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1  
 
 

tpo#I: áI-p|p|n|"  
z|Nt|n|" ivtr|ig-|m\ « 
mumuáU-|mpeÁyo÷ym\  
a|Tmbo=o iv=Iyte » 
 
 

tapobhihl kslin -apaapa ana amb  
s za anta ana am_ vitaraagin -aam  
mumukswu un-a amapekswyo’yam  
a atmabodho vidhiyate  
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tapobhihl (3b) – door middel van strenge onthouding;  
kslin-apaapaanaam (6b) – voor hen die vrij zijn van zonden; 
s zaantaanaam (6b) – voor hen die vol vrede zijn;  
vitaraagin-aam (6b) – voor hen die vrij zijn van hartstochten; 
mumukswuun-aam (6b) – voor hen die naar bevrijding 
verlangen;  
apekswyah- (1e) – met het oog op;  
ayam (1e) – deze;  
aatmabodhah- (1e) – aatmabodha;  
vidhiyate – wordt uiteengezet, is bedoeld. 
 
Deze AAtmabodha is bedoeld voor hen die 
naar bevrijding verlangen. Zij zijn door 
strenge onthouding bevrijd van alle kwaad, 
vrij van hartstochten en vervuld van vrede. 
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2 
 
 

bo=o÷Nys|+|ne~yo ih 
s|á|NmoáEks|+|nm\ « 
p|kSy vi˙vJD|n" 
ivn| moáo n is+yit »  
 
 

bodho’nyasa adhanebhyo hi 
saaks waanmoks waikasa adhanam 
paakasya vahnivajñaanamb 
vinaa mokswo na sidhyati 
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bodhah- (1e) – kennis;  
anyasa adhanebhyah- (5b) – ten opzichte van andere 
methoden;  
hi – waarlijk;  
saakswaat (5e) – dit is duidelijk;  
mokswa (prp) – (tot) bevrijding;  
ekasaadhanam (1e) – het enige middel;  
paakasya (6e) – voor het koken;  
vahnivat (1e) – zoals het vuur;  
jñaanam (1e) – kennis;  
vina a (3e) – zonder;  
mokswah- (1e) – bevrijding;  
na – geen;  
sidhyati – men bereikt. 
 
Kennis is ten opzichte van andere methoden 
het enige middel tot bevrijding; dit is 
duidelijk. Het is te vergelijken met vuur, dat 
het enige middel is om te koken. Zonder 
kennis bereikt men geen bevrijding. 
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3 
 
 

aivroi+|ty| kmR 
n|ivƒ|" ivinvtRyet\ « 
ivƒ|ivƒ|" inhNTyev 
tejiStimrsõ\`vt\ » 
 
 

avirodhitayaa karma 
naavidya am b vinivartayet 
vidya avidyaam b nihantyeva 
tejastimirasan4ghavat 
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avirodhitaya a (3e) – wegens het niet in strijd zijn met 
elkaar;  
karma (1e) – handeling;  
na – niet;  
avidyaam (2e) – onwetendheid;  
vinivartayet – is in staat teniet te doen;  
vidyaa (1e) – kennis;  
avidyaa (2e) – onwetendheid;  
nihanti – hij doet teniet;  
eva – alleen;  
tejas (prp) – licht;  
timira (prp) – duisternis;  
san4ghavat (1e) – zoals....een opeenhoping van. 
 
Handeling is niet in staat om onwetendheid 
te doen verdwijnen, omdat deze twee niet 
met elkaar in strijd zijn. Alleen kennis doet 
onwetendheid teniet, zoals licht de 
duisternis verdrijft. 
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4 
 
 

piriC¡Nn £v|D|n|t\ 
tNn|ze sit kevl: « 
Svy" p/k|zte Ä|Tm|  
me`|p|ye÷zum|inv » 
 
 

paricchinna ivaajñaanaat 
tanna aaszye sati kevalah- 
svayamb prakaas zate hyaatmaa 
meghaapaaye’szumaaniva 
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paricchinna (1e) – verdeeld, beperkt;  
iva – als het ware;  
ajña anaat (5e) – uit onwetendheid;  
tat (1e) – dat;  
naas we (7e) – verdwenen;  
sati (7e) – zijnde;  
kevalah- (1e) – uitsluitend, alleen;  
svayam (1e) – zichzelf;  
prakaas zate – (hij) straalt, toont;  
hi – (nadruk);  
aatmaa (1e) – de a atman;  
megha (prp) – wolk;  
apaaye (7e) – wanneer deze weggetrokken zijn;  
as zumaan (1e) – de zon;  
iva – zoals. 
 
Alleen door onwetendheid lijkt het Zelf 
verdeeld. Wanneer die onwetendheid 
verdwenen is, toont het Zelf zichzelf, zoals 
de zon zich toont wanneer de wolken 
weggetrokken zijn. 
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5 
 
 

aD|nklux" jIv" 
D|n|~y|s|ièinmRlm\ « 
;Tv| D|n" Svy" nZyej\ 
jl" ktkre-uvt\ » 
 
 

ajn[a anakaluswamb jivam_  
jn [aanaabhya asaadvinirmalam  
krrtvaa jn [aanam_ svayam_ naszyej 
jalam _ katakaren_uvat 
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ajn[aanakalus wam (1e) – besmet met onwetendheid;  
jivam (1e) – de ziel;  
jn4aanaabhya asaat (5e) – door toepassing van kennis; 
vinirmalam (1e) – zuiveren (neerslaan van het kwaad); 
krrtvaa – na gedaan te hebben;  
jn[aanam (1e) – kennis;  
svayam – zelf;  
nas zyet – verdwijnt;  
jalam (1e) – water;  
katakaren_uvat (1e) – zoals het poeder van de katakanoot. 
 
De ziel, besmet met onwetendheid, wordt 
gezuiverd door toepassing van kennis. Na 
zijn werk gedaan te hebben, verdwijnt ook 
de kennis zelf, zoals katakapoeder 
verdwijnt na het water gezuiverd te hebben.  
 
(Het is een eigenschap van de katakanoot die tot poeder 
gewreven of gemalen wordt, om het vuil in water te laten 
neerslaan.) 
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6 
 
 

s"s|r: SvPntuLyo ih 
r|gèex|ids±\kul: « 
Svk|le sTyv‡|it 
p/bo=e sTys‡vet\ » 
 
 

sam_saarahh svapnatulyo hi  
raagadveswa adisan 4kulahh 
svakaale satyavadbhaati 
prabodhe satyasadbhavet 
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sam _saarahh (1e) – kringloop van het bestaan (wereld); 
svapnatulyahh (1e) – gelijk slaap of droom;  
hi – voorwaar, waarlijk;  
raagadves wa-aadi-san4kulahh (1e) – vervuld van hartstocht, 
haat enz.;  
svakaale (7e) – in de eigen tijd;  
satyavat (1e) – als waarheid;  
bha ati – schijnt, straalt;  
prabodhe (7e) – in ontwaakte staat;  
sati (7e) – zijnde;  
asat (1e) – onwaar;  
bhavet – het wordt. 
 
De kringloop van het bestaan is waarlijk als 
een droom, vol tegenstrijdigheden zoals 
begeerte en afkeer. Zolang men erin 
verkeert (gelooft), schijnt het werkelijk te 
zijn. Wanneer men ontwaakt is, wordt het 
onwerkelijkheid. 
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7 
 
 

t|vTsTy" jg‡|it 
zuiÇk|rjt" y'| « 
y|vNn D|yte b/ì 
svR|i=XQ|nmèym\ » 
 
 

ta avatsatyam_ jagadbhaati 
s zuktikaarajatam _ yathaa 
yaavanna jn [aayate brahma 
sarvaadhiswtthaanamadvayam 
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taavat – zo lang;  
satyam (1e) – de waarheid; 
jagat (1e) – de wereld;  
bha ati – schijnt;  
s zuktikaa (prp) – oesterschelp;  
rajatam (1e) – zilver;  
yatha a – zoals;  
yaavat – zolang;  
na – niet;  
jn[aayate – wordt gekend;  
brahma (1e) – Brahman;  
sarva-adhiswt thaanam (1e) – substratum van alles;  
advayam (1e) – niet twee. 
 
Zolang Brahman niet gekend wordt, het 
onverdeelde fundament van alles, zólang 
schijnt de wereld werkelijk te zijn, zoals het 
zilver in een oesterschelp (werkelijk schijnt 
te zijn). 
 
(Als men bij maanlicht langs het strand loopt, liggen daar 
soms oesterschelpen als zilver te schitteren in het 
maanlicht.) 
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8 
 
 

siCcd|TmNynuSyUte 
inTye ivX-O p/kiLpt|: « 
VyÇyo iviv=|Ssv|R 
h|qke kqk|idvt\ » 
 
 

saccidaatmanyanusyu ute  
nitye viswn _au prakalpita ahh 
vyaktayo vividhaassarvaa 
haattake kattaka adivat 
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sat-cit (1e) – zijn en bewustzijn;  
aatmani (7e) – in de A Atman;  
anusyuute (7e) – aan elkaar genaaid;  
nitye (7e) – voor eeuwig;  
vis wwn_au (7e) – in Vishnu;  
prakalpitaahh (1b) – gemaakt (tot werkelijkheid); 
vyaktayaahh (1b) – schepselen;  
vividha ahh (1b) – veelsoortig;  
sarvaahh (1b) – alle;  
haat take (7e) – (in) goud;  
kattakaadivat – zoals armbanden enz. 
 
Alle veelsoortige schepselen zijn geschapen 
in de eeuwige Viswn -u, zij zijn een verbinding 
van Sat (zijn) en Cit (bewustzijn) in de 
A Atman, zoals goud de grondstof is van alle 
sieraden, zoals armbanden, e.d. 
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9 
 
 

y'|k|zoHxIkezo 
n|nop|i=gto iv#u: « 
t‡ed|i‡Nnv‡|it 
tNn|ze kevlo #vet\ »  
 
 

yatha aka as zohrrs wikeszo 
naanopa adhigato vibhuh h 
tadbheda adbhinnavadbhaati 
tanna as ze kevalo bhavet 
 
 
yatha a – zoals;  
aakaas zahh (1e) – ether (ruimte);  
hr rs wikeszahh (1e) – de Heer (Krrs wn_a);  
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naanaa-upa adhigatahh (1e) – verbonden met verschillende 
deklagen (uiterlijke vormen); (gatah_) h (1e) – (samengaan); 
vibhuhh (1e) – alles doordringend;  
tat (1e) – dat;  
bheda at (5e) – wegens verdeling;  
bhinnavat (1e) – alsof verdeeld;  
bha ati – schijnt;  
tat (1e) – dat;  
naas ze (7e) – wanneer verdwenen;  
kevalahh (1e) – uitsluitend;  
bhavet – het wordt. 
 
