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INLEIDING 

 

Dit is een vertaling van een kort werk dat toegeschreven wordt aan Ādi Śaṅkara, 

de eerste van de Śaṅkara Ācāryas, getiteld Sadācārānusandhānam (Sat-ācāra-

anusandhānam). Het Monier-Williams Sanskriet-Engels woordenboek vertaalt 

'sadācāra' als 'deugdzaam gedrag' en 'anusandhānam' als 'onderzoek', zodat de 

volledige titel als 'een onderzoek naar deugdzaam gedrag' vertaald zou kunnen 

worden. Dit moet echter worden begrepen in de context van Ādi Śaṅkara's 

onderwijs. 'Sat' betekent 'zijn, blijvend, dat wat werkelijk is', 'dat wat bestaat', 

'ācāra' is 'manier van handelen, oefenen', en 'anusandhānam' is 'onderzoek'.  

Dus de gehele titel zou kunnen worden weergegeven als 'een onderzoek naar de 

manier van handelen die het zijn, is en/of onthult: dat wat blijft, dat wat 

werkelijk is'. Dit is vereenvoudigd tot 'de Eeuwige Weg'. Sadācārā kan ook 

worden opgevat als 'sadā', 'eeuwigdurend', 'ācārā', 'weg'.  

Ādi Śaṅkara's filosofie beschrijft de ware aard van het Zelf (ātman) als 'sat', 

'bestaan', 'cit', 'bewustzijn' en 'ānanda', 'oneindige gelukzaligheid'.  

Deze zijn alle drie geïmpliceerd in het woord 'sat'. Deze tekst is dus gericht op 

de ontdekking van deze drievoudige natuur 'sat-cit-ānanda'.  

Toch gaat het onderzoek over 'ācāra', 'een manier van handelen of oefenen'.  

De tekst reikt de lezer vervolgens een methode aan om de ware aard van het Zelf 

te ontdekken. Tegelijkertijd moet erbij gedacht worden dat deze manier zijn, 

bewustzijn en gelukzaligheid is. De titel impliceert ook dat onderzoek zelf 

belangrijk is.  

Dit wordt bevestigd door het laatste vers van de tekst:  

' De wijzen die immer deze eeuwige weg  onderzoeken, worden snel 

bevrijd van de oceaan van wereldse illusie (saṃsāra) . Hier bestaat geen 

twijfel over.'  
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Dit is het derde korte werk, toegeschreven aan Ādi Śaṅkara, dat in deze serie 

wordt gepubliceerd, volgend op Onderricht in de Werkelijkheid (Tattvopadeśa) 

en Zelfonthulling (Svātmaprakāśikā).  

Deze tekst zinspeelt op thema's die al zijn geïntroduceerd door die twee werken, 

zoals bijvoorbeeld de identiteit van 'Dat' (tat) en 'Jij' (tvam) zoals onderwezen in 

Onderricht in de Werkelijkheid, welk thema terugkeert in vers 45 van deze tekst, 

of het thema zelfschijnendheid van de Ātman dat wordt onderwezen in 

Zelfonthulling, en weer terugkeert in vers 34 van de huidige tekst.  

Er verschijnen verschillende nieuwe onderwerpen in De Eeuwige Weg.  

Het volgende is een samenvatting van enkele van de belangrijkste onderwerpen 

die aan de orde kwamen. Bij het beschouwen van deze termen wordt de aard van 

het onderzoek dat Ādi Śaṅkara aanbeveelt duidelijk.  

 

1  Bestaan, bewustzijn en oneindig geluk (sat-cit-ānanda)
1,3,7,36,40,54*

  

(* De nummers refereren aan verzen in De Eeuwige Weg) 

 

De Eeuwige Weg presenteert 'bestaan, bewustzijn en oneindig geluk',  

'sat-cit-ānanda' als de aard van het grenzeloze, alles doordringende wezen1. 

Bewustzijn (cit) is voorbij de geest36, en is altijd vol gelukzaligheid (ānanda)40.  

Deze drie, 'bestaan', 'bewustzijn' en 'oneindig geluk', zijn in werkelijkheid identiek, 

en zijn de drie uitdrukkingswijzen van het ultieme wezen, dat ons Zelf is.  

 

2   Gedachte (vṛtti) en gereflecteerd bewustzijn (phala)
33,34

 

 

De Eeuwige Weg onderzoekt ook de Advaita-leer over hoe de perceptie van 

dualiteit en veelheid ontstaat, en hoe deze wordt opgelost. De perceptie van 

gescheiden objecten wordt beschreven: 'Het denken (vṛtti) neemt de vorm aan 

van een object. Het object wordt verlicht door gereflecteerd bewustzijn (phala). 

Men heeft de kennis van het object, en datzelfde object wordt zichtbaar'33.  
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'Vṛtti' is letterlijk een 'draaiing', hier verwijzend naar de geest die een object 

doordringt. Volgens het Advaita systeem vereist perceptie ook een tweede 

element, namelijk de weerspiegeling van bewustzijn (cidābhāsa) in de geest of 

het intellect, waardoor de illusie ontstaat van een afzonderlijke kenner of 

waarnemer. Dit gereflecteerd bewustzijn wordt 'phala' genoemd, letterlijk een 

'vrucht' of 'resultaat', omdat alleen wanneer deze denkbeeldige kenner of ego 

aanwezig lijkt te zijn, de wereld van externe objecten wordt gekend, waarbij dit 

denkbeeldige individu wordt betrokken bij denkbeeldige acties en resultaten. 

Men veronderstelt dat een individuele ziel transmigreert van lichaam naar 

lichaam overeenkomstig zijn verlangens en daden, in wisselwerking met een 

wereld van afzonderlijke objecten, die de weerspiegeling van bewustzijn in 

illusie zijn (māyā) (zie Zelfonthulling verzen 36 t/m 43). De Eeuwige Weg stelt 

een remedie voor: 'Moge alleen de gedachte (vṛtti) aan het Absolute prevaleren. 

Dan bestaat er geen gereflecteerd bewustzijn (phala). Want bewustzijn (cit), het 

Zelf, is zelfonthullend en evident'34. Door het denken (vṛtti), vrij van het illusoire 

individu, wordt het duidelijk dat bewustzijn zelfonthullend is en de reflectie 

ervan illusoir. Gedachten (vṛtti) zoals 'ik ben Absoluut' (aham brahmāsmi) 

worden gegeven door de Advaita traditie. Deze gedachten leiden tot perceptie 

van de werkelijkheid in plaats van de illusoire dualiteit of veelvoudigheid.  

Toch lossen ook deze gedachten (vṛtti), die eveneens reflecties van bewustzijn 

zijn, op in dit  proces, waarbij enkel het zelfverlichtende bewustzijn overblijft, 

dat van nature bestaan, bewustzijn en oneindig geluk (sat-cit-ānanda) is.  

 

3   Hart/Geest (citta)
12,36

  

 

De tekst pleit voor overgave van het hart of de geest (citta). 'Men dient de geest 

(citta) als één enkel offer op te dragen aan het vuur van zijn eigen licht: het Zelf 

(ātman)'12. Er volgt een woordspeling om identificatie met de geest, die wordt 

bevrijd, te beschrijven: 'Bewustzijn (cit) wordt gekend wanneer de geest (citta) 
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zijn 'ta'-uitgang verliest. De lettergreep 'ta' wijst op de onjuiste toekenning van 

iets aan een object, zoals de rode kleur van een hibiscusbloem schijnbaar aan 

een helder kristal wordt toegekend'36. 

 

4  Kennis (jñāna) en gerealiseerde Kennis (vijñāna)
2,4,5,7,14,21,28,30-48 (incl),52

  

 

De Eeuwige Weg gaat uitgebreid in op dit thema. De eerste verzen van de tekst 

benoemen 'Kennis' (jñāna) als praktisch synoniem met het Zelf: 'ik ben die 

ultieme Kennis (jñāna), die onmetelijk is, enkel en één'4. 

Vervolgens introduceert de tekst de term 'gerealiseerde Kennis' (vijñāna), en 

spreekt aanlokkelijk over 'baden in de wateren van het juiste begrip'7.  

De werkelijkheid wordt gezien wanneer de handeling van meditatie en het 

object van meditatie volledig zijn vervangen door Kennis (jñāna)14.  

Kennis (jñāna) wordt gelijkgesteld met opperste gelukzaligheid (ānanda)2l, en 

door de eigen ervaring schijnt de kennis (vijñāna) van de Upaniṣads naar buiten28. 

Het is in lijn met uitspraken zoals deze dat 'vijñāna' wordt vertaald als praktische, 

ware of 'gerealiseerde' kennis, waarbij het voorvoegsel 'vi' expansie of praktische 

realisatie aangeeft.  

De tekst vervolgt echter met het veel diepgaander verkennen van deze twee 

termen, 'Kennis' (jñāna) en 'gerealiseerde Kennis' (vijñāna).  

Als 'gerealiseerde Kennis' (vijñāna) praktisch is, wordt er niet gesuggereerd dat 

'Kennis' (jñāna) onpraktisch is, want 'de ene zuivere Kennis (jñāna) schijnt 

onder alle omstandigheden'30. Misschien zouden we kunnen zeggen dat tegen de 

tijd dat Kennis (jñāna) zichzelf laat zien, het 'gerealiseerde Kennis' (vijñāna) 

kan worden genoemd, vooral als Kennis (jñāna) de getuige is3l.  

De transcendente aard van Kennis (jñāna) wordt benadrukt door de verklaring: 

'Wanneer het kenobject wordt losgelaten, dan blijft alleen Kennis (jñāna) over'37. 

Ons wordt dan verteld dat 'gerealiseerde Kennis' (vijñāna) de 'hoogste staat is'38.  
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Nu volgen een aantal verzen waarin zowel 'Kennis' (jñāna) als 'gerealiseerde' 

Kennis' (vijñāna) verschijnen.  

'Kennis (jñāna) is het gewaarzijn (bhāna) van de ziener en het geziene en 

gerealiseerde Kennis (vijñāna) is de afwezigheid van het geziene.'42  

Dit komt overeen met de bewering dat 'Kennis' (jñāna) de ervaring zou zijn van 

zowel het waargenomene (ksetra) en de waarnemer (ksetrajñāna).  

Wanneer de kenner van het veld en het Allerhoogste Zelf één zijn43, is er ware 

Kennis. Verdere verduidelijking wordt gegeven. 'Kennis die indirect verkregen 

wordt via de geschriften heet 'jñāna'. Het directe gewaarzijn van het Zelf heet 

'vijñāna'.'44 

 

Vervolgens worden de twee termen gezien in de context van de grote uitspraak: 

'Jij bent Dat' (tat tvam asi) (Chāndogya Upaniṣad 6.8.7), waar ons wordt verteld 

'Kennis (jñāna) wordt gevonden in de betekenis van 'jij' (tvam) en gerealiseerde 

Kennis (vijñāna), in het woord 'Dat' (tat)'.45 Deze interpretatie komt overeen met 

de etymologie van het Sanskrietwoord voor 'Jij' (tvam), dat specificatie aangeeft, 

en 'Dat' (tat), wat wijst op uitbreiding. Op dezelfde manier, als in vers 44, leiden 

de specifieke zinnen van de geschriften tot 'Kennis' (jñāna), terwijl het directe 

gewaarzijn van 'gerealiseerde Kennis' (vijñāna), universeel is, waarin het 

geziene afwezig is42.  

De tekst verwijst dan naar de samenstelling 'jñānavijñāna ' die ook voorkomt in 

de Bhagavad Gītā 6.8. De Eeuwige Weg zegt dat deze samenstelling het besef 

aangeeft dat 'Jij' (tvam) en 'Dat' (tat) identiek zijn45.  

Een belangrijk onderscheid tussen deze twee termen wordt dan naar voren 

gebracht. 'Kennis (jñāna) komt voort uit het denken (vṛtti). Enkel gerealiseerde 

Kennis (vijñāna) is zuivere Kennis.'47  In het licht van vers 44, waarin werd 

gezegd dat Kennis (jñāna) via de geschriften wordt ontvangen, is dit 

begrijpelijk. De 'gedachte' (vṛtti) waarnaar hier wordt verwezen, is 

waarschijnlijk één van de grote uitspraken van de Upaniṣads.  
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Het laatste woord over deze twee termen is: 'Overgave aan dat altijd aanwezige 

Absolute dient zowel Kennis als gerealiseerde Kennis te behelzen'.48  

 

5  Onwetendheid (ajñāna)
5,23,38,39

  

 

De term 'onwetendheid' (ajñāna), wordt gebruikt in vergelijking met 'kennis' 

(jñāna). De Eeuwige Weg stelt dat 'dit spel van kennis (jñāna) en onwetendheid 

(ajñāna) voortkomt uit Kennis en tot rust komt in Kennis. Wanneer kennis en 

onwetendheid zijn opgegeven, resteert enkel Kennis'5. De tekst zegt dat 

'onwetendheid' (ajñāna) een vergissing is, en dat deze illusoire wereld (māyā) 

onwetendheid is (ajñāna)'38,39. 

 

6  Illusie (māyā)
23,39

  

 

De Eeuwige Weg stelt dat illusie (māyā) het causale lichaam van het universum 

is, en hetzelfde is als onwetendheid (ajñāna)23. De tekst herhaalt dit en zegt dat 

de 'illusoire wereld' (māyā) 'onjuiste kennis' genoemd wordt39.  

 

7  Individuele ziel (jīva) en de Heer (Īśvara)
25,26,39 

 

 

De tekst onderzoekt opvattingen over de individuele ziel (jīva) en de Heer 

(īśvara)25. De volgelingen van de Upaniṣads, zo wordt gezegd, zien dat er 

eenheid is tussen het individu en de Heer25. Dit komt omdat ze beide worden 

gezien als bewustzijn26. Het is alleen in de dualistische opvattingen van Nyāya 

(logica) en Sāṅkhya Yoga dat geloof wordt gehecht aan de individuele ziel en de 

Heer. ln Nyāya worden de individuele ziel en de Heer gezien als werkelijk 

afzonderlijke entiteiten. In Sāṅkhya Yoga worden de individuele ziel en de Heer 

gezien als afzonderlijke entiteiten, maar beide van de aard van bewustzijn25.  

De tekst beschrijft de Heer (īśvara) als de illusionist (māyin)39.  
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8  Meditatie (dhyāna)
8,9,10,14

  

 

Meditatie (dhyāna) wordt niet openlijk besproken in de teksten van Onderricht 

in de Werkelijkheid en Zelfonthulling. De Eeuwige Weg behandelt dit onderwerp 

echter wel. De tekst spreekt van het beheersen van de in- en uitademing als 

voorbereiding op meditatie (dhyāna)8. Er is dan sprake van een pauze, waarin de 

geest vrij van wensen is9. Vervolgens stelt de tekst dat er altijd een mantra 

resoneert in het lichaam van levende wezens10; en ten slotte definieert het de 

ware meditatie (dhyāna) als reflectie (anucintana) op het Absolute (brahman), 

dat wordt vervangen door Kennis (jñāna)14.  

 

9  Reflectie (anucintana)
14,17,18,19

  

 

De Eeuwige Weg richt zich, zoals de titel suggereert, op de 'reis' naar de 

realisatie van Zelf. Reflectie op teksten van de Upaniṣads is van het grootste 

belang. 'Men dient de woorden van de Upaniṣads (vedānta) te horen en hierop 

met rede te reflecteren, en zich door voortdurende oefening (abhyasana) ermee 

te verbinden'17. 'Omdat de woorden (śabda) van de Upaniṣads een kracht 

bezitten die al het denken overstijgt, brengen alleen deze woorden onmiddellijk 

begrip'18. Ook, 'een leerling, die door een leraar op de hoogte wordt gebracht, 

overstijgt het woord van het Absolute (de Veda’s) ' (verwijzend naar de woorden 

van de Upaniṣads)19.  

