn in een oogwenk oprijst.  
4
 En geen andere: andere lichaamshoudingen die fysieke ongemakken met zich 

meebrengen waardoor de geest naar lagere regionen daalt in plaats van gevestigd in 

Brahman te blijven. 
5
 Volmaakte houding: de tekst spreekt van ‘siddhāsana’, omschreven als de zittende 

lichaamshouding waarbij de linker hiel onder het lichaam en de rechter hiel vóór het 

lichaam geplaatst wordt, het zicht gericht tussen de wenkbrauwen en mediterend op de 

syllabe OM. Śaṅkara distantieert zich van dergelijke beschrijvingen en noemt 

siddhāsana als de enige houding waarin de mediterende met Brahman is vereenzelvigd. 
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yanmūlaṁ sarvabhūtānāṁ yanmūlaṁ cittabandhanam | 

mūlabandhaḥ sadā sevyo yogyo'sau rājayoginām || 114|| 

114. Dat [Brahman], de oorsprong van al wat bestaat 

 En waarop de beteugeling van de geest is gegrond
1
, 

 Is de ‘beteugelende bron’
2
, die omarmd moet worden, 

 Omdat deze bij voorkeur passend is voor rāja-yogi’s
3
. 

aṅgānāṁ samatāṁ vidyātsame brahmaṇi līnatām | 

no cennaiva samānatvamṛjutvaṁ śuṣkavṛkṣavat || 115|| 

115. Opgelost zijn in de onvermengde Brahman 

 Is de ‘volmaakte balans’ van de ledematen. 

 Enkel het rechtop staan van het lichaam,  

 Zoals een uitgedroogde boom, is geen balans. 

dṛṣṭiṁ jñānamayīṁ kṛtvā paśyedbrahmamayaṁ jagat | 

sā dṛṣṭiḥ paramodārā na nāsāgrāvalokinī || 116|| 

116. De gewone zienswijze ruilend voor die van kennis 

 Moet men de wereld als Brahman alleen zien. 

 Dat is het meest edele zicht, en niet 

 Wat op de punt van de neus is gericht
4
. 

                                                      
1
 Waarop de beteugeling van de geest is gegrond: alleen door het volledig opgaan in het 

Zelf wordt de geest geheel beteugeld. 
2
 Beteugelende bron: de tekst gebruikt het woord ‘mūlabandha’, zijnde een 

lichaamshouding die tot Hatha-Yoga behoort. De onderliggende boodschap van deze 

laatste drie verzen is dat zolang men stevig gevestigd is in meditatie op Brahman, men 

zich daarbij geen zorgen hoeft te  maken over de lichaamshouding. Ervaringen tonen 

aan dat wanneer men stevig in het Zelf gevestigd is, het lichaam vanzelfsprekend de 

juiste houding aanneemt en deze behoudt. 
3
 Rāja-yogi’s: gevorderde beoefenaren van spirituele meditatie. 

4
 Niet dat wat de punt van de neus ziet: er wordt soms gezegd dat men zittend en turend 

op de punt van de neus moet mediteren. Zie bijvoorbeeld Bhagavad Gītā (6.13): “Laat 

hij, terwijl het lichaam, hals en hoofd rechtop houdt, onbeweeglijk en bedaard, met 

gesloten ogen de blik gericht op de punt van de neus.” Hier ligt het gevaar van het al te 

letterlijk nemen en het uit de context nemen van dergelijke tekstgedeelten. Lees daarom 

ook de daarop volgende twee verzen. Vers 6.14: “Met vrede in zijn hart en zonder 

vrees, zijn gedachten beheersend en strak op Mij (Brahman) gevestigd, laat de 

brahmacarin dan zichzelf overgeven in contemplatie op Mij.”, 6.15: Terwijl hij zijn 

geest aldus voortdurend in gemeenschap met Mij houdt en zijn gedachten beteugeld 

zijn, zal hij vrede bereiken die de Mijne is en die hem ten slotte tot bevrijding zal 

leiden.” 
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draṣtṛdarśanadṛśyānāṁ virāmo yatra vā bhavet | 

dṛṣṭistatraiva kartavyā na nāsāgrāvalokinī || 117|| 

117. Of, men dient zijn zicht steeds te richten 

 Alleen op Dát waar alle onderscheid ophoudt
1
 

 Tussen de ziener, het zicht en het geziene 

 En niet op de punt van de neus. 

cittādisarvabhāveṣu brahmatvenaiva bhāvanāt | 

nirodhaḥ sarva vṛttīnāṁ prāṇāyāmaḥ sa ucyate || 118|| 

118. De beteugeling van de mentale bewegingen
2
, 

 Door het vermogen van herinnering 

 In alle staten van bewustzijn
3
 [aan Brahman alleen], 

 Wordt ‘beteugeling van de levenskracht’ genoemd. 

                                                                                                                                  
Voor de rijpe beoefenaars van meditatie die reeds de ervaring van de eenheid met 

Brahman kennen (Brahmavit) en daar steeds naar toe kunnen terugkeren, zegt Śaṅkara 

onomwonden dat met de meditatie op Brahman alle andere instructies overbodig 

worden omdat die instructies alleen ten doel hebben de staat van eenzelvigheid met 

Brahman te bewerkstelligen. 
1
 Alleen op Dát waar alle onderscheid ophoudt: gerefereerd wordt naar Brahman dat 

puur, oneindig en tijdloos bewustzijn is waarin elke diversiteit zoals de ziener, het zicht 

en het geziene, dat voor de triade van alle waarnemingen geldt, ophoudt te bestaan. 
2
 De beteugeling van mentale bewegingen: zie ook in Yoga Sutra’s van Patañjali  (1.2): 

‘Yoga is de beteugeling van de wijzigingen (modificaties) in het denken (yogaś cittavṛtti 

nirodhaḥ).” Levenskracht, waar ademhaling een aspect van is, en mentale bewegingen, 

simpelweg gezegd de stroom van gedachten, vormen tezamen een onafscheidelijk 

koppel. Door de beteugeling van de ene wordt ook de andere beteugeld. Bij hatha-yoga 

wordt de minder aan te bevelen weg van adembeheersing gevolgd die ook tot de 

kalmering van de geest leidt. In het bovengenoemde vers wordt gezegd dat de constante 

en aanhoudende beteugeling van alle zinnen door het proces van getuige zijn van de 

geest en zijn creaties als in en van Brahman prāṇāyāma is. Ook hier spreekt Śaṅkara 

zich er dus duidelijk over uit dat enkel en alleen de herinnering aan en zich 

vereenzelvigen met Brahman alle andere yoga disciplines overtreft. 
3
Herinnering in alle staten van bewustzijn: de tekst gebruikt hier het woord citta als 

bewustzijn. Citta staat voor het persoonlijke bewustzijn, het bewustzijn waarin zowel 

het individu (jīva) alsmede de gehele schepping (prakṛti) zich manifesteren. Wanneer 

het individu, in welke staat dan ook, zich zijn ware natuur herinnert lost alles zich in 

Brahman op (citta lost op in cit, het onbegrensde bewustzijn). Dit is de directe weg naar 

zelfkennis voor de meest rijpe geesten die zich niet aan ongemakkelijke, pijnlijke en 

langdurige disciplines hoeven te onderwerpen. 
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niṣedhanaṁ prapañcasya recakākhyaḥ samīraṇaḥ | 

brahmaivāsmīti yā vṛttiḥ pūrako vāyurīritaḥ || 119|| 

tatastadvṛttinaiścalyaṁ kuṁbhakaḥ prāṇasaṁyamaḥ | 

ayaṁ cāpi prabuddhānāmajñānāṁ ghrāṇapīḍanam || 120|| 

119. De ontkenning van de verschijnselenwereld 

 Staat bekend als ‘recaka’ (uitademing). 

 De gedachte ‘Ik ben Brahman alleen’ 

 Staat bekend als ‘puraka’ (inademing). 

120. En het vasthouden daarna wordt ‘kumbhaka’ 

 (of beteugeling van de adem) genoemd. 

 Dit is ware adembeheersing
1
 voor de verlichte, 

 Daarentegen kwelt de onwetende alleen zijn neus. 

 

viṣayeṣvātmatāṁ dṛṣṭvā manasaściti majjanam | 

pratyāhāraḥ sa vijñeyo'bhyasanīyo mumukṣubhiḥ || 121|| 

121. Het opgaan van het denken in puur bewustzijn 

 Door het zien van het Zelf in alle objecten 

 Wordt ‘absorptie’
2
 genoemd en moet worden beoefend 

 Door alle zoekers naar bevrijding. 

                                                      
1
 Adembeheersing: Patañjali beschrijft het als (2.49) “Het ophouden van in- en 

uitademing’. Hij stelt dat de geest onder beheersing wordt gebracht wanneer zijn 

verbinding met de externe wereld doorgesneden wordt door de beteugeling van de 

adem. Śaṅkara stelt echter dat de adem volledig afhankelijk is van de geest en niet 

andersom; dus in plaats van het verkwisten van energie in pogingen de adem te 

beteugelen dient men de geest te beteugelen. Wanneer dit is bewerkstelligd, volgt de 

adem de geest vanzelf en gelijktijdig.” 
2
 Absorptie: de tekst gebruikt hier het woord pratyāhāra. Deze oefening is een manier 

om de mentale bewegingen in de geest, die niets anders dan gedachten zijn, tot stilstand 

te brengen. Het zien van het Zelf in alle objecten impliceert dat er niets anders is dan het 

Zelf; hoe kunnen dan gedachten ontstaan en waarover? 

Ook hier is Śaṅkara directer over de inhoud en betekenis van deze oefening. Patañjali 

beschrijft het als (2.54): “Pratyāhāra is, als het ware, de nabootsing door de zinnen, van 

het denkend beginsel, door zich van de beschouwing van de objecten af te wenden”. 

Deze beschrijving van Patañjali vertoont grote gelijkenis met Śaṅkara‘s ‘zelfbeheersing’ 

(dama), zie vers 6. Śaṅkara laat bij de beschrijving van pratyāhāra als ‘Het opgaan van 

het denken in het opperste bewustzijn door het zien van het Zelf in alle objecten’ geen 

ruimte om pratyāhāra te beschrijven met begrippen en woorden, behorende tot de geest 

en de wereld, waardoor de puurheid van de oefening zou kunnen worden aangetast. 
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yatra yatra mano yāti brahmaṇastatra darśanāt | 

manaso dhāraṇaṁ caiva dhāraṇā sā parā matā || 122|| 

122. De standvastigheid van de geest 

 Door het zien van Brahman, 

 Waar ook het denken naar toe gaat, 

 Is de opperste ‘concentratie’
1
. 

brahmaivāsmīti sadvṛttyā nirālambatayā sthitiḥ | 

dhyānaśabdena vikhyātā paramānandadāyinī || 123|| 

123. Het blijvend onafhankelijk zijn van alles  

 In de staat van de opperste gelukzaligheid 

 Door het besef ‘Ik ben waarlijk Brahman’, 

 Is wat ‘meditatie’
2
 genoemd wordt. 

nirvikāratayā vṛttyā brahmākāratayā punaḥ | 

vṛttivismaraṇaṁ samyaksamādhirjñānasaṁjñakaḥ || 124|| 

124. De totale afwezigheid van mentale activiteit 

 Door zich eerst Brahman te herinneren  

 En zich daarna met Hem te vereenzelvigen, 

 Staat bekend als ‘samādhi’
3
, en ook als kennis

1
. 

                                                      
1
 De opperste concentratie: ‘de opperste dhāraṇā’. Patañjali beschrijft dhāraṇā als (3.1): 

“Concentratie is het vasthouden van het denken aan één enkel object”. Deze definitie 

sluit het bestaan van verscheidenheid categorisch niet uit. Śaṅkara geeft echter aan het 

begrip concentratie (dhāraṇā) een absolute betekenis door te stellen dat door het zien 

van Brahman alleen in elk object, vrij van namen en vormen die opgelegd zijn door 

onwetendheid, het summum van concentratie wordt bereikt. 
2
 Meditatie: de tekst gebruikt hiervoor het woord ‘dhyāna’. Ook hier overtreft de 

beschrijving van Śaṅkara die van Patañjali die als volgt luidt (3.2) “De ononderbroken 

stroom van denken gericht op een specifiek object is meditatie”. Śaṅkara geeft hier een 

diepere betekenis aan door te stellen dat de (perfecte) meditatie is het oplossen van alle 

gedachten in Brahman, realiserend dat dit je eigen Zelf is. 
3
 Samādhi is de staat van onafgebroken ervaring van het Zelf in een bewuste of 

wakende staat. Het is de vrucht van meditatie; wanneer de éénpuntig gerichte aandacht 

op het object van meditatie, zoals in het vorige vers ‘ik ben waarlijk Brahman’ 

langdurig gevestigd is, zal de ervaring van het Zelf als puur en onbegrensd licht daarop 

volgen.  

Er zijn verschillende stadia van samādhi. Wanneer de Zelfgewaarwording als gevolg 

van mentale onrust slechts door voortdurende inspanning in stand wordt gehouden dan 

heet dit savikalpa samādhi. Het verblijven in savikalpa samādhi  is afhankelijk van de 

inspanning die gedaan wordt. Het onderscheid tussen de kenner, het kennen en het 
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imañcākṛtrimānandaṁ tāvatsādhu samabhyaset | 

vaśyo yāvatkṣaṇātpuṁsaḥ prayuktaḥ san bhavetsvayam || 125|| 

125. Samādhi, die de staat van pure gelukzaligheid is, 

 Moet de aspirant vastberaden blijven beoefenen, 

 Zich volledig daaraan onderwerpend, tot het oprijst 

 Spontaan en onmiddellijk wanneer hij dat ook wil
2
. 

tataḥ sādhananirmuktaḥ siddho bhavati yogirāṭ | 

tatsvarūpaṁ na caitasya viṣayo manaso girām || 126|| 

126. Dan hoeft de beste onder de yogi’s niet meer te oefenen
3
 

 Door het bereikt hebben van de volmaakte staat. 