Zoals de allesdoordringende ruimte 
verschillend lijkt door de verbinding met de 
uiterlijke vormen (upaadhi), zo ook schijnt 
de Heer telkens verschillend te zijn door de 
verschillende verschijningsvormen. Indien 
deze verdwijnen, blijft Hij alleen over. 
 
(Upa adhi = beperkende toevoeging, bijvoorbeeld een fles 
beperkt de ruimte die van nature allesdoordringend is; 
evenzo beperkt de geest de AAtman die ook van nature 
alomtegenwoordig is.) 
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10 
 
 

n|nop|i=vz|dev 
j|itv-|R%m|dy: « 
a|TmNy|roipt|Stoye  
rsv-|Rid medvt\ » 
 
 

naanopa adhivasza adeva 
ja ativarn_aas zramaadayah_ 
a atmanya aropitaastoye 
rasavarn_a adi medavat 
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naanopa adhi-vas zaat (5e) – wegens associatie met de 
verschillende deklagen (upa adhi);  
eva – zelfs;  
jaati (prp) – kaste,afkomst;  
varn_a (prp) – soort, familie;  
aas zrama (prp) – positie;  
aadayah_ (1b) – enz.;  
aatmani (7e) – in de A Atman;  
aaropitaah_ (1b) – erover heen gelegd;  
toye (7e) – in water;  
rasa (prp) – smaak;  
varn_a (prp) – kleur;  
aadi (prp) – enz.;  
medavat (1e) – zoals vettigheid (op water). 
 
Verschillende deklagen, zoals afkomst, 
familie en positie (in het leven) zijn door 
gehechtheid over de AAtman heen gelegd, 
zoals smaak, kleur en vettigheid aan water 
zijn toegevoegd (en er eigenlijk niet toe 
behoren). 
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11 
 
 

p{cI;tmh|#Ut 
sM#v" kmRsi{ctm\ « 
zrIr" su,du:,|n|" 
#og|ytnmuCyte »  

 
 

pan[cikrbtamaha abhuuta 
sambhavamd karmasan[citam  
s zariramd sukhaduh -khaanaam b 
bhogaayatanamucyate 
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pan[ci (prp) – 5-voudig;  
krbta (prp) – gemaakt;  
maha a (prp) – groot; 
bhuuta (prp) – elementen;  
sambhavam (1e) – samengesteld, ontstaan;  
karma (prp) – werk, handeling;  
san[citam (1e) – levensvoorraad (van energie);  
s zariram (1e) – lichaam;  
sukhaduh -kha anaam (6b) – van geluk en ellende;  
bhoga-ayatanam (1e) – plaats van ondervinding;  
ucyate – wordt gezegd, men zegt. 
 
Het grove lichaam, samengesteld uit de 5 
grote elementen, is het resultaat van 
handelingen in vorige levens. Het is de 
plaats waar genot en ellende worden 
ondervonden. 
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12 
 
 

p{cp/|-mnobuiå 
dzeiNd/ysmiNvtm\ « 
ap{cI;t#UtoT'" 
sUÁm|ô" #ogs|=nm\ » 
 
 

pan[capra an _amanobuddhi 
daszendriyasamanvitam 
apan [cikr btabhu utotthamb 
suuks wma an4gamd bhogasaadhanam 
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pan[capraan_a-mano-buddhi-das za-indriya-samanvitam 
(1e) – bestaande uit de 5 Praan-a’s, Manas, Buddhi, en de 10 
organen;  
apan[cikr bta-bhuuta-uttham (1e) – niet 5-voudig 
samengesteld en uitrijzend boven de 5 elementen; 
suuks wmaan4gam (1e) – het subtiele lichaam; 
bhogasa adhanam (1e) – middel tot ondervinding. 
 
Het subtiele lichaam is het middel tot 
ondervinding. Het bestaat uit de 5 
levensstromen (Pra an_a’s), de geest (Manas), 
het onderscheidingsvermogen (Buddhi) en 
de 10 organen (5 organen van kennis en 5 
organen van handeling). Het is niet ontstaan 
uit de 5 elementen, maar gaat deze te 
boven. 
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13 
 
 

an|ƒivƒ|inv|RCy| 
k|r-op|i=óCyte « 
Ñp|i=i]ty|dNym\ 
a|Tm|nmv=|ryet\ » 
 
 

anaadyavidyaanirvaacyaa 
kaaran _opaadhirucyate 
upaadhitritayaadanyam 
a atma anamavadhaarayet 
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an-aadi (prp) – zonder begin;  
avidyaa (1e) onwetendheid;  
anirva acyaa (1e) – onbeschrijfelijk, onuitsprekelijk;  
kaaran_a (prp) – oorzaak;  
upa adhi (prp) – deklaag;  
ucyate – wordt genoemd;  
tritayaat (5e) – dan 3-voudig;  
anyam (2e) – anders;  
aatmaanam (2e) – AAtman;  
avadha arayet – men moet zich realiseren. 
 
Onwetendheid, geen begin hebbend en 
onbeschrijflijk, wordt de oorzaak van de 
deklagen genoemd. Men moet zich 
realiseren dat de A Atman iets anders is dan 
de drie Upaadhi’s.  
 
(Met de drie Upaadhi’s worden de drie lichamen bedoeld: 
causaal, subtiel en grof.) 
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14 
 
 

p{ckoz|idyogen 
t.Nmy £v iS't: « 
zuå|Tm| nIlvS]|id 
yogen Sfiqko y'| » 
 
 

pan[cakosza adiyogena  
tattanmaya iva sthitah- 
s zuddhaatmaa nilavastra adi 
yogena sphattiko yathaa 
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pan[ca (prp) – vijf;  
kosza (prp) – sluier;  
aadi (prp) – enz.;  
yogena (3e) – door verbinding;  
tat-tat-maya (1e) – schijnt op hen te lijken;  
iva – zoals;  
sthitah- (1e) – staande;  
s zuddha atmaa (1e) – de zuivere AAtman;  
nila (prp) – blauw;  
vastra (prp) – kleed;  
aadi (prp) – enz.;  
yogena (3e) – door verbinding (met);  
sphat tikah- (1e) – kristal;  
yatha a – zoals. 
 
Door de verbinding met de 5 sluiers lijkt de 
zuivere A Atman op de sluiers, zoals een 
kristal (telkens een andere kleur aanneemt) 
door combinatie met een blauw kleed, e.d. 
 
(Zie SZan4kara’s Vivekacu udda aman-i. Volgens de Indische 
indeling van het licht in 5 kleuren gaat deze vergelijking 
goed op.) 
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15 
 
 

vpuStux|idi#: kozEr\ 
yuÇ" yuÇ\yv=|tt: « 
a|Tm|nmNtr" zuå" 
ivivCy|._wul" y'| » 
 
 

vapustus wa adibhih- koszair 
yuktamb yuktyavaghaatatah- 
a atma anamantaramb s zuddhamb 
vivicyaattan_ddulamb yatha a 
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vapus (prp) – vorm;  
tus wa (prp) – kaf;  
aadibhih- (3b) – enz.;  
koszaih- (3b) – met de sluiers;  
yuktam (2e) – verbonden;  
yukti-avaghaatatah- (5e) – omdat de verbinding teniet 
gedaan is;  
aatmaanam (2e) – de AAtman;  
antaram (2e) – binnenste;  
s zuddham (2e) – puur, zuiver;  
vivicyaat – men moet scheiden;  
tan_ddulam d (2e) – rijst;  
yatha a – zoals. 
 
De binnenste AAtman, die bedekt is door de 
sluiers, vorm enz., die als kaf zijn, moet 
daarvan gescheiden worden, zoals de 
rijstkorrel van het kaf. 
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16 
 
 

sd| svRgto÷Py|Tm| 
n svR]|v#|ste « 
bu¨|vev|v#|set 
SvC¡exu p/itibMbvt\ » 
 
 

sadaa sarvagato’pya atma a  
na sarvatraavabhaasate 
buddhaavevaavabhaaseta  
svaccheswu pratibimbavat 
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sada a – altijd;  
sarvagatah- (1e) – alles doordringend;  
api – toch;  
aatmaa (1e) – de AAtman;  
na – niet; sarvatra – overal;  
avabha asate – straalt;  
buddhau (7e) – in de Buddhi;  
eva – alleen;  
avabha aseta – kan stralen;  
svaccheswu (7b) – kristalhelder;  
prati – gelijk;  
bimbavat (1e) – zoals spiegel of maneschijf;  
prati-bimba – weerspiegeling, spiegelbeeld, afbeelding; 
de schijf van de zon/maan weerkaatst/weerspiegelt in het 
water. 
 
Hoewel de AAtman altijd aanwezig is, en 
alles doordringt, straalt hij toch niet overal 
naar buiten. Hij straalt alleen (direct) in de 
Buddhi, waar hij wordt gereflecteerd als in 
kristalhelder water of in een spiegel. 
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17 
 
 

deheiNd?ymnobuiå 
p/;it~yo ivlá-m\ « 
td\vºi.s|iá-" ivƒ|d\ 
a|Tm|n" r|jvTsd| » 
 
 

dehendriyamanobuddhi 
prakrbtibhyo vilaks wan_am 
tadvrbttisa akswin _amb vidyaad 
a atma anamb raajavatsadaa 
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deha (prp) – lichaam;  
indriya (prp) – zintuigen;  
manah- (prp) – geest;  
buddhi (prp) – onderscheidingsvermogen;  
prakrbtibhyah- (5b) – prakr rti (natuur);  
vilakswan_am (2e) – verschillend van;  
tadvr btti (prp) – bewegingen daarvan;  
saakswin_am (2e) – waarnemer, getuige;  
vidyaat (5e) – weet, ken (vanuit kennis);  
aatmaanam (2e) – de AAtman;  
raajavat (1e) – als een koning;  
sada a – altijd. 
 