 

10  Positieve en negatieve redenatie (anvaya en vyatireka)
4,47

  

 

Er wordt gezegd dat de ultieme kennis wordt ontdekt door positieve en 

negatieve redenatie (anvaya en vyatireka)4,47. Met 'negatief redeneren' wordt een 

proces bedoeld van het onderscheiden van het Zelf van wat er ten onrechte aan 
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toegekend wordt en met 'positief redeneren' wordt een proces bedoeld van het 

besef dat het eigen Zelf alles is.  

 

11   De eigenschappen van de natuur (guṇa), te weten: zijn (sattva), 

activiteit (rajas) en  passiviteit (tamas)
29,49,51

  

 

Er wordt gesteld dat 'gebondenheid en vrijheid verschijnen ten gevolge van de 

kwaliteiten die voortkomen uit de natuur'29. 'Diegene die ervaart' wordt 

gekenmerkt door 'zijn' (sattva); 'het middel om te ervaren', door 'activiteit' 

(rajas); en 'dat wat wordt ervaren', door 'passiviteit' (tamas)49. 'Iemand met 

kennis weet "De eigenschappen van de natuur voeren handelingen uit. Ik ben 

niet degene die handelt" '51.  

 

12   De levensfasen (āśrama), namelijk student (brahmacārin), huishouder 

(gṛhastha), gepensioneerde (vānaprastha) en verzaker (sannyāsin)
50-53incl

  

 

De tekst beschrijft systematisch de vier levensfasen waarnaar gewoonlijk wordt 

verwezen binnen de Sanskrietliteratuur. Elk van de vier fasen wordt beschreven 

als een manier tot bevrijding. De student (brahmacārin) weet dat alles 

Absoluut50 is, de huishouder (gṛhastha) weet 'ik ben niet de doener'51, de 

gepensioneerde (vānaprastha) beoefent de discipline van Kennis52 en de 

verzaker (sannyāsin) heeft vastgesteld 'ik ben niet het lichaam. Ik ben het Zelf'53.  

Samengevat: De Eeuwige Weg geeft een manier, methode of systeem om 

absoluut eeuwig Zijn te realiseren. Een goed begrip van de hierboven uitgelichte 

termen onthult sat-cit-ānanda, Zijn, Bewustzijn of Kennis, en Oneindig Geluk. 
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TOELICHTING  OP  DE  PAGINA-INDELING 

 

Om de Sanskriettekst beter te helpen begrijpen, is de pagina-indeling voor elk 

vers is als volgt:  

1. Nederlandse vertaling van het vers. 

2. Vers in het Sanskriet, geschreven in Devanāgari schrift.  

3. Transliteratie van het vers met behoud van de effecten van sandhi tussen 

woorden, teneinde de uitspraak te vergemakkelijken.  

4. De woord voor woord opsplitsing van het Sanskrit, waarbij de 

samenstellingen als één geheel zijn behouden. 

5. Vervolgens wordt van elk tekstfragment en voor elk woord aangegeven 

hoe het is opgebouwd; van welke wortel (dhātu=√ ) deze afkomstig is en 

wat de betekenis ervan is. Kennis van de Sanskrit naamvalsuitgangen 

wordt als bekend verondersteld. Van zelfstandige naamwoorden wordt de 

stamvorm (prātipadika) vermeld, zoals aangegeven in het Monier Monier 

Williams Sanskrit-Engels woordenboek (MW). 

Samenstellingen (samāsa’s) worden gesplitst weergegeven. 
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Een buiging voor de grenzeloze en allesdoordringende (viṣṇu)1, 
geworteld in bewustzijn, kennis en onbegrensd geluk, de oorzaak 
van het ontkiemen van het universum, eeuwig bloeiend en 
volmaakt. 
 

siCcd|nNdkNd|y jgdõ\kurhetve     « 
sac-cid-ānanda-kandāya jagad-aṅkura-hetave 
die geworteld is in bewustzijn,        
kennis en geluk 

de oorzaak van het ontkiemen van 
het universum 

      

sd|eidt|y    pU~R|y   nm|e ånNt|y     ivW~ve »1» 
sadoditāya   pūrṇāya namo ’nantāya viṣṇave      (1) 
altijd bloeiend volledig buiging voor de oneindige Viṣṇu 
             
 
siCcd|nNdkNd|y saccidānandakandāya   sat-cit-ānanda-kanda  geworteld 

in bewustzijn, kennis en gelukzaligheid;   sat   zijnde, 
bestaande (1134/2);   √as    zijn, bestaan, leven (117/1);   
cit     bewustzijn, zuiver denken, intellect (395/3);   √cit 
waarnemen, de aandacht richten op (395/2);     ānanda 
gelukzaligheid (139/3);   ā-√nand     zich verheugen, 
verrukt zijn (139/3);   ā   bij, naar, dichtbij; maakt de 
handeling volledig (126/1);   √nand   genieten, verheugen, 
tevreden zijn (526/2);   kanda    wortel, kluit (249/2)   

jgdõ\kurhetve    jagadaṅkurahetave    jagat-aṅkura-hetu    oorzaak van het 
ontkiemen van het universum;   jagat   dat wat beweegt, 
wereld, universum (408/1);   √gam   gaan, bewegen 
(346/3);    aṅkura kiem, spriet (7/2);   √aṅk   gekromd 
bewegen, markeren, stempelen (7/1);   hetu   oorzaak, 
motief, impuls (1303/3)  

sd|   sadā   altijd, immer (1139/2)       

                                                 
1 Dit vers verwijst naar het beeld van Viṣṇu rustend op de slang Ananta, letterlijk 'het 
grenzeloze'. In dit beeld drijft Ananta op de oceaan van gelukzaligheid en ontspruit het 
universum uit Viṣṇu’s navel. Viṣṇu betekent letterlijk 'het bewustzijn dat alles doordringt', 
afgeleid van de Sanskriet woordstam viś, 'binnenkomen'. Ook wordt wel beweerd dat Viṣṇu is 
afgeleid van de woordstam viṣ, 'actief zijn, werken, uitvoeren'. 
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¨idt uditāya,  udita   opgekomen, gegroeid, hoog verheven 
(186/1);   ut-√i   naartoe gaan, oprijzen (185/3);   ut   
omhoog, opwaarts (183/1);   √i   gaan, lopen, bereiken 
(163/3) 

pU~R|y pūrṇāya,  pūrṇa   gevuld, vol, compleet (642/1);   √pṝ    
vullen, opblazen, voeden (648/1)   

nm|e namo,  namas   buiging, groet (528/1);   √nam   buigen, 
onderwerpen (528/1)  

anNt|y anantāya  an-anta   oneindig, eeuwig (25/1);   a/an  
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenover-
gestelde weergeeft (1/1);     anta    einde, grens (42/3);  
√ant/and   binden (42/3) 

ivW~ve    viṣṇave   Viṣṇu (999/1);   √viṣ   actief zijn, werken, 
uitvoeren (995/2)  
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Ik zal de eeuwige weg (sadācāra)2 onderwijzen, welke zuiver 
is en voorspoed brengt, welke geplaveid is met leerstellingen 
van alle upaniṣads, opdat zij die zoeken naar éénwording, 
hogere kennis (jñāna)3 verkrijgen. 
  

svRved|Ntisfi|NtEr\ g/i†t, inmRl, izvm\ « 
sarva-vedānta-siddhāntair grathitaṃ   nirmalaṃ śivam, 

met de leer van alle upaniṣads geplaveid zuiver gunstig 
 

sd|c|r, fvXy|im yoign|, D|nimfiye  »2» 
sad-ācāraṃ pravakṣyāmi yogināṃ jñāna-siddhaye   (2) 

de eeuwige weg ik zal onderwijzen van zoekers naar 
eenwording 

voor het bereiken  
van hogere kennis 

 
 
svRved|Ntisfi|NtE: sarvavedāntasiddhāntaiḥ   sarva-vedānta-siddhānta    wat 

alle upaniṣads concluderen;    sarva   alle, gehele (1184/3);               
vedānta   lett. aan het einde van de Veda’s, de Upaniṣad’s 
(1017/1);   veda   kennis, ware of heilige kennis, religieuze 
boeken (1015/1);   √vid   weten, kennen, leren (963/2);    
siddhānta   conclusie, doel, leerstelling (1216/1);   √sidh   
bevelen, gebieden, goed aflopen (1215/1) 

g/i†tm\ grathitam,  grathita    samengebonden, verhard (370/3);    
√grath   samenbinden, ordenen (370/3)                    

inmRlm\ nirmalam , nirmala   vlekkeloos, zuiver, helder (541/3)                 

izvm\ śivam,  śiva   gunstig, voorspoedig, veel belovend (1074/1)    

                                                 
2 Zie de introductie voor een uitgebreidere uitleg van dit samengestelde woord sadācāram , 
dat in de titel van dit werk voorkomt. 
3 Waar het Sanskritwoord voor kennis (jñāna) verwijst naar de non-duale ware kennis, die 
synoniem is met absoluut bewustzijn, wordt een hoofdletter gebruikt in deze vertaling.   Dit 
gebruik van het woord is in overeenstemming met de grote uitspraak 'Kennis is Absoluut' 
(prajñānam brahma) (Aitareya Upaniṣad 3.3). Zie de introductie voor een uitgebreidere 
uitleg van het woord jñānā. 
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sd|c|rm\ sadācāram  sadā-ācāra   eeuwige weg;   sadā   eeuwig, 
voortdurend (1139/2);     ācāra  manier van doen, regel 
traditie (131/3);   ā-√car   naderen, voortgaan, uitoefenen, 
(131/2);   ā   bij, naar, dichtbij: maakt de handeling 
volledig (126/1);   √car   gaan, bewegen, lopen (389/1)  

fvXy|im pravakṣyāmi   ik zal onderwijzen;    pra-√vac   
verkondigen, prijzen, onderwijzen, uitleggen (690/1);    
pra   voor, voort (652/2);   √vac   spreken, zeggen, 
verklaren (912/1)                

yoign|m\ yoginām, yogin    asceet, vereerder, zoeker naar 
eenwording (857/3);   √yuj   concentreren, geabsorbeerd in 
meditatie (853/2)                           

D|nisfiye jñānasiddhaye  jñāna-siddhi     het bereiken van hogere 
kennis;    jñāna   kennis (426/1);   √jñā    kennen, 
waarnemen, onderzoeken (425/2);   siddhi   succes, het 
bereiken of verkrijgen (1216/2);   √sidh   bereiken, slagen 
(1215/1)  
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Bij dageraad herinner ik mij die sublieme straling van de 
goddelijke zon die mijn zelf is. Moge dat zelf onze meditaties 
op de vreugde van het bewustzijn (cit)4 krachtgeven. 
 

p/|t;    Smr|im devSy sivtu∆RgR    a|Tmn; « 
prātaḥ smarāmi  devasya      savitur bharga ātmanaḥ, 
bij dageraad ik herinner me van de 

goddelijke 
van de zon   
straling 

van mijn zelf 

 

vrê y, ti&y|e    y|e   niÛd|nNde   p/c|edy|t\ »3» 

vareṇyaṃ tad dhiyo yo naś cid-ānande pracodayāt     (3) 
voortreffelijk die meditaties die onze vreugde 

van bewustzijn 
moge hij kracht geven 

            
 
p/|t; prātaḥ   bij dageraad (706/2)  

Smr|im smarāmi   ik herinner me;   √smṛ   herinneren, denken aan 
(1271/3)  

devSy devasya,  deva    god(delijk) (492/2);   √div  werpen, 
dobbelen, prijzen  (478/2)  

Sivtu; savituḥ,  savitṛ   zon, schepper  (1190/2);   √sū   in 
beweging brengen, aandringen, geven (1239/3)  

∆gR;   bhargaḥ,  bhargas   straling, glans, naam voor Brahmā 
(748/2);   √bhṛj    bakken, schroeien, verzengen (765/3)   

a|Tmn;    ātmanaḥ,  ātman   individuele zelf, ziel (135/1);   √at   
rennen, voortdurend lopen (12/1) 

vrê ym\ vareṇyam,  vareṇya    wenselijk, uitstekend, eerbied-
waardig, voortreffelijk (923/1);     √vṛ    kiezen  (1007/3) 

td\  tad   dat (434/1)  

                                                 
4 Dit vers haalt inspiratie uit twee bronnen. De eerste bron is een hymne die wordt toegeschreven 
aan Śaṅkara en begint met de woorden ‘prātaḥ smarāmi’ , waarin de herinnering aan het zelf 
wordt geprezen. De tweede bron is de Gāyatrī mantra (Ṛg Veda 3.62.10), dat een beroep doet op 
het licht van kennis. 
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i∂y: dhiyaḥ,  dhī   meditatie, reflectie (516/3);   √dhī  
waarnemen, denken, wensen (516/3)  

y|e   yaḥ   van  yad   wie, welke, wat (844/2) 

n: naḥ   van ons;    van  asmad   ik, wij (123/2) 

icd|nNde    cidānande  cit-ānanda;   cit    bewustzijn, intellect (395/3); 
√cit    waarnemen, de aandacht richten op (395/2);    
ānanda geluk, vreugde (139/3);   ā-√nand    zich 
verheugen, genieten (139/3);    ā    bij, naar, dichtbij: 
maakt de handeling volledig (126/1);   √nand   genieten, 
zich verheugen, tevreden zijn (526/2)  

p/c|edy|t\ pracodayāt   moge hij kracht geven;   pra-√cud   in 
beweging zetten, inspireren (657/3);   pra   voor, voort  
(652/2);   √cud    aandrijven, vragen (400/1) 
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Ik ben die ultieme Kennis, die onmetelijk is, enkel één, die 
onthuld wordt door eliminerende en opbouwende redenatie 
(anvayavyatireka)5 met betrekking tot waken, droom en diepe 
slaap. 
  

aNvyVyitrek|ıy|, J||g/TSvpÑsuwuiPtwu « 
anvaya-vyatirekābhyāṃ jāgrat-svapna-suṣuptiṣu, 

door eliminerende en 
opbouwende redenatie 

met betrekking tot waken, droom en diepe slaap 

 

ydek, kevl, D|n, tdev|iSm pr,  bÅht\ »4» 
yad ekaṃ kevalaṃ jñānaṃ tad eva asmi paraṃ bṛhat      (4) 

welke één  alleen kennis die waarlijk ik ben ultieme  onmetelijk 
 
 
aNvyVyitrek|ıy|m\ anvayavyatirekābhyām   anvaya-vyatireka   eliminerende 

en opbouwende redenatie (46/2);   anvaya   logische 
verbinding van oorzaak en gevolg (46/1);    anu   achter, 
langs, langszij (31/1);   √i   gaan, lopen, bereiken (163/3);   
vyatireka    onderscheid, uitsluiting, logische onderbreking 
(1030/2);   vy-ati-√ric   voorbijgaan, verschillen van 
(1030/2);   vi  onderscheidend, apart (949/3);   ati   zeer, te 
(12/2);   √ric   leegmaken, evacueren, opgeven (880/2)  

J||g/TSvpÑsuwuiPtwu jāgratsvapnasuṣuptiṣu   jāgrat-svapna-suṣupti   waken, 
droom en diepe slaap;   jāgrat   wakker zijnde, waken 
(417/1);    √ jāgṛ   waakzaam zijn, ontwaken (417/1);   
svapna  slaperig zijnde, droom (1280/3);  √svap   slapen, 
liggen, (1280/2);   suṣupti   diepe slaap (1237/3);    √svap   
slapen, liggen, (1280/2)          

yd\ yad    wie, welke, wat (844/2)                   

ékm\ ekam,  eka   één (227/3)                   

kevlm\ kevalam,  kevala   alleen, slechts, zonder anderen (309/3)               

                                                 
5 Vyatireka, eliminerend redeneren, is een proces waarbij het zelf wordt onderscheiden van de 
eigenschappen van de staten van waken, dromen en diepe slaap, die er ten onrechte aan toe 
worden gekend. Anvaya, opbouwend redeneren, is een proces van besef dat iemands zelf alles 
is dat in deze staten verschijnt. 
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D|nm\ jñānam,  jñāna   kennis (426/1);  √jñā   kennen, 
waarnemen, onderzoeken (425/2)                      

td\ tad    dat (434/1)               

év eva   waarlijk, inderdaad, alleen, slechts; benadrukt het 
voorafgaande woord (232/2)               

aiSm asmi   ik ben;   √as  zijn, bestaan, leven (117/2)            

prm\ param,  para   hoogste, ultieme (586/1);   √pṛ  leveren, 
beschermen, redden (645/1)  

bÅht\ bṛhat   onmetelijk, groots, massief (735/3);    √bṛh/bṛṇh   
dik zijn, groeien, toenemen (735/3)  
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Dit spel van kennis (jñāna)6 en onwetendheid komt op uit 
Kennis en komt tot rust in Kennis. Als kennis en onwetendheid 
zijn opgegeven resteert enkel Kennis. 
 