 De ware natuur van zo een persoon wordt dan 

 Nimmer een onderwerp van gedachten of spraak. 

samādhau kriyamāṇe tu vighnānyāyānti vai balāt | 

anusaṁdhānarāhityamālasyaṁ bhogalālasam || 127|| 

layastamaśca vikṣepo rasāsvādaśca śūnyatā | 

evaṁ yadvighnabāhulyaṁ tyājyaṁ brahmavidā śanaiḥ || 128|| 

127-128 Tijdens de beoefening van samādhi 

 Dagen vele ongewilde obstakels op
4
, 

                                                                                                                                  
gekende is nog niet verdwenen. Wanneer de mentale onrust geheel afwezig is heet het 

nirvikalpa samādhi. Hierbij zijn de zintuigen inactief en gedachten zijn totaal afwezig. 

Er is geen differentiatie en geen enkele inspanning, het is puur bewustzijn dat het 

vermogen heeft zowel kennis als onwetendheid te verlichten; het is voorbij licht en 

duisternis. 
1
 En ook als kennis: samādhi is in geen geval een bewusteloze staat. Niettegenstaande 

de afwezigheid van alle objectieve kennis daarin, is puur bewustzijn altijd aanwezig; er 

is niets anders dan puur bewustzijn. Het ontkennen van de afwezigheid van bewustzijn 

in welke staat dan ook is een volslagen onmogelijkheid. Want wie is de ontkenner 

anders dan het bewustzijn van die persoon? Daarom wordt samādhi terecht ook kennis 

genoemd. 
2
 Wanneer hij dat ook wil: als het Zelf eenmaal gekend is en de eenzelvigheid van het 

individu met het Zelf een feit is geworden kan het individu op elk moment door zijn 

ware aard te herinneren onafgebroken in het Zelf verblijven. 
3
 Niet meer te oefenen: de verschillende oefeningen die hier en elders omschreven zijn 

hebben tot doel de verwerkelijking van de eenheid van individu en Brahman. Na dit 

bereikt hebben wie is er nog apart van Brahman om iets te doen?  
4
 Dagen vele ongewilde obstakels op: deze obstakels behoren tot het beginstadium van 

samādhi, namelijk savikalpa samādhi, zie voetnoot 1 van vers 124. Naarmate men op 

de weg van de aangewezen oefeningen vordert  vinden aangename en onaangename 
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 Zoals gebrek aan onderzoek, luiheid,  

 Hunkering naar plezier, verwarring, 

 Loomheid, slaap, ervaren van genot, 

 En het gevoel van wezenloosheid
1
. 

 Hij die naar kennis van Brahman streeft 

 Moet geleidelijk deze obstakels verdrijven
2
. 

bhāvavṛttyā hi bhāvatvaṁ śūnyavṛttyā hi śūnyatā | 

brahmavṛttyā hi pūrṇatvaṁ tathā pūrṇatvamabhyaset || 129|| 

129. Bij het denken aan een object rijst dát object op
3
 

 En bij het denken aan leegte rijst leegte op, 

 Maar bij de herinnering aan Brahman is er volmaaktheid. 

 Daarom moet men zich constant op Brahman richten
4
. 

ye hi vṛttiṁ jahatyenāṁ brahmākhyāṁ pāvanīṁ parām | 

vṛthaiva te tu jīvanti paśubhiśca samā narāḥ || 130|| 

130. Zij die de zuiverende herinnering 

 Aan Brahman laten varen 

 Leven zinloos en doelloos, 

 En zijn gelijk aan beesten
5
. 

                                                                                                                                  
ervaringen plaats. Men loopt dan gevaar bij deze ervaringen te blijven steken en zijn 

onderzoek niet of met minder motivatie door te zetten. 
1
 Verlies van helderheid van bewustzijn onder invloed van tamas. 

2
 Bij het gewaar worden van deze obstakels dient men onmiddellijk de verbinding met 

het Zelf herstellen. 
3
 Zie ook Vasiṣṭha’s Yoga p. 81 “Waar dit bewustzijn ook aan denkt neemt het dat vorm 

aan”. 
4
 Zich op Brahman richten: waar men ook aan denkt dat wordt men omdat het denken 

de schepper van de verschijnselenwereld is waar het Zelf zich als gevolg van 

onwetendheid mee identificeert. Hier is dus sprake van identificatie met iets dat 

begrensd en veranderlijk is. Wat met ‘Brahman in de geest houden’ wordt bedoeld is de 

herinnering aan Brahman, die geen object van waarneming, zoals de gedachte aan een 

object of leegte, is. De herinnering aan Brahman is daarin opgelost zijn. De 

volmaaktheid waar hier over gesproken wordt is niet te beschrijven omdat deze niet tot 

de begrippen van de objectieve wereld behoort. De instructie in dit vers is bestemd voor 

hen die het stadium van samādhi hebben bereikt, als de vrucht van het met succes 

doorlopen hebben van de eerder omschreven oefeningen, zie vers 124. 
5
 Gelijk aan beesten: de mens heeft de unieke gelegenheid om Brahman te realiseren en 

zodoende vrij te zijn van onwetendheid. Bij in gebreke blijven hiervan kan hij 
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ye hi vṛttiṁ vijānanti jñātvāpi vardhayanti ye | 

te vai satpuruṣā dhanyā vandyāste bhuvanatraye || 131|| 

131. Gezegend, inderdaad, zijn de wijze mensen 

 Die zich bewust zijn geworden van Brahman 

 En onafgebroken daarin verblijven
1
. 

 Ze worden in alle drie werelden
2
 geëerd. 

yeṣāṁ vṛttiḥ samā vṛddhā paripakvā ca sā punaḥ | 

te vai sadbrahmatāṁ prāptā netare śabdavādinaḥ || 132|| 

132. Alleen zij, in wie dit bewustzijn
3
  

 Is gegroeid tot volle rijpheid, 

 Verkrijgen de staat van Brahman 

 En niet zij die erover redetwisten
4
. 

kuśalā brahmavārtāyāṁ vṛttihīnāḥ surāgiṇaḥ | 

te'pyajñānatayā nūnaṁ punarāyānti yānti ca || 133|| 

133. Ook zij die bedreven zijn in discussies over Brahman 

 Maar Hem niet kennen en vanwege hun onwetendheid 

 Heel erg gehecht zijn aan wereldse geneugten, 

 Worden geboren en sterven telkens en telkens
5
. 

                                                                                                                                  
nauwelijks een mens worden genoemd daar er niets meer overblijft om hem van een 

beest te onderscheiden.  
1
 Onafgebroken in Brahman verblijven: na langdurige praktijk van de omschreven 

oefeningen zal de zoeker tenslotte zich gewaar zijn van zijn ware identiteit: Brahman, 

dat alles doordringt, binnen en buiten. Maar dat is nog niet de uiteindelijke staat van 

algehele bevrijding. Hij moet zijn aandacht standvastig onafgebroken op Brahman (in 

samādhi) houden tot zijn identiteit met Brahman volledig gevestigd is en vrij is van alle 

banden met dualiteit en onwetendheid. Dit is het opperste van de spirituele praktijk. 
2
 Drie werelden: de uitdrukking ‘drie werelden’ komt in geschriften vaker voor 

doorgaans zonder nadere uitleg. In Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad wordt bijvoorbeeld over 

‘de werelden van lichaam, geest en spraak’ gesproken (I-v-4, I-v-16). Daarnaast treft 

men ook alternatieven zoals waken, droom en slaap (Yoga Vasiṣṭha), fysiek, subtiel en 

causaal, en ook verleden, heden en toekomst. Het meest voor de hand liggende voor dit 

vers is echter dat hier de werelden van goden, mensen en demonen worden bedoeld 

(Yoga Vasiṣṭha). 
3
 Dit bewustzijn: het gewaarzijn van Brahman alleen en niets anders. 

4
 Die erover redetwisten: zij die in vruchteloze discussies terecht komen op grond van 

verschillende interpretaties van teksten uit geschriften over Brahman. 
5
 Worden geboren en sterven telkens en telkens: herhaalde geboorten, samsāra. 
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nimeṣārdhaṁ na tiṣṭhanti vṛttiṁ brahmamayīṁ vinā | 

yathā tiṣṭhanti brahmādyāḥ sanakādyaḥ śukādayaḥ || 134|| 

134. De aandacht van de wijze 

 Behoort geen enkel moment 

 Van Brahman af te wijken
1
, 

 Zoals bij Brahmā, Sanaka en Śuka. 

kārye kāraṇatāyātā kāraṇe na hi kāryatā | 

kāraṇatvaṁ tato gacchetkāryābhāve vicārataḥ || 135|| 

135. De essentie van de oorzaak is aanwezig 

 Ook in het effect, maar niet andersom
2
. 

 Als er geen effect is, toont onderzoek 

 Dat er ook geen oorzaak kan zijn
3
. 

                                                      
1
 Met dit vers eindigt de uiteenzetting van Rāja-Yoga in het licht van Vedānta door 

Śaṅkara. 

Opgemerkt kan worden dat het verschil tussen de beschrijving van Rāja-Yoga door 

Patañjali en Śaṅkara daarin ligt dat Patañjali vooafgaande aan de oefening van meditatie 

de beheersing van lichaam en adem vooropstelt terwijl Śaṅkara reeds vanaf het 

allereerste begin de nadruk legt op de oefening van meditatie op Brahman die rechtreeks 

naar het doel leidt. 
2
 Maar niet andersom: het inbeelden van een slang in een touw betekent niet dat het 

touw zich als een slang gaat gedragen. Het effect bestaat vanwege de oorzaak en het 

effect is slechts een reflectie van de oorzaak. 
3
 Oorzaak en effect zijn kenmerken van dualiteit, het product van onwetendheid, en 

onwerkelijk. Ze vormen samen een onafscheidelijk koppel en zijn verantwoordelijk 

voor het onderscheid tussen het individu en de wereld. Wanneer de ene verdwijnt, 

verdwijnt ook de andere en, wat er dan overblijft is puur bewustzijn (het Zelf, Brahman, 

vers 136). Voorbeelden van paren van oorzaak en effect zijn: subject en object, individu 

en de wereld, ‘ik’ (ego) en ‘dit’ (al het andere zoals ‘jij’), neiging (vāsanā) en handeling 

(karma), de waarnemer en het waargenomene etc.  

Zie ook uitspraken als: 

- ‘Wat gezien wordt is niet verschillend van dat wat ziet.’ Ramana Maharshi, “Pada-

malai“ p. 278. 

- ‘Wat niet in jou is kan niet buiten je verschijnen.’ “Talks with Sri Ramana Maharshi” 

p.166. 

- ‘Het object’ verrijst in het ‘subject’ en heeft geen onafhankelijk bestaan.’ Vasiṣṭha’s 

Yoga p. 515. 

- ‘In alles, wat gij ook waarneemt, verschijnt gijzelf alleen.’ Aṣtavakra Gita, 17-15. 

In dit vers tot en met vers 139 geeft Śaṅkara de beschrijving van de praktische weg 

zonder in details te treden om de onwerkelijkheid van het bestaan van het effect 

onafhankelijk van de oorzaak te doorzien en daarmee ook van de oorzaak bevrijd te 
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atha śuddhaṁ bhavedvastu yadvai vācāmagocaram | 

draṣṭavyaṁ mṛdghaṭenaiva dṛṣṭāntena punaḥ punaḥ || 136|| 

136. Dan blijft alleen pure werkelijkheid over, 

 Brahman, die voorbij woorden is. 

 Dit moet telkens beseft worden 

 Door de gelijkenis van klei en pot
1
. 

anenaiva prakāreṇa vṛttibrahmātmikā bhavet | 

udeti śuddhacittānāṁ vṛttijñānaṁ tataḥ param || 137|| 

137. Alleen door deze weg te volgen
2
 

 Ontstaat in de gezuiverde geest 

                                                                                                                                  
worden en door deze weg consequent te volgen de geest te zuiveren van de latente 

neigingen. 
1
 De gelijkenis van klei en pot: als er geen pot is is er ook geen maker ervan (geest, 

inbeelding) en wat er overblijft is klei alleen. Zo is alles wat bestaat niets anders dan 

puur bewustzijn. Zie ook uitspraken als: 

-  “Door een brok klei te kennen, kent ge alle dingen die van klei gemaakt zijn; zij 

verschillen als het ware in taal en in naam, daar zij geen realiteit bezitten dan hun klei.’ 

Chāndogya Upaniṣad 6.1.4. 

- Wie zegt dat dit heelal een onafhankelijk bestaan heeft lijdt aan begoocheling.” 

Śaṇkara: Vivekacūḍamaṇi, 230. 

- “Het verschijnen van de wereld in dit bewustzijn als iets anders dan bewustzijn, is 

illusie.” Vasiṣṭha’s Yoga p. 682. 

- Jezus sprak: “Erken wat voor uw aangezicht is, en wat verborgen is zal u onthuld 

worden. Want niets is verborgen wat niet geopenbaard zal worden.” Het Evangelie van 

Thomas, 5. 

- Jezus sprak: “De beelden zijn zichtbaar aan de mens maar het licht dat ze bevatten is 

verborgen in het beeld van het licht des Vaders. Hij zal worden ontsluierd maar zijn 

(eigen) beeld zal verborgen blijven in Zijn licht.” Het Evangelie van Thomas, 83. 