Ken de AAtman als iets anders dan het 
lichaam, de zintuigen, de geest, het 
onderscheidingsvermogen en de natuur. Hij 
is degene die altijd toeziet op de 
bewegingen daarvan, zoals een koning (dat 
doet). 
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Vy|pºteiXviNd?yeXv|Tm| 
Vy|p|rIv|ivveikn|m\ « 
dºZyte÷#/exu =|vTsu 
=|viNnv y'| zzI » 
 
 

vyaapr rteswvindriyeswvaatmaa 
vyaapaariva avivekina am 
drrs zyate’bhreswu dha avatsu 
dhaavanniva yathaa s zaszi 
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vyaapr btes wu (7b) – actief;  
indriyeswu (7b) – zintuigen;  
aatmaa (1e) – AAtman;  
vyaapaari (1e) – bezig zijn, actief zijn;  
iva – als het ware;  
avivekina am (6b) – voor (mensen) zonder 
onderscheidingsvermogen;  
dr bs zyate – ziet;  
abhreszu (7b) – in de wolken;  
dha avatsu (7b) – zich bewegend;  
dha avan (1e) – hard lopend;  
iva – als het ware;  
yatha a – zoals;  
s zas zi – de maan. 
 
Zoals de maan schijnt te bewegen wanneer 
de wolken bewegen, zo schijnt voor mensen 
zonder onderscheidingsvermogen de AAtman 
actief te zijn, terwijl het de zintuigen zijn 
die in beweging zijn. 
 

 
 

© Copyright 2005 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Atmabodhah) 

39



19 
 
 

a|TmcEtNym|i%Ty 
deheiNd/ymnoi=y: « 
SviÆy|'eRxu vtRNte 
sUy|Rlok" y'| jn|: » 
 
 

a atmacaitanyamaas zritya 
dehendriyamanodhiyah - 
svakriya artheswu vartante 
suuryaalokamb yathaa janaah l 
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aatma (prp) –AAtman;  
caitanyam (2e) – bewustzijn;  
aas zritya – ondersteunend;  
deha (prp) – lichaam;  
indriya (prp) – zintuigen;  
manas (prp) – Manas;  
dhiyah- (1b) – de Buddhi (onderscheidingsvermogen);  
svakriyaa (prp) – eigen handelingen;  
artheswu (7b) – doel;  
vartante – wentelen;  
suuryaalokam (2e) – het licht van de zon;  
yatha a – zoals;  
jana ahl (1b) – de mensen. 

 
Lichaam, zintuigen, Manas, Buddhi, 
worden ondersteund door het bewustzijn 
van de AAtman, zoals de mensen hun 
handelingen slechts kunnen uitvoeren met 
behulp van het licht van de zon. 
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deheiNd?ygu-|Nkm|R_y\ 
amle siCcd|Tmin « 
a+ySyNTyivveken 
ggne nIlt|idvt\ » 
 
 

dehendriyagun_a ankarmaan _y 
amale saccida atmani 
adhyasyantyavivekena  
gagane nilataadivat 
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deha (prp) – lichaam;  
indriya (prp) – zintuigen;  
gun_aan (2b) – de Gun -a’s;  
karmaan_i (2b) – de werken, de handelingen;  
amale (7e) – zuiver;  
saccidaatmani (7e) – zijnde bewustzijn van de AAtman;  
adhi asyanti – toeschrijven aan;  
avivekena (3e) – door gebrek aan 
onderscheidingsvermogen;  
gagane (7e) – in de hemel;  
nilataadivat (1e) – zoals het blauw. 
 
Lichaam, zintuigen en Gun-a’s doen het 
werk; door gebrek aan onderscheidings-
vermogen schrijft men de handelingen toe 
aan de zuivere AAtman, bestaande uit puur 
bewustzijn, zoals men bijvoorbeeld de 
blauwe kleur toeschrijft aan de hemel. 
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aD|n|Nm|nsop|=e: 
ktºRTv|dIin c|Tmin « 
kLPyNte÷Mbugte cNd?e 
cln|id y'|M#s: » 
 
 

ajn[a ana anmaanasopa adheh- 
kartrrtva adini caatmani  
kalpyante’mbugate candre  
calanaadi yatha ambhasah- 
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ajn[aanaat (5e) – wegens onwetendheid;  
maanasa (prp) – Manas;  
upa adheh- (6e) – Upa adhi;  
kartr btva (prp) – de rol van degene die handelt;  
aadini (1b) – enz.;  
ca – en;  
aatmani (7e) – in de A Atman;  
kalpyante – verbeelden;  
ambu (prp) – water;  
gate (7e) – gegaan;  
candre (7e) – in de maan;  
calana adi (1e) – beweging enz.;  
yatha a – zoals;  
ambhasah- (6e) – van het water. 

 
Wegens onbekendheid van Manas met de 
sluiers, verbeeldt (men) zich dat de rol van 
degene die handelt in de AAtman zelf ligt, 
zoals de bewegingen van het water (ten 
onrechte) worden toegeschreven aan de 
maan (die zich erin spiegelt). 
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22 
 
 

r|geCà|su,du:,|id 
buåO sTy|" p///vtRte « 
suxuPtO n|iSt tNn|ze 
tSm|d\buåeStu n|Tmn: » 
 
 

raageccha asukhaduh-khaadi 
buddhau satyaam b pravartate 
suswuptau naasti tannaas ze  
tasmaadbuddhestu naatmanah - 
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raaga (prp) – hartstocht, gehechtheid;  
icchaa (prp) – wensen;  
sukha-duh -kha (prp) – plezier-pijn;  
aadi (1e) – enz.;  
buddhau (7e) – in Buddhi;  
satya am (7e) – zolang het bestaat; 
pravartate – zich voordoen;  
sus wuptau (7e) – in diepe slaap;  
na – niet;  
asti – er is;  
tat-naas ze (7e) – die, niet bestaande;  
tasmaat (5e) – dus;  
buddheh- (6e) – van de Buddhi;  
tu – echter, alleen;  
na – niet;  
aatmanah- (6e) – van de A Atman. 

 
Gehechtheid, wensen, plezier en pijn doen 
zich voor zolang de geest aanwezig is. In 
diepe slaap, wanneer de Buddhi niet 
aanwezig is, verdwijnen zij, dus behoren zij 
alleen tot de geest en niet tot de AAtman. 
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p/k|zo÷kRSy toySy 
zETymGneyR'oX-t| « 
Sv#|v: siCcd|nNd 
inTyinmRlt|Tmn: » 
 
 

prakaas zo’rkasya toyasya 
s zaityamagneryathoswn _ataa 
svabha avah - saccidaananda 
nityanirmalataatmanah - 
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prakaas zah- (1e) – straling;  
arkasya (6e) – van de zon;  
toyasya (6e) – van water;  
s zaityam (1e) – koude;  
agneh- (6e) – van vuur;  
yatha a – zoals;  
us wn_ataa (1e) – hitte;  
svabha avah- (1e) – de eigen natuur;  
saccidaananda (prp) – bewustzijn, kennis, geluk;  
nitya (prp) – eeuwig;  
nirmalataa (1e) – zonder kwaad, zuiverheid;  
aatmanah- (6e) – van de A Atman. 

 
Zoals de straling bij de zon hoort, koude bij 
water en hitte bij vuur, zo is de eigen natuur 
van de AAtman “Sat–Cit–A Ananda”, eeuwig 
en zuiver. 
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a|Tmn: siCcd"zZc 
buåevRºi.irit èym\ « 
s"yoJy c|ivveken 
j|n|mIit p/vtRte » 
 
 

a atmanah - saccidambs zaszca 
buddhervr rttiriti dvayam 
sambyojya ca avivekena  
ja ana amiti pravartate 
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aatmanahl (6e) – van de A Atman;  
saccit (prp) – kennis, bewustzijn;  
am ds zah- (1e) – deel;  
ca – en;  
buddheh- (6e) – van de Buddhi;  
vr bttih- (1e) – activiteit; 
iti – “ – ”;  
dvayam (2e) – twee(tal);  
sam byojya – na verbonden te hebben;  
ca – en;  
avivekena (3e) – niet door onderscheidingsvermogen 
(gebrek aan onderscheidingsvermogen);  
jaanaami – ik weet;  
iti – “ – ”;  
pravartate – komt voort uit. 
 
“Ik weet” komt voort uit gebrek aan 
onderscheidingsvermogen en is mogelijk 
door de verbinding van de Buddhi met twee 
aspecten van de AAtman, nl. Sat en Cit 
(kennis en bewustzijn). 
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25 
 
 

a|Tmno iviÆy| n|iSt 
buåeboR=o n j|iTvit « 
jIv: svRml" D|Tv| 
D|t| d/Xqeit muÄit »  
 
 

a atmano vikriyaa naasti 
buddherbodho na ja atviti  
jivah l sarvamalam b jn[a atvaa  
jn [aata a dras wtteti muhyati 
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aatmanah- (6e) – van de A Atman;  
vikriyaa (1e) – verandering;  
na – niet, geen;  
asti – er is;  
buddheh- (6e) – van de Buddhi;  
bodhah- (1e) – bewustzijn;  
na – niet;  
jaatu – ooit;  
iti – “ – ”;  
jivahl- (1e) – ziel (ego);  
sarvamalam (2e) – het kwaad in alles;  
jn[aatvaa – nadat men ondervonden heeft, nadat men weet;  
jn[aataa (1e) – kenner;  
dras wt taa (1e) – waarnemer;  
iti – “ – ”;  
muhyati – wordt misleid. 
 
De AAtman verandert nooit en het bewust-
zijn is niet van de Buddhi. Nadat de ziel 
(het ego) de onzuiverheid in alles 
ondervonden heeft, wordt hij misleid door 
de gedachte: “Ik ken het; ik heb het zelf 
gezien.” 
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26 
 
 

rJjuspRvd|Tm|n" 
jIv" D|Tv| #y"" vhet\\ « 
n|h" jIv: pr|Tmeit 
D|t{ceiNn#Ryo #vet\\ » 
 
 

rajjusarpavadaatmaanamb  
jivam b jn[a atva a bhayamb vahet  
naahamb jivah- paraatmeti  
jn [aatan[cennirbhayo bhavet 
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rajju (prp) – touw;  
sarpavat (1e) – als een slang;  
aatmaanam (2e) – de AAtman;  
jivam (2e) – het ego, de ziel;  
jn[aatvaa – nadat hij gekend heeft; 
bhayam (1e) – vrees;  
vahet – sleurt mee;  
na – niet;  
aham (1e) – ik;  
jivah- (1e) – individueel ik;  
para-aatmaa (1e) – opperste AAtman;  
iti – “ – ”;  
jn[aatam (1e) – gekend;  
cet – wanneer, indien, zeker;  
nirbhayah- (1e) – zonder vrees;  
bhavet – wordt. 
 