D|n|D|nivl|so åy, D|n|JD|ne c Z||Myite « 
jñāna-ajñāna-vilāso     ’yaṃ jñānāj-jñāne ca śāmyati 
spel van kennis en 
onwetendheid 

dit van Kennis in  
Kennis 

en komt tot rust 

 

D|n|D|ne pirTyJy D|nmev|viZ|Wyte   »5» 
jñāna-ajñāne            parityajya jñānam  eva  avaśiṣyate   (5) 
kennis en onwetendheid verlaten hebbend Kennis  enkel  resteert 
 
 

D|n|D|nivl|s; jñānājñanavilāsaḥ    jñāna-ajñana-vilāsa     het spel van 
kennis en onwetendheid;   jñāna   kennis (426/1);   ajñāna  
onwetendheid;   a    voorvoegsel dat ontkenning inhoudt 
of het tegenovergestelde weergeeft (1/1);    √jñā    kennen, 
waarnemen, onderzoeken (425/2);    vilāsa   manifestatie, 
spel (985/1);   vi-√las   stralen, verschijnen (985/1);    vi 
weg van, zonder, tegenover (949/3);    √las    schijnen, 
stralen, klinken (899/1) 

aym\ ayam    dit;    van idam   (165/2) 

D|n|t\ jñānāt   vanuit kennis  

D|ne jñāne   in kennis  

c   ca    en, ook (380/1)    

Z||Myite śāmyati    komt tot rust;   √śam    uitputten, bereiden, 
vernietigen (1053/3) 

D|n|D|ne jñānājñāne   jñāna-ajñāna   kennis en onwetendheid  

                                                 
6 Dit gebruik van het Sanskrit woord voor kennis (jñāna) verwijst naar de lagere kennis in de 
wereld van dualiteit en menselijke ervaring. Dit soort kennis kan worden gesteld tegenover 
onwetendheid (ajñāna). 
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pirTyJy parityajya    verlaten hebbend (595/2);    pari-√tyaj   
verlaten, opgeven, de geest geven (595/2);   pari 
rond(om), volledig (591/2);   √tyaj    verlaten, laten gaan, 
overgeven (456/3) 

D|nm\ jñānam   ware kennis (426/1) 

év   eva   waarlijk, werkelijk (232/2)  

aviZ|Wyte avaśiṣyate   blijft over, resteert;   ava-√śiṣ    resteren, 
(over)blijven (104/2);    ava   uit, weg, neer (96/1);         
√śiṣ   vertrekken, achterlaten (1076/3)   
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Het lichaam is totaal onzuiver, en dat wat is belichaamd 
(dehin)7, is absoluut zuiver. Er wordt gezegd dat de Kennis 
‘ongehecht (asaṅga)8 ben ik’ waarlijk zuiver is. 
  

aTyNtmilno deho dehI C||TyNtinmRl:  « 
atyanta-malino deho dehī cātyanta-nirmalaḥ 

volledig onzuiver lichaam wat een lichaam heeft en, volledig zuiver 
 

as‹o åhimit D|Tv| zOcmetTfcxte   »6» 
asaṅgo ’ham iti jñātvā śaucam   etat    pracakṣate  (6) 

onthecht  ben ik aldus gekend hebbend  zuiverheid   dit   ze zeggen 
 
 
aTyNtmiln: atyantamalinaḥ   atyanta-malina  volledig onzuiver;      

aty-anta    grenzeloos, absoluut, bijzonder (16/3);    ati    
extreem, erg (12/2);    anta   eind, grens, begrenzing 
(42/3);    √ant/and    binden (42/3 - 44/3);    malina    vuil, 
onzuiver (792/2)        

deho dehaḥ,  deha   lichaam (496/3);   √dih   zalven, smeren, 
bedekken (480/2)                

dehI dehī,  dehin   een lichaam hebbend, de belichaamde ziel  
(497/1);   √dih   zalven, smeren, bedekken (480/2)              

c ca    en (380/1)               

                                                 
7 Zie Bhagavad Gītā 2.13: 'Net zoals het belichaamde Zelf door kindertijd, jeugd en 
ouderdom heengaat, zo gaat het tenslotte naar een ander lichaam. De wijze laat zich hierdoor 
niet misleiden.' 
8 Zie het Kroonjuweel van Wijsheid (Vivekacūḍāmaṇi) 489: 'Ik ben niet gehecht, ik ben vrij 
van het fysieke lichaam, ik ben vrij van het subtiele lichaam en ben onvergankelijk. Ik ben 
onbewogen, ik ben oneindig, ik ben puur en eeuwig. ' 
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aTyNtinmRl: atyantanirmalaḥ    aty-anta-nir-mala    absoluut zuiver;     
atyanta   aty-anta    grenzeloos, absoluut, bijzonder (16/3);    
ati    extreem, erg (12/2);    anta   eind, grens, begrenzing 
(42/3);    √ant/and    binden (42/3 - 44/3);    nirmala    
smetteloos, zuiver (541/3);    nir   uit, weg van, zonder 
(543/2);     mala    stof, smerig, onzuiver (792/1);     √mal   
houden, bezitten (792/1-3)    

as‹; asaṅgaḥ   a-saṅga   ongehecht, niet gebonden (118/1);         
a    voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het 
tegenovergestelde weergeeft (1/1);    saṅga   vastkleving, 
aanraking (1132/3);     √sañj/saj   gaan, bewegen, 
vastplakken, kleven (1132/3)            

ahm\ aham  ik (124/2);  van  asmad (123/2)                      

îit iti   “…..”, verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is, zo, 
aldus, op deze wijze (165/1)                 

D|Tv| jñātvā   gekend hebbend;   √jñā    kennen, weten, ervaren 
(425/2)                        

zOcm\ śaucam,  śauca    zuiver, zuiverheid integriteit (1092/3);   
√suc   schijnen, gloeien, branden (1081/1)                

étt\ etat    dit;   van  etad   dit (231/2)              

fcxte pracakṣate   zij verklaren, vertellen;   pra-√cakṣ  vertellen, 
verklaren (656/3);     pra   voor, voort, vooruit (652/2);    
√cakṣ    verschijnen, vertellen, informeren (381/3)       
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In de oceaan van onbegrensde vreugde (ānanda)9 speelt mijn 
geest altijd als een vis10, die een gezuiverde geest heeft, die 
schoon gewassen is door de wateren van het juiste begrip.   
 

mNmn|e   mInviªTy, FIœTy|nNdv|ir∂|E « 
man-mano    mīnavan        nityam krīḍaty   ānanda-vāridhau, 
mijn geest als een vis     altijd speelt    van geluk  in de oceaan 
     
            

susÑ|tSten    pUt|Tm| sMyiGvD|nv|irˆ||   »7» 
susnātas      tena pūtātmā samyag-vijñāna-vāriṇā         (7) 
schoon 
gewassen  

door 
die 

geest die gezuiverd is      juist   van begrip  door water 

 
 
mNmn:  manmanaḥ   mat-manas   mijn geest;    mat   van asmad  

ik, wij (123/2);   manas    geest, begripsvermogen (783/3); 
√man    denken, geloven verbeelden (783/1)  

mInvt\ mīnavat   als een vis;    mīna    vis (818/3) 

inTym\   nityam   altijd, constant (547/2) 

FIœit krīḍati    speelt;   √krīḍ    spelen, zich amuseren  (321/2) 

a|nNdv|ir∂|E   ānandavāridhau   ānanda-vāridhi    oceaan van geluk;  
ānanda    geluk, onbegrensde vreugde (139/3);    ā-√nand 
zich verheugen, verrukt zijn (139/3);    ā    bij, naar, 
dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1);   √nand 
genieten, verheugen, tevreden zijn (526/2);    vāridhi 
oceaan, zee (943/2) 

susÑ|t;    susnātaḥ   su-snāta   goed gezuiverd door baden (1239/1);   
su   goed, excellent (1219/3);   snāta   gewassen, 
gezuiverd;    √snā   baden, wassen (1266/3) 

                                                 
9 Van Viṣṇu wordt gezegd dat hij uitrust op de slang Ananta, die zelf uitrust op de oceaan van 
oneindige vreugde. Zie voetnoot 1. 
10 Er wordt gezegd dat de eerste incarnatie van Viṣṇu een vis was die de mensen van een 
zondvloed heeft gered. 
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ten    tena  door dat;   van  tad   dat, die (434/1) 
 

pUt|Tm| pūtātmā   pūta-ātman   die een zuivere geest heeft (641/1); 
pūta   zuiver, helder (640/3);   √pū   schoonmaken, 
zuiveren (640/3);    ātmān   zelf (135/1);   √at  
voortdurend gaan (12/1)   

sMykivD|nv|irˆ|| samyakvijñānavāriṇā   samyak-vijñāna-vārin   door water 
van het juiste begrip;   samyak  verbonden, juist, compleet 
(1181/2);    vijñāna   intelligentie, onderscheidings-
vermogen, begrip (961/2);   vi-√jñā     onderscheiden, 
begrijpen, kennen (961/1);   vi   weg van, zonder (949/3);  
√jñā    kennen, waarnemen, onderzoeken (425/2);   vārin 
water (943/1);   √vṛ   bedekken, verbergen, omringen 
(1013/2) 
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Wanneer men nu de geest op het onbegrensde gevestigd heeft, 
alsof men een kruik onderdompelt in de zee, zou men 
onzuiverheid uit het geheugen moeten bannen, door de in- en 
uitademing (prāṇāpāna)11 te beheersen. 
  

a†|©mwR~, kuy|RTf|~|p|ninro∂t: « 
atha  agha-marṣaṇaṃ kuryāt   prāṇa-apāna-nirodhataḥ 

nu van onzuiverheid 
vergeten 

men zou moeten ingaande uitgaande ademhaling 
beheersing 

 

mn:  pU~Re sm|∂|y mGnkuM∫o y†|~Rve  »8» 
manaḥ pūrṇe samādhāya magna-kumbho yathā  arṇave   (8) 

de geest in de 
volheid 

vestigend een ondergedompelde 
kruik 

alsof   in de zee 

 
 
a† atha   nu, dan, bovendien (17/3)             

a©mwR~m\ aghamarṣaṇam   agha-marṣaṇa   uit het geheugen bannen 
van onzuiverheid (6/3);      agha   slecht, gevaarlijk, zonde, 
onzuiverheid (6/3);    √agh   verkeerd doen, zondigen 
(6/1);    marṣaṇam   verdragen, vergeven (792/1);     √mṛṣ   
vergeten, negeren, vergeven (831/1)         

kuy|Rt\ kuryāt    men zou moeten doen;   √kṛ  doen, maken (300/3)                 

                                                 
11 Zie Bhagavad Gītā  5.27 en 28: ' Door alle verbindingen met uiterlijke dingen te verbreken 
en door de blik tussen de wenkbrauwen te richten en gelijkmatig door de neus adem te halen, 
door de zintuigen, geest en intellect te beheersen, met bevrijding als het uiteindelijke doel, vrij 
van begeerte, angst en woede wordt de wijze die altijd in deze staat blijft, werkelijk bevrijd.' 
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f|~|p|ninro∂t: prāṇāpānanirodhataḥ    prāṇa-apāna-nirodhata     
het beheersen van in- en uitademing;    prāṇa  levensadem, 
energie, kracht (705/1);    pra-√aṇ  ademhalen (705/1);    
pra   voor, voort (652/2);    √aṇ   ademhalen, leven (11/3);   
apāna   naar buitengaande adem (54/2);    apa   weg van, 
terug (47/3);   √an   ademhalen, leven (24/1);    nirodhata    
beheersing, onderdrukking (554/1);     ni-√rudh   
terughouden, beperken, onderdrukken (553/3);    ni    neer, 
terug (538/3);   √rudh   ontspruiten, groeien, stoppen, 
tegenhouden, belegeren (884/1)   

mn: manaḥ,  manas   geest, geestelijke vermogens (783/3);  
√man   denken, geloven, verbeelden (783/1)                  

pU~Re pūrṇe,  pūrṇa   gevuld, vol, compleet (642/1);   √pṝ    
vullen, opblazen, voeden (648/1)                    

sm|∂|y samādhāya   sam-ā-dhāya    gevestigd hebbend;      
sam-ā-√dhā    plaatsen, samenvoegen, vestigen (1159/3);    
sam   met, samen met (1152/1);    ā   bij, naar, dichtbij; 
maakt de handeling volledig (126/1);     √dhā    plaatsen, 
geven, scheppen (513/2)                  

mGnkuM∫; magnakumbhaḥ    magna-kumbha    ondergedompelde 
kruik;    magna   ondergedompeld (773/2);   √majj   zinken, 
naar de hel gaan, vergaan (773/2);     kumbha    pot, kruik, 
urn (293/1);    √kumbh/kumb   bedekken (292/3)               

y†| yathā      zoals (841/2);                    

a~Rve arṇave,  arṇava     vloed, golf, oceaan (90/2)                   
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Daar, in de overgang (saṃdhi)12 van beweging naar inactiviteit 
is de geest vrij van wensen. Hij die deze overgang beheerst is 
zonder twijfel bevrijd. 
  

lyivxepy|e; s,∂|E mnSt}| inr|imwm\ « 
laya-vikṣepayoḥ saṃdhau manas    tatra   nirāmiṣam 

van beweging naar inactiviteit in de pauze de geest   daar vrij van wensen 

 

s s,i∂; s|i∂t|e yen s muÉ|e n|}| s,Z|y; »9» 
sa saṃdiḥ sādhito yena sa mukto nātra saṃśayaḥ (9) 

die pauze beheerst door 
wie 

hij bevrijd niet  
hier 

twijfel  

 
 
lyivxpy|e;   layavikṣepayoḥ   laya-vikṣepa    van beweging naar 

inactiviteit;    laya   mentale inactiviteit, neerliggen 
(903/2);   √lī     kleven, gaan liggen, smelten (903/2);   
vikṣepa   beweging, opwinding, afleiding, verwarring 
(956/2);       vi-√kṣip   verspillen, vernietigen (956/2);       
vi   weg van, zonder (949/3);   √kṣip  vastmaken, gooien, 
zenden (328/3) 

s,∂|E    saṃdhau,  saṃdhi   pauze,  verbinding,  overgang 
(1144/3);   saṃ-√dhā   verbinden, combineren (1144/2);  
saṃ = sam  samen (met) (1152/2);  √dhā  plaatsen, geven, 
scheppen (513/2) 

mn; manaḥ,  manas   geest, godheid (783/3);   √man   denken, 
geloven, verbeelden (783/1)      

t}| tatra   daar, in dat geval, dan (433/2)   