- “Oh gij, Bewustzijn, gij zijt inderdaad dat waarin het universum manifest wordt, gelijk 

de golven in de oceaan.” Ashtavakra Gita, 17-7. 
2
 Alleen door deze weg te volgen: door onophoudelijk in praktijk brengen van 

contemplatie en onderscheid zoals verwoord in deze verzen zal op den duur in de 

aspirant het besef opdagen dat Brahman er alleen is, en dat er niets anders bestaat. Op 

deze wijze zal onwetendheid eindigen die zo lang tot misleiding heeft geleid door het 

projecteren van een bestaan van dualiteit. Daarna zal zelfs de transparant geworden 

geest, die door de vernietiging van onwetendheid nader tot Brahman is gekomen, geheel 

verdwijnen zoals vuur dat na het verteren van zijn brandstof geheel uitdooft. Dan schijnt 

Brahman alleen in zijn eigen Glorie. 
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 Het gewaarzijn van Brahman, 

 Dat daarna in Brahman opgaat. 

kāraṇaṁ vyatirekeṇa pumānādau vilokayet | 

anvayena punastaddhi kārye nityaṁ prapaśyati || 138|| 

138. Men moet telkens door eliminatie 

 Eerst naar de oorzaak zoeken 

 En dan door associatie 

 Deze in het effect zien
1
. 

kārye hi kāraṇaṁ paśyetpaścātkāryaṁ visarjayet | 

kāraṇatvaṁ tato gacchedavaśiṣṭaṁ bhavenmuniḥ|| 139|| 

139. Men moet in het effect de oorzaak zien 

 En daarna het effect loslaten
2
,  

 Waarmee ook de oorzaak verdwijnt. 

 Wat dan overblijft wordt de wijze zelf
3
. 

                                                      
1
 Deze in het effect zien: door onderzoek naar de oorzaak van iets, b.v. boosheid in een 

bepaalde situatie, het zal blijken dat de latente neigingen, of geconditioneerdheid, de 

oorzaak hiervan is. Dan wordt er ook erkend dat het deze oorzaak is die zich in het 

effect manifesteert. In het volgende vers wordt dit proces vervolgd door het loslaten van 

het effect waardoor ook de oorzaak verdwijnt en wat er overblijft is zuiver bewustzijn, 

het Zelf of Brahman. Daar is geen verscheidenheid zoals het zien dat een pot niets 

anders dan een manifestatie in klei is. 

Om je van de neigingen (oorzaak) te bevrijden stelt Śaṅkara dat je de effecten, die het 

gevolg van begeerten zijn, tot as moet verbranden. Zie Vivekacūḍāmaṇi vers 317: 

“Wanneer zelfzuchtige activiteit ophoudt, stopt ook het verwijlen bij de zinsobjecten, 

gevolgd door het uitsterven van neigingen (vāsanā). Het uitsterven van neigingen wordt 

als ‘bevrijding tijdens het leven’ beschouwd.” 

Het uiteindelijke resultaat van een dergelijk onderzoek is op prachtige wijze door 

Śaṅkara verwoord in zijn tien verzen tellend werk “Daśa Ślokī”. 
2
 Men moet in het effect de oorzaak zien: Bij het zien dat de wereld een illusoir en 

onwerkelijk effect is van zijn oorzaak die verbeelding is, verdwijnen beiden. In 

commentaren wijzen sommige vertalingen Brahman in plaats van verbeelding aan als de 

oorzaak van de wereldverschijning. 
3
 Wanneer oorzaak en effect beide verdwijnen is men geneigd te concluderen dat er 

alleen leegte overblijft. Maar dat is een onmogelijkheid want hoewel men het bestaan 

van alles kan loslaten, kan men zichzelf, de loslater zelf, niet loslaten. Wanneer 

causaliteit verdwijnt is wat er overblijft de getuige zelf, ofwel het Zelf, de uiteindelijke 

werkelijkheid die geen object van waarneming is. 
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bhāvitaṁ tīvravegena yadvastu niścayātmanā | 

pumāṁstaddhi bhavecchīghraṁ jñeyaṁ bhramarakīṭavat || 140|| 

140. Men wordt dát waarop men mediteert. 

 Met grote ijver en overtuiging. 

 Dit mag geconcludeerd worden 

 Uit het voorbeeld van de wesp en de worm
1
. 

adṛśyaṁ bhāvarūpañca sarvameva cidātmakam | 

sāvadhānatayā nityaṁ svātmānaṁ bhāvayedbudhaḥ || 141|| 

141. Met grote alertheid aanschouwt de wijze 

 Het zichtbare, onzichtbare
2
 en al het andere, 

 Dat puur bewustzijn alleen is, 

 Altijd als zijn eigen Zelf. 

dṛśyaṁ hyadṛśyatāṁ nītvā brahmākāreṇa cintayet | 

vidvānnityasukhe tiṣṭheddhiyā cidrasapūrṇayā || 142|| 

142. Met het oplossen van het zichtbare 

 In het onzichtbare, Brahman alleen, 

 Verblijft de wijze in het gewaarzijn  

 Van eeuwig geluk en volmaaktheid. 

ebhiraṅgaiḥ samāyukto rājayoga udāhṛtaḥ | 

kiñcitpakvakaṣāyāṇāṁ haṭhayogena saṁyutaḥ || 143|| 

143. Aldus is de Koninklijke Yoga beschreven 

 In [vijftien] stappen [voor de rijpe zielen].   

 Voor hen die niet geheel vrij van verlangens zijn 

 Moet het gecombineerd worden met Hatha-Yoga. 

 

                                                                                                                                  
Het uiteindelijke resultaat van een dergelijk proces is op prachtige wijze door Śaṅkara 

verwoord in zijn 21 verzen tellend werk “Brahmajñānāvalīmālā”. 
1
 Volgens een Indiaas volksgeloof redt een soort worm (kiṭakaḥ), die door een wesp 

(bhramaram) wordt belaagd, zich doordat hij door zijn angst zijn aandacht 

onafgebroken op de wesp houdt en - hoewel verschillend van de wesp - de vorm van 

een wesp aanneemt. Naar analogie hiervan zal iemand, als hij met uiterste inspanning 

onafgebroken op Brahman mediteert, uiteindelijk Brahman worden. 
2
 Het zichtbare, onzichtbare: het zichtbare: de wereld. Het onzichtbare: de 

bestandsgrond van al het bestaande, Brahman. Alle andere: waar hij ook getuige van is.  
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paripakvaṁ mano yeṣaṁ kevalo'yaṁ ca siddhidaḥ | 

gurudaivatabhaktānāṁ sarveṣāṁ sulabho javāt || 144|| 

144. Voor hen met een volledig gezuiverde geest  

 Leidt alleen deze Yoga tot zelfkennis. 

 Zuiverheid van geest is te bereiken door 

 Toewijding aan de leraar en het goddelijke. 

Aldus eindigt hier aparokṣānubhūti, zelfkennis zonder omweg. 

  



226                              

 

  



                                          227 

 

 

 

 

TATTVA BODHA 

 

Ware kennis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting op dit werk zie blz. xx. 
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Inhoudsopgave: 

 

Invocatie 3 

1. sādhanacatuṣṭaya (De vier vereisten)  

2. tattva viveka (onderzoek naar werkelijkheid)  

3. śarīra traya (de drie lichamen)  

4. jñānendriyāṇi (de organen van waarneming)  

5. karmendriyāṇi (de vijf organen van handeling)  

6. avasthātrayam (de drie staten)  

7. pañcakośa (de vijf sluiers)  

8. Ātman (het Zelf)  

9. tattva utpatti (de emanatie van het universum)  

 - evolutie van het satva aspect  

 - evolutie van het rajas aspect  

 - evolutie van het tamas aspect  

10. jīva - Īśvara bhedabuddhi (differentiatie tussen Dit en Dat)  

11. jīva Īśvara aikya (Tattvamasi) (Eenzelvigheid van jīva en Īśvara)  

12. Jīvanmukta (tijdens het leven bevrijde)  

13. karmāni (de leer van karma)  

Literatuur  

Bijlage 'De Twaalf Richtingsaanwijzers'   
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Ttattvabodha 

Ware kennis 

vāsudevendrayogīndraṁ natvā jñānapradaṁ gurum | 

mumukṣūṇāṁ hitārthāya tattvabodhobhidhīyate || 

Invocatie: Ik begroet Śrī Vāsudeva, de Koning van de Yogi's, de schenker van 

kennis. Hier wordt nu 'Tattva Bodha' uiteengezet voor de geschikte zoekers naar 

bevrijding. 

sādhanacatuṣṭayasampannādhikāriṇāṁ mokṣasādhanabhūtaṁ 

tattvavivekaprakāraṁ vakṣyāmaḥ | 

Voor hen die begiftigd zijn met de vier vereisten (sādhana catuṣṭaya) wordt 

nu de manier van onderzoek, die het middel voor bevrijding is, uitgelegd. 

 

1. sādhanacatuṣṭaya (De vier vereisten) 

sādhanacatuṣṭaya kim  

nityānityavastuvivekaḥ ihāmutrārthaphalabhogavirāgaḥ | 

śamādiṣaṭkasampattiḥ mumukṣutvaṁ ceti | 

1.0. Wat zijn de vier vereisten?  

- viveka: onderscheid tussen het eeuwigdurende en het voorbijgaande. 

- vairāgya: begeerteloosheid m.b.t. de vruchten van handelingen hier en hierna. 

- sad Sampatti: naleving van de groep van zes deugden, beginnend met śama. 

- mumukṣuta: brandend verlangen om vrij te zijn. 

nityānityavastuvivekaḥ kaḥ  

nityavastvekaṁ brahma tadvyatiriktaṁ sarvamanityam | 

ayameva nityānityavastuvivekaḥ | 

1.1.  Wat wordt bedoeld met onderscheid tussen het eeuwige en het voor-

bijgaande? 

Brahman alleen is eeuwig (nitya vastu). Al het andere is voorbijgaand (anitya). 

Deze overtuiging is onderscheid tussen het eeuwige en het voorbijgaande. 

virāgaḥ kaḥ 

ihasvargabhogeṣu icchārāhityam | 

1.2.  Wat is begeerteloosheid? 
De afwezigheid van verlangen naar plezier (als vrucht van handeling) in deze 

wereld alsmede in de hemel. 
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śamādisādhanasampattiḥ kā  

śamo dama uparamastitikṣā śraddhā samādhānaṁ ca iti 

mano nigrahaḥ 

1.3.  Wat zijn de zes deugden, beginnend met śama? 
Het zijn: śama, dama, uparama, titikṣā, śradda en samādhāna. 

śamaḥ kaḥ 

mano nigrahaḥ | 

1.3.1.  Wat is śama? 
Beheersing van of meesterschap over de geest. 

damaḥ kaḥ  

cakṣurādibāhyendriyanigrahaḥ | 

1.3.2. Wat is dama? 
Beheersing van of meesterschap over de externe zintuigen. 

uparamaḥ kaḥ  

svadharmānuṣṭhānameva | 

1.3.3.  Wat is uparama? 
Strikte naleving van je eigen plichten. 

titikṣā kā  

śītoṣṇasukhaduḥkhādisahiṣṇutvam | 

1.3.4.  Wat is titikṣā? 
Het verduren van hitte en kou, plezier en pijn enz. 

śraddhā kīdṛśī  

guruvedāntavākyādiṣu viśvāsaḥ śraddhā | 

1.3.5.  Wat is śraddhā 
Vertrouwen in de woorden van de guru en de geschriften. 

samādhānaṁ kim  

cittaikāgratā | 

1.3.6.  Wat is samādhāna? 

Eénpuntigheid van de geest (aandacht) is samādhāna. 

mumukṣutvaṁ kim  

mokṣo me bhūyād iti icchā | 

1.4.  Wat is mumukṣutva? 
Het intens verlangen “Laat mij bevrijding verwerven”. 
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etat sādhanacatuṣṭayam | 

tatastattvavivekasyādhikāriṇo bhavanti | 

1.5.  Deze zijn de viervoudige vereisten. Na het zich eigen maken hiervan 

wordt men (adhikāri) geschikt om onderzoek naar de Waarheid te doen. 

 

2. tattva viveka (onderzoek naar werkelijkheid) 

tattvavivekaḥ kaḥ  

ātmā satyaṁ tadanyat sarvaṁ mithyeti | 

2.1.  Wat is tattva viveka  
“Ātman (het Zelf) alleen is werkelijk, alles behalve het Zelf is onwerkelijk”. 

Deze rotsvaste overtuiging is tattva viveka. 

ātmā kaḥ  

sthūlasūkṣmakāraṇaśarīrādvyatiriktaḥ pañcakośātītaḥ san 

avasthātrayasākṣī saccidānandasvarūpaḥ san  

yastiṣṭhati sa ātmā | 

2.2.  Wat (wie) is Ātman? 
Dat wat anders is dan sthula, sukṣma en karma śarīra (de fysieke, subtiele en 

causale lichamen), dat wat de vijf sluiers overstijgt, dat wat de getuige is van de 

drie staten, dat van de aard van sat-cit-ānanda (bestaan-bewustzijn-

gelukzaligheid) is, is Ātman. 

 

3. śarīra traya (de drie lichamen) 

sthūlaśarīraṁ kim  

pañcīkṛtapañcamahābhūtaiḥ kṛtaṁ satkarmajanyaṁ 

sukhaduḥkhādibhogāyatanaṁ śarīram 

asti jāyate vardhate vipariṇamate apakṣīyate vinaśyatīti 

ṣaḍvikāravadetatsthūlaśarīram | 

3.1.  Wat is sthula śarīra (het fysieke lichaam)? 

Dat wat samengesteld is uit de vijf mahābhūta's (vijf grote elementen) nadat ze 

het proces van Pañcikaraṇa
1
 zijn ondergaan; geboren als gevolg van goede 

daden in het verleden; de woning voor het opdoen van ervaringen van zoals 

plezier en pijn, en onderworpen aan de zes mutaties n.l. ‘het is, is geboren, ge-

groeid, verandert, vervalt, en sterft’; zo is het fysieke lichaam. 