Wanneer men denkt dat de ziel (ego) de 
A Atman is, wordt men meegesleurd door 
angst, zoals iemand die een touw voor een 
slang aanziet, maar men wordt weer 
onbevreesd wanneer men zich realiseert: 
“Ik ben de opperste AAtman zelf, niet een 
individu.” 
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27 
 
 

a|Tm|v#|syTyeko 
buåµ|dInIiNd/y|_yip « 
dIpo `q|idvTSv|Tm| 
jwEStEn|Rv#|Syte » 
 
 

a atma avabhaasayatyeko 
buddhya adinindriya an_yapi  
dipo ghatta adivatsvaatmaa 
jaddaistairnaavabhaasyate 
 

 
 

© Copyright 2005 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Atmabodhah) 

56



aatmaa (1e) – de AAtman;  
avabha asayati – doet schijnen;  
ekah- (1e) – alleen;  
buddhi (prp) – Buddhi;  
aadini (2b) – enz.;  
indriyaan_i (2b) – zintuigen;  
api – zoals;  
dipahl (1e) – lamp, licht;  
ghat ta (prp) – vaas, pot;  
aadivat – enz.;  
svaatmaa (1e) – de AAtman zelf;  
jaddaih- (3b) – door vormen;  
taih- (3b) – door deze;  
na-avabha asyate – niet wordt verlicht. 

 
De AAtman alleen verlicht de Buddhi en 
vervolgens de zintuigen, zoals een lamp een 
vaas verlicht. De A Atman zelf wordt niet 
door deze vormen verlicht. 
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28 
 
 

Svbo=e n|Nybo=eC¡| 
bo=oÓpty|Tmn: « 
n dIpSy|NydIpeCà| 
y'| Sv|Tmp/k|zne » 
 
 

svabodhe na anyabodheccha a 
bodhoruupataya atmanahl  
na dipasya anyadipeccha a 
yatha a svaatmaprakaas zane 
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svabodhe (7e) – het bewustzijn zelf;  
na anya (prp) – niet ander;  
bodha (prp) – bewustzijn;  
icchaa (1e) – wens;  
bodha (prp) – bewustzijn;  
ruupataya a (3e) – door middel van vormen;  
aatmanah- (6e) – de AAtman;  
na – niet;  
dipasya (6e) – lamp, van licht;  
anya (prp) – ander;  
dipa (prp) – lamp, licht;  
icchaa (1e) – wens, nodig;  
yatha a – zoals;  
sva atma (prp) – de AAtman zelf;  
prakaas zane (7b) – stralend. 

 
Zoals een lamp geen andere lamp nodig 
heeft om zijn licht te laten schijnen, zo 
heeft ook de AAtman, die bewustzijn zelf is, 
geen ander licht nodig, omdat Hij zelf licht 
is. 
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29 
 
 

inix+y ini,lop|=I 
neit netIit v|Kyt: « 
ivƒ|dEKy" mh|v|KyEr\ 
jIv|Tmprm|Tmno: » 
 
 

niswidhya nikhilopaadhi 
neti netiti va akyatah -  
vidhyaadaikyamb mahaavaakyair 
jivaatmaparama atmanoh - 
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nis widhya – nadat ontkend is;  
nikhila (prp) – alle;  
upa adhi (2b) – Upaadhi’s;  
neti-neti-iti – “niet dit, niet dit”;  
vaakyatah- (5e) – uitspraak;  
vidyaat – men dient te weten;  
aikyam (2e) – eenheid;  
maha avaakyaih- (3b) – door middel van de grote Vedische 
uitspraken;  
jivaatma-paramaatmanoh- (prp) (6d) – het individuele zelf 
en het opperste Zelf beide. 
 
Nadat alle Upa adhi’s door middel van de 
uitspraak: “neti neti” (niet dit, niet dit) 
ontkend zijn, weet dan door de grote 
Vedische uitspraken dat het individuele zelf 
één is met het opperste Zelf. 
 
maha avaakya – de vier grote Vedische uitspraken: 
 
prajn[aanam-brahma – Kennis is absoluut;  
aham-brahmaasmi – Ik ben Brahman;  
tat-tvam-asi – Dat zijt gij;  
ayam-aatmaa-brahma – deze AAtman is Brahman. 
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30 
 
 

a|ivƒk" zrIr|id 
dºZy" bud\budvTárm\ « 
étièlá-" ivƒ|d\  
ah" b/ìeit inmRlm\ » 
 
 

a avidyakam _ szariraadi 
drrs zyam _ budbudavatkswaram 
etadvilaks wan-am_ vidyaad 
aham _ brahmeti nirmalam 
 

 
 

© Copyright 2005 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Atmabodhah) 

62



aavidyakam (1e) – voortkomend uit onwetendheid;  
s zariraadi (1e) – lichaam enz.;  
dr rs zyam (1e) – zichtbaar;  
budbudavat (1e) – als een luchtbel;  
kswaram (1e) – vergankelijk;  
etat (prp) – dat;  
vilakswan-am (2e) – het waarnemen en onderscheiden;  
vidyaat – men dient te weten;  
aham (1e) – ik ben;  
brahma (1e) – Brahman;  
iti – “ – ”;  
nirmalam (2e) – zuiver. 
 
De zichtbare wereld komt voort uit 
onwetendheid; zij bestaat uit het lichaam 
e.d., en is vergankelijk als een luchtbel. 
Weet dat gij de zuivere Brahman zijt, 
geheel verschillend van wat het oog ziet. 
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31 
 
 

deh|NyTv|Nn me jNm 
jr|k|ZyRly|dy: « 
zBd|idivxyE: sôo 
iniriNd/yty| n c » 
 
 

deha anyatvaanna me janma 
jaraakaars zyalaya adayahh 
s zabda adiviswayaih h san4go 
nirindriyataya a na ca 
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deha (prp) – lichaam;  
anyatva at (5e) – wegens het anders-zijn;  
na – niet;  
me (6e) – van mij;  
janma (prp)- geboorte;  
jaraa (prp) – ouderdom;  
kaars zya (prp) – zwakte;  
laya (prp) – dood;  
aadayah- (1b) – enz.;  
s zabda (prp) – klank;  
aadi (prp) – enz.;  
vis wayaih- (3b) – door middel van objecten, met objecten;  
san4gah- (1e) – gehechtheid;  
nir-indriyatayaa (3e) – zonder zintuigen;  
na – niet;  
ca – en. 
 
Ik ben iets anders dan het lichaam. Daarom 
ben ik vrij van geboorte, jeugd, ouderdom 
en dood. Ik ben niet gehecht aan zintuig-
lijke objecten zoals klank e.d., noch aan de 
zintuigen zelf. 
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32 
 
 

amnSTv|Nn me du:, 
r|gèex#y|dy: « 
ap/|-o Ämn|: zu#// 
£Ty|id %uitz|sn|t\ » 
 
 

amanastva anna me duh hkha 
raagadveswabhayaadayahh 
apraan -o hyamanaah h s zubhra  
ityaadi szrutisza asanaat 
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amanastvaat (5e) – omdat (ik) de geest niet ben;  
na – niet;  
me (6e) – van mij;  
duh-kha (prp) – verdriet;  
raaga (prp) – gebondenheid;  
dveswa (prp) – haat; 
bhaya (prp) – angst;  
aadayah- (1b) – enz.;  
apraan-ah- (1e) – niet de levensadem;  
hi – immers, want;  
amanaah- (1e) – niet de geest;  
s zubhrah- (1e) – stralend;  
iti – “ – ”;  
aadi (prp) – enz.;  
s zruti (prp) – geschriften;  
s zaasana at (5e) – op gezag van. 

 
Omdat ik de geest niet ben, zijn de 
eigenschappen van de geest, zoals verdriet, 
gebondenheid, haat, vrees e.d., niet van mij. 
Hierover zeggen de geschriften: “Ik ben 
stralend, boven het leven en de geest 
verheven.” (Mun_d daka Up.) 
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33 
 
 

étSm|Jj|yte p/|-o 
mn: sveRiNd//y|i- c « 
," v|yuJy|Reitr|p: 
pººi'vI ivZvSy =|ir-I » 
 
 

etasma ajjaayate pra an-o  
manahh sarvendriyaan -i ca  
kham _ vaayurjyotira apahh  
prrthivi vis zvasya dhaarin-i 
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etasmaat (5e) – daaruit;  
jaayate – wordt geboren;  
praanah- (1e) – de levensadem;  
manah- (1e) – geest, Manas;  
sarva-indriyaan-i (1b) – alle zintuigen;  
ca – en;  
kham (1e) – ether;  
vaayuh- (1e) – lucht;  
jyotis (1e) – licht;  
aapah- (1b) – water;  
pr rthivi (1e) – aarde;  
vis zvasya (6e) – van alles;  
dha arin-i (1e) – onderhoudster. 
 
Alles wordt daaruit geboren, de 
levensadem, de geest, alle zintuigen, ether, 
lucht, licht, water en de aarde, de 
onderhoudster van alles. 
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34 
 
 

inguR-o iniXÆyo inTyo 
inivRkLpo inr{jn: « 
inivRk|ro inr|k|ro 
inTymuÇo÷iSm inmRl: » 
 
 

nirgun-o niswkriyo nityo  
nirvikalpo niran[janahh  
nirvika aro niraakaaro 
nityamukto’smi nirmalah - 
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nirgun-ah- (1e) – zonder eigenschappen;  
nis wkriyah- (1e) – zonder handelingen;  
nityah- (1e) – eeuwig;  
nirvikalpah- (1e) – zonder wensen;  
niran[janah- (1e) – smetteloos;  
nirvikaarah- (1e) – onveranderlijk;  
niraakaarah- (1e) – vormloos;  
nityamuktah- (1e) – voor eeuwig vrij;  
asmi – ik ben;  
nirmalah- (1e) – zuiver. 