                                                 
12 Het woord saṃdhi kan op verschillende manieren worden opgevat. Het is hoofdzakelijk een 
verbinding of overgang van de ene staat naar de andere. ‘Saṃdhi’ kan zich in de natuur 
bijvoorbeeld tonen als schemering en in de mens als men zonder notie van tijd, plaats e.d. is. 
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inr|imwm\ nirāmiṣam,  nirāmiṣa   vrij van wensen  (540/2);   nir   
zonder (538/3);   āmiṣa   wens, prooi, lust (147/1);   ā   bij, 
naar, dichtbij;  maakt de handeling volledig (126/1);   
√miṣ   bevochtigen, besprenkelen (818/1) 

s;    saḥ   hij, die, dat;   van   tad   hij (434/1) 

s,i∂;   saṃdhiḥ,  saṃdhi   verbinding, overgang (1144/3);        
saṃ-√dhā   verbinden, combineren, (1144/2);   saṃ = sam  
samen (met) (1152/2);   √dhā   plaatsen, geven, scheppen 
(513/2) 

s|i∂t|e sādhito,  sādhita   beheerst, bereikt  (1201/2);   √sādh 
doelgericht zijn, succes hebben, recht maken, beheersen 
(1200/3) 

yen yena   door wie;  van  yad  wie, wat (844/2) 

s;   saḥ   hij, die, dat;   van   tad   hij (434/1) 

muÉ|e   mukto,  mukta   bevrijd, vrij van (820/3);   √muc   loslaten, 
bevrijden (820/3) 

n na   niet  (523/1)    

a}| atra   hier (17/1) 

s,Z|y; saṃśayaḥ,  saṃśaya   twijfel, onzekerheid (1117/3);      
saṃ-√śī   zwak worden, twijfelen (1117/3);   saṃ = sam  
samen (met) (1152/2);   √śī   liggen, rusten, slapen 
(1077/1) 
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Altijd en overal resoneert er een mantra in het lichaam van 
levende wezens. Wanneer men weet ‘Ik ben die Hoogste Ziel’ 
(haṃsaḥ so’ham)13, dan is men bevrijd van alle gebondenheid. 
  

svR] f|i~n|, dehe  jpo ∫vit svRd|« 
sarvatra prāṇinām dehe japo bhavati sarvadā 

overal van levende 
wezens 

in het 
lichaam  

resonatie van 
een mantra 

er is altijd 

 

h,s: Soåhimit D|Tv| svRbN∂EivRmuCyte      »10» 
haṃsaḥ so’ham iti jñātvā sarva-bandhair vimucyate        (10) 

Hoogste 
Ziel 

dat Ik aldus geweten 
hebbend 

van alle banden is men bevrijd 

 
 
svR] sarvatra    overal, onder alle omstandigheden, altijd 

(1189/2)                     

f|i~n|m\ prāṇinām,  prāṇin   levend wezen (706/1);   pra-√an 
ademhalen, leven (705/1);   pra   voor, voort (652/2);    
√an   ademhalen, leven (24/1) 

dehe dehe,  deha    lichaam (496/3);   √dih  zalven, smeren, 
bedekken (480/2)               

jpo japo,  japa   het prevelen, herhalen van gebeden, passages  
uit de geschriften (412/1);    √jap   fluisteren (411/3)          

∫vit bhavati   het wordt, het is;   √bhū   worden, zijn, oprijzen, 
verkrijgen (760/1)                

svRd| sarvadā   altijd (1189/2)          

                                                 
13 Haṃsaḥ so'ham' wordt beschouwd als een universele mantra van alle levende wezens 
(prāṇin) omdat deze, naar men zegt, als een in- en uitademing klinkt (zie vers 8).  
'Haṃsa' betekent 'zwaan' of 'Opperste Geest'. De zwaan symboliseert het vermogen om het 
werkelijke van het onwerkelijke te onderscheiden, zoals een zwaan melk zou kunnen halen uit 
een mengsel van melk en water.  
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h,s: haṃsaḥ,  haṃsa    gans, zwaan, de ziel, de geest, de 
universele geest (1286/1)          

so so, saḥ   hij;  van  tad  (434/1)     

ahm\ aham   ik (124/2);  van  asmad (123/2) 

îit iti   “…..”, verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is, zo, 
aldus, op deze wijze (165/1) 

D|Tv| jñātvā    gekend hebbend, wanneer men weet;  √jñā    
kennen, weten, ervaren (425/2)               

svRbN∂E: sarvabandhaiḥ   sarva-bandha    alle gebondenheid;    
sarva   alle, gehele (1184/3);   bandha   keten, boei, 
binding (720/3);   √bandh   binden, ketenen (720/1)       

ivmuCyte vimucyate    hij wordt bevrijd;   vi-√muc   losmaken, 
vrijmaken (980/2);     vi   apart, weg van, zonder; geeft 
uitbreiding aan (949/3);   √muc   loslaten, bevrijden (820/3)    
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De eigen zintuigen zijn alleen tevreden als het eigen geluk 
gerealiseerd wordt. Dit is ware tevredenheid (pratarpaṇaṃ)14.  
Wanneer het stille intellect (manas)15 de bewegende geest 
observeert, schijnt het Zelf uit zichzelf. 
 
 

tpR̂ |, Svsů eenEv SveiNêy|ˆ||, p/tpR~m\ « 
tarpaṇaṃ         sva-sukhena eva sva-indriyāṇāṃ     pra-tarpaṇaṃ  

tevredenheid slechts door eigen 
geluk 

van de eigen 
zintuigen 

volledige 
tevredenheid 

 

 

mns| mn a|l|eKy Svym|Tm| p/k|Z|te »11» 
manasā mana ālokya svayam ātmā            prakāśate   (11) 

door de geest geest gezien hebbend door zichzelf 
het Zelf 

wordt 
zichtbaar 

 

 
 
tpR̂ |m\     tarpaṇam,  tarpana   bevrediging (440/2);   √tṛp   tevreden 

worden, verheugd zijn (453/3) 

Svsu e̊enEv svasukhena   sva-sukha    eigen gelukzaligheid;    sva 
eigen, zelf  (1275/1);   sukha   aangenaam, geluk (1220/3); 
√sukh    gelukkig maken, verheugen (1220/3) 

év eva    waarlijk, juist, inderdaad, slechts (232/2)  

SveiNêy|ˆ||m\    svendriyāṇāṃ   sva-indriya   eigen zintuig;   sva   eigen, 
zelf  (1275/1);   indriya   zintuig; behorend tot Indra 
(167/2) 

                                                 
14 Hier wordt geïmpliceerd dat wanneer het geluk van het eigen Zelf wordt gerealiseerd, de 
dorst naar zintuiglijke objecten geen probleem vormt. 
15 Manas is een zeer algemeen woord en kan op elk aspect van het innerlijk orgaan 
(antaḥkaraṇa) betrekking hebben. Het woord wordt hier tweemaal gebruikt. De eerste keer 
betekent het de beweeglijke geest die verbonden is met de zintuigen. De tweede maal betekent 
dit het stille intellect (buddhi) dat de bewegende geest observeert en onderscheid maakt tussen 
het Zelf en het niet-Zelf. Omdat manas wordt gezien als de heer van alle zintuigen, impliceert 
de stilte van manas volledige tevredenheid van de zintuigen, zoals in het eerste deel van het 
vers wordt gezegd. 
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p/tpR~m\    pratarpaṇam,  pratarpaṇa     volledige tevredenheid;    
pra    vullend (652/2);   √pṛī   vullen, opblazen, voeden  
(648/1);    tarpaṇa   tevredenheid, bevrediging (440/2); 
√tṛp    tevreden worden, verheugd zijn (453/3) 

mns|   manasā,  manas   geest, innerlijke wereld, intellect 
(783/3); √man    denken, geloven, verbeelden (783/1)  

mn: manas   geest, innerlijke wereld (783/3);   √man    denken, 
geloven, verbeelden (783/1) 

a|l|eKy   ālokya   gezien hebbend, observerend (154/2);   ā-√lok  
kijken naar, overwegen (154/2);    ā    bij, naar, dichtbij; 
maakt de handeling volledig (126/1);    √lok   zien, 
waarnemen, herkennen (906/1)  

Svym\   svayam   door of uit zichzelf, spontaan (1278/2) 

a|Tm|   ātmā,  ātman   het individuele Zelf (135/1);  √at  rennen, 
voortdurend lopen (12/1) 

p/k|Z|te    prakāśate   wordt zichtbaar, straalt, verlicht;   pra-√kāś 
stralen, verschijnen (653/1);    pra   voor, voort (652/2); 
√kāś   (ver)schijnen, zichtbaar zijn (280/2)  
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Men dient de geest als één enkel offer op te dragen aan het 
vuur van zijn eigen licht: het Zelf. Zo iemand is een ware 
vuurofferaar (agnihotrin)16, terwijl anderen dit slechts in naam 
zijn. 
  

a|Tmin Svfk|z|GnO ic.mek|huit, ixpet\« 
ātmani sva-prakāśa-agnau cittam      eka-āhutiṃ kṣipet 

in het Zelf in het vuur van zijn 
eigen licht 

de geest   één enkel offer men dient te 
werpen 

 

aiGnho]I s ivDeyZcetr| N||m∂|rk|: »12» 
agnihotrī sa vijñeyaś            ca itarā nāma-dhārakāḥ (12) 

de 
vuurofferaar 

die dient gekend 
te worden 

en anderen dragers van de naam  

 
 
a|Tmin ātmani,  ātman   het individuele Zelf (135/2);   √at  rennen, 

voortdurend lopen (12/1)             

Svfk|z|GnO svaprakāśāgnau   sva-prakāśa-agni    het vuur van zijn 
eigen licht;   sva   zelf, eigen (1275/1);    prakāśa  licht, 
straling (653/1);   pra-√kāś   zichtbaar worden, stralen, 
schijnen (653/1);   pra   voor, voort (652/2);    √kāś  
(ver)schijnen, zichtbaar zijn (280/2);    agni   vuur (5/1);   
√ag   kronkelend bewegen (4/2) 

ic.m\ cittam,  citta   hart, geest, gedachte (395/3);    √cit 
waarnemen, aandacht richten op (395/2) 

ék|huitm\ ekāhutim   eka-āhuti   een enkel offer;   eka   een (227/3);    
āhuti   offer (163/2);    ā   bij, naar, dichtbij; maakt de 
handeling volledig (126/1);    √hu   offeren, toewijden 
(1300/3)   

                                                 
16 De agnihotrin is iemand die het vuuroffer verricht (agnihotra). De agnihotra is een 
Vedisch offer aan Agni, de god van het vuur. In het offer, wordt een symbolisch geschenk van 
melk, olie, enz. in het heilig vuur geworpen met de bedoeling bepaalde resultaten te bereiken. 
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ixpet\ kṣipet    men dient te werpen;   √kṣip  vastmaken, gooien, 
zenden (328/3)    

aiGnho]I agnihotrī   agni-hotrin    vuurofferaar (6/1);    agni   vuur 
(5/1);   √ag   kronkelend bewegen (4/2);   hotrin    priester, 
offeraar (1306/1);   √hu   offeren, toewijden (1300/3)             

s: saḥ   hij, die, dat;   van   tad   hij (434/1) 

ivDey: vijñeyaḥ,  vijñeya    dient gekend te worden (961/2);        
vi-√jñā   onderscheiden, observeren, onderzoeken, weten 
(961/2);    vi   apart, weg van, zonder, geeft uitbreiding aan 
(949/3);   √jñā   kennen, weten, ervaren (425/2) 

c ca    en (380/1)             

îtr|: itarāḥ,  itara    de ander (164/3)                

N||m∂|rk|: nāmadhārakāḥ   nāma-dhāraka    hij die enkel de naam 
draagt van (536/1);     nāman   naam (563/2);     √dhṛ   
dragen, onderhouden, bezitten (519/1)              
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Van het lichaam wordt gezegd dat het de woonplaats is van de 
goden17. De bezitter van het lichaam is de zuivere godheid 
(nirañjana)18. Wanneer hij met hart en ziel vereerd wordt, dan 
toont hij zich in de persoonlijke ervaring.   
 

deho dev|ly; p/|e≈t|e dehI dev|e inrÖn;« 
deho deva-ālayaḥ prokto dehī devo nirañjanaḥ 

lichaam woonplaats 
van goden 

gezegd bezitter van het lichaam; 
de belichaamde ziel 

god zuiver 

 

aicRt; svR∫|ven Sv|nu∫UUTy| ivr|jtee »13» 
arcitaḥ sarva-bhāvena sva-anubhūtyā virājate   (13) 

vereerd volle toewijding door eigen ervaring wordt zichtbaar  
 
 
deho     deho,  deha    lichaam (496/3);   √dih   zalven, smeren, 

bedekken (480/2) 

dev|ly;    devālayaḥ   deva-ālaya    verblijfplaats van de goden, 
hemel  (495/2);   deva    god   (492/2);  √div   werpen, 
dobbelen, prijzen (478/2);    ālaya    huis, woonplaats 
(154/1);    ā-√lī    nabij komen, vestigen (154/1);   ā    bij, 
naar, dichtbij: maakt de handeling volledig (126/1);   √lī 
kleven, verkrijgen, smelten, liggen (903/2) 

p/|e≈t|e   prokto,  prokta   gezegd (690/2);   pra-√vac    verklaren, 
zeggen (690/1);   pra   voor, voort (652/2);   √vac   
spreken, zeggen, verklaren (912/1) 

                                                 
17 De Goden kunnen hier worden begrepen als de vijf subtiele elementen (tanmātra) waarvan 
de fijnste (sattva) aspecten de vijf zintuigen van waarneming vormen (zie Vedāntasāra vers 
64). Ruimte vormt het horen, lucht vormt aanraking, vuur het zien, water de smaak en aarde 
vormt geur. 
18 Nirañjana betekent letterlijk ‘zonder opsmuk’ en bestaat uit het woord añjana 
voorafgegaan door het voorvoegsel niḥ ‘zonder’. Añjana kan worden begrepen als make-up 
aanbrengen of zichzelf versieren. In deze contekst kan de versiering worden gezien als de 
kwaliteiten van de natuur (guṇa ) zoals uitgelegd wordt in de Bhagavad Gītā 14.5: ‘Goedheid 
(sattva), passie (rajas) en duisternis (tamas), kwaliteiten die uit de natuur voortkomen, 
ketenen de onverwoestbare, belichaamde ziel in het lichaam, O Machtigarmige.’    



sd|c|r|nusN∂nm\ Sadācārānusandhānam         Vers 13/13 

  

 

 

26 

dehI dehī, dehin   een lichaam hebbend, de ziel omhuld door het 
lichaam (497/1);   √dih  zalven, smeren, bedekken (480/2) 

dev|e devo, deva   god (492/2);   √div   werpen, dobbelen, 
prijzen (478/2) 

inrÖn;    nirañjanaḥ   nir-añjana   zuiver, smetteloos (539/2);   nir  
uit, zonder (539/2);    añjana   versierend, insmerend 
(11/1);   √añj   zalven, smeren, decoreren (11/1)  

aicRt;   arcitaḥ,  arcita   vereerd, gerespecteerd (90/1);   √arc 
schijnen, stralen, prijzen, eren (89/3) 

svR∫|ven        sarvabhāvena   sarva-bhāva   volle toewijding (1186/2);    
sarva   alles, geheel (1184/3);    bhāva   (ware) staat, 
realiteit, devotie, natuur, gedrag (754/1+2);   √bhū 
worden, zijn, oprijzen (760/1) 

Sv|nu∫UUTy|   svānubhūtyā    sva-anubhūti    eigen ervaring (1277/2);   
sva   eigen, zelf  (1275/1);    anubhūti   waarneming, 
kennis (36/3);   anu   achter, onder, langs (31/1);   bhūti    
bestaan, wezen, kracht (762/3);   √bhū    worden, zijn, 
oprijzen (760/1) 

ivr|jtee    virājate   wordt zichtbaar;    vi-√rāj   regeren, heersen 
(982/3);    vi   weg van, zonder  (949/3);   √rāj   regeren, 
heersen, verlichten (872/3)  
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Ware studie van de geschriften betekent zwijgzaamheid. Ware 
meditatie betekent reflectie op het Absolute.Wanneer studie en 
meditatie volledig zijn vervangen door wat Kennis (jñāna)19 
wordt genoemd, ziet men pas werkelijk. 
  