                                                      
1
 Vervijfvoudiging tot grove elementen, zie hoofdstukken 9.9 en  9.10,  Pañcikaraṇam 

van Śaṅkara en Vārttika van Śrī Śuresvarācārya.  
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sūkṣmaśarīraṁ kim  

apañcīkṛtapañcamahābhūtaiḥ kṛtaṁ satkarmajanyaṁ  

sukhaduḥkhādibhogasādhanaṁ  

pañcajñānendriyāṇi  pañcakarmendriyāṇi pañcaprāṇādayaḥ  

manaścaikaṁ buddhiścaikā  

evaṁ saptadaśākalābhiḥ saha yattiṣṭhati tatsūkṣmaśarīram | 

3.2.  Wat is sukṣma śarīra (het subtiele lichaam)? 

Dat wat samengesteld is uit de vijf mahābhūtas (vijf grote elementen) die niet 

het proces van Pañcikaraṇa zijn ondergaan, geboren als gevolg van goede da-

den in het verleden, de instrumenten voor het opdoen van ervaringen van ple-

zier, pijn enz., gevormd uit zeventien delen, namelijk: de vijf jñānendriya’s 

(zintuigen), de vijf karmendriya’s (de organen van handeling), de vijf prāṇa’s 

(prāṇa, apāna, udāna, samāna en vyāna), de geest, het intellect; dit is het sub-

tiele lichaam. 

kāraṇaśarīraṁ kim  

anirvācyānādyavidyārūpaṁ śarīradvayasya kāraṇamātraṁ 

satsvarūpā'jñānaṁ nirvikalpakarūpaṁ yadasti tatkāraṇaśarīram | 

3.3 Wat is karaṇa śarīra? (het causale lichaam)? 

Dat wat onverklaarbaar, zonder begin, en in de vorm van Avidya (onwetend van 

de werkelijkheid), de enige oorzaak van de twee andere lichamen (het fysieke 

en het subtiele), onwetend van de eigen natuur (het Zelf), vrij van dualiteit en 

deling, is de karaṇa śarīra of het causale lichaam. 

 

4. jñānendriyāṇi (de organen van waarneming) 

śrotraṁ tvak cakṣuḥ rasanā ghrāṇam iti pañca jñānendriyāṇi | 

4.1.  De oren, huid (gevoel van aanraking), ogen, tong (gevoel van smaak) 

en neus; deze zijn de vijf jñānendriya’s (zintuigen). 

śrotrasya digdevatā | 

tvaco vāyuḥ | 

cakṣuṣaḥ sūryaḥ | 

rasanāyā varuṇaḥ | 

ghrāṇasya aśvinau | 

iti jñānendriyadevatāḥ | 

4.2.  De refererende godheid van het oor is Ruimte, van de huid is Lucht, van de 

ogen is de Zon, van de tong Varuna (het grondbeginsel van water), van de neus 

is de Aśvini Kumars (tweelingen). 

Dat zijn de eerdergenoemde godheden van waarnemingsorganen. 
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śrotrasya viṣayaḥ śabdagrahaṇam | 

tvaco viṣayaḥ sparśagrahaṇam | 

cakṣuṣo viṣayaḥ rūpagrahaṇam | 

rasanāyā viṣayaḥ rasagrahaṇam | 

ghrāṇasya viṣayaḥ gandhagrahaṇam iti | 

4.3. Het veld van ervaring voor het oor is de ontvangst van geluid, voor de huid 

is de kennis van aanraking, voor de ogen is de waarneming van vormen, voor de 

tong is de kennis van smaak en voor de neus is de kennis van reuk. 

 

5. karmendriyāṇi (de vijf organen van handeling) 

vākpāṇipādapāyūpasthānīti pañcakarmendriyāṇi | 

5.1.  Spraak, handen, voeten, armen anus en de genitaliën zijn de vijf karmen-

driya’s – de organen van handeling. 

vāco devatā vahniḥ | 

hastayorindraḥ | 

pādayorviṣṇuḥ | 

pāyormṛtyuḥ | 

upasthasya prajāpatiḥ | 

iti karmendriyadevatāḥ  

5.2.  De regerende god van de spraak is Agni (Vuur), van de handen is Indra, 

van de voeten is Viṣṇu, van de anus is Mrityu (Yama), van de genitaliën is 

Prajapāti. Zo zijn de regerende goden van de organen van handeling. 

vāco viṣayaḥ bhāṣaṇam | 

pāṇyorviṣayaḥ vastugrahaṇam | 

pādayorviṣayaḥ gamanam | 

pāyorviṣayaḥ malatyāgaḥ | 

upasthasya viṣayaḥ ānanda iti | 

5.3.  De functie van het orgaan van spaak is spreken, van de handen is dingen te 

grijpen, van de voeten is motoriek, van de anus (afscheidingsorgaan) is de ver-

wijdering van afvalstoffen, van de genitale organen is plezier (voortplanting). 

 

6. avasthātrayam (de drie staten) 

avasthātrayaṁ kim  

jāgratsvapnasuṣuptyavasthāḥ | 
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6.0.  Wat zijn de drie staten? 

Het zijn waken, dromen en diepslapen.  

jāgradavasthā kā  

śrotrādijñānendriyaiḥ śabdādiviṣayaiśca jñāyate iti yat  

sā jāgradāvasthā | 

sthūla śarīrābhimānī ātmā viśva ityucyate | 

6.1.  Wat is de wakende staat (jāgrat)? 

De staat waarin de zintuiglijke objecten (geluid enz.) door de zintuigen (oren 

enz.) waargenomen worden is de wakende staat. 

Het Zelf dat zich met het fysieke lichaam identificeert wordt ‘viśva' genoemd.  

svapnāvasthā keti cet  

jāgradavasthāyāṁ yaddṛṣṭaṁ yad śrutam 

tajjanitavāsanayā nidrāsamaye yaḥ prapañcaḥ pratīyate sā  

svapnāvasthā | 

sūkṣmaśarīrābhimānī ātmā taijasa ityucyate | 

6.2.  Wat is de droomstaat? 

De uitleg voor de vraag wat de droomstaat (svapnāvastha) is: de wereld die in 

diepe slaap geprojecteerd wordt uit de indrukken die teweeggebracht zijn door 

wat gezien of gehoord werd in de wakende staat is de droomstaat.  

Het Zelf dat zich met het subtiele lichaam identificeert wordt ‘taijasa’ genoemd. 

ataḥ suṣuptyavasthā kā   

ahaṁ kimapi na jānāmi sukhena mayā nidrā'nubhūyata iti  

suṣuptyavasthā | 

kāraṇaśarīrābhimānī ātmā prājña ityucyate | 

6.3.  Dan, wat is de staat van diepe-slaap? 

Die staat waarover men later zegt: “Ik wist niets, ik heb van een goede slaap 

genoten.” is de staat van diepe-slaap. 

Het Zelf dat zich met het causale lichaam identificeert wordt ‘prājna’ genoemd. 

 

7.  pañcakośa (de vijf sluiers) 

pañca kośāḥ ke  

annamayaḥ prāṇamayaḥ manomayaḥ vijñānamayaḥ ānandamayaśceti | 

7.0.  Wat zijn de vijf sluiers? 

De voedselsluier, de levenskrachtsluier, de denksluier, de intellectsluier en de 

gelukzaligheidssluier zijn de vijf sluiers. 
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annamayaḥ kaḥ  

annarasenaiva bhūtvā annarasenaiva vṛddhiṁ prāpya annarūpapṛthivyāṁ 

yadvilīyate tadannamayaḥ kośaḥ sthūlaśarīram | 

7.1.  Wat is de voedselsluier (annamayakośa)?  

Dat wat uit voedsel is geboren, dat groeit door voedsel en keert terug naar de 

aarde en die van de aard van voedsel is wordt de voedselsluier genoemd, het is 

het fysieke lichaam. 

prāṇamayaḥ kaḥ  

prāṇādyāḥ pañcavāyavaḥ vāgādīndriyapañcakaṁ prāṇamayaḥ kośaḥ | 

7.2.  Wat is de Levenskrachtsluier (prāṇamayakośa)?  

De vijf fysiologische functies zoals prāṇa enz. (prāṇa, apāna, vyāna, udāna, 

samāna) tezamen met de vijf organen van handeling, namelijk spraak enz. vor-

men de prāṇamāyākośa of de levenskrachtsluier. 

manomayaḥ kośaḥ kaḥ  

manaśca jñānendriyapañcakaṁ militvā yo bhavati sa manomayaḥ kośaḥ | 

7.3.  Wat is de denksluier (manomayakośa)?  

De geest (manas) met de vijf organen van waarneming tezamen vormen de 

denksluier 

vijñānamayaḥ kaḥ  

buddhijñānendriyapañcakaṁ militvā yo bhavati sa vijñānamayaḥ kośaḥ  
7.4.  Wat is de intellectsluier (vijñānamayakośa)?  
Het intellect (buddhi) tegelijk met de vijf organen van waarneming vormen de 

intellectsluier. 

ānandamayaḥ kaḥ  

evameva kāraṇaśarīrabhūtāvidyāsthamalinasattvaṁ  

priyādivṛttisahitaṁ sat ānandamayaḥ kośaḥ | 

etatkośapañcakam | 

7.5.  Wat is de gelukzaligheidssluier (ānandamayakośa)?  

Gevestigd in Avidya (onwetendheid), dat van de aard van het causale lichaam is, 

van onzuivere natuur met de vṛtti (modificaties) zoals priya, moda en pramoda
1
.  

Dat zijn de vijf sluiers. 

                                                      
1
 Priya: vreugde bij het zien of denken aan van een object van plezier; moda: vreugde 

bij het bezitten van een object of ermee verbonden zijn; pramoda: het meest intense 

ervaring van geluk bij het genieten ervan. 
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madīyaṁ śarīraṁ madīyāḥ prāṇāḥ madīyaṁ manaśca  

madīyā buddhirmadīyaṁ ajñānamiti svenaiva jñāyate  

tadyathā madīyatvena jñātaṁ kaṭakakuṇḍala gṛhādikaṁ  

svasmadbhinnaṁ tathā pañcakośādikaṁ svasmadbhinnam 

madīyatvena jñātamātmā na bhavati || 

7.6.  Zoals armbanden, oorhangers, huizen enz. als ‘mijn’ bekend staan; zo 

zijn ook alle anderen dan de kenner, de vijf sluiers worden door het Zelf 

gekend als mijn lichaam, mijn levenskracht, mijn geest, mijn intellect en 

mijn kennis’. Allen zijn verschillend van de kenner, en dus kunnen niet 

Ātman zijn. 
 

8. Ātman (het Zelf) 

ātmā tarhi kaḥ  

saccidānandasvarūpaḥ | 

Dan, wat is Ātman?  

Het is van de aard van sat-cit-ānanda  

satkim  

kālatraye'pi tiṣṭhatīti sat | 

Wat is Sat?  
Sat is dat wat in de drie perioden van tijd onveranderlijk blijft. 

citkim  

jñānasvarūpaḥ | 

Wat is Cit?  
Het is van de aard van absolute kennis. 

ānandaḥ kaḥ  

sukhasvarūpaḥ 

Wat is Ānanda?  

Van de aard van absolute gelukzaligheid. 

evaṁ saccidānandasvarūpaṁ svātmānaṁ vijānīyāt | 

Aldus dient men te weten van de ware natuur van bestaan-bewustzijn-

gelukzaligheid te zijn. 
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9. tattva utpatti (de emanatie van het universum) 

atha caturviṁśatitattvotpattiprakāraṁ vakṣyāmaḥ | 

9.0. Introductie van het niet-Zelf 

Nu zullen we de evolutie van de vierentwintig Tattva’s (principes) en hun evo-

lutie vanaf het begin uitleggen. 

brahmāśrayā sattvarajastamoguṇātmikā māyā asti | 

9.1.  Māyā, de kracht van Brahman 
Māyā, wiens bestaan afhankelijk is van Brahman, is van de aard van de drie 

guna’s satva, rajas en tamas. 

tataḥ ākāśaḥ sambhūtaḥ | 

ākāśād vāyuḥ | 

vāyostejaḥ | 

tejasa āpaḥ | 

abhdhayaḥ pṛthivī | 

9.2.  De formatie van de tanmātrā's 
Uit dat Māyā is ruimte (ākāśa) geboren. Uit ruimte lucht (vāyuh). Uit lucht vuur 

(tejah). Uit vuur water (āpah). Uit water aarde (pṛthivī). 

 

Evolutie van het satva aspect 

eteṣāṁ pañcatattvānāṁ madhye  

ākāśasya sātvikāṁśāt śrotrendriyaṁ sambhūtam | 

vāyoḥ sātvikāṁśāt tvagindriyaṁ sambhūtam | 

agneḥ sātvikāṁśāt cakṣurindriyaṁ sambhūtam | 

jalasya sātvikāṁśāt rasanendriyaṁ sambhūtam | 

pṛthivyāḥ sātvikāṁśāt ghrāṇendriyaṁ sambhūtam | 

9.3.  De waarnemingsorganen 
Uit het midden van deze vijf grote subtiele elementen (tanmātrā's): 

-  Van het satvische aspect van ruimte, heeft het oor, het orgaan van horen, zich 

heeft ontwikkeld. 

- Van het satvische aspect van lucht, heeft huid, het orgaan van aanraken, zich 

heeft ontwikkeld. 

- Van het satvische aspect van vuur, is het oog geformeerd. 

- Van het satvische aspect van water, is de tong geformeerd, het orgaan van 

smaak. 

- Van het satvische aspect van aarde is het orgaan van ruiken geformeerd. 
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eteṣāṁ pañcatattvānāṁ samaṣṭisātvikāṁśāt  

manobuddhyahaṅkāra cittāntaḥkaraṇāni sambhūtāni | 

9.4.  Formatie van anṭaḥkarana 

Uit de totale satvische inhoud van deze vijf elementen anṭaḥkarana (het inner-

lijk instrument), bestaande uit de geest, intellect, ego en denken (manas, buddhi, 

ahaṁkāra en citta) zijn gevormd.  

saṅkalpavikalpātmakaṁ manaḥ | 

niścayātmikā buddhiḥ | 

ahaṁkartā ahaṁkāraḥ | 

cintanakartṛ cittam | 

9.5.  De functies van anṭaḥkarana 

- De aard van manas is besluitloosheid of twijfel. 

- De aard van buddhi is besluitvaardigheid.  

- “Ik ben de doener” is het gevoel van het ego, ahaṁkāra. 

- Het vermogen van denken en herinnering is citta. 

manaso devatā candramāḥ | 

buddhe brahmā | 

ahaṁkārasya rudraḥ | 

cittasya vāsudevaḥ | 

9.6.  Godheden van anṭaḥkarana 

De regerende godheid van de geest is de Maan, voor het intellect Brahmā, voor 

het ego Rudra, voor citta Vasudeva. 