 
Ik ben zonder eigenschappen, zonder 
handelingen, zonder wensen, smetteloos, 
eeuwig, onveranderlijk, vormloos, zuiver en 
eeuwig vrij. 
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35 
 
 

ahm|k|zvTsvÈ 
bihrNtgRto÷Cyut: « 
sd| svRsmiSsåo 
inSsôo inmRlo÷cl: » 
 
 

ahamaakaas zavatsarvam_ 
bahirantargato’cyutahh 
sadaa sarvasamassiddho 
nissan4go nirmalo’calah h 
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aham – ik (ben);  
aakaas zavat (1e) – als de ether;  
sarvam (1e) – alles;  
bahis (prp) – buiten;  
antar (prp) – binnen;  
gatah- (1e) – gegaan;  
acyutah- (1e) – onvergankelijk;  
sada a – altijd;  
sarva (prp) – in alles;  
samah- (1e) – hetzelfde;  
siddhah- (1e) – volmaakt;  
nissan4gah- (1e) – niet gebonden;  
nirmalah- (1e) – zuiver;  
acalah- (1e) – onbeweeglijk. 

 
Ik ben onveranderlijk, alles doordringend 
en alles omvattend als de ether. Ik ben altijd 
dezelfde in alles, volmaakt, ongebonden, 
zuiver en onbeweeglijk. 
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36 
 
 

inTyzuåivmuÇEkm\ 
ak_w|nNdmèym\ « 
sTy" D|nmnNt"" yt\ 
pr" b/ì|hmev tt\ » 
 
 

nityaszuddhavimuktaikam- 
akhan-d daanandamadvayam 
satyam _ jn [aanamanantam_ yat 
param_ brahma aham eva tat 
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nitya (prp) – eeuwig;  
s zuddha (prp) – zuiver;  
vimukta (prp) – vrij;  
ekam (1e) – één;  
akhan-dda (prp) – ondeelbaar;  
aanandam (1e) – gelukzalig;  
advayam (1e) – niet-twee;  
satyam (1e) – waarheid;  
jn[aanam (1e) – kennis;  
anantam (1e) – oneindig;  
yat-param (1e) – dat opperste;  
brahmaaham (1e) – ik ben Brahman;  
eva – waarlijk;  
tat (1e) – dat. 
 
Ik ben waarlijk die opperste Brahman die 
waarheid, kennis en oneindigheid is. Ik ben 
eeuwig zuiver, vrij, één en ondeelbaar, 
gelukzalig en zonder dualiteit. 
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37 
 
 

év" inrNtr|~ySt| 
b/ìEV||SmIit v|sn| « 
hrTyivƒ|iváep|n\ 
rog|inv rs|ynm\ » 
 
 

evam _ nirantara abhyastaa 
brahmaiva asmiti vaasanaa 
haratyavidyaavikswepaan 
rogaaniva rasa ayanam 
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evam – waarlijk;  
nirantaraabhyastaa (1e) – ononderbroken;  
brahmaa (1e) – Brahman;  
eva – werkelijk;  
asmi – ik ben;  
iti – “ – ” ;  
vaasana a (1e) – gedachte, het weten;  
harati – neemt weg;  
avidyaa (prp) – onwetendheid;  
vikswepaan (2b) – vikswepa;  
rogaan (2b) – ziekten;  
iva – zoals;  
rasaayanam (1e) – medicijn. 

 
Het voortdurend weten: “Ik ben Brahman” 
neemt onwetendheid en vikswepa weg, zoals 
de medicijn rasaayanam vele ziekten 
geneest. 
 
(vikswepa – voortdurende beweeglijkheid van de geest) 
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38 
 
 

ivivÇdez a|isno 
ivr|go ivijteiNd/y: « 
#|vyedekm|Tm|n" 
tmnNtmnNy=I: » 
 
 

viviktades za a asino  
viraago vijitendriyah h 
bhaavayedekamaatma anamb 
tamanantamananyadhih- 
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vivikta (prp) – eenzaam;  
des za (7e) – plaats;  
aasinahh (1e) – gezeten;  
viraagah- (1e) – vrij van hartstochten;  
vijita (prp) – beheerst;  
indriyah- (1e) – zintuigen;  
bha avayet – laat zijn;  
ekam (2e) – één;  
aatmaanam (2e) – AAtman;  
tam (2e) – deze;  
anantam (2e) – oneindig;  
ananya (prp) – geen ander;  
dhih- (1e) – aandacht, meditatie. 

 
Mediteer (daarom) onafgebroken, met volle 
aandacht, over de ene, eeuwige AAtman, op 
een eenzame plaats gezeten, vrij van 
hartstochten en met beheerste zintuigen. 
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39 
 
 

a|TmNyev|i,l" àZy" 
p/ivl|Py i=y| su=I: « 
#|vyedekm|Tm|n"" 
inmRl|k|zvTsd| » 
 
 

a atmanyevaakhilam_ drrs zyam_ 
pravila apya dhiya a sudhihh 
bhaavayedekamaatma anam_ 
nirmalaaka as zavatsada a 
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aatmani (7e) – in de A Atman;  
eva – werkelijk, zo;  
akhilam (2e) – geheel en al;  
dr rs zyam (2e) – zichtbaar, moet gezien worden;  
pravilaapya – doen verdwijnen, oplossen in, volledig 
vernietigd worden;  
dhiyaa (3e) – met de geest;  
sudhih- (1e) – de wijze;  
bha avayet – men dient te mediteren;  
ekam (2e) – één;  
aatmaanam (2e) – AAtman;  
nirmala (prp) – smetteloos;  
aakaas zavat (1e) – zoals de ether;  
sada a – altijd. 

 
De wijze moet naar alles kijken met een 
geest die geheel en al op de A Atman is 
gericht. Laat hij met zijn gedachten altijd 
verblijven bij de ene AAtman, die gelijk is 
aan de smetteloze hemelruimte. 
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40 
 
 

Ópv-|Ridk" svÈ 
ivD|y prm|'Rivt\ « 
pirpU-Ricd|nNd 
SvÓpe-|vitXQte » 
 
 

ruupavarn_a adikam_ sarvam_ 
vijn[a aya parama arthavit 
paripuurn -acidaananda 
svaruupen_a avatiswtthate 
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ruupa (prp) – vorm;  
varn_a (prp) – soort, kleur;  
aadikam (2e) – enz.;  
sarvam (2e)- alle;  
vijn[aaya – wanneer men beseft heeft;  
paramaarthavit (1e) – hij die het hoogste doel kent;  
paripuurn_a (prp) – volledig, volmaakt;  
cida ananda (prp) – bewustzijn en geluk;  
svaruupen_a (3e) – door belichaming;  
avatiswt whate – verblijft. 

 
Hij die alles wat vorm en kleur heeft, kent, 
en het hoogste doel bereikt heeft, verblijft 
in zichzelf als de belichaming van 
overvloed, bewustzijn en geluk. 
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41 
 
 

D|tºD|nDey#ed: 
pre n|Tmin ivƒte « 
icd|nNdEkÓpTv|d\ 
dIPyte Svymev tt\ » 
 
 

jn [aatrwjn [anajn[eyabhedah h 
pare na atmani vidyate 
cidaanandaikaruupatvaad 
dipyate svayameva tat 
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jn[aatr w (prp) – de kenner;  
jn[aana (prp) – het kennen, kennis;  
jn[eya (prp) – het gekende;  
bhedah- (1e) – onderscheid;  
pare (7e) – opperste;  
na – niet;  
aatmani (7e) – in de A Atman;  
vidyate – er wordt geweten;  
cit (prp) – bewustzijn;  
aananda (prp) – volledig geluk;  
eka (prp) – één;  
ruupatvaat (5e) – vorm hebbend;  
dipyate – hij straalt;  
svayam (1e) – zelf;  
eva – werkelijk;  
tat (1e) – dat.  
 
In de opperste AAtman bestaat geen 
onderscheid tussen de kenner, het gekende 
en de kennis, omdat hijzelf slechts één 
vorm heeft: bewustzijn en geluk. Hij straalt 
alleen vanuit zichzelf. 
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42 
 
 

évm|Tm|r-O 
+y|nm'ne stt" ;te « 
Ñidt|vgitJv|Rl| 
sv|RD|neN=n" dhet\ » 
 
 

evamaatma aran_au  
dhya anamathane satatam_ krwte 
uditaavagatirjvaala a 
sarvaajn [aanendhanam _ dahet 
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evam – zó;  
aatmaaran_au (7e) – op het vuurstokje, in de vreugde van 
het Zelf;  
dhya ana (prp) – meditatie;  
mathane (7e) – wrijving;  
satatam – voortdurend;  
krwte (7e) – gemaakt zijnde;  
uditaa – omhoog;  
avagatihh (1e) – begrip; 
 jvaalaa (1e) – vlam;  
sarva (prp) – alle;  
ajn[aana (prp) – onwetendheid;  
indhanam (2e) – brandstof;  
dahet – verbrandt. 
 
Wanneer door voortdurende meditatie over 
het vreugdevolle Zelf wrijving ontstaat en 
de vlam van kennis is opgewekt, verbrandt 
dit vuur alle brandstof van onwetendheid. 
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43 
 
 

a®-enev bo=en 
pUvÈ sNtmse Hte « 
tt a|iv#Rved|Tm| 
Svymev|"zum|inv » 
 
 

arun_eneva bodhena 
puurvam_ santamase hrwte 
tata aavirbhavedaatmaa 
svayamevaam _s zumaaniva 
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arun_ena (3e) – door het ochtendgloren;  
iva – zoals;  
bodhena (3e) – door de kennis;  
puurvam – eerst, voor;  
santamase (7e) – duisternis;  
hr -te (7e) – weggenomen (zijnde);  
tatas – dan, zó;  
aavirbhavet – te voorschijn komt;  
aatmaa (1e) – de AAtman;  
svayam – zelf;  
eva – zelfs, zó;  
am _s zumaan (1e) – zon;  
iva – als het ware. 
 