mEn, Sv|Îy|yn, Îy|n,  Îyey, b/̃ |nuicNtnm\ « 
maunaṃ sva-adhyāyanaṃ dhyānaṃ dhyeyaṃ brahma-anucintanam 

zwijg-
zaamheid 

studie van de 
geschriften 

meditatie  moet op 
gemediteerd 
worden 

reflectie op het 
Absolute 

 

D|neneit  ty|: sMy@inwe∂|.>vdzRnm\ »14» 
jñānena iti tayoḥ samyaṅ    niṣedhāt  tattva  -    darśanam   (14) 

door 
‘Kennis’ 

van deze 
twee 

volledig  door de 
verdrijving 

werkelijk- 
heid 

visie op  

 
 
mEnm\ maunam, mauna   stilte, zwijgzaamheid (836/3)           

Sv|Îy|ynm\ svādhyāyanam   sva-adhyāyana   zelfstudie van de 
geschriften;   sva  zelf, eigen (1275/1);   adhyāyana   studie 
van de geschriften (22/3);    √dhyai/dhyā   denken aan, 
verbeelden, overdenken, mediteren (521/1)       

Îy|nm\ dhyānam,  dhyāna   meditatie, gedachte, reflectie (521/1);   
√dhyai/dhyā   denken aan, verbeelden, overdenken, 
mediteren (521/1)                    

Îyeym\ dhyeyam,  dhyeya    moet op gemediteerd worden;    
√dhyai/dhyā   denken aan, verbeelden, overdenken, 
mediteren (521/1)            

                                                 
19 In Śaṅkara’s filosofische systeem lost ware Kennis (jñāna) ieder mogelijke actie op, zelfs 
meditatie. 
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b/̃ |nuicNtnm\ brahmānucintanam   brahma-anucintana   reflectie op het 
Absolute;   brahma   Brahman, het Absolute (737/3);  
√bṛh/bṛṇh   dik zijn, groeien, toenemen (735/3);   
anucintana    denken over, reflecteren op (32/2);            
anu-√cint   mediteren, overwegen, in de geest terugroepen 
(32/2);    anu   achter, langs, langszij (31/1);   √cint   
denken, gedachten richten op (398/1)     

D|nen jñānena,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2)               

îit iti   “…..”, verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is, zo, 
aldus, op deze wijze (165/1) 

ty|: tayoḥ   van deze beide, van deze twee;    van  tad   dat 
(434/1)                

sMyk\ samyak    juist, volledig (1181/2) 

inwe∂|t\ niṣedhāt,  niṣedha   verdringing, ingehaald worden (562/1);  
ni-√ṣidh (=√sidh)   wegdrijven, inhalen, afhouden, 
verbieden (562/1);   ni   neer, in (538/3);   √sidh   bevelen, 
gebieden, goed aflopen, verdrijven, tegenhouden (1215/1) 

t>vdzRnm\ tattvadarśanam   tattva-darśana    het zien van de 
werkelijkheid;   tattva   werkelijkheid (432/3);    darśana    
observatie, inzicht, beschouwing, ontmoeting (470/3);    
√dṛś   zien, kijken,  zichtbaar worden (491/1)                          
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Ik sta niet stil bij het verleden en denk niet aan de toekomst. 
Zonder voorkeur (rāga) of afkeer (dveṣa)20 ervaar ik het hier 
en nu, ongeacht of het goed of slecht is. 
  

atIt|n|gtã     ikãicª Smr|im   n icNtye « 
atīta-anāgataṃ            kiṃcin na smarāmi na cintaye  

verleden en toekomst       iets  niet ik herinner mij    niet   ik denk  
 

r|gäewã    ivn| p/|Ptã  ∫uÖ|My]    zu∫|zu∫m\   »15» 
rāga-dveṣaṃ             vinā prāptaṃ bhūñjāmi  atra    subha-aśubham (15) 

liefde en haat        zonder bereikt ik ervaar   hier goed en slecht  
 
 
atIt|n|gtm\    atītānāgatam    atīta-anāgata   verleden en toekomst;        

atīta   ooit, verleden, voorbij (16/2);    ati-√i verlopen, 
verder gaan (16/2);   ati   over, ver hoogst (12/2);   √i 
gaan, lopen, bereiken (163/3);   anāgata   niet gekomen, 
toekomst (27/2);    an = a    niet (24/1);    āgata   gekomen 
(129/2);    ā-√gam   komen, verschijnen (129/2);    ā    bij, 
naar, draait de handeling om (126/1);   √gam   gaan, 
bewegen (346/3) 

ikãict\     kiṃcit   iets (283/1) 

n na    niet, geeft ontkenning aan (523/1)] 

Smr|im   smarāmi   ik herinner (mij);   √smṛ   herinneren, denken 
aan (met spijt of angst) (1271/3)  

n na   niet, geeft ontkenning aan (523/1)] 

icNtye cintaye   ik denk;   √cint   (na)denken, gedachten richten 
op (398/1) 

                                                 
20 Bhagavad Gīta 2.64: Hij die zichzelf beheerst en de dingen benadert terwijl hij zijn 
zintuigen beheerst en vrij is van voorkeur (rāga) en afkeer (dveṣa), bereikt vrede.    
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r|gäewm\     rāgadveṣam   rāga-dveṣa     liefde en haat (872/1);    rāga 
liefde, passie, voorkeur (872/1);  √rañj   keuren, verven, 
rood maken  (861/2);    dveṣa   afkeur, haat, vijandschap 
(507/1);   √dviṣ   haten, onvriendelijk zijn (506/3) 

ivn|   vinā   zonder (969/3) 

p/|Ptm\    prāptam,  prāpta   verkregen, bereikt (707/2);    pra-√āp  
bereiken, verkrijgen (707/2);    pra   voor, voort (652/2);  
√āp   bereiken, verkriigen, binnengaan (142/1) 

∫uÖ|im bhuñjāmi   ik geniet;  √bhuj   genieten, gebruiken, eten, 
ervaren (759/2) 

a] atra   hier, nu  (17/2) 

zu∫|zu∫m\    śubhāśubham    śubha-aśubha    goed en slecht (1083/3);   
śubha    gunstig, voortuinlijk, goed (1083/2);   √śubh  
verfraaien, versieren, mooi zijn  (1083/1) 
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De wijzen zeggen dat Kennis voor niets of niemand bang is. 
Intens verlangen naar blijvend geluk, en niets anders dan dat, 
wordt beschouwd als het toppunt van onthechting. 
  

a∫y, svR∫Ut|n|, D|nm|humRnIiw~: « 
abhayam sarva-bhūtānāṃ jñānam      āhur manīṣiṇaḥ  

vreesloosheid met betrekking tot alle 
wezens  

kennis    zij zeggen   de wijzen  

 

inj|nNde  SpÅh| N|Nye vEr|GySy|vi∂mRt: »16» 
nija-ānande spṛhā nānye vairāgyasyāvadhir  mataḥ  (16) 

naar blijvend 
geluk 

intens 
verlangen 

niet iets 
anders 

van onthechting, 
toppunt  

wordt 
beschouwd 

 

 
 
a∫ym\ abhayam,  abhaya   vreesloosheid, vreesloos;     

a   voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het 
tegenovergestelde weergeeft (1/1);   bhaya   angst (747/1);   
√bhī   vrezen, bang zijn (758/1) 

svR∫Ut|n|m\ sarvabhūtānām   sarva-bhūtā    ieder wezen;    sarva   alles, 
iedereen (1184/3);   bhūta   bestaande, aanwezige (761/3);   
√bhū   worden, zijn, oprijzen (760/1)         

D|nm| jñānam,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2)        

a|hu: āhuḥ   ze zeiden/zeggen (124/1);    √ah   zeggen, spreken 
(124/1)    

mnIiw~: manīṣiṇaḥ,  manīṣin   bedachtzaam, wijs, wijze (784/2);     
√man   denken, geloven, verbeelden (783/1) 

inj|nNde nijānande   nija-ānanda   eigen geluk;   nija   aangeboren, 
eigen, constant (547/1);   ni    neer, terug, in (538/3;   √jan   
voortbrengen, geboren worden oprijzen (410/1);   ānanda  
geluk (139/3);   ā-√nand   zich verheugen (139/3);    ā   bij, 
naar,dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1);   √nand    
genieten, verheugen, tevreden zijn (526/2)        
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SpÅh| spṛhā    wens, intens verlangen (1269/3);   √spṛh   
verlangen, begeren (1269/2)          

N| na     niet, noch, geen (523/1)            

aNye anye,  anya   ander, verschillend (45/2) 

vEr|GySy vairāgyasya,  vairāgya    vrij van wereldse verlangens, 
objectief (1025/2);   vi-√rañj    van kleur veranderen, geen 
interesse hebben voor (982/1);    vi    apart, weg van, zonder; 
geeft uitbreiding aan (949/3);   √rañj   kleuren, verven,   
rood maken (861/2) 

avi∂: avadhiḥ,  avadhi   attentie, limiet, conclusie (99/3);         
ava-√dhā    neerzetten, wegleggen (99/3);    ava    vanaf, 
weg, neer (96/1);    √dhā   √dhā   plaatsen, geven, scheppen 
(513/2) 

mt: mataḥ, mata    gekend, verondersteld, begrepen (783/1);     
√man   denken, geloven, verbeelden (783/1)   
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Men dient de Upaniṣad’s te horen en hier met rede op te 
reflecteren en zich door voortdurende oefening (abhyasana)21 
er mee te verbinden. Hierdoor wordt het Zelf zichtbaar. 
  

ved|NtÍv~,          kuy|RNmnn, c|eppi.i∫;   « 
vedānta-ṡravaṇaṃ           kuryān             mananaṃ ca  upapattibhiḥ  

het horen van de 
upaniṣad’s  

men zou 
moeten doen  

reflectie en   bewijzend  

 

y|egen|ıysn, inTy, tt|e dZ|Rnm|Tmn; »17» 
yogena  abhyasanaṃ nityaṃ tato    darśanam  ātmanaḥ     (17) 

door verbinding 
oefening 

constant     van dit         het zien     van het Zelf  

 
 

ved|NtÍv~m\    vedāntaśravaṇam   vedānta-śravaṇa     het horen van de 
Upaniṣad’s;   vedānta    lett. aan het einde van de Veda’s, 
de Upaniṣad’s (1017/1);   veda   kennis, ware of heilige 
kennis, religieuze boeken (1015/1);   √vid   weten, kennen, 
leren (963/2);   anta   einde, grens, conclusie (42/1);    
√ant    binden (42/3);    śravaṇam    het horen (1096/3);   
√śru   horen, luisteren, leren (1100/3); 

kuy|Rt\       kuryāt    men zou moeten doen;   √kṛ   doen, maken, 
handelen (300/3) 

Mnnm\       mananam,  manana   het denken, reflectie (783/3);  √man 
denken, geloven, verbeelden  (783/1)   

c ca   en, ook (380/1)  

                                                 
21 Het drievoudig proces van śravaṇam (het horen), mananam (het overdenken) en 
nidhidhyāsanam (het diepgaand overwegen) wordt voortdurend aangegeven in Vedānta.  
(zie Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 2.4.5:  ātmā vā are draṣṭavyaḥ śrotavyo mantavyo 
nidhidhyāsitavyaḥ’. ‘Het Zelf, mijn vriend, dient gerealiseerd te worden, dient gehoord te 
worden en overdacht te worden en diepgaand overwogen te worden.’). Hier, echter, hebben 
wij de uitdrukking ‘yogena abhyasanam nityam’ letterlijk ‘voortdurende oefening door 
verbinding’ in plaats van nidhidhyāsanam. Dit heeft betrekking op het volledig opnemen van 
de tekst van de Upaniṣad, die tot het ‘zien van het Zelf leidt’. 
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¨ppi.i∫;    upapattibhiḥ,  upapatti    beredenering, conclusie  (201/3); 
upa-√pad   benaderen, geschikt zijn (201/3);   upa   naar 
(toe), bij, samen (194/3);   √pad   vaststaan (582/3) 

y|egen yogena,  yoga   verbinding (856/2);   √yuj   vastmaken, 
verbinden, arrangeren (853/2)  

aıysnm\    abhyasanam,  abhyasana    praktijk, oefening (76/3);  
abhi-√as   oefenen, studeren (76/3);   abhi   naar, in, over 
(61/1);   √as   werpen, schieten (117/2) 

inTym\    nityam    eeuwig, constant (547/2)  

tt|e    tato,  tataḥ   vandaar, daardoor, daaruit;    van    tad   dat 
(432/2) 

dZ|Rnm\ darśanam,  darśana   het zien, het zichtbaar worden, 
waarneming (470/3);   √dṛś   zien, kijken, zichtbaar 
worden (491/1) 

a|Tmn; ātmanaḥ,  ātma   individuele Zelf, ziel (135/1);   √at   
rennen, voortdurend lopen (12/1) 
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Omdat de woorden (van de Upaniṣads) (śabda)22 een kracht 
bezitten, die al het denken overstijgt, brengen alleen deze 
woorden onmiddellijk begrip, net zoals iemand die slaapt door 
een geluid gewekt wordt. 
  

zBdzÉericNTyTv|CçBd|dev|prox∂I: « 
śabda-śakter acintyatvāc chabdād eva     aparokṣa - dhīḥ  

van de kracht 
van woorden 

vanwege de 
onvoorstelbaarheid 

van het 
woord  

alleen directe realisatie  

 

fsuPt: pu®wo y√CçBdenEv|vbufi¥te »18» 
prasuptaḥ puruṣo yadvac chabdena      eva       avabuddhyate   (18) 

in slaap 
gevallen 

een 
mens 

evenals door 
geluid 

alleen wordt gewekt   

 
 
zBdzÉe: śabdaśakteḥ    śabda-śakti   de kracht of betekenis van een 

woord (1053/1);   śabda   klank, stem, woord (1052/2);   
√śabd    geluid maken, roepen, aanspreken (1052/2);   śakti 
macht, kracht, kundigheid (1044/2);   √śak   sterk/machtig 
zijn, in staat zijn (1044/1)  

aicNTyTv|t\ acintyatvāt   a-cintyatva    ondenkbaarheid, 
onvoorstelbaarheid;   a   voorvoegsel dat ontkenning 
inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1);    √cint   
(na)denken, gedachten richten op (398/1)          

zBd|t\ śabdāt,  śabda   klank, stem, woord (1052/2);   √śabd    
geluid maken, roepen, aanspreken (1052/2)        

év eva   waarlijk, inderdaad, alleen, slechts, precies zo; 
benadrukt het voorafgaande woord (232/2)         

                                                 
22 Śabda verwijst naar de woorden van de Veda, en in het bijzonder, in deze context, de 
Vedānta of de Upaniṣads. In het systeem van Advaita Vedānta zijn de woorden van de 
Upaniṣads een geldig middel om kennis te vergaren. 
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aprox∂I: aparokṣadhīḥ   aparokṣa-dhī    directe realisatie, 
onmiddellijk begrip;   aparokṣa    niet onzichtbaar, 
waarneembaar, manifest, direct (51/3);    dhī   gedachte, 
reflectie, gebed, begrip, intelligentie (516/3);   √dhī   
waarnemen, denken, wensen (516/3)         

fsuPt: prasuptaḥ,  prasupta   in slaap gevallen (700/2);            
pra-√svap   in slaap vallen, in diepe slaap (700/2);    pra   
voor, voort, voorwaarts (652/2);    √svap    slapen, liggen 
(1280/2) 

pu®w: puruṣaḥ,  puruṣa    mens, persoon (637/1)       

y√t\ yadvat   op welke manier, zoals, evenals (844/3)                  

zBden śabdena,  śabda   klank, stem, woord (1052/2);   √śabd    
geluid maken, roepen, aanspreken (1052/2)                     