 

Evolutie van het rajas aspect 

eteṣāṁ pañcatattvānāṁ madhye  

ākāśasya rājasāṁśāt vāgindriyaṁ sambhūtam | 

vāyoḥ rājasāṁśāt pāṇīndriyaṁ sambhūtam | 

vanheḥ rājasāṁśāt pādendriyaṁ sambhūtam | 

jalasya rājasāṁśāt upasthendriyaṁ sambhūtam | 

pṛthivyā rājasāṁśāt gudendriyaṁ sambhūtam | 

9.7.  Organen van handeling   
Onder deze vijf grote elementen (tanmātrā's); 

- Van het rajas aspect van ruimte, is het orgaan van spraak gevormd.  

- Van het rajas aspect van lucht is de hand gevormd. 

- Van het rajas aspect van vuur is het been gevormd. 

- Van het rajas aspect van water is de anus gevormd. 

- Van het rajas aspect van aarde zijn de genitaliën gevormd. 
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eteṣāṁ samaṣṭirājasāṁśāt pañcaprāṇāḥ sambhūtāḥ | 

9.8.  De levenskrachten (prāṇa's)  
Uit de totale rajas aspect van alle drie de elementen zijn de vijf vitale krachten 

(prāṇa's) zijn geboren. 

 

Evolutie van het tamas aspect 

eteṣāṁ pañcatattvānāṁ tāmasāṁśāt 

pañcīkṛtapañcatattvāni bhavanti | 

9.9.  De vijf grofstoffelijke elementen (Pañcikaraṇam) 

Vanuit het tamas aspect van deze vijf grote elementen (tanmātrā's) zijn de vijf 

grofstoffelijke elementen ontstaan (het Pañcikaraṇa proces) 

pañcīkaraṇaṁ katham iti cet | 

eteṣāṁ pañcamahābhūtānāṁ tāmasāṁśasvarūpam 

ekamekaṁ bhūtaṁ dvidhā vibhajya ekamekamardhaṁ pṛthak 

tūṣṇīṁ vyavasthāpya aparamaparamardhaṁ caturdhāṁ  vibhajya 

svārdhamanyeṣu ardheṣu svabhāgacatuṣṭayasaṁyojanaṁ kāryam | 

tadā pañcīkaraṇaṁ bhavati | 

9.10.  Hoe deze Pañcikaraṇa plaatsvindt is als volgt: 
Het tamas aspect van elk van de vijf elementen wordt in twee gelijke delen ver-

deeld. Eén helft van elk element blijft intact. De andere helft van elk element 

worden in vier gelijke delen verdeeld. Dan op de intact gebleven helft van een 

element, een een-achtste deel van elke van de vier andere elementen toege-

voegd. Dan is Pañcikaraṇa (het proces van waardoor de subtiele elementen de 

fysieke elementen worden) voltooid. 

 

Het fysieke lichaam 

etebhyaḥ pañcīkṛtapañcamahābhūtebhyaḥ sthūlaśarīraṁ bhavati | 

9.11.  Het grofstoffelijke lichaam 
Uit deze vijf grove elementen, gemaakt uit de vijf subtiele elementen, is het 

gehele fysieke lichaam geformeerd. 

 

De Microkosmos en de Macrokosmos 

evaṁ piṇḍabrahmāṇḍayoraikyaṁ sambhūtam | 
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9.12.  Derhalve is er volledige eenzelvigheid tussen de Microkosmos en de 

Macrokosmos (Piṇḍānḍa en Brahmānḍa). 

 

10. jīva - Īśvara bhedabuddhi  

(differentiatie tussen Dit en Dat) 

sthūlaśarīrābhimāni jīvanāmakaṁ brahmapratibimbaṁ bhavati | 

sa eva jīvaḥ prakṛtyā svasmāt īśvaraṁ bhinnatvena jānāti | 

10.1.  Wie is de individuele ziel (jīva)? 

De reflectie, als het ware, van Brahman (in sukṣma śarīra) die zichzelf met het 

fysieke lichaam identificeert wordt jīva genoemd. Deze jīva beschouwt door 

zijn aard (onwetendheid) Īśvara als verschillend van hemzelf. 

avidyopādhiḥ san ātmā jīva ityucyate | 

māyopādhiḥ san īśvara ityucyate | 

10.2.  Geconditioneerdheid van jīva en Brahman  

Het Zelf (Ātman) geconditioneerd (door opleggingen) wordt jīva genoemd. 

Het Zelf (Brahman) geconditioneerd door Māyā wordt Īśvara genoemd. 

evaṁ upādhibhedāt jīveśvarabhedadṛṣṭiḥ yāvatparyantaṁ tiṣṭhati 

tāvatparyantaṁ janmamaraṇādirūpasaṁsāro na nivartate | 

10.3. Grondoorzaak van het valse idee van de wereld 

Zolang het idee, veroorzaakt door verschil in de conditionering (opleggingen) 

dat jīva en Īśvara verschillend zijn, in stand blijft zal er geen verlossing zijn van 

saṁsāra, dat de vorm heeft van herhaalde geboorte, dood enz.  

tasmātkāraṇānna jīveśvarayorbhedabuddhiḥ svīkāryā | 

10.4.  Om deze reden moet het idee dat 'jīva is verschillend van Īśvara' niet 

aanvaard worden. 

 

11. jīva Īśvara aikya (Tattvamasi) 

(Eenzelvigheid van jīva en Īśvara) 

nanu sāhaṁkārasya kiṁcijjñasya jīvasya|  

nirahaṁkārasya sarvajñasya īśvarasya  

tattvamasīti mahāvākyāt kathamabhedabuddhiḥ syādubhayoḥ 

viruddhadharmākrāntatvāt iti cenna || 
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11. 1, 2   Maar de jīva is begiftigd met het ego en zijn kennis is beperkt. Terwijl 

Īśvara zonder ego en alwetend is, hoe kan dan gelijkheid zijn - zoals verklaard 

in de mahāvākya Tattvamasi - tussen deze twee die tegenstrijdige eigenheden 

op na houden? 

sthūlasūkṣmaśarīrābhimānī tvaṁpadavācyārthaḥ | 

upādhivinirmuktaṁ samādhidaśāsampannaṁ śuddhaṁ caitanyaṁ  

tvaṁpadalakṣyārthaḥ || 

11.3.  Neen (het is niet zo). De letterlijke betekenis van het woord 'Gij' is diege-

ne die zichzelf met de fysieke en subtiele lichamen identificeert (de jīva). De 

bedoelde betekenis van het woord 'Gij' is het pure gewaarzijn dat vrij is van alle 

conditionering en gekend wordt in de staat van 'samādhi'.  

evaṁ sarvajñatvādiviśiṣṭa īśvaraḥ tatpadavācyārthaḥ | 

upādhiśūnyaṁ śuddhacaitanyaṁ tatpadalakṣyārthaḥ | 

11.4.  Zo ook de letterlijke betekenis van het woord 'Dat' is de Īśvara van de 

aard van alwetendheid enz. De bedoelde betekenis van het woord 'Dat' is de 

pure gewaarzijn vrij van alle conditionering. 

evaṁ ca jīveśvarayo caitanyarūpeṇā'bhede bādhakābhāvaḥ || 

11.5.  Dus er is geen tegenspraak betreffende de gelijkheid (identiteit) tussen 

jīva en Īśvara vanuit het standpunt van gewaarzijn. 

 

12. Jīvanmukta (tijdens het leven bevrijde) 

evaṁ ca vedāntavākyaiḥ sadgurūpadeśena ca sarveṣvapi  

bhūteṣu yeṣāṁ brahmabuddhirutpannā te jīvanmuktāḥ ityarthaḥ | 

12.1.  Zo dankzij de leer van Vedānta, verkondigd door een competente leraar 

(Sadguru) zij, in wie de kennis van Brahman in alle wezens is opgewekt, zijn de 

jīvanmukta's (bevrijd tijdens het leven). 

nanu jīvanmuktaḥ kaḥ  

yathā deho'haṁ puruṣo'haṁ brāhmaṇo'haṁ śūdro'hamasmīti  

dṛḍhaniścayaḥ 

12.2.  Dan, wie (precies) is jīvanmukta? 
Zoals men het vast geloof heeft dat 'ik ben het lichaam', 'ik ben een man', ik ben 

een Brahmin', 'ik ben een Sudra' … 

tathā nāhaṁ brāhmaṇaḥ na śūdraḥ na puruṣaḥ  

kintu asaṁgaḥ saccidānanda svarūpaḥ prakāśarūpaḥ sarvāntaryāmī 

cidākāśarūpo'smīti dṛḍhaniścayarūpo'parokṣajñānavān jīvanmuktaḥ || 
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12.3, 4.  Zo ook 'ik ben niet een Brahmin', 'ik ben niet een Sudra', 'ik ben niet 

een man' maar 'Ik ben ongehecht en van de natuur saccidānanda, stralend, be-

woner van alles, het vormloze gewaarzijn', aldus hij die deze Onmiddelijke 

Kennis (Aparoksha Jñāna) heeft gerealiseerd is een Jīvanmukta. 

brahmaivāhamasmītyaparokṣajñānena nikhilakarmabandhavinirmuktaḥ  

syāt | 

12.5.  Door de onmiddellijke kennis (Aparokṣa Jñāna) van 'Ik ben Brahman' 

wordt men vrij van alle gehechtheden van alle Karma's. 

 

13. karmāni (de leer van karma) 

karmāṇi katividhāni santīti cet  

āgāmisañcitaprārabdhabhedena trividhāni santi | 

13.1.  Als gevraagd wordt hoeveel soorten karma's er zijn, āgāmi, sañcita en 

prarābdha zijn de drie soorten karma's.  

jñānotpattyanantaraṁ jñānidehakṛtaṁ puṇyapāparūpaṁ karma  

yadasti tadāgāmītyabhidhīyate | 

13.2.  Goede of slechte resultaen van handelingen die door het lichaam van een 

jñāni zijn uitgevoerd na het dagen van kennis is bekend als āgāmi karma. 

sañcitaṁ karma kim  

anantakoṭijanmanāṁ bījabhūtaṁ sat yatkarmajātaṁ pūrvārjitaṁ  

tiṣṭhati tat sañcitaṁ jñeyam | 

13.3.  Wat is sañcita Karma? Het resultaat van handelingen in (alle) voormalige 

geboortes die in zaadvorm zijn opgeslagen en aanleiding geven tot eindeloze 

(miljoenen) geboortes wordt als sañcita (opgehoopte) karma gekend. 

prārabdhaṁ karma kimiti cet | 

idaṁ śarīramutpādya iha loke evaṁ sukhaduḥkhādipradaṁ yatkarma  

tatprārabdhaṁ 

bhogena naṣṭaṁ bhavati prārabdhakarmaṇāṁ bhogādeva kṣaya iti | 

13.4.  Als gevraagd wordt, 'Wat is prarābdha karma'? Na geboren te zijn in dit 

lichaam, de handelingen die in deze wereld resulteren in geluk of ellende enz., 

en die alleen kunnen worden vernietigd door ervan te genieten of te lijden, 

wordt prarābdha karma genoemd. 

sañcitaṁ karma brahmaivāhamiti niścayātmakajñānena naśyati | 
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13.5.   De sañcita karma wordt vernietigd door de rotsvaste en éénpuntige ken-

nis 'Ik ben Brahman alleen'. 

āgāmi karma api jñānena naśyati kiṁca āgāmi karmaṇāṁ 

nalinīdalagatajalavat jñānināṁ sambandho nāsti | 

13.6.  De āgāmi karma wordt ook door kennis (jñāna) vernietigd - en de jñāni 

wordt erdoor niet beïnvloed zoals een lotusblad door het erop liggende water 

niet bevochtigd wordt. 

kiṁca ye jñāninaṁ stuvanti bhajanti arcayanti tānprati  

jñānikṛtaṁ āgāmi puṇyaṁ gacchati | 

ye jñāninaṁ nindanti dviṣanti duḥkhapradānaṁ kurvanti tānprati 

jñānikṛtaṁ sarvamāgāmi kriyamāṇaṁ yadavācyaṁ karma 

pāpātmakaṁ tadgacchati | 

13.7.  Verder, de resultaten van goede handelingen van de jñāni gaan naar hen 

die de jñāni eren en aanbidden. De resultaten van zondige handelingen die door 

de jñāni gedaan zijn gaan naar hen die de Jñāni beledigen, haten en pijn en ver-

driet doen. 

In het kort; vrienden ontvangen de verdienstelijke resultaten terwijl de vijanden 

de onverdienstelijke resultaten ontvangen. 

tathā cātmavitsaṁsāraṁ tīrtvā brahmānandamihaiva prāpnoti | 

tarati śokamātmavit iti śruteḥ | 

tanuṁ tyajatu vā kāśyāṁ śvapacasya gṛhe'tha vā | 

jñānasamprāptisamaye muktā'sau vigatāśayaḥ | iti smṛteśca | 

13.8.  Aldus overstijgt de kenner van het Zelf saṁsāra en bereikt de opperste 

gelukzaligheid hier. De Śruti bevestigt: 'De kenner van het Zelf overstijgt alle 

verdriet'. 

Laat de jñāni zijn lichaam in kāśi (een heilige plaats) afwerpen, of in het huis 

van een hondeneter omdat op het moment van realisatie is hij bevrijd van alle 

resultaten van handelingen. Zo wordt ook door de smṛti gesteld. 

iti tattvabodhaprakaraṇaṁ samāptam | 

13.9.  Aldus is de verhandeling Tattva Bodha voltooid. 

 

* * * 
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Bijlage 

DE TWAALF RICHTINGAANWIJZERS 

पुरुष puruṣa (mens) 

1. DAT is zonder oorzaak, daar het uiteindelijke Oorzaak is. Volg alles na tot 

zijn oorsprong, van oorzaak naar oorzaak, en ge zult vinden dat alles eindigt in 

het Absolute. (ahetu: oorzaakloos) 

2. DAT is eeuwig, niet aan tijd gebonden, Beweeg u van het vergankelijke tot 

het onvergankelijke, stap voor stap, en deze beweging vindt rust in DAT. (nitya: 

eeuwig)  

3. DAT doordringt alles, het omvat alles. Onderzoek de substantie van de din-

gen die alles doordringt: dit onderzoek eindigt in alles-omvattendheid, in DAT. 