Zoals de duisternis weggenomen wordt 
door het ochtendgloren, zo wordt de 
duisternis van onwetendheid verjaagd door 
kennis wanneer de AAtman zelf als de zon te 
voorschijn treedt. 
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44 
 
 

a|Tm| tu stt"" p/|Pto 
÷Pyp/|Ptvdivƒy| « 
tNn|ze p/|Ptv‡|it 
Svk_Q|#r-" y'| » 
 
 

a atma a tu satatam_ pra apto 
’pyapraaptavadavidyaya a 
tanna as ze praaptavadbhaati 
svakan _ttha abharan_am _ yathaa 
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aatmaa (1e) – de AAtman;  
tu – hoewel;  
satatam –  altijd;  
praaptah- (1e) – aanwezig;  
api – toch;  
apraaptavat (1e) – niet gerealiseerd;  
avidyaya a (3e) – door onwetendheid;  
tat (prp) –  
naas ze (7e) – dat vernietigd is;  
praaptavat (1e) – gerealiseerd;  
bha ati – straalt;  
sva (prp) – eigen;  
kan_t wha (prp) – hals;  
aabharan_am (1e) – ketting;  
yatha a – zoals. 

 
Hoewel de AAtman altijd aanwezig is, wordt 
dit door onwetendheid niet gerealiseerd. 
Als deze (onwetendheid) vernietigd is, 
wordt Hij gerealiseerd en straalt Hij. Hij is 
als de halsketting (die men zoekt, terwijl 
men hem om de hals heeft). 
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45 
 
 

S'|-O pu®xvd\#/|NTy| 
;t| b/ìi- jIvt| « 
jIvSy t|i>vke Ópe 
tiSmNdºXqe invtRte » 
 
 

sthaan_au puruswavadbhraantyaa  
kr_ta a brahman_i jivata a  
jivasya taattvike ruupe  
tasmindrrs wtte nivartate 
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stha an_au (7e) – in een boomstronk;  
purus wavat (1e) – als Purus wa;  
bhraantya a (3e) – bij vergissing, bij het zwerven,wandelen;  
kr_taa (1e) – gemaakt;  
brahman_i (7e) – in Brahman;  
jivataa (1e) – als de Jiva;  
jivasya (6e) – van de Jiva; 
taattvike (7e) – feitelijk;  
ruupe (7e) – in de vorm;  
tasmin (7e) in dat;  
dr rs wt te (7e) – gezien;  
nirvartate – verdwijnt.  
 
Zoals men tijdens een wandeling (in de 
schemering) een boomstronk voor een mens 
kan houden, zo schijnt men in Brahman de 
Jiva te zien, totdat dit schijnbeeld verdwijnt 
door de ware aard van de Jiva te zien. 
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46 
 
 

tTvSvÓp|nu#v|d\ 
ÑTpNn" D|nm{js| « 
ah" mmeit c|D|n"" 
b|=te idG#/m|idvt\ »  
 
 

tatvasvaru upaanubhavaad 
utpannam _ jn[a anaman[jasaa 
aham _ mameti ca ajn[a anam_ 
baadhate digbhramaadivat 
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tatva (prp) – het zijn;  
svaruupa (prp) – ware aard;  
anubhavaat (5e) – wegens realisatie;  
utpannam (1e) – opgerezen;  
jn[aanam (1e) – kennis;  
an[jasa a (3e) – recht, juist, snel;  
aham (1e) – ik;  
mama (7e) – mijn;  
iti – zó;  
ca – en;  
ajn[aanam _ (2e) – onwetendheid;  
baadhate – verdrijft;  
digbhrama (prp) – dwaalspoor;  
aadivat (1e) – zoals enz. 

 
Juiste kennis, opgerezen uit de realisatie 
van de waarheid, verdrijft snel de 
onwetendheid van ik, mij en mijn, zoals 
men van een dwaalspoor afkomt (door 
kennis van de juiste richting). 
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47 
 
 

sMyk\ ivD|nv|n\ yogI 
Sv|TmNyev|i,l" jgt\ « 
ék" c svRm|Tm|nm\ 
wRáte D|ncáux| »  

 
 

samyak vijn[aanavaan yogi 
sva atmanyevaakhilam _ jagat 
ekam _ ca sarvama atmaanam_ 
iks wate jn [aanacaks wuswa a 
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samyak (prp) – volmaakt, geheel, compleet;  
vijn[aanavaan (1e) – verlichting, vol wijsheid;  
yogi (1e) – de Yogi;  
sva-aatmani (7e) – in zijn eigen Zelf;  
eva – zó;  
akhilam (2e) – geheel en al;  
jagat (2e) – de wereld, het universum;  
ekam (2e) – één;  
ca – en;  
sarvam (2e) – alles;  
aatmaanam (2e) – (als) het Zelf;  
ikswate – ziet, beschouwt;  
jn[aana (prp) – kennis;  
cakswus waa (3e) – met het oog. 
 
De Yogi die vol van volmaakte wijsheid is 
en die het gehele universum in zichzelf ziet, 
beschouwt alles met het oog van kennis als 
zijn eigen Zelf. 
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48 
 
 

a|TmEved" jgTsvRm\ 
a|Tmno÷NyNn ivƒte « 
mºdo yèd\\`q|dIin 
Sv|Tm|n" svRmIáte »  
 
 

a atmaivedam_ jagatsarvam 
a atmano’nyanna vidyate 
mr_do yadvadghatta adini 
sva atmaanam _ sarvamikswate 
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aatmaa (1e) – de AAtman;  
eva – zeker;  
idam (1e) – dit, deze;  
jagat (1e) – de wereld;  
sarvam (1e) – alles;  
aatmanah_ (5e) – dan de A Atman;  
anyat na (1e) – niet anders;  
vidyate – bestaat;  
mr _dah_ (5e) – van klei;  
yadvat (1e) – zoals;  
ghat taadini (2b) – een pot e.d.;  
svaatmaanam (2e) – (als) zichzelf;  
sarvam (2b) – alles;  
ikswate – ziet. 

 
Deze wereld is voorzeker de AAtman, alles is 
A Atman, iets anders dan AAtman is er niet. 
Zoals potten e.d. van klei zijn gemaakt, zo 
ziet de wijze, de Yogi, alles als zichzelf. 
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49 
 
 

jIvNmuÇStu tièè|n\ 
pUvoRp|i=gu-|NSTyjet\ « 
siCcd|nNdÓpTv|t  
#ved\#/mrkIqvt\ »  
 
 

jivanmuktastu tadvidva an 
puurvopaadhigun _aanstyajet 
saccidaanandaru upatvaat 
bhavedbhramarakittavat 
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jivanmuktah _ (1e) – tijdens zijn leven bevrijd, levend 
bevrijd, (bevrijde ziel);  
tu – want, maar;  
tadvidva an (1e) – die dat weet;  
puurva (prp) – vóórliggende;  
upa adhi (prp) – deklagen, sluiers;  
gun_aan (2b) – de Guna’s;  
tyajet – geeft op;  
saccidaananda *) (prp) – bestaan, geluk, bewustzijn;  
ruupatvaat (5e) – t.g.v. het feit dat het ...... vorm heeft, 
vervuld van;  
bhavet – wordt;  
bhramara **) (prp) – bij, kever;  
kittavat (1e) – zoals de worm. 

 
Want hij die “Dat” kent en de sluiers van de 
Gun_a’s heeft opgegeven, wordt een 
Jivanmukta, vervuld van Saccidaananda, 
zoals een rups verandert in een vlinder. 
 
*) Saccida ananda: de drie kenmerken van de AAtman. 
**) Dit berust op een volksverhaal waarin een worm, door 
angst gegrepen, zelf in het object van zijn angst verandert 
(hier de Bhramara-kever). 
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50 
 
 

tITv|R moh|-Rv" hTv| 
r|gèex|idr|ás|n\ « 
yogI z|iNtsm|yuÇ 
a|Tm|r|mo ivr|jte » 
 
 

tirtvaa mohaarn_avam _ hatvaa 
raagadveswa adiraaks wasa an 
yogi szaantisamaayukta 
a atma araamo viraajate 
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tirtvaa – na overgestoken te zijn;  
moha (prp) – misleiding;  
arn_avam (2e) – oceaan;  
hatvaa – na gedood te hebben;  
raaga (prp) – hartstocht;  
dveswa (prp) – haat;  
aadi (prp) – enz.;  
raakswasaan (2b) – monsters;  
yogi (1e) – de Yogi;  
s zanti (prp) – vrede;  
samaayuktah - (1e) – verbonden, verankerd in;  
aatmaaraamah- (1e) – vreugde van het Zelf;  
viraajate – straalt uit. 

 
Na de oceaan van misleiding overgestoken 
te zijn en de monsters van begeerte en 
afkeer te hebben gedood, is de Yogi 
verankerd in vrede en straalt de vreugde 
van het Zelf uit. 
 
(Deze szloka bevat een toespeling op de Ra ama ayana, waarin 
Ra ama moet vechten tegen de Raaks wasa’s.) 
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51 
 
 

b|Ä|inTysu,|siÇ" 
ihTv|Tmsu,invºRt: « 
`qS'dIpvTSvS': 
Sv|Ntrev p/k|zte » 
 
 

baahyaanityasukhaasaktim b 
hitvaatmasukhanirvrrtah- 
ghattasthadipavatsvasthah- 
sva antareva praka as zate 
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baahya (prp) – uiterlijk;  
anitya (prp) – onbestendig;  
sukha (prp) – geluk, genoegen;  
asaktim (2e) – ongehechtheid;  
hitvaa – nadat geplaatst...;  
aatma (prp) – de AAtman (in zichzelf);  
sukha (prp) – geluk;  
nirvr _tah- (1e) – tevreden, onbewogen;  
ghat ta (prp) – pot;  
stha (prp) – geplaatst, gezet;  
dipavat (1e) – zoals licht; 
svasthah- (1e) – in zichzelf verblijft;  
sva (prp) – zelf;  
antar – binnenin;  
eva – zeker;  
prakaas zate – naar buiten schijnend. 