év eva   waarlijk, inderdaad, alleen, slechts, precies zo; 
benadrukt het voorafgaande woord (232/2)                

avbufi¥te avabuddhyate    wordt gewekt (101/2);    ava-budh   
gevoelig worden, gewaar worden, kennen (101/2);    ava   
weg, van, naar beneden (96/1);   √budh   ontwaken, 
observeren, leren, weten (733/1) 
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Door het Zelf van het niet-Zelf te onderscheiden ontstaat er 
onwankelbare Kennis. Een leerling, die door een leraar op de 
hoogte wordt gebracht, overstijgt de veda’s (śabdabrahman)23.  
  

a|tm|n|Tmivveken D|n, ∫vit inZclm\ « 
ātma-anātma-vivekena jñānaṃ bhavati niścalam  

door het Zelf van het niet-Zelf 
te onderscheiden 

kennis er is onwankelbaar  

 

gu®~|  boi∂t: izWy: zBdb/̃ |itvtRte »19» 
guruṇā bodhitaḥ śiṣyaḥ śabda-brahma ativartate (19) 

door een 
leraar 

onderwezen een leerling de veda’s   overstijgt  

 
 
a|tm|n|Tmivveken ātmānātmavivekena    ātma-anātma-viveka     

het onderscheid tussen het Zelf en het niet-Zelf;    ātman  
Ātman, het individuele Zelf, de ziel (135/1);   √at   rennen, 
voortdurend lopen (12/1);     an-ātman   het niet-Zelf;    
a=an   voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegen-
overgestelde weergeeft (1/1);     viveka    onderscheidings-
vermogen (987/3);   vi-√vic   scheiden, verdelen (987/3);   
vi    apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   
√vic   ziften, scheiden, onderscheiden (958/1)            

D|nm\ jñānam,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā    kennen, weten, 
ervaren (425/2)              

∫vit bhavati   er is;   √bhū   worden, zijn, oprijzen, verkrijgen 
(760/1) 

                                                 
23 Śabdabrahman is letterlijk het woord (śabda) of geluid dat het Absolute (brahman) is.  
Er wordt gezegd dat dit Ôm is dat zich manifesteert als Vedische mantra's en in het bijzonder 
de Upaniṣads. In vers 18 wordt gezegd dat door de woorden van de Upaniṣads de discipel 
verlicht wordt. Vers 19 gaat verder door te zeggen dat met de hulp van een leraar zelfs het 
woord van het Absolute wordt overstegen. 
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inZclm\ niścalam,  niścala   bewegingloos, onwankelbaar (542/3);   
niś = nis   uit, weg van, zonder (543/2);   √cal   roeren, 
schudden, trillen (391/1) 

gu®~| guruṇa,  guru   leraar (359/2);   √gur   optillen, verheffen, 
groeten (359/2)            

boi∂t: bodhitaḥ,  bodhita   geïnformeerd, herinnerd, wakker 
gemaakt, verlicht (734/2);   √budh   (ont)waken, 
observeren, leren (733/1)            

izWy: śiṣyaḥ,  śiṣya   leerling (1077/1);   √śās   onderwijzen, 
instrueren, informeren (1068/3)              

zBdb/̃  śabdabrahma    śabda-brahman    de veda’s (1053/1);    
śabda   geluid, stem, toon, spraak, de heilige syllabe Ôm, 
naam, verbale autoriteit of bewijs;    √śabd   geluid maken, 
roepen, aanspreken (1052/2);    brahman   het Absolute 
(737/3);   √bṛh   groeien, toenemen (735/3) 

aitvtRte ativartate   overstijgt;   ati-√vṛt   voorbijgaan, overstijgen 
(15/3);     ati   zeer, te (12/2);    √vṛt    draaien, rollen, 
gebeuren, verblijven (1009/1)   
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Jij bent niet het lichaam, noch de zintuigen, noch de levensadem, 
noch de geest, noch het intellect (dhī)24.  
Want deze zijn alle net als een pot onderhevig aan verandering 
en vernietiging, en kunnen geobserveerd worden.  
  

n Tv, deho neiNêy|i~ n f|~o n mno n ∂I: « 
na tvam deho na indriyāṇi na prāṇo na mano na dhīḥ 

niet jij lichaam niet zintuigen niet levens-
adem 

niet geest niet intellect 

 

ivk|irTv|i√n|izTv|d\     dÅZyTv|Cc ©qo y†| »20» 
vikāritvād vināśitvād dṛśyatvāc ca ghaṭo  yathā  (20) 

vanwege  de 
veranderlijkheid 

vanwege  de 
vernietigbaarheid 

vanwege  de 
zichtbaarheid 

en pot zoals  

 
 
n na   niet, noch, geen (523/1)           

Tvm\ tvam   jij;  van  yuṣmad (855/3)              

deh:  dehaḥ,  deha   het lichaam (496/3);   √dih  zalven, smeren, 
bedekken (480/2)          

n na   niet, noch, geen (523/1)                     

îiNêy|i~ indriyāṇi,  indriya   zintuig  (167/2)                 

n na   niet, noch, geen (523/1)                     

f|~: prānaḥ,  prāna   levensadem, energie, kracht (705/1);  
√prāṇ  of  √prān   (pra-√an)  ademhalen (705/1);    pra  
voor, voort (652/2);   √an   ademhalen, leven (24/1)        

n na   niet, noch, geen (523/1)                   

                                                 
24 Het reflectieproces waarbij de aspirant zich realiseert dat hij of zij niet het lichaam, de 
levenskracht, de geest of het intellect is, wordt in de Upaniṣads meermaals genoemd.  
Zie bijvoorbeeld Taittirīya Upaniṣad 3.1.1-3.6.1. Net als in de Taittirīya Upaniṣad bevestigt 
het volgende vers iemands ware identiteit als opperste gelukzaligheid en kennis. 
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mn: manaḥ,  manas  geest, intellect (783/3);   √man   denken, 
verbeelden, geloven (783/1)                  

∂I: dhīḥ,  dhī   gedachte, reflectie, meditatie, intelligentie 
(516/3);    √dhī   waarnemen, denken, wensen (516/3)         

ivk|irTv|t\ vikāritvāt,  vikāritva  veranderlijkheid (954/3);   vi-√kṛ   
verschillend maken, van vorm veranderen (954/2);   vi   
apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   
 √kṛ   doen, maken, uitvoeren (300/3)             

ivn|izTv|t\ vināśitvāt,  vināśitva  vernietigbaarheid;   vi-√naś   
verloren zijn, verdwijnen, oplossen (969/2);   vi   apart, 
weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   √naś  
verloren raken, vergaan (532/1)              

dÅZyTv|t\ dṛśyatvāt,  dṛśyatva   zichtbaarheid (491/3);   dṛś   zien, 
kijken, zichtbaar worden (491/1)      

c ca    en (380/1)          

©q: ghaṭaḥ,  ghaṭa   pot, kruik;   √ghaṭ   bezig zijn, bereiken, 
gebeuren, verenigen, spreken, schijnen (375/1)                  

y†| yathā    zoals (841/2)              
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Jij bent dat25 non-duale Hoogste, het opperste onbegrensd 
geluk, enkel zuivere Kennis, smetteloos en zonder onderscheid.   
  

ivzufiã kevlã D|nã inivRzeW|ã inr=nm\ « 
viśuddhaṃ kevalaṃ jñānaṃ nirviśeṣaṃ nirañjanam  

zuiver  slechts                kennis           zonder onderscheid smetteloos  
 

ydekã prm|nNdã t>vmSy√yã prm\ »21» 
yad     ekaṃ parama-ānandaṃ tat tvam asy  advayaṃ param (21) 

dat  een opperste   
gelukzaligheid 

dat ben jij non-duaal hoogste  

 
 
ivzufim\    viśuddham,  viśuddha    geheel zuiver, schoon (991/2);   

vi-√śudh   schoon worden, zuiveren (991/1);   vi   weg 
van, zonder, tegenover (949/3);   √śudh   zuiveren, schoon 
maken (1082/1) 

kevlm\ kevalam,  kevala   slechts, alleen (309/3)  

D|nm\    jñānam,  jñāna  kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2) 

inivRzeW|m\ nirviśeṣam, nirviśeṣa   zonder onderscheid; gelijkheid  
(542/2);    nir   uit, on-, zonder (539/2);   viśeṣa  
onderscheid, verschil (990/2);    vi-√śiṣ   onderscheiden, 
specificeren (990/2);    vi   apart, weg van, zonder; geeft 
uitbreiding aan (949/3);   √śiṣ   vertrekken, achterlaten, 
(1076/3)  

inr=nm\   nirañjanam,  nirañjana   smetteloos, zuiver (539/2);     nir 
uit, on-, zonder (539/2);   añjana   verf, pigment (11/1);    
√añj   zalven, smeren, decoreren  (11/1) 

                                                 
25 De Sanskrit tekst kan op twee manieren worden uitgelegd: tat tvam asi en tattvam asi. De 
eerste uitleg is genomen in deze vertaling, ‘Dat ben jij’. Als zodanig komt deze interpretatie 
als belangrijke uitspraak uit de Chāndogya Upaniṣad 6.8.7. De tweede interpretatie legt 
tattvam uit als één woord, waardoor de tekst tattvam asi de betekenis: ‘Jij bent werkelijkheid’ 
krijgt. 
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yt\ yat   wie, welke (844/2)  

ékm\ ekam,  eka   een (227/3) 

prm|nNdm\ paramānandam  parama-ānanda     hoogste gelukzaligheid  
(588/3);    parama   hoogste, verste (588/1);   √pṛ   
leveren, beschermen, redden (645/1);    ānanda   geluk, 
vreugde (139/3);   ā-√nand   gelukkig zijn (139/2);    ā    
bij, naar, dichtbij: maakt de handeling volledig (126/1);   
√nand   genieten, verheugen, tevreden zijn (526/2)  

tt\ tat   dat, dit (434/1)     

Tvm\ tvam   gij, jij;   van  yuṣmad (855/3) 

ais asi   ben, zijt;   √as   zijn, bestaan, leven (117/1) 

t>vmSy√ym\      advayam,  advaya   non-duaal (19/2)  

prm\   param,  para   beter, hoogste;   √pṛ   leveren, beschermen, 
redden (645/1)  
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Jij bent enkel dat wat aanwezig (siddha)26 is bij het begin en 
einde van geluid en evenzo aan het begin en einde van het 
denken, en wat immer de getuige is daartussenin. Laat je 
verwarring varen!  
  

zäSy|ƒNtyo: isfi, mnsoåip t†Ev c  « 
śabdasya ādi-antayoḥ siddhaṃ manaso’pi tathaiva ca  

van geluid aan het begin  
en einde 

aanwezig  van de 
geest 

ook evenzo    
 

en  

 

mÎye S||ixty| inTy, tdev Tv, ∫/m, jih »22» 
madhye sākṣitayā nityaṃ tadeva tvaṃ bhramam jahi  (22) 

in het 
midden 

met het 
getuige zijn 

altijd dat 
alleen 

 jij dwaling verlaat  

 
 
zäSy śabdasya,  śabda   geluid, stem, toon, taal (1052/2);     

√śabd    geluid maken, roepen, aanspreken (1052/2)       

a|ƒNtyo: ādyantayoḥ   ādi-anta   begin en einde;    ādi   begin, te 
beginnen met, enzovoorts (136/3);    anta   einde, limiet 
(42/3);   √ant/and    binden (42/3-44/3)        

isfim\ siddham,  siddha   vervuld, compleet, het hoogste bereikt 
hebbend, onveranderlijk (1215/1);   √sidh   bereiken, 
slagen (1215/1) 

mns: manasaḥ,  manas   het denken, geest, intellect (783/3);   
√man   denken, geloven, verbeelden (783/1)         

aip api   ook, hoewel, zelfs, nog steeds (55/1)                

t†| tathā    zo, dus, op die manier, evenzo, op dezelfde wijze 
(433/3)              

                                                 
26 Siddha, hier vertaald als 'aanwezig', kan betekenen 'volbracht', 'vervuld', 'geperfectioneerd', 
'geldig', 'toegegeven waar of juist te zijn', 'gevestigd', 'vastgelegd', 'bewezen', 'besloten', 
'bekend', 'niet-variabel' of 'onveranderlijk' in verschillende contexten. Hier beschrijft siddha 
'dat' (tat), wat het Absolute vertegenwoordigt. 
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év eva    waarlijk, inderdaad, enkel; benadrukt het voorgaande 
woord (232/2);                  

c ca    en (380/1)         

mÎye madhye,  madhya   midden, in het midden, centraal (781/3)    

S||ixty| sākṣitayā,  sākṣitā    de staat van het getuige zijn (1198/1);   
sākṣin   ziend met de ogen, getuige (1198/1)     

inTym\ nityam,  nitya   voortdurend, eeuwig, altijd (547/2)               

td\ tad    dat (434/1)           

év eva    waarlijk, inderdaad, enkel benadrukt het voorgaande 
woord (232/2);              

Tvm\ tvam    jij;   van   yuṣmad (855/3)                

∫/mm\ bhramam,   bhrama   verwarring, vergissing (769/3);   
√bhram   zwerven, dwalen (769/2)     

jih jahi    geef op (1296/2);    √ha    verlaten, prijsgeven, 
wegdoen (1296/2)      
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Er is eenheid tussen het fysieke lichaam en het fysieke 
universum. Er is eenheid tussen het subtiele lichaam en het 
subtiele universum. Er is eenheid tussen het causale lichaam 
en het causale universum. Er is eenheid tussen het innerlijk 
bewustzijn en het oneindig (pūrṇa)27 universeel bewustzijn. 
  