(vyāpi: doordringend) 

4. DAT ondersteunt alles en wordt zelf door niets ondersteund. Ondersteun 

allen; zoek zelf geen ondersteuning; wordt zelf de basis die DAT is. (anāśrita: 

onthecht) 

5. DAT is de wet van alle dingen; het is een wet voor zichzelf; daarom is het 

totaal onafhankelijk. Gehoorzaam de wet tot er slechts één wet is, de wet van 

alle dingen, dit is DAT. (svatantra: vrij, onafhankelijk)  

6. DAT is niet ondergeschikt aan de guṇa's. Rijs uit boven de guṇa's. Buiten en 

boven de guṇa's is alleen nog DAT. (nirguṇa: zonder kenmerken of eigen-

schappen)  

7. DAT staat boven de rede; door de rede wordt het gevonden. De rede rijst op 

in de Wil van DAT. Daar vandaan haar macht en kracht. Ieder mens kan de rede 

gebruiken. De rede leidt naar haar eigen bron, de bron is DAT. (aviveki: voorbij 

onderscheid of oordeel)  

8. DAT is speciaals, enkelvoudig, het zaad van alles. Alles wat geschapen is 

heeft iets gemeen. Volg het zaad terug tot zijn oorsprong, het zaad van alle 

zaad, dit is DAT. (viśeṣa: distinctie, uniciteit) 

9. DAT is bewust. Alle dingen leven, denken, genieten, kennen, hebben lief 

door dat licht. Volg bewustzijn tot aan zijn bron, dit is DAT. (cetana: bewust) 

10. DAT is inactief, toch is het 't enige dat handelt. De hele schepping is alleen 

maar beweging, actie. Dit alles is de actie van DAT. Volg alle actie tot aan zijn 

begin, de rust, dan komt ge tot de uiteindelijke rust van DAT, het geen nooit 

ophoudt te handelen. (akriya: inactief) 
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11. DAT heeft geen geslacht, noch mannelijk, noch vrouwelijk, noch onzijdig, 

want het is zonder begin. Boven en buiten alle geslacht staat DAT. DAT is de 

oorsprong van alle dingen. (geslachtloos) 

12. DAT is één, zonder delen. Laat die delen stuk voor stuk samensmelten in 

het geheel, dan komen wij tot DAT. (anavayava: niet uit delen bestaand). 

* * * 
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Pañcikaraṇam: Een kleine verhandeling door Śrī Śaṅkara 

om 

etatsthulaśariramātmanaḥ | 

īndriyairarthopalabdhirjāgaritam | 

tadubhayābhimānyātmā viśvaḥ | 

etat trayamakāraḥ || 1|| 

1. Aum. Gezegd wordt dat de Virāṭ de totale som van alle vijf vervijfvoudigde 

elementen en hun effecten is. Dit wordt het grofstoffelijke lichaam van de 

Ātman (ziel) genoemd. De wakende staat is die waarin de zinnen de kennis van 

objecten doen oprijzen. De Ātman die zich zowel met de wakende staat alsmede 

met het stoffelijke lichaam identificeert staat bekend als de Viśva. Deze drie (het 

stoffelijke lichaam, de wakende staat en de Viśva) tezamen worden met de letter 

'A' in de monosyllabe Aum voorgesteld.  

apañcīkṛtapañcamahābhūtāni pañcatanmātraṇi 

tatkāryaṁ ca pañca prāṇāḥ daśendriyāṇi 

manobuddhiśceti saptadaśakaṁ liṅkam bhautikaṁ 

hiraṇyagarbha ityucyate | 

etatsūkṣmaśariramātmanaḥ || 2|| 

2. De vijf niet-vervijfvoudigde rudimentaire elementen (tanmātra's) en hun 

effect, het subtiele lichaam, vormen tezamen wat 'Hiranyagarbha' wordt ge-

noemd. Het materiële subtiele lichaam kent zeventien bestanddelen, te weten: 

de vijf vitale krachten, de tien organen van waarneming en handeling, de geest 

en het intellect. Dat wordt het subtiele lichaam van de Ātman genoemd. 

karaṇeṣūpasaṁhṛteṣu jāgaritasaṁskārajaḥ pratyayaḥ 

saviṣayaḥ svapna ityucyate | 

yadubhayābhimānyātmā taijasaḥ | 

etat trayamukāraḥ || 3|| 

3. Wanneer de zintuigen stil of teruggetrokken zijn, de kennis die uit de indruk-

ken van de wakende staat oprijzen, tezamen met de daarin waargenomen imagi-

naire objecten wordt de droomstaat genoemd. De Taijasa is de Ātman die zich 

met zowel de droomstaat alsmede met het subtiele lichaam identificeert. Deze 

drie (het subtiele lichaam, de droomstaat en de Taijasa), worden door de tweede 

letter 'U' in de monosyllabe Aum voorgesteld. 

śarīradvayakāraṇamātmājñānaṁ 

sābhāsamavyākṛtamityucyate | 

etat kāraṇaśarīramātmanaḥ | 

tacca na sannāsannāpi sadasanna bhinnaṁ nābhinnaṁ 
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nāpi bhinnābhinnaṁ kutaścit 

na niravayavaṁ na sāvayavaṁ 

nobhayaṁ kintu 

kevalabrahmātmaikatvajñānāpanodyam || 4|| 

4. Verbonden met de reflectie van Puur-bewustzijn, wordt de Onwetendheid, 

die de Ātman verbergt en de oorzaak is van het grove alsmede subtiele licha-

men, 'Avyākṛta' of het ongemanifesteerde genoemd. Dit wordt het causale li-

chaam van Ātman genoemd. Het is bestaand noch niet-bestaand, zelfs noch 

zowel bestaand en niet-bestaand; noch verschillend van, noch identiek aan, 

noch zowel verschillend van en identiek aan, Ātman. Deze onwetendheid is 

noch samengesteld noch niet-samengesteld, noch zowel samengesteld en niet-

samengesteld, maar verwijderbaar door de kennis van de eenzelvigheid van 

Brahman en de Ātman alleen. 

sarvaprakārajñānopasaṁhāre buddheḥ 

kāraṇātmanā'vasthānaṁ suṣuptiḥ | 

tadubhayāmimānyātmā prājñaḥ | 

etat trayam makāraḥ || 5|| 

5. Wanneer alle gedachten tezamen met het determinatieve intellect ophouden, 

terugval in zijn causale toestand, de staat van diepe slaap verschijnt. De per-

soonlijkheid die zich deze twee, namelijk het causale lichaam en de staat van 

diepe slaap, toe-eigent wordt als Prājña omschreven. Deze drie (het causale 

lichaam Onwetendheid, de staat van diepe slaap en de Prājña) worden door de 

derde letter 'M' in de monosyllabe Aum gesymboliseerd. 

akāra ukāre ukāro makāre makāra oṅkāre 

oṅkāro'hamyeva | 

ahamātmā sākṣī kevalaścinmātrasvarūpaḥ 

nājñānaṁ nāpi tatkāryaṁ kintu 

nityaśuddhabuddhamuktasatyasbhāvaṁ 

paramānandādvayaṁ pratyagbhūtacaitanyaṁ brahmai 

vāhamasmītyabhedenāvasthānaṁ samādhiḥ || 6|| 

6. Nu, de 'A', de wakende persoonlijkheid, moet zich oplossen in de 'U', de 

droompersoonlijkheid, en de 'U' in 'M', met andere woorden de diepe-slaap-

persoonlijkheid.  Verder, de 'M' moet gereduceerd worden tot 'Aum' en 'Aum' in 

'Ik'. Ik ben, de Ātman, de getuige van alles, het Absolute, van de aard van Puur 

Bewustzijn; Ik ben niet Onwetendheid noch zijn effect maar Ik ben Brahman 

alleen, voorgoed zuiver, altijd verlicht, altijd vrij en absoluut bestaan. Ik ben de 

absolute gelukzaligheid, Eén zonder tweede en het innigst Bewustzijn. Verblij-
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ven in deze staat van absolute identificatie wordt samādhi of de staat van opper-

ste-bewustzijn genoemd. 

tattvamasi brahmahamasmi prajñānamānandaṁ brahma 

ayamātmā brahma ityādiśrutibhyaḥ || 7|| 

7. 'Dat zijt Gij', 'Ik ben Brahman', 'Bewustzijn-gelukzaligheid is Brahman', 'Dit 

Zelf is Brahman' enz. - al deze Śruti's, d.i. de Upaniṣadse uitspraken, zijn direc-

te verklaringen naar de eenzelvigheid van de Ātman, de individuele ziel, en 

Brahman. Dat is wat Pañcikaraṇam of 'vervijfvoudiging' wordt genoemd. 

iti pañcīkaraṇaṁ bhavati || 

iti śrīśaṅkarācāryaviracitaṁ pañcīkaraṇam || 

Hier eindigt de kleine verhandeling genaamd 'Pañcikaraṇam', opgesteld door 

Bhagavān Śrī Śaṅkarācarya. 

 

Noot van de vertaler: 

1. Samenvattend: 

A = Viśva + totale som van alle stoffelijke objecten (Virāṭ) + wakende staat 

U = Taijasa + totale som van alle subtiele objecten (Hiraṇyagarbha) + droom-

staat 

M = Prājña + het algehele causale lichaam (Avyākṛta) + diepe slaap staat. 

2.  Vervijfvoudiging (quintuplication) is in Pañcikaraṇam Vārttika (64 ver-

zen) nader uitgelegd tevens als de vorming van de grofstoffelijke elementen uit 

de subtiele elementen (tanmātra's). 

In dit verband Pañcikaraṇam Vārttika vers 3: 

Uit dat (opperste Brahman) ontsproot Ether
1
 (akaśam) die van de aard van ge-

luid (śabda-tanmātra) is. 

Uit Ether, Lucht (vāyuh) met het kenmerk van aanraken (tasten) (sparśatmakah) 

kwam tot bestaan. 

Dan weer Licht (tejah), waarvan het kenmerk vorm (rūpātmakam) is, kwam 

voort. 

Uit Licht ontstond Water (āpah) met smaak (proeven) (rasātmikah). 

Uit Water ontstond Aarde (mahi) gekarakteriseerd door reuk (geur, ruiken) 

(Gandhātmikā). 

                                                      
1
 Op de vraag waarom Brahman vergankelijke vormen aanneemt  wordt geantwoord dat 

zoals goud niet zonder vorm kan bestaan zo ook voor het zuiver bewustzijn (cit) niet 

mogelijk is zonder manifestatie te bestaan (Yoga Vāsiṣṭha V.1. 82.6). 
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Śrī Sureśvarāchārya's Vārttika 

 over Pañcikaraṇam van Śaṅkara  

pañcīkaraṇavārttikam  śrīsureśvarācāryakṛta 

omkāraḥ sarvavedānāṁ sārastattvaprakāśakaḥ | 

tena cittasamādhānaṁ mumukṣūṇāṁ prakāśyate || 1|| 

1. 'Aum' openbaart de hoogste waarheid en is de essentie van alle Veda's. De 

methode van concentratie door dat 'Aum' wordt ter wille van hen die naar be-

vrijding streven, hier uitgelegd. 

āsīdekaṁ paraṁ brahma nityamuktamavīkriyam | 

tatsvamāyāsamāveśād bījamavyākṛtātmakam || 2|| 

2. De Opperste Brahman, eeuwig vrij en onveranderlijk, bestond alleen. Dat, als 

gevolg van de opgelegde identiteit met Zijn eigen Māyā, werd, als het ware, het 

zaad van het universum als het ongevormde en onbenoemde. 

tasmādākāśamutpannaṁ śabdatanmātrarūpakam | 

sparśātmakastato vāyustejorūpātmakaṁ tataḥ || 3|| 

3. Uit Dat ontstond Ether, met het kenmerk geluid. Uit Ether, Lucht, geken-

merkt met tast, kwam tot bestaan. Daarvan weer Licht met het kenmerk vorm 

was tot standgebracht. Uit het Licht ontstond Water, van de aard van smaak. Uit 

Water kwam Aarde tot bestaan met het kenmerk geur. 