 
De Yogi die niet gehecht is aan uiterlijke, 
onbestendige genoegens, is tevreden met 
het geluk in zichzelf. Zoals een licht dat in 
een pot is geplaatst, verlicht hij, in zichzelf 
verblijvend, alleen zijn eigen Zelf. 
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52 
 
 

Ñp|i=S'o÷ip tåmERr\ 
ailPto VyomvNmuin: « 
svRivNmUWvi.XQed\ 
asÇo v|yuvCcret\ » 
 
 

upaadhistho’pi taddharmair 
alipto vyomavanmunih - 
sarvavinmuud dhavattiswtthed 
asakto vaayuvaccaret 
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upa adhisthah- (1e) – verblijvend in de Upa adhi’s;  
api – hoewel;  
tat (prp) – dat;  
dharmaih- (3b) – door Dharma (de wet);  
aliptah- (1e) – onthecht, los;  
vyomavat (1e) – als de hemel;  
munih- (1e) – de wijze;  
sarva (prp) – alles;  
vid (1e) – wetend;  
muuddhavat (1e) – als een dwaas;  
tiswt thet – hij staat;  
asaktah- (1e) – los, niet gebonden;  
vaayuvat (1e) – als de wind;  
caret – gaat. 
 
Hoewel de wijze (nog steeds) verbonden is 
met de Upa adhi’s, is hij vrij van de gevolgen 
ervan, zoals de hemel vrij is. Hoewel hij 
alles weet, gedraagt hij zich (soms) als een 
dwaas, en is ongebonden als de wind. 
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53 
 
 

Ñp|i=ivly|ièX-O 
inivRzex" ivzeNmuin: « 
jle jl" ivyèµoimÊ 
tejStejis v| y'| » 
 
 

upaadhivilayaadviswn _au 
nirviszeswam _ viszenmunih - 
jale jalamb viyadvyomni 
tejastejasi va a yathaa 
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upa adhi (prp) – deklaag;  
vilayaat (5e) – als gevolg van vernietiging;  
vis wn_au (7e) – in Vis wn_u;  
nirviszes wam – volledig, zonder rest;  
vis zet – vestigt, gaat op (in);  
munih- (1e) – de wijze;  
jale (7e) – in water;  
jalam (1e) – water;  
viyadvyomni (viyad-vyomni resp. 1e, 7e) – ruimte in 
ruimte;  
tejastejasi (tejas-tejasi resp. 1e, 7e) – vuur in vuur;  
vaa – of;  
yatha a – zoals. 

 
Bij de vernietiging van de Upa adhi’s gaat de 
wijze volledig op in Viswn_u, zoals water in 
water, lucht in lucht en vuur in vuur.  
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54 
 
 

yl†|#|Nn|pro l|#o 
yTsu,|Nn|pr" su,m\\ « 
yJD|n|Nn|pr" D|n" 
td\b/ìeTyv=|ryet\ » 
 
 

yallaabha annaaparo la abho 
yatsukhaannaaparam _ sukham 
yajjñaana annaaparam b jñaanam _ 
tadbrahmetyavadha arayet 
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yat (prp) – die, dat;  
laabha at (5e) – is bereikt;  
na – niets;  
aparahh-(1e) – anders;  
laabhah- (1e) – bereikt;  
yat (prp) – dat;  
sukha at (5e) – geluk;  
na-aparam (1e) – niets anders, niets meer;  
sukham (1e) – geluk;  
yat (prp) – die;  
jñaanaat (5e) – kennis;  
na-aparam (1e) – niets meer, niets anders;  
jñaanam (1e) – kennis;  
tat (1e) – die;  
brahmeti (1e) – is Brahman;  
avadha arayet – men moet realiseren. 

 
Wanneer dat bereikt is, valt er niets meer te 
bereiken. Wanneer dat genoten wordt, valt 
er niets meer te genieten. Wanneer dat 
gekend wordt, valt er niets meer te kennen. 
Dat is Brahman, dat moet men realiseren. 
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55 
 
 

yd\dºXqÏ| n|pr" dºZy" 
yd\#UTv| n pun#Rv: « 
yJD|Tv| n|pr" Dey"" 
td\b/ìeTyv=|ryet\ » 
 
 

yaddrrs wtva a naaparam _ drrs zyam _ 
yadbhuutva a na punarbhavah- 
yajjñaatvaa na aparam_ jñeyam_ 
tadbrahmetyavadha arayet 
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yat (2e) – dat;  
dr rs wtvaa – gezien heeft;  
naaparam (1e) – niets anders, niets meer;  
dr rs zyam (1e) – te zien;  
yat (1e) – dat;  
bhuutvaa – geworden is;  
na – niet;  
punar – opnieuw;  
bhavah- (1e) – te worden;  
yat (2e) – dat;  
jñaatvaa – gekend heeft;  
naaparam (1e) – niets anders;  
jñeyam (1e) – te kennen;  
tat (1e) – dat;  
brahma (1e) – Brahman;  
iti – zeker;  
avadha arayet – men moet realiseren. 

 
Wanneer men dat gezien heeft, hoeft men 
niets meer te zien. Wanneer men dat 
geworden is, hoeft men niets meer te 
worden. Wanneer men dat gekend heeft, 
hoeft men niets meer te kennen. Dat is 
Brahman, dat moet men realiseren. 
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56 
 
 

ityRgU+vRm=: pU-R" 
siCcd|nNdmèym\ « 
anNt" inTymek"" yt\ 
td\b/ìeTyv=|ryet\ » 
 
 

tiryagu urdhvamadhahh puurn _am _ 
saccidaanandamadvayam 
anantam_ nityamekam_ yat 
tadbrahmetyavadha arayet 
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tiryag (1e) – overdwars, kruiselings;  
uurdhvam (1e) – omhoog;  
adhah- (1e) – omlaag;  
puurn_am (1e) – vol;  
saccidaanandam (1e) – Sat-Cit-AAnanda;  
advayam (1e) – niet-twee;  
anantam (1e) – oneindig;  
nityam (1e) – eeuwig;  
ekam (1e) – een;  
yat (1e) – wat;  
tat (1e) – dat;  
brahma (1e) – Brahman;  
iti – tenslotte;  
avadha arayet – men moet realiseren. 

 
Omhoog, omlaag, overdwars, vol, Sat-Cit-
A Ananda, onverdeeld, oneindig, eeuwig, één 
geheel. Dat is Brahman, dat moet men 
realiseren. 
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57 
 
 

atèµ|vºi.Ópe- 
ved|NtElRÁyte÷èym\ « 
a,_w|nNdmek" yt\ 
td\b/ìTyv=|ryet\ » 
 
 

atadvyaavr rttiru upen_a 
veda antairlakswyate’dvayam 
akhan_d daanandamekam_ yat 
tadbrahmetyavadha arayet 
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a – niet;  
tat (prp) – dat;  
vyaavr rtti (prp) – afwenden;  
ruupen_a (3e) – door de methode;  
veda antaih- (3b) – door de Veda anta;  
lakswyate – wordt gekenmerkt;  
advayam (1e) – niet-twee;  
akhan_dda (prp) – ondeelbaar;  
aanandam (1e) – AAnanda;  
ekam (1e) – één;  
yat (1e) – wat;  
tat (1e) – dat;  
brahma (1e) – Brahman;  
iti – tenslotte;  
avadha arayet – men moet realiseren. 

 
Datgene wat door de methode van afwijzen 
(overblijft), wordt door de Vedaanta 
gekenmerkt als niet-twee, ondeelbaar, 
vervuld van AAnanda, één. Dat is Brahman, 
dat moet men realiseren. 
 
(Dit duidt op de methode “neti-neti” (niet dit, niet dit), 
waarmee de Upaadhi’s als niet-Zelf worden afgewezen.) 
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58 
 
 

a,_w|nNdÓpSy 
tSy|nNdlv|i%t|: « 
b/ì|ƒ|St|rtMyen 
#vNTy|niNdno lv|: » 
 
 

akhan_d daanandaru upasya 
tasyaanandalavaas zrita ah- 
brahmaadyaastaaratmyena 
bhavantya anandino lavaah - 
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akhan_dda (prp) – ondeelbaar;  
aananda (prp) – AAnanda;  
ruupasya (6e) – van vorm;  
tasya (6e) – hiervan;  
aananda (prp) – AAnanda;  
lava (prp) – partikel;  
aas zritaah- (1b) – ondersteund;  
brahmaadyaah- (1b) – Brahma a,, , etc.;  
taaratamyena (3e) – met gradaties, in verschillende 
graden;  
bhavanti – worden;  
aanandinah- (1b) – van Hem die vervuld is van vreugde;  
lavaahh (1b) – deeltjes. 

 
Brahmaa en de andere goden genieten 
slechts één deeltje van Hem wiens vorm 
ondeelbaar geluk is. Hierdoor zijn zij zelf 
deeltjes die verschillende gradaties van 
geluk kennen. 
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59 
 
 

tƒuÇmi,l" vStu 
Vyvh|rStdiNvt: « 
tSm|TsvRgt"" b/ì 
áIre sipRirv|i,le » 
 
 

tadyuktamakhilam_ vastu 
vyavaha arastadanvitah- 
tasmaatsarvagatam_ brahma 
kswire sarpirivaakhile 
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tat (prp) – dat;  
yuktam (1e) – verbonden;  
akhilam (1e) – alles;  
vastu (1e) – objecten;  
vyavahaarah- (1e) – activiteiten;  
tat (prp) – dat;  
anvitah- (1e) – verbonden met;  
tasmaat (5e) – daarom;  
sarva (prp) – alles;  
gatam (1e) – doordrongen;  
brahma (1e) – Brahman;  
kswire (7e) – melk;  
sarpih- (1e) – boter;  
iva – zoals;  
akhile (7e) – in alles. 
 
Elk object is verbonden met Hem, alle 
activiteiten zijn verbonden met Hem. 
Daarom is Brahman in alles aanwezig, 
zoals boter overal in de melk aanwezig is. 
 

 
 

© Copyright 2005 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Atmabodhah) 

121



60 
 
 

an_vS'UlmÅSvm\ 
adI`RmjmVyym\\ « 
aÓpgu-v-|R<y" 
td\b/ìeTyv=|ryet\ » 
 
 

anan _vasthuulamahrasvam 
adirghamajamavyayam 
aru upagun _avarn_a akhyam_ 
tadbrahmetyavadha arayet 
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anan_u (1e) – niet subtiel;  
astuulam (1e) – niet grof;  
ahrasvam (1e) – niet kort;  
adhirgham (1e) – niet lang;  
ajam (1e) niet geboren;  
avyayam (1e) – onveranderlijk;  
aruupa (prp) – zonder vorm;  
gun_a (prp) – kwaliteit;  
varn_a (prp) – kleur;  
aakhyam (1e) – gezegd wordt;  
tat (1e) – dat;  
brahma (1e) – Brahman;  
iti – tenslotte;  
avadha arayet – men moet realiseren. 