S†UUlvEr|Jyy|erEKyã sUXmhErˆyg∫Ry|e: « 
sthūla-vairājyayor aikyaṃ sūkṣma-hairaṇya-garbhayoḥ  

tussen het individuele fysieke 
lichaam en het universele 
fysieke lichaam      

eenheid tussen het individuele subtiele 
lichaam en het universele 
subtiele lichaam 

 

 

aD|nm|yy|erEKyã p/TyiRGvD|npU~Ry|e:   »23» 
ajñāna-māyayor aikyaṃ pratyag-vijñāna-pūrṇayoḥ (23) 

tussen het individuele causale 
lichaam en het universele 
causale lichaam 

eenheid tussen het innerlijk 
bewustzijn en het oneindig 
universeel bewustzijn 

 

 
 
S†UUlvEr|Jyy|e;     sthūlavairājyayoḥ   sthūla-vairājya    het individuele  

fysieke lichaam en universele fysieke lichaam;   sthūla  
groot, fysieke lichaam (1266/1);    √sthū = √sthā staan, 
positioneren (1262/2);    vairājya    uitgebreide, 
allesomvattende heerschappij (1025/2);    vi-√rāj   
regeren, heersen, uitmunten (982/3);    vi   weg van, 
zonder, tegenover (949/3);   √rāj   regeren, heersen, 
verlichten (872/3) 

éeKym\ aikyam,  aikya   eenheid, eenzijn (233/2)  

                                                 
27 Virāt, hiraṇyagarbha en māyā (ook wel bekend als īśvara) vormen volgens de Advaita filosofie 
respectievelijk het universele fysieke, subtiele en causale lichaam. Vidyāraṇya zegt in Pañcadaśī 
1.16 dat Brahman, zuiver bewustzijn en oneindig geluk, gereflecteerd in māyā gekend wordt als 
īśvara. Het oneindige (pūrṇa) correspondeert met turīya of ‘vierde’ waarover gesproken wordt in 
de Māṇḍukya Upaniṣad. De daarin besproken drie staten vinden hun bestaan in deze ‘vierde’. 
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sUXmhErˆyg∫Ry|e:   sūkṣmahairaṇyagarbhayoḥ   sūkṣma-hairaṇya-garbha 
individueel subtiel lichaam en universeel subtiel lichaam;    
sūkṣma   klein, subtiel (1240/3);    hairaṇyagarbha = 
hiraṇyagarbha   Brahmā, ‘Gouden Ei’ (1299/3);    hiraṇya   
goud (1299/3);    garbha   baarmoeder, binnenste (349/2);   
√grabh   grijpen, nemen, bevallen (371/2) 

aD|nm|yy|e;     ajñānamāyayor  ajñāna-māyā   individueel causaal lichaam 
en universeel causaal lichaam;   ajñāna   onwetendheid, 
individueel causaal lichaam (10/3);   a   niet, geeft 
ontkenning aan (1/1);   √jñā   kennen, weten, ervaren 
(425/2);    māyā   illusie, bron van het zichtbare universum 
(811/1);    √mā   meten, markeren (804/2) 

éeKym\ aikyam,  aikya   eenheid, eenzijn (233/2) 

p/TyiRGvD|npU~Ry|e:   pratyagvijñānapūrṇayoḥ    pratyag-vijñāna-pūrṇa  
innerlijk bewustzijn en universeel bewustzijn;   pratyag = 
pratyañc   gedraaid naar, tegenover, innerlijk (675/1);  
vijñāna    onderscheidingsvermogen, bewustzijn (961/2); 
vi-√jñā   onderscheiden, kennen, observeren (961/1);   vi 
weg van, zonder, tegenover (949/3);   √jñā   kennen, 
weten, ervaren (425/2);   pūrṇa  volledig, oneindig, 
universeel (642/1);   √pṛī   vullen, opblazen, voeden 
(648/1)  
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Net zoals een slang door een vergissing wordt waargenomen  
in een touw28, zo wordt het universum enkel per abuis 
waargenomen in dat Allesdoordringende, onveranderlijke 
(ekarasa)29, zuiver bewustzijn dat de eenheid tussen het 
Absolute en het Zelf is.     
  

icNm|]Ekrse ivW~O b/̃ |TmEKySvÂpke « 
cin-mātra-ekarase viṣṇau brahma-ātma-aikya-sva-rūpake  

in onveranderlijk 
zuiver bewustzijn 

in het Alles-
doordringende 

dat de natuur heeft van eenheid 
tussen het Absolute en het Zelf 

 

 

∫/me~Ev jgJj|t, rJJv|, spR∫/mo y†| »24» 
bhrameṇaiva jagaj  jātaṃ rajjvāṃ sarpa-brahmo yathā (24) 

enkel door 
vergissing 

het 
universum 

tot  
ontstaan 
gebracht 

in een 
touw 

slang-
vergissing 

zoals  

 
 
icNm|]Ekrse cinmātraikarase   cit-mātra-ekarasa   zuiver, 

onveranderlijk bewustzijn;   cit   bewustzijn, zuiver denken 
(395/3);    √cit   waarnemen, de aandacht richten op, 
begrijpen, herinneren (395/2);    mātra   slechts, volledig, 
niets anders dan (804/3);   √mā    meten, markeren (804/2);   
ekarasa   onveranderlijk (229/1);    eka   één (227/3);    
rasa    sap, elixer, tong, smaak (869/2);    √ras   voelen, 
waarnemen, liefhebben (869/2)    

ivW~O viṣṇau, viṣṇu   alles-doordringende (999/1);    √viṣ   actief 
zijn, werken, uitvoeren (995/2)      

                                                 
28 De Advaita-filosofie gebruikt vaak deze specifieke analogie van iemand die een donkere 
kamer binnenloopt, een touw op de vloer ziet en vanwege het gebrek aan licht denkt dat het 
een slang is. Dit misverstand creëert angst, net zoals de waarneming van het universum in 
bewustzijn angst kan creëren. 
29 'Ekarasa' betekent letterlijk 'één smaak hebbend'. Dit impliceert dat overal hetzelfde 
bewustzijn kan worden 'geproefd'. Vergelijk Chāndogva Upaniṣad  5.13.2 waar zout dat in 
water is opgelost overal in dat water kan worden geproefd. In deze analogie vertegenwoordigt 
het zout het Zelf, puur bewustzijn. 
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b/̃ |TmEKySvÂpke brahmātmaikyasvarūpake   brahma-ātma-aikya-sva-rūpaka  
hebbende de natuur van eenheid tussen het Absolute en het 
Zelf;     brahma   het Absolute (737/3);    √bṛh/bṛnh    dik 
zijn, groeien, toenemen (735/3);     ātman   Ātman, het 
individuele Zelf (135/1);   √at   rennen, voortdurend lopen 
(12/1);     aikya   eenheid, eenzijn (233/2);    svarūpake   
eigen conditie, bijzonderheid, karakter, natuur (1267/3);    
√rūp   formeren, vertegenwoordigen (885/3)         

∫/me~ bhrameṇa,  bhrama     verwarring, vergissing (769/3);   
√bhram   zwerven, dwalen (769/2)     

év eva   waarlijk, inderdaad, alleen, slechts, precies zo; 
benadrukt het voorafgaande woord (232/2)                   

jgt\ jagat    aarde, universum (408/1);   √gam   gaan, bewegen 
(346/3)            

J||tm\ jātam,  jāta    tot bestaan gebracht (417/2);   √jan   
voortbrengen, geboren worden (410/1)           

rJJv|m\ rajjvām,  rajju   koord, touw (861/1)            

spR∫/m: sarpabrahmaḥ   sarpa-brahma   slang-vergissing;    sarpa  
slang (1184/1);    bhrama     verwarring, vergissing 
(769/3);   √bhram   zwerven, dwalen (769/2)     

y†| yathā     zoals (841/2) 
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Logici zien het individu (jīva) en de Heer als letterlijk van elkaar 
verschillend. De aanhangers van de Sāṇkhya en Yogā filosofiën 
zien deze twee als verschillend bedoeld (lakṣya).30  De volgers 
van de Upaniṣad’s daarentegen zien dat er eenheid is tussen het 
individu en de Heer. De wijzen zijn hiervan op de hoogte. 
  

T||ikRk|~|ã         tu jIvez|EE v|Cy|vet|E     ivdubRu∂|: « 
tārkikāṇāṃ                                     tu jīveśau vācyāv         etau vidur      budhāḥ  

voor de 
filosofen     

echter het individu 
en de Heer 

 letterlijke 
betekenis 

deze 
twee     

kennen  de wijzen  

 

lXy|E       c s|ãnyy|eg|ıy|,    ved|NtErEKyt| ty|e: »25» 
lakṣyau      ca   sāṇkhya-yogābhyāṃ     vedāntair        aikyatā    tayoḥ (25) 

indirecte 
betekenis 

en voor aanhangers van  
Sāṇkhya en Yoga 

voor volgers 
van de 
Upaniṣad’s   

eenheid tussen 
deze 
twee 

 

 
 
T||ikRk|~|m\ tārkikāṇām, tārkika   logicus, filosoof (444/2);    √tark   

redeneren, afleiden, concluderen (439/3) 

tu tu   daarentegen, echter, maar  (449/3)  

jIvez|EE jīveśau   jīva-īśa   het individu en de Heer;    jīva  
individuele ziel, leven (422/2);    √jīv    leven, voeden, 
ondersteunen (422/2);    īśa    heer, meester (171/1);   √īś 
bezitten, commanderen, regeren (171/1) 

v|Cy|EE vācyau,  vācya   de uitgesproken, letterlijke betekenis 
(937/2);   √vac   spreken, zeggen, verklaren (912/1) 

ét|E etau    deze twee;   etad   dit, hier (231/2) 

                                                 
30 Vācyā kan worden vertaald als ‘letterlijke betekenis’ en lakṣya als indirecte betekenis. Dus de 
logici beschouwen het individu en de Heer als letterlijk waar bestaand, terwijl de aanhangers van 
Sāṇkhya en Yoga een veel minder letterlijke interpretatie aanhouden, zoals hier beschreven 
wordt. 
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ivvdu;  viduḥ    zij hebben geweten;   √vid   weten, kennen, leren  
(963/2)  

bu∂|: budhāḥ,  budha   wijze (734/1);   √budh   (ont)waken, 
observeren, leren, weten (733/1) 

lXy|E lakṣyau,  lakṣya   afgeleide, stilzwijgende, impliciete, 
indirecte betekenis  (893/1);   √lakṣ weten, begrijpen, 
waarnemen (891/3)  

c ca   en (380/1)  

s|ãnyy|eg|ıy|m\ sāṇkhyayogābhyām   sāṇkhya-yoga     aanhanger van 
Sāṇkhya en Yoga filosofiën;    sāṇkhya   betrekking 
hebbend op getallen, filosofisch systeem (1199/1);    yoga   
verbinding, Yoga filosofie (856/2);   √yuj   verenigen, 
samenbrengen (853/2)   

ved|NtE;   vedāntaiḥ,  vedānta   volger van de Upaniṣad’s;   veda   
kennis, ware of heilige kennis, religieuze boeken (1015/1);   
anta    einde, grens;   √ant/and   binden  (42/2) 

éeKyt|    aikyatā,  aikya   identiteit, eenheid (233/2)  

ty|e: tayoḥ   van deze twee;    tad   dat, dit (434/1)      
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Door alleen de letterlijke betekenis van de Heer en het 
individu, als oorzaak en gevolg, op te geven, blijft hun 
impliciete betekenis, wat voor beide één31 en hetzelfde 
bewustzijn is, behouden. 
  

k|yRk|r~v|Cy|,zO jIvezO yO jhCc tO « 
kārya-kāraṇa-vācya-aṃśau jīva-īśau yau jahac        ca tau  

het deel van de letterlijke 
betekenis van oorzaak en 
gevolg 

het individu 
en de Heer 

welke 
twee 

opgevend en die 
twee 

 

 

ajhCc tyolRXyO icd,z|vekÂip~O »26» 
ajahac       ca tayor      lakṣyau cidaṃśāv     eka-rūpiṇau  (26) 

niet            en  
opgevend 

van die 
twee 

hebbende 
stilzwijgende 
betekenis 

het bewust-
zijndeel 

hebbende 
één vorm 

 

 
 
k|yRk|r~v|Cy|,zO kāryakāraṇavācyaaṃśau  kārya-kāraṇa-vācya-aṃśa        

het letterlijke gedeelte van oorzaak en gevolg;   kārya   wat 
gedaan moet worden, product, effect (276/1);    √kṛ   doen, 
maken, uitvoeren (300/3);     kāraṇa    oorzaak (274/2);    
√kṛ   doen, maken, uitvoeren (300/3);    vācya   wat 
gesproken moet worden, letterlijke betekenis (937/3);    
√vac  spreken, zeggen, verklaren (912/1);   aṃsa   deel 
(1/1) 

jIvezO jīveśau   jīva-īśa   het individu en de Heer;   jīva   
persoonlijke ziel (422/2);    √jīv   leven, voeden, 
ondersteunen (422/2);     īśa   heer, meester (171/1);   √īś   
bezitten, commanderen, regeren (171/1)           

                                                 
31 Dit vers verwijst naar de leer van 'jahad-ajahad-lakṣaṇā', waarin het onjuiste idee van het 
letterlijke geloof in de individuele ziel en de Heer wordt opgegeven, maar hun basis, alleen 
indirect waargenomen of geïmpliceerd, wordt niet opgegeven. Deze basis is bewustzijn ‘cit’ 
en is één alleen volgens de leer van Vedānta. Zie Onderricht in de Werkelijkheid, de verzen 
23 t/m 42, waarin de grote uitspraak 'Jij bent Dat' wordt geanalyseerd met behulp van deze 
methode. 
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yO yau    welke twee,   van  yad (844/2)                 

jht\ jahat   opgevend (416/3);   √hā   verlaten, prijsgeven, 
wegdoen (1296/2)          

c ca    en (380/1)        

tO tau    deze twee;    van   tad   dat (434/1)            

ajht\ ajahat    niet opgevend, in tact latend;   a   voorvoegsel dat 
ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft 
(1/1);    jahat   opgevend (416/3);   √hā   verlaten, 
prijsgeven, wegdoen (1296/2)            

c ca    en (380/1)        

Tyo: tayoḥ   van deze twee;   van   tad   dat (434/1)                  

lXyO lakṣyau,  lakṣya   signaal, merk, doel, wat gedefinieerd 
moet worden, dat wat verwijst naar iets anders (893/1);   
√lakṣ   markeren, tekenen, mikken op (891/3)                   

icd,zO cidaṃśāu  cid-aṃśa   het gedeelte van bewustzijn;    cit   
bewustzijn (395/3);   √cit    waarnemen, aandacht richten 
op, begrijpen, herinneren (395/2);    aṃsa   deel (1/1)             

ékÂip~O ekarūpiṇau    eka-rūpiṇa    hebbende één vorm, identiek;   
eka   een (227/3);   rūpin   vorm of figuur aangenomen 
hebbend (886/3);    √rūp   formeren, vertegenwoordigen 
(885/3)         
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Er is geen Kennis in het onderwijs over rituele handelingen32.  
Er is geen zekerheid in het systeem van logica (tarka)33.  
De Sāṅkhya en Yoga filosofieën34 leiden tot verdeeldheid en de 
grammatici zijn alleen maar geïnteresseerd in woorden35.  
  

kmRz|S]e kut|e  D|nã tkeR nEv|iSt inZcy: « 
karma-śāstre kuto jñānaṃ tarke na eva asti niścayaḥ  

in het onderwijs 
over rituele 
handelingen 

van 
waar? 

kennis in het logica 
systeem 

is niet 
werkelijk 

zekerheid  

 

s|ãnyyogO i∫d|pª|E z|iBdk|; zBdtTpr|; »27» 
sāṅkhya-yogau bhid-āpannau śābdikāḥ śabda-tat-parāḥ     (27) 

Sāṅkhya en Yoga leidend tot 
verdeling 

grammatici geheel toegewijd 
aan woorden 

 

 
 
kmRz|S]e    karmaśāstre   karma-śāstra;   karman   (rituele) handeling 

(258/2);   √kṛ   doen, maken, uitvoeren  (300/3);   śāstra   
onderwijs, instructie, voorschrift (1069/1);   √śās   
onderwijzen, instrueren, informeren (1068/3)   

kut|e   kuto,  kutas    waarvan?, waarom?, van waar?   (290/2) 

D|nm\   jñānam,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2) 

                                                 
32 Dit refereert aan dat gedeelte van de Veda dat gaat over handeling en ritueel (karma-
kāṇḍa).   De Pūrvamīmāṃsā is een filosofische school die deze geschriften als hoogst 
belangrijk beschouwt. 
33 Dit heeft betrekking op een filosofische school, ook wel bekend als Nyāyā, waarbij logisch 
analyseren en concluderen vooropstaan. 
34 Deze twee nauw gerelateerde filosofieën delen de opvatting dat er twee ultieme vormen van 
werkelijkheid bestaan: materie (prakṛti) en geest (puruṣa). 
35 Grammatici als Bhartṛhari stonden een filosofie gebaseerd op woorden voor. Ofschoon de 
Advaita traditie de grammaticale traditie gebruikt bij het analyseren van teksten, onderwijst 
zij  dat de uiteindelijke werkelijkheid voorbij gaat aan woorden. Zie de Taittirīya Upaniṣad 
2.9.1. 
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tkeR tarke,  tarka   onderzoek, filosofisch systeem (439/3); 
√tark   redeneren, afleiden, concluderen (439/3) 

nEv|iSt naivāsti   na eva asti   is niet werkelijk;     na   niet, geeft 
ontkenning aan (523/1);   eva   waarlijk, juist (232/2);   
asti   is;   √as   zijn, bestaan, leven (117/1)   

inZcy: niścayaḥ,  niścaya   onderzoek, zekerheid, overtuiging  
(561/2);         niś-√ci    vaststellen, onderzoeken (561/2);   
niś = nis   uit, weg van, zonder (543/2);   √ci   ordenen, 
ophopen,  verzamelen (349/2) 

s|ãnyy|g|E     sāṅkhyayogau    Sāṅkhya-Yoga  (aanhanger van) Sāṅkhya 
en Yoga filosofiën;    Sāṅkhya   filosofisch systeem 
(1199/1);   Yoga   verbinding, Yoga filosofie (856/2);   
√yuj   verenigen, samenbrengen (853/2)   

i∫d|pª|E    bhidāpannau    bhid-āpanna    leidend tot verdeeldheid;  
bhid   brekend, venietigend (757/1);   √bhid   splijten, 
klieven, vernietigen  (756/3);    āpanna    binnengegaan, 
verkregen (143/1);    ā-√pad    komen, benaderen, 
binnengaan (142/3);    ā    bij, naar, dichtbij: maakt de 
handeling volledig (126/1);   √pad   vaststaan, fixeren 
(582/3) 

z|iBdk|; śābdikāḥ, śābdika   grammaticus (1065/2)          

zBdtTpr|;   śabdatatparāḥ   śabda-tat-para   geheel toegewijd aan 
woorden;     śabda   woord (1052/2);    √śabd   geluid 
maken, roepen, aanspreken (1052/2);    tatpara   totaal 
toegewijd (433/1);   tat   dat, dit (434/1);    para   beter, 
hoogste, gericht op (586/1);   √pṛ   leveren, beschermen 
(645/1) 
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Alle anderen, die onjuiste leerstellingen36 aanhangen, zijn 
matig op de hoogte van het onderwijs in Kennis.  
Door iemands eigen ervaring schijnt dé Kennis van de 
Upaniṣads naar buiten. 
  