āpo rasātmikāstasmāttābhyo gandhātmikā mahi | 

śabdaikaguṇamākāśaṁ śabdasparśaguṇo marūt || 4|| 

śabdasparśarūpaguṇaistriguṇaṁ teja ucyate | 

śabdasparśarūparasaguṇairāpaścaturguṇāḥ || 5|| 

śabdasparśarūparasagandhaiḥ pañcaguṇā mahī | 

tebhyaḥ samabhavatsūtraṁ bhūtaṁ sarvātmakaṁ mahat || 6|| 

4, 5, 6. Ether heeft aalleen het kenmerk van geluid. Lucht heeft het dubbele 

kenmerk van geluid en aanraking. Van Licht en vuur wordt gezegd dat het de 

drievoudige kenmerken bezit; geluid, aanraking en vorm. Water heeft vier ken-

merken: geluid, aanraking, vorm en smaak. Aarde is begiftigd met vijf kenmer-

ken: geluid, aanraking, vorm, smaak en reuk. Uit al deze subtiele elementen 

ontstond het grote, universele, allesdoordringende principe, genaamd 'Sutra'. 

tataḥ sthūlāni bhūtāni pañca tebhyo virāḍabhūt | 

pañcīkṛtāni bhūtāni sthūlānītyucyate budhaiḥ || 7|| 
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7. Deze subtiele elementen leveren de grove elementen waaruit virāt - de Ma-

crokosmos of het geheel aan objecten - tot bestand kwam. De wijzen beschou-

wen deze elementen als grof alleen nadat ze het proces van vervijfvoudiging 

zijn ondergaan.  

pṛthivyādīni bhūtāni pratyekaṁ vibhajed dvidhā | 

ekaikaṁ bhāgamādāya caturdhā vibhajetpunaḥ || 8|| 

śekaikaṁ bhāgamekasmin bhūte saṁveśayetkramāt | 

tataścākāśabhūtasya bhāgāḥ pañca bhavanti hi || 9|| 

vāyvādibhāgāśctvāro vāyvādiṣvevamādiśet | 

pañcīkaraṇametatsyādityahustattvavedinaḥ || 10|| 

8-10. Elk van de verschillende elementen, Aarde enz., moet in twee gelijke de-

len worden verdeeld. Een van deze twee delen moet verder in vier gelijke delen 

worden verdeeld. Nu moet aan een helft van elk element een kwart van elk ge-

halveerde elementen worden toegevoegd voor de aanmaak van een grof ele-

ment. Dus Ether zal vijf samenstellende delen tellen. Een helft zal bestaan uit 

Ether en de andere helft zal bestaan uit de vier delen die gezamenlijk door alle 

andere vier elementen zijn geleverd. Dat geldt ook in het geval van de andere 

vier elementen zoals Lucht enz. 

pañcakṛtāni bhūtāni tatkāryaṁ ca virāḍ bhavet | 

sthūlaṁ śarīrametatsyādaśarīrasya cātmanaḥ || 11|| 

11. De grove elementen zijn combinaties. Deze brengen de Virāṭ voort, dat is de 

gehele som van alle grofstoffelijke lichamen. Dit is het fysieke lichaam van de 

lichaamloze Ātman. 

adhidaivatamadhyātmamadhibhūtamiti tridhā | 

ekaṁ brahma vibhāgena bhramādmāti na tattvattaḥ || 12|| 

12. De ene ondeelbare Brahman doet zich door illusie als drievoudig voorko-

men maar niet in werkelijkheid. Deze drie vormen zijn 'het domein van de go-

den', 'het domein behorende tot het lichaam' en 'het domein van de elementen'. 

indriyairarthavijñānaṁ devatānugrahāntivataiḥ | 

śabdādiviṣayaṁ jñānaṁ tajjāgaritamucyate || 13|| 

13. De zintuigen, gestimuleerd door de betreffende goden, doen kennis van 

objecten oprijzen. Die kennis, dat uit het gewaarworden van externe objecten 

zoals geluid enz. komt, wordt de wakende staat genoemd. 

śrotramadhyātmamityuktaṁ śrotavyaṁ śabdalakṣaṇam | 

adhibhūtaṁ tadityuktaṁ diśastatrādhidaivatam || 14|| 
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14. Het zintuig van horen (oor) hoort bij het lichaam, terwijl wat gehoord wordt, 

namelijk geluid, behoort tot het domein van de elementen. En de kwarten
1
, in 

dit verband, wordt gezegd, moet tot het domein van goden te worden aangere-

kend. 

tvagadhyātmamiti proktaṁ spraṣṭavyaṁ sparśalakṣaṇam 

adhibhūtaṁ tadityuktaṁ vāyustatradhidaivatam || 15|| 

15. Over het tastzintuig (huid), wordt gezegd, dat het behoort tot het lichaam, en 

wat aangeraakt wordt gekenmerkt door de zin van aanraking, behoort tot het 

domein van de elementen. En de god van lucht is hier de heersende godheid. 

cakṣuradhyātmamityuktaṁ draṣṭavyaṁ rūpalakṣaṇam | 

adhibhūtaṁ tadityuktamādityo'trādhidaivatam || 16|| 

16. Het zintuig van zien behoort tot het lichaam. Dat wat gezien wordt, geken-

merkt door vorm, behoort tot het domein van de elementen, en de Zon is de 

overeenkomende godheid in het domein van goden. 

jihvā'dhyātmaṁ tayā'svādyamādhibhūtaṁ rasātmakam | 

varūṇo devatā tatra jihvāyāmadhidaivatam || 17|| 

17. Het zintuig van smaak behoort tot het lichaam en wat door de tong geproefd 

wordt, behoort tot het domein van de elementen, De god Varuna, is de heersen-

de godheid in de tong. 

dhrāṇamadhyātmamityuktaṁ dhrātavyaṁ gandhalakṣaṇam | 

adhibhūtaṁ tadityuktaṁ pṛthivyatrādhidaivatam || 18|| 

 18. Van het reukzintuig, wordt gezegd, tot het lichaam te behoren. Dat wat 

geroken wordt, hebbende de aard van geur, behoort tot het domein van elemen-

ten, en de Aarde-god is daar de heersende godheid. 

vāgadhyātmamiti proktaṁ vaktvayaṁ śabdalakṣaṇam | 

adhibhūtaṁ tadityuktamagnistatrādhidaivatam || 19|| 

19. Er wordt gezegd dat het orgaan van spraak tot het lichaam behoort, waarbij 

wat gesproken wordt, zijnde van de aard van geluid, behoort tot het domein van 

elementen. De god van vuur is daar de heersende godheid. 

hastāvadhyātmamityuktamādātavyaṁ ca yadmavet | 

adhibhūtaṁ tadityyuktamindrastatrādhidaicatam || 20|| 

                                                      
1
 Met de kwarten geassocieerde godheden die in de vorm van de zin van horen binnen in 

de oren zijn getreden. 
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20. Het orgaan van de handen, wordt er gezegd, behoort tot het lichaam. Dat 

wat gehanteerd wordt behoort tot het domein van de elementen, en de god In-

dra, is daar de heersende godheid. 

pādāvadhyātmamityuktaṁ gantavyaṁ tatra yadmavet | 

adhibhūtaṁ tadityuktaṁ viṣṇustatrādhidaivatam || 21|| 

21. Het orgaan van de voeten, wordt er gezegd, behoort tot het lichaam. Dat wat 

in dit verband het object of de plaats van bestemming is behoort tot het domein 

van de elementen, en de god Indra, is daar de heersende godheid. 

pāyurindriyamadhyātmaṁ visargastatra yo bhavet | 

adhibhūtaṁ tadityuktamṁ mṛtyustatrādhidaivatam || 22|| 

22. Het orgaan van uitscheiding is binnen het domein van het lichaam. Uit-

scheiding behoort tot het domein van de elementen. De god van de dood is de 

heersende godheid. 

upasthendriyamadhyātmaṁ stryādyānandasya kāraṇam 

adibhūtaṁ tadityuktamadhidaivaṁ prajāpatiḥ || 23|| 

23. Het geslachtsorgaan behoort tot het lichaam. Het oogmerk van plezier is de 

corresponderende factor in het domein van de elementen. De god Prajapati is 

de heersende godheid. 

mano'dhyātmamiti proktaṁ mantavyaṁ tatra yadmavet | 

adhibhūtaṁ tadityuktaṁ candrastatrādhidaivatam || 24|| 

24. Over de geest wordt gezegd dat het tot het domein van het lichaam behoort. 

Waaraan gedacht wordt behoort tot het domein van de elementen. De maan-god 

is de heersende godheid van de geest. 

buddhiradhyātmamityuktaṁ boddhavyaṁ tatra yadmavet | 

adhibhūtaṁ tadityuktamadhidaivaṁ bṛhaspatiḥ || 25|| 

25. Het determinatieve intellect (buddhi) behoort tot het domein van het li-

chaam, waarbij al wat daaraan wordt onderworpen behoort tot het domein van 

de elementen. De god Bṛhaspati is de heersende godheid. 

ahaṅkārastathā'dhyātmamahaṅkartavyameva ca | 

adhibhūtaṁ tadityuktaṁ rudrastatrādhidaivatam || 26|| 

26. Evenzeer, het gevoel van ego is in de sfeer van het lichaam, en al wat met 

betrekking tot het gevoel van ego wordt uitgevoerd behoort tot het domein van 

de elementen. De god Rudra is de heersende godheid. 

citamadhyātmamityuktaṁ cetavyaṁ tatra yadmavet | 

adhibhūtaṁ tadityuktaṁ kṣetrajño'trādhidaivatam || 27|| 
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27. Het vermogen tot overweging (citta), wordt er gezegd, in de sfeer van het 

lichaam is, en dat wat het object van redenering is tot het domein van de ele-

menten behoort. Kşetrajña, of het getuige Bewustzijn, is de overeenkomende 

godheid in het domein van de goden. 

tamo'dhyātmamatmiti proktaṁ vikārastatra yo bhavet | 

adhibhūtaṁ tadityuktamīśvaro'trādhidaivatam || 28|| 

28. Onwetendheid (tamas), wordt er gezegd, dat het in de sfeer van het lichaam 

is, waarbij veranderingen die daarin plaatsvinden tot het domein van de elemen-

ten behoort. De opperste Godheid (Īśvara) is de heersende godheid. 

bāhyāntaḥkaraṇairevaṁ devatānugrahānvitaiḥ | 

svaṁ svaṁ ca viṣyajñānaṁ tajjāgaritamucyate || 29|| 

29. Aldus, met 'wakende staat' wordt bedoeld de kennis van de desbetreffende 

objecten die voortkomt uit de werking van de zintuigen, zowel uitwendig als 

inwendig, bijgestaan door hun overeenkomende godheden.  

yeyaṁ jāgaritāvasthā śarīraṁ karaṇāśrayam | 

yastayorabhimānī syadviśva ityabhidhīyate || 30|| 

30. Dat wat Zichzelf identificeert met zowel de wakende staat als het lichaam, 

dat de zetel van de zinnen is, wordt beschreven als Viśva.  

viśvaṁ vairājarūpeṇa paśyedmedanivṛttaye | 

jñānendriyāṇi pañcaiva pañca karmendriyāṇi ca || 31|| 

31. Deze Viśva (het individuele bewustzijn dat zich met de wakende staat en het 

fysieke lichaam identificeert) moet als identiek aan Virāṭ (het microkosmische 

bewustzijn) worden beschouwd zodat dualiteit overstegen kan worden. 

śrotratvaṅnayanaghrāṇajihvā dhīndriyapañcakam | 

vākpāṇipādapāyūpasthāḥ karmendriyapañcakam || 32|| 

manobuddhirahaṅkāraścittaṁ ceti catuṣṭayam | 

saṅkalpāravyaṁ manorūpaṁ buddhirniścayarūpiṇī || 33|| 

abhimānātmakastadvadahaṅkāraḥ prakīrtitaḥ | 

anusandhānarūpamṁ ca cittamityabhidhīyate || 34|| 

32, 33, 34. De vijf waarnemingsorganen zijn de zintuigen van horen, aanraking, 

zien, ruiken en smaak. Er zijn ook vijf organen van handelen, n.l. dat van 

spraak, handen, voeten, uitscheiding en voortbrengen. Er zijn vier interne orga-

nen, n.l. de geest, het intellect, het ego en het apparaat van overweging. De 

geest overweegt de pro's en contra's van een onderwerp, en het intellect is het 

vermogen dat keuzes maakt. 
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Evenzeer, het beginsel van ego, zegt men, van de aard van het gevoel van eige-

naarschap is, en, Citta of geheugen die factor is dat herinnert. 

prāṇo'pānastathā vyāna udānāravyastathaiva ca | 

samānaśceti pañcaitāḥ kirtitāḥ praṇavṛttayaḥ || 35|| 

khavāvyagnyambukṣitayo bhūtasūkṣmāṇi pañca ca | 

avidyākāmakarmāṇi liṅgaṁ puyeṣṭakaṁ viduḥ || 36|| 

etatsūkṣmaśarīraṁ syānmāyikaṁ prātyagātmanaḥ | 

 

35, 36, 37.1. De Prāṇa, Apāna, Vyāna, Udāna en Samāna - al deze worden de 

vijf vitale krachten genoemd. De subtiele elementen zijn eveneens vijf in getal; 

te weten: ether, lucht, vuur, water en aarde. Al deze vijf groepen tezamen met 

onwetendheid (onwetendheid van onze ware aard), verlangen en handeling - 

ook de acht steden genoemd - gaan het subtiele (linga) lichaam vormen. Dit is 

het illusoire subtiele lichaam van het binnenste Zelf of Ātman.  

karaṇoparame jāgratsaṅkārotthaṁ prabodhavat || 37|| 

grāhyagrāhakarūpeṇa sphuraṇaṁ svapna ucyate | 

abhimānī tayoryastu taijasaḥ parikīrtitaḥ || 38|| 

37.2, 38. Droom is de staat bedongen door de non-activiteit van de zintuigen, 

met betrekking tot de potentie van de indrukken van de wakende staat en het 

functioneren van bewustzijn in de rol van subject en object (waarnemer en 

waargenomene). Het ego dat het gevoel van eigenaarschap in relatie tot beiden 

heeft (de droomstaat en het subtiele lichaam) wordt 'Taijasa' genoemd. 

hiraṇyagarbharūpeṇa taijasaṁ cintayed budhaḥ | 

39.1. De wijze moet deze Taijasa als identiek aan Hiraṇyagarbha, het geheel 

van subtiele objecten, beschouwen. 

caitanyābhāsakhacitaṁ śarīradvayakāraṇam || 39|| 

ātmājñānaṁ tadavyaktamavyākṛtamitīryate | 

na sannāsanna sadasadminnābhinnaṁ na cātmanaḥ || 40|| 

39.2, 40. Verbonden met de reflectie van Puur Bewustzijn, vormt de onwetend-

heid van de Ātman - de oorzaak van de grove en subtiele lichamen - het Onge-

manifesteerde (d.i. on-genaamd, on-gevormed). Dit is noch bestaand noch niet-

bestaand, noch beiden bestaand en niet-bestaand. Het is noch verschillend van, 

noch gelijk aan Ātman. 

na sabhāgaṁ na nirbhāgaṁ na cāpyubhayarūpakam | 

brahmātmaikatvavijñānaheyaṁ mithyātvakāraṇāt || 41|| 
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41. Het bestaat noch uit delen, noch is het onsamengesteld, zelfs noch samenge-

steld noch onsamengesteld. Vanwege zijn onwerkelijkheid, is het vatbaar voor 

eliminatie door de realisatie van de gelijkheid van Brahman en Ātman. 