 
(Brahman) waarvan gezegd wordt dat het 
noch fijn noch grof is, kort noch lang, dat 
het ongeboren, onveranderlijk is, vormloos, 
kleurloos, zonder kwaliteiten, dat is 
Brahman, dat moet men realiseren. 
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61 
 
 

y‡|s| #|Syte÷k|Rid 
#|SyEyR.u n #|Syte « 
yen svRi#d" #|it 
td\b/ìeTyv=|ryet\ » 
 
 

yadbhaasa a bhaasyate’rka adi 
bhaasyairyattu na bha asyate 
yena sarvamidam_ bhaati 
tadbrahmetyavadha arayet 
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yat (prp) – dat;  
bha asaa (3e) – licht;  
bha asyate – wordt tot stralen gebracht;  
arkaadi (1e) – zon enz.;  
bha asyaih- (3b) – wat verlicht wordt;  
yat (1e) – wat;  
tu – maar;  
na – niet;  
bha asyate – wordt tot stralen gebracht;  
yena (3e) – daarvan;  
sarvam (1e) – alles;  
idam (1e) – dit;  
bha ati – straalt;  
tad (1e) – dat;  
brahma (1e) – Brahman;  
iti – tenslotte;  
avadha arayet – men moet realiseren. 

 
Dat wat het licht doet stralen als de zon, 
wat alles verlicht maar zelf niet door iets 
verlicht wordt, dat is Brahman, dat moet 
men realiseren. 
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62 
 
 

SvymNtbRihVy|RPy 
#|syNni,l" jgt\ « 
b/ì p/k|zte 
viîp//tPt|ysip_wvt\ » 
 
 

svayamantarbahirvyaapya 
bhaasayannakhilam _ jagat 
brahma prakaas zate 
vahniprataptaayasapin_d davat 
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svayam – zichzelf;  
antar – binnen;  
bahis – buiten;  
vyaapya – doordringen;  
bha asayan (1e) – doet stralen;  
akhilam (2e) – geheel;  
jagat (2e) – wereld;  
brahma (1e) – Brahman;  
prakaas zate – straalt;  
vahni (prp) – vuur;  
pratapta (prp) – gloeiend;  
aayasa (prp) – ijzeren;  
pin_ddavat – zoals een bol. 

 
Brahman zelf doordringt de hele wereld met 
zijn straling, zowel binnen als buiten. Zo 
verlicht Hij de wereld, zoals een door vuur 
gloeiende ijzeren bol (verlicht). 
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63 
 
 

jgièlá-" b/ì 
b/ì-o÷NyNn ik{cn « 
b/ì|Ny‡|it ceiNm@y| 
y'| mómrIick| » 
 
 

jagadvilakswan_am_ brahma 
brahman_o’nyanna kiñcana 
brahmaanyadbhaati cenmithya a 
yatha a marumaricikaa 
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jagat (prp) – de wereld;  
vilakswan_am (1e) – anders;  
brahma (1e) Brahman;  
Brahman_ah- (5e) – t.o.v. Brahman;  
anyat (1e) – anders;  
na – niet;  
kimcana (kim 1e) – wat dan ook;  
brahma (1e) – Brahman;  
anyat (1e) – anders;  
bha ati – schijnt;  
cet – voorwaar;  
mithyaa – vals, misleidend;  
yatha a – zoals;  
marumaricikaa (1e) – luchtspiegeling. 

 
Brahman is iets anders dan de wereld; toch 
is er niets anders dan Brahman. In 
onwetendheid schijnt Brahman iets anders 
(te zijn), als een luchtspiegeling. 
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64 
 
 

dºZyte %Uyte yƒd\ 
b/ì-o÷NyNn t‡vet\ « 
t>vD|n|Cc td\b/ì 
siCcd|nNdmèym\ » 
 
 

drrs zyate szruuyate yadyad 
brahman_o’nyanna tadbhavet 
tattvajñaanaacca tadbrahma 
saccidaanandamadvayam 
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dr rs zyate – wordt gezien;  
s zruuyate – wordt gehoord;  
yadyat (1e) – wat ook;  
brahman_ah- (5e) – van Brahman;  
anyat (1e) – ander;  
na – niet;  
tat (1e) – dat;  
bhavet – bestaat;  
tattva (prp) – feit, realiteit;  
jñaanaat (5e) – vanuit kennis;  
ca – en;  
tat (1e) – dat;  
brahma (1e) – Brahman;  
saccidaanandam (1e) – Sat-Cit-AAnanda;  
advayam (1e) – niet-twee. 
 
Alles wat gezien en gehoord wordt, is 
Brahman en niets anders. Gezien vanuit 
kennis van waarheid is dat alles Brahman, 
onverdeeld, Zijn, Bewustzijn en Geluk. 
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65 
 
 

svRg" siCcd|Tm|n"" 
D|ncáuinRrIáte « 
aD|ncáuneRáet 
#|SvNt" #|numN=vt\ » 
 
 

sarvagam_ saccida atmaanam_ 
jñaanacaks wurnirikswate 
ajñaanacakswurneksweta 
bhaasvantam_ bhaanumandhavat 
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sarvagam (2e) – alomtegenwoordig;  
saccit (prp) – zijn en bewustzijn;  
aatmaanam (2e) – het Zelf;  
jñaanacakswuh- (1e) – door het oog van kennis;  
nirikswate – wordt waargenomen;  
ajña acakswuh- (1e) – door het oog van onwetendheid;  
neksweta – kan niet zien;  
bha asvantam (2e) – stralend;  
bha anum (2e) – de zon;  
andhavat (1e) – als een blinde. 
 
De alomtegenwoordige A Atman, die zijn en 
bewustzijn is, wordt (alleen) waargenomen 
door het oog van kennis. (Maar) iemand die 
kijkt met het oog van onwetendheid ziet dit 
niet, evenmin als een blinde de stralende 
zon kan zien. 
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66 
 
 

%v-|idi#óàIPt 
D|n|iGnpirt|ipt: « 
jIvSsvRml|NmuÇ: 
Sv-Rvd\ƒotte Svym\ » 
 
 

s zravan_a adibhiruddipta 
jñaanaagniparitaapitah - 
jivassarvamalaanmuktah - 
svarn_avaddyotate svayam 
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s zravan-a (prp) – door te horen;  
aadibhih- (3b) – enz.;  
uddipta (prp) – verhelderd;  
jñaanaagni (prp) – vuur van kennis;  
paritaapitah- (1e) – aangestoken;  
jivah- (1e) – ziel;  
sarvamalaat (5e) – van alle kwaad;  
muktah- (1e) – bevrijd;  
svarn_avat (1e) – als goud;  
dyotate – schijnt, straalt;  
svayam (1e) – zelf. 
 
Aangestoken door het vuur van kennis, 
wordt de ziel verhelderd door het horen, 
overwegen en spreken (van de waarheid). 
Deze ziel, bevrijd van alle kwaad, straalt uit 
zichzelf als zuiver goud. 
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67 
 
 

Hd|k|zoidto Ä|Tm| 
bo=m|nuStmo÷pHt\ « 
svRVy|pI svR=|rI 
#|it #|syte÷i,lm\ » 
 
 

hrrdaakaas zodito hyaatmaa 
bodhama anustamo’pahrrt 
sarvavyaapi sarvadhaari 
bhaati bhaasayate’khilam 
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hr rdaakaas za (prp) – ruimte in het hart;  
uditah- (1e) – opgekomen;  
hi – voorwaar;  
aatmaa (1e) – de AAtman;  
bodha (prp) – wijsheid;  
bha anuh - (1e) – zon;  
tamas (prp) – duisternis;  
apahr rt (1e) – (hij die) wegneemt;  
sarvavyaapi (1e) – alles doordringend;  
sarvadha ari (1e) – alles ondersteunend;  
bha ati – straalt;  
bha asayate – doet stralen;  
akhilam (2e) – onverdeeld, alles. 
 
De AAtman, die opkomt in de ruimte van het 
hart, die als de zon van wijsheid is, die alle 
onwetendheid wegneemt (zoals de zon de 
duisternis verdrijft), die alles doordringt en 
alles ondersteunt, straalt en laat alles 
stralen. 
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68 
 
 

idGdezk|l|ƒnpeÁy svRg" 
zIt|idHiNnTysu," inr{jnm\ « 
ySSv|TmtI'È #jte iviniXÆy: 
s svRivTsvRgto÷mºto #vet\ » 
 
 

digdeszaka alaadyanapekswya sarvaagam_ 
s zita adihr rnnityasukham_ nirañjanam 
yassvaatmatirtham_ bhajate viniswkriyah - 
sa sarvavitsarvagato’mrrto bhavet 
 
 
dig (prp) – richting;  
des za (prp) – plaats;  
kaala (prp) – tijd;  
aadi (2e) – enz;  
anapeks wya – onafhankelijk;  
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sarvagam (2e) – volledig, overal;  
s zitaadi (prp) – kou,enz.;  
hr rt (prp) – wegneemt;  
nitya (prp) – altijd, eeuwig;  
sukham (2e) – geluk;  
nirañjanam (2e) – vlekkeloos, vrij van verwarring;  
yat (1e) – hij die;  
svaatma (prp) – zichzelf;  
tirtham (2e) – bedevaartplaats;  
bhajate – vereert, betracht;  
viniswkriyahh (1e) – hij die alle activiteiten opgeeft;  
sa (1e) – hij;  
sarvavit (prp/1e) – alwetend;  
sarvagatah- (1e) – alles doordringend;  
amr rtah- (1e) – onsterfelijkheid;  
bhavet –bereikt. 
 
Hij die het Zelf in zichzelf vereert, is vrij 
van alle activiteiten, is niet gebonden aan 
tijd, plaats of richting; hij geniet eeuwig 
geluk dat koude e.d. wegneemt, hij is vrij 
van verwarring. Hij is alwetend, alles 
doordringend en bereikt tenslotte 
onsterfelijkheid. 
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£Ty|Tmbo=: sm|Pt: » 
 

Aldus is de AAtmabodha voltooid. 
 
 
  
 