aNye P||wiˆœn: sveR D|nv|t|Rsu dubRl|: « 
anye pāṣaṇḍinaḥ sarve jñāna-vārtāsu durbalāḥ  

 anderen zij die onjuiste 
doctrines volgen 

allen in het onderwijs 
over Kennis 

zwak  

 

ék,  ved|NtivD|n, Sv|nu∫UTy| ivr|jte »28» 
ekaṃ vedānta-vijñānaṃ sva-anubhūtyā virājate (28) 

een Kennis van de upaniṣads door de eigen 
ervaring 

straalt  

 
 
aNye anye, anya   de ander, verschillend (45/2)            

P||wiˆœn: pāṣaṇḍinaḥ,  pāṣaṇḍin   iemand die verkeerde 
leerstellingen aanhangt (624/1)        

sveR sarve, sarva   alle (1184/3)      

D|nv|t|Rsu jñānavārtāsu    jñāna-vārtā   het onderwijs in Kennis;   
jñāna  kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, ervaren 
(425/2);    vārtā (=vārttā ?)   nieuws, betekenis, verhaal 
(945/1);   √vṛt   verklaren, uitleggen (1009/1)          

dubRl|: durbalāḥ   dur-bala   zwak, krachteloos (486/1);   dur=dus  
slecht, moeilijk (488/1);    bala   kracht (722/3);   √bal   
ademen, leven, wervelen (722/2) 

ékm\ ekam,  eka   een, enig (227/3)      

                                                 
36 Dit verwijst waarschijnlijk naar diegenen die het gezag van de Veda niet accepteren. 
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ved|NtivD|nm\ vedānta-vijñānam    vedānta-vijñāna    Kennis van de 
Upaniṣads;   vedānta   lett. aan het einde van de Veda’s,    
de Upaniṣad’s (1017/1);    veda   kennis, ware of heilige  
kennis (1015/1);   √vid   weten, kennen, leren (963/2);      
anta   einde, conclusie (42/1);    vijñāna   kennis, 
onderscheid (961/2);    vi -√jñā   onderscheid maken, 
observeren, onderzoeken (961/1);    vi   apart, weg van, 
zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   √jñā   kennen, 
weten, ervaren (425/2)         

Sv|nu∫UTy| svānubhūtyā    sva-anubhūti    eigen ervaring;    sva   eigen 
zelf (1275/1);     anubhūti   waarneming, kennis verkregen 
door waarneming met de zintuigen, gevolgtrekking, 
vergelijking, verbale autoriteit (36/3);   anu-√bhū  
omarmen, waarnemen, begrijpen, ervaren (36/2);   anu  
achter, langs, langszij (31/1);   √bhū   worden, zijn, 
oprijzen (760/1      

ivr|jte virājate   straalt;   vi-√rāj    regeren, verlichten, stralen, 
uitblinken, naar buiten schijnen (982/3);   vi   apart, weg 
van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   √rāj   regeren, 
heersen, verlichten (872/3)         
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Het ‘ik’ en ‘mijn’ verschijnt als gebondenheid. Afwezigheid 
van ‘mijn’ en ‘ik’ verschijnt als bevrijding. Vrijheid en 
gebondenheid zijn er ten gevolge van de guṇa’s, die 
voortkomen uit de natuur (prakṛti)37. 
  

ahã              mmeTyyã bNÎ||e  mm|h, neit mu≈t| « 
ahaṃ                    mama iti        ayaṃ bandho mama  ahaṃ na iti muktatā  

ik    van mij, aldus    dit binding van mij   ik niet, aldus vrijheid  
 

bN∂m|eX||E                gu~E∫|Rit gu~|; p/Ãitsã∫v|; »29» 
bandha-mokṣau        guṇair   bhāti guṇāḥ prakṛti- 

saṃbhavāḥ 
(29) 

vrijheid en 
gebondenheid 

door de 
kwaliteiten 

verschijnt kwaliteiten uit natuur  
ontstaan 

 

 
 
ahm\     aham   ik (124/2);  van  asmad (123/2)  

mm mama   mijn, van mij;   van   asmad (123/2) 

îit iti   “….”, aldus, zo  (165/1) 

aym\ ayam   dit    idam (165/2) 

bNÎ|; bandhaḥ,   bandha    binding, keten, gebondenheid 
(720/3);     √bandh   binden, ketenen (720/1) 

mm mama   mijn, van mij,   van   asmad (123/2) 

ahm\     aham   ik (124/2);   van  asmad (123/2)  

n   na    niet, noch, geen (523/1)                     

îit iti   “….”  aldus, zo  (165/1) 

mu≈t| muktatā    vrijheid, bevrijding (821/1);   √muc   loslaten, 
bevrijden (820/3)   

                                                 
37 Van de drie kwaliteiten (guṇa), helderheid (sattva), activiteit (rajas) en inertie (tamas) 
wordt ook gezegd in de Bhagavad Gītā 14.5 dat deze ‘van nature aanwezig zijn’ 
(prakṛtisambhava). De oefening van het zijn (sattva) kan leiden tot bevrijding. 
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bN∂m|eX||E   bandhamokṣau   bandha-mokṣa    vrijheid en 
gebondenheid;    bandha   binding, keten, gebondenheid 
(720/3);   √bandh   binden, ketenen (720/1);   mokṣa   
bevrijding (835/1);   √mokṣ   wensen zichzelf te bevrijden  
(834/3)  

gu~E;   guṇaiḥ,  guṇa   eigenschap, kwaliteit (357/1)    

∫|it bhāti   (ver)schijnt;   √bhā  schijnen, verlichten, mooi zijn 
(750/3)   

gu~|;   guṇāḥ,  guṇa   eigenschap, kwaliteit (357/1) 

p/Ãitsã∫v|;    prakṛtisaṃbhavāḥ   prakṛti-sambhava    uit natuur 
geboren;   prakṛti   natuur, vorm, oorzaak (654/1);        
pra-√kṛ   maken, produceren (653/3);    pra   voor, voort 
(652/2);   √kṛ  doen, maken uitvoeren (300/3);   sambhava   
oorsprong, geboorte (1179/1);    sam-√bhū   samen 
komen, geboren worden, bereiken (1178/3);    sam   met, 
tezamen met (1152/1);   √bhū  worden, zijn, oprijzen, 
verkrijgen (760/1)    
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De ene, zuivere Kennis schijnt onder alle omstandigheden. 
De ongelukkigen kennen niet hun eigen natuur, die puur 
(kevala)38 en oneindig is. 
  

D|nmek, sd| ∫|it Sv|RvS†|su inmRlm\ « 
jñānam  ekaṃ sadā bhāti sarva-avasthāsu nirmalam  

Kennis één altijd schijnt in alle omstandigheden zuiver  
 

mNd∫|Gy|  n J||niNt SvÂp, kevl, bÅht\ »30» 
manda-bhāgyā na jānanti sva-rūpaṃ kevalaṃ bṛhat (30) 

ongelukkigen niet kennen eigen natuur puur oneindig  
 
 
D|nm\ jñānam, jñāna   kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 

ervaren (425/2) 

ékm\ ekam, eka   een, alleen (227/3)    

sd| sadā   altijd, voortdurend (1139/2)   

∫|it bhāti   (ver)schijnt;  √bhā   schijnen, verlichten, mooi zijn 
(750/3) 

Sv|RvS†|su sarvāvasthāsu   sarva-avasthāsu   iedere omstandigheid;   
sarva   alle, ieder (1184/3);   avasthā   situatie, 
omstandigheid (106/1);    ava    uit, weg, neer (96/1);  
√sthā  staan (1262/2) 

inmRlm\ nirmalam,  nirmala    zuiver, helder, onbevlekt (541/3);     
nir = nis   uit, weg van (543/2);    mala    vuil, stof, 
onzuiverheid (792/1);                  

                                                 
38 Kevala is een naam aan een soort Advaita, Kevalādvaita, waarin wordt benadrukt dat er 
maar één puur non-duaal wezen is. Kevala kan ook betekenen ‘uitsluitend van het eigen zelf, 
nergens mee verbonden, geïsoleerd, abstract, absoluut, eenvoudig, niet-samengesteld, 
onvermengd’. 
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mNd∫|Gy|: mandabhāgyāḥ    manda-bhāgya   hebbende een 
ongelukkig lot, ongelukkig;    manda   traag, dom, 
ongelukkig (787/3);    √mad/mand    traag zijn, stilstaan 
(777/3);    bhāgya   gelukkig, lot, voorspoed (752/1);    
bhāga   deel, portie (751/2);   √bhaj   verdelen, 
distribueren, geven (743/1)    

 n na   niet, geen noch (523/1)   

J||niNt jānanti   zij kennen;   √jñā   kennen, weten, ervaren (425/2) 

SvÂpm\ sva-rūpam   sva-rūpam   de eigen natuur (1276/1);   sva  
zelf, zichzelf, eigen (1275/1);   rūpa   vorm, natuur, aard 
(885/3);    √rūp   formeren, vertegenwoordigen (885/3)            

kevlm\ kevalam,  kevala    zuiver, alleen, slechts, absoluut (309/3)   

bÅht\ bṛhat   groot, overvloedig, uitgebreid (735/3);   √bṛh/bṛṇh   
dik zijn, groeien, toenemen (735/3)    
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Hij die weet ‘ik ben enkel die Kennis die getuige is van de 
bewegingen van de geest39, het ene leven van de hele wereld’ 
is bevrijd. Hier bestaat geen twijfel over. 
  

sãkLps|iX|      yJD|nã      svRlokEkjIvnm\   « 
saṃkalpa-sākṣi     yaj      jñānaṃ  sarva-loka-eka-jīvanaṃ  

getuige van bewegingen in 
de geest        

welke  Kennis het ene leven van de hele 
wereld 

 

 

tdev|SmIit     yo    ved s mu≈o n|]   sãzy; »31» 
tad eva asmi iti          yo       veda    sa      mukto    na atra    saṃśayaḥ (31) 

dat  alleen ik ben 
aldus    

wie        weet      hij       bevrijd     niet hier  twijfel  

 
 

sãkLps|iX|    saṃkalpa-sākṣi   saṃkalpa-sākṣi   de getuige van beweging 
in de geest;     saṃkalpa   concept, beweging, wil (1126/3); 
saṃ-√klṛp   voortbrengen, tot bestaan komen, verlangen 
naar (1126/2);   saṃ=sam   samen (met), geeft verbinding 
aan (1152/1);   √klṛp   georganiseerd zijn, succes hebben, 
slagen, overeenstemmen (308/2);   sākṣi   (oog)getuige, 
subject (1198/1) 

yj\     yac, yat  van   yad   wie, welke (844/2)  

D|nm\     jñānaṃ,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2) 

svRlokEkjIvnm\   sarvalokaikajīvanam   sarva-loka-eka-jīvana   het ene 
leven van de hele wereld;   sarvaloka   hele wereld 
(1187/1);   sarva   geheel, alles, compleet (1184/3);    loka  
plaats, wereld (906/1);   √lok   zien, waarnemen, herkennen 
(906/1);    eka   een (227/3);    jīvana   leven gevend, leven  
(423/2);    √jīv   leven, voeden ondersteunen (422/2) 

                                                 
39 Van de geest wordt gezegd dat deze twee functies heeft: besluit (saṃkalpa) en twijfel 
(vikalpa). De samenstelling saṃkalpasākṣi  kan letterlijk worden vertaald met de getuige 
(sākṣi) van het besluit (saṃkalpa),  maar saṃkalpa staat hier waarschijnlijk voor saṃkalpa én 
vikalpa en wordt dan vertaald met ‘bewegingen van de geest’. 
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td\ tad    dat (434/1)  

év   eva    waarlijk, zo (232/2) 

aiSm   asmi   ik ben;    √as   zijn, bestaan, leven (117/1)  

îit iti    al dus, zo (165/1) 

y; yaḥ   die;   van  yad   wie, wat (844/2)  

ved veda   weet;   √vid   weten, kennen, leren (963/2) 

s: saḥ   hij;   van  tad   dat, hij (434/1) 

mu≈o mukto,  mukta    bevrijd, geopend;   √muc  loslaten, 
bevrijden  (820/3)  

n|] nātra   na-atra    niet hier;   na   niet, geeft ontkenning aan 
(523/1);    atra   hier, daar, in dit opzicht (17/2)   

sãzy; saṃśayaḥ,  saṃśaya    onzekerheid, twijfel (1117/3);   
saṃ-√śī    zwak worden, aarzelen (1117/3);   sam  samen 
(met), geeft verbinding aan (1152/1);    √śī   wegvallen, 
verdwijnen (1077/1)  
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In het licht van die Kennis verschijnen de kenner, het 
kennismiddel, het voorwerp van kennis en de kennis zelf 40. 
Welk bewijs leidt tot die Kennis? 
  

fm|t| c fm|~, c fmey, fimitSt†| « 
pramātā ca pramāṇaṃ ca prameyaṃ pramitis     tathā  

de 
kenner 

en het 
kennismiddel 

en het voorwerp 
van kennis 

oprijzende 
kennis 

ook  

 

ySy  ∫|s|v∫|sNte M||n, D|n|y tSy ikm\ »32» 
yasya bhāsā avabhāsante mānaṃ jñānāya tasya kim (32) 

van  
wie 

door 
licht 

zij 
verschijnen 

bewijs voor 
kennis 

daarvan welke?  

 
 
fm|t| pramātā,  pramātṛ   iemand die het juiste begrip heeft;     

de kenner (686/1);    pra-√mā    meten, schatten, creëren, 
het juiste begrip vormen (685/3);    pra    voor, vooruit 
(652/2);   √mā   meten, markeren (804/2) 

c ca    en (380/1)              

fm|~m\ pramāṇam,  pramāṇa   juiste maat, autoriteit, 
kennismiddel (685/3);    pra-√mā  etc.   zie verder boven              

c ca    en (380/1)              

fmeym\ prameyam,  prameya    wat gemeten of bewezen moet 
worden (686/1);    pra-√mā  etc.   zie verder boven             

Fimit; pramitiḥ,  pramiti    juiste kennis, verkregen door bewijs 
(686/1);    pra-√mā   etc.   zie verder boven   

t†| tathā    ook, zo, dus, op die manier (433/3) 

ySy yasya   van wie;   van   yad  wie (844/2)   

                                                 
40 Voor een ervaring zijn vier factoren nodig, namelijk: de kenner (pramātṛ), het middel tot 
kennis (pramāṇa), het object van kennis