jñānānāmupasaṁhāro budveḥ karaṇatāsthitiḥ | 

vaṭabīje vaṭasyeva suṣuptirabhidhīyate || 42|| 

42. In analogie met de banyanboom in het zaad, wanneer alle gedachten ver-

dwijnen en wanneer het determinerende intellect opgaat in zijn causale staat, 

breekt de staat van diepe slaap aan. 

abhimānī tayoryastu prājña ityabhidhīyate | 

jagatkāraṇarūpeṇa prājñātmānaṁ vicintayet || 43|| 

43. De persoonlijkheid die deze twee (de diepe slaap en het causale lichaam) 

toe-eigent wordt Prājña genoemd. Men dient deze Prājña als het gelijke te be-

schouwen van de Grote Oorzaak van het Universum Īśvara.  

viśvataijasasauṣupta virāṭ sūtrākṣarātmabhiḥ | 

vibhinnamiva saṁmohādekaṁ tattvaṁ cidātmakam || 44|| 

44. De Ultieme Realiteit die één, en van de aard van Puur Bewustzijn is, ver-

schijnt ten gevolge van illusie als de menigte in de vormen van Viśva, Taijasa, 

Prājña, Virāṭ, Sutra (Hiraṇyagarbha) en Akasha. 

viśvādikatrayaṁ yasmādvairājāditrayātmakam | 

ekatvenaiva sampaśyedanyābhāvaprasiddhaye || 45|| 

45. De drie vormen, Viśva, Taijasa en Prājña, Moet beschouwd worden als 

gelijke respectievelijk met Virāṭ, Sutrātma en Akşara, zodat het niet-bestaan 

van deze entiteiten kan worden vastgesteld. 

omkāramātramakhilaṁ viśvaprājñādilakṣaṇam | 

vācyavācakatābhedādbhedenānupalābdhitaḥ || 46|| 

46. 'Aum' is het gehele universum gevormd door de drie zelven Viśva, Taijasa 

en Prājña. Dit is zo omdat er uiteindelijk geen verschil bestaat tussen naam en 

het genoemde (entiteit) en ook omdat deze twee nimmer als wederzijdse schei-

ding gekend worden. 

akāramātraṁ viśvaḥ syādukārastaijasaḥ smṛtaḥ | 

prājño makāra ityevaṁ paripaśyetkrameṇa tu || 47|| 

47. Het onderdeel 'A' is Viśva, en de letter 'U' wordt als Taijasa beschouwd, 

terwijl de laatste letter 'M' één met Prājña is. Dus de gelijkheid van deze sa-

menstellende delen van 'Aum' en de drie zelven moet in de juiste wijze begrepen 

worden. 
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samādhikālātpragevaṁ vicintyātiprayatnataḥ | 

sthūlasūkṣmakramātsarvaṁ cidātmani vilāpayet || 48|| 

48. Contemplerend met grote zorg op deze grote waarheid, zelfs voorafgaand 

aan het dagen van Samādhi, dient men al dit op progressieve wijze op te lossen 

in de volgorde van grove, subtiele en causale staten in de Opperste Ātman, dat 

van de aard van Puur Kennis is. 

akāraṁ purūṣaṁ viśvamukāre pravilāpayet | 

ukāraṁ taijasaṁ sūkṣmaṁ makāre pravilāpayet || 49|| 

49. De wakende persoonlijkheid van Viśva, gesymboliseerd door 'A' moet opge-

lost worden in 'U' (dat is de droom-persoonlijkheid). De subtiele stralende per-

soonlijkheid van droom, de Taijasa, gesymboliseerd door 'U' moet opgaan in 

'M' (dat is de persoonlijkheid van diepe slaap). Wederom, de Prājña, het diepe-

slaap Bewustzijn gesymboliseerd door 'M' en die de causale persoonlijkheid is, 

moet teruggebracht worden naar de Ātman, of de natuur van Puur Bewustzijn. 

makāraṁ karaṇaṁ prājñaṁ cidātmani vilāpayet | 

cidātmā'haṁ nityaśuddhabuddhamuktasadadvayaḥ || 50|| 

paramānandasandohavāsudevo'hamomiti | 

jñātvā vivecakaṁ cittaṁ tatsākṣiṇi vilāpayet || 51|| 

50, 51. Ik ben de Atman, Puur Bewustzijn, eeuwig pure intelligentie van de 

Absolute, altijd vrij en Eén zonder een tweede. Ik ben de oneindige Gelukzalig-

heid. Ik ban Vasudeva, de alles doordringende Opperste Essentie en Ik ben 

Aum. Aldus begrijpend moet ook het contemplatieve vermogen opgaan in de 

uiteindelijke getuige, het Absolute Ātman. 

cidātmani vilīnaṁ cettaccittaṁ naiva cālayet | 

pūrṇabodhātmanā'sīta pūrṇācalasamudravat || 52|| 

52. Wanneer de contemplatieve geest is opgegaan in de Ātman, Puur Bewust-

zijn, mag het niet verstoord worden. Men dient dan als het Oneindige Bewust-

zijn, gelijkend op de volle en bewegingsloze oceaan, te verblijven. 

evaṁ samāhito yogī śraddhabhaktisamanvitaḥ | 

jitendriyo jitakrodhaḥ paśyedātmānamadvayam || 53|| 

53. Op deze wijze door constante praktijk realiseert een aspirant, begiftigd met 

vertrouwen en overgave en die de zinnen en kwaad heeft overwonnen, de 

Ātman, de Ene zonder tweede. 

ādimadhyāvasāneṣu duḥkhaṁ sarvamidaṁ yataḥ | 

tasmātsarvaṁ parityajya tattvaniṣṭho bhavetsadā || 54|| 
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54. De ervaringswereld in zijn geheel is van de aard van smart, aan het begin, in 

het midden en aan het einde. Daarom, na afstand doen van alles, dient een aspi-

rant standvastig in Waarheid te verblijven. 

yaḥ paśyetsarvagaṁ śāntamānandātmānamadvayam | 

na tena kiṁcidāptatyaṁ jñātavyaṁ vāvaśiṣyate || 55|| 

55. Voor hem, die de allesdoordringende Ātman ziet, van de aard van opperste 

vrede en gelukzaligheid en de enige werkelijkheid, blijven er niets meer te be-

reiken, en niets meer te worden geweten. 

kṛtakṛtyo bhavedvidvāñjīvanmukto bhavetsadā | 

ātmanyevārūḍhabhāvo jagadetanna vīkṣate || 56|| 

56. De wijze mens bereikt het hoogste punt van het leven, heeft niets meer te 

verrichten, en dus wordt eeuwig vrij terwijl hij leeft.  

kadācidavyavahāre tu dvaitaṁ yadyapi paśyati | 

bodhātmavyatirekeṇa na paśyati cidanvayāt || 57|| 

57. Soms, zelfs wanneer hij in het gewone verloop van het leven gewaarwordt 

van dualiteit, ziet hij dat in werkelijkheid niet als verschillend van de altijd-

bewuste Ātman, omdat Bewustzijn stroomt in en door alles. 

kintu paśyati mithayaiva diṅ mohenduvibhāgavat | 

pratibhāsaḥ śarīrasya tadā'prārabdhasaṅkṣayāt || 58|| 

58. Bovendien, ziet de mens van perfectie de wereld van dualiteit als onwerke-

lijk, zoals het zien van twee manen wetende de werkelijkheid al die tijd. Zijn 

geest en hart door en door vol met de Ātman, ziet hij deze wereld niet. 

tasya tāvadeva ciramityādi śrutirabravīt | 

prārabdhasyānuvṛttistu muktasyābhāsamātrataḥ || 59|| 

59. De Upaniṣad zegt, "Zo lang prarābdha duurt enz.". In geval van een bevrij-

de functioneert prarābdha, zonder de potentie van begoocheling, alleen als ver-

schijningen zoals het lichaam enz. 

sarvadā mukta eva syājjñātatattvaḥ pumānasau | 

prārabdhabhogaśeṣasya  saṅkṣaye tadanantaram || 60|| 

avidyātimirātītaṁ sarvābhāsavivarjitam | 

citanyamamalaṁ śuddhaṁ manovācāmagocaram || 61|| 

vācyavācakanirmuktaṁ heyopādeyavarjitam | 

prajñānaghanamānandaṁ vaiṣṇavaṁ padamaśnute || 62|| 
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60-62. Nadat de overgebleven Prarābdha is doorlopen, bereikt de verlichte de 

staat van Viṣṇu, het Opperste Werkelijkheid, die: 

- vrij is van de duisternis van Onwetendheid en ontdaan van alle verschijningen, 

- is van de aard van vlekkeloos bewustzijn en absolute zuiverheid, 

- noch af te wijzen noch toe te laten is, 

- van de aard van zelfstralende bewustzijn en Gelukzaligheid is, 

- overstijgt de geest en spraak, en het onderscheid van naam en het genoemde. 

idaṁ prakaraṇaṁ yatnājjñātavyaṁ bhagavattamaiḥ | 

amānitvādiniyamairgurūbhaktiprasādatah || 63|| 

63. Deze verhandeling behoort door de zoekers naar zelfrealisatie bestudeerd en 

op de juiste wijze begrepen te worden. Men dient de studie van deugden als 

nederigheid, dienstbaarheid uit het hart enz. aan de leraar voor te leggen. 

imāṁ vidyāṁ prayatnena yogī sandhyāsu sarvadā | 

samabhyasedihāmutrabhogānāsaktadhīḥ sudhīḥ || 64|| 

64. Hij die uitmunt in het begrijpen en in onthechting van aardse en hemelse 

soort plezier, in ernst tot eenwording met het Opperste streeft, dient deze weten-

schap grondig in praktijk brengen gedurende de schemering van zijn gehele 

leven. 

 

* * * 
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Inleiding Dṛg Dṛśya Viveka verzen 32-46 

In het eerste deel van 31 verzen van DṛgDṛśyaViveka heeft Śaṅkara op 

beknopte wijze het onderscheid tussen de kenner en het gekende uitgelegd. De 

kenner is de getuige, onveranderlijk en eeuwig, het gekende illusie, veranderlijk 

en voorbijgaand. Wanneer echter de getuige zich identificeert met valse 

opleggingen ervaart deze zich als een individu, de jīva. Met het aangeven van 

de wijze waarop deze identificatie ongedaan kan worden gemaakt
1
 beschrijft 

Śaṅkara ten slotte de werkelijke aard van de jīva, niet verschillend van 

Brahman, zijnde de hoogste waarheid
2
.  

Zolang echter de jīva deze non-duale staat niet heeft verwerkelijkt bevindt hij 

zich in dualiteit, onderscheid makend tussen het 'ik' en de 'wereld', zowel in de 

wakende als in de droomstaat. Onderzoek naar wie dat 'ik' is en wat de 'wereld' 

is vindt plaats in de wakende staat. Het is dan vanzelfsprekend dat de jīva  zich 

afvraagt wie dan de jīva is die in de wakende staat onderzoek doet en wie de 

dromende jīva. Śaṅkara beantwoordt deze vragen in de verzen 32 t/m 46. 

In deze 16 verzen geeft Śaṅkara uitleg over de aard van de jīva verwijzend naar 

de drie verschillende waarheidsniveaus waarin de jīva zich manifesteert. Deze 

waarheidsniveaus zijn prātibhāsika  satya, vyāvahārika satya en pāramārthika  

satya. In prātibhāsika satya heeft de jīva illusies, verbeeldingen, dromen  enz. 

die wanneer ze zich voordoen voor werkelijk worden gehouden. Een klassiek 

voorbeeld is het zien van een slang in een stuk touw. Deze jīva noemt Śaṅkara  

pratibhāsika jīva, ofwel de illusoire jīva. Vyāvahārika satya is de wakende staat 

van het dagelijks leven die de jīva ervaart en voor werkelijk houdt. Hierin wordt 

tevens de onwerkelijkheid van de ervaringen in prātibhāsika satya erkend, zoals 

'het was slechts een droom' of 'het is een stuk touw maar geen slang'. Śaṅkara 

noemt deze jīva de vyāvahārika of de 'empirische' (in de wakende  staat 

handelende) jīva.  

Kenmerkend voor deze twee illusoire waarheidsniveaus (pratibhāsika satya en 

vyāvahārika satya) is de dualiteit, 'ik' en 'de wereld' als gevolg van identificatie 

van het getuige-bewustzijn, met opleggingen (upadhi's). Pāramārthika satya 

staat voor de hoogste of volledige waarheid en onderscheidt zich van de eerste 

twee door afwezigheid van dualiteit; geen 'ik' en een wereld als van elkaar 

onafhankelijke entiteiten. Er is noch slang noch touw, noch 'ik' noch de 'wereld', 

maar één ondeelbaar, non-duaal bewustzijn. Dat is de werkelijke aard van de 

jīva, de jivātman , of de pāramārthika jīva.   

                                                      
1
 Onderzoek, gebruik van de rede en meditatie. 

2
 Vers 31. 
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Met deze uitleg wordt tevens Śaṅkara's uitspraak in vers 20 van Brahma-

jñānāvalīmālā over het niet van elkaar verschillend zijn van de jīva en 

Brahman
1
 onderbouwd. Want de jīva die hier bedoeld wordt is de pāramārthika 

jīva, en niet de vyāvahārika jīva. Het is ook de pāramārthika jīva wiens 

eenzelvigheid met Brahman in de mahāvākya's wordt verkondigd, zoals 'Gij' in 

"Dat zijt Gij" (Tattvamasi) en 'Ik' in "Ik ben Brahman" (Ahambrahmāsmi). De 

ongeldigheid van deze verklaringen voor de vyāvahārika jīva heeft Śaṅkara in 

de verzen 241-243 e.v. van Vivekacūḍāmaṇi uitgelegd. 

 

 

 

                                                      
1
 "Brahman is werkelijk, de wereld is illusie, het individu (jīva) is niet verschillend van 

Brahman." 
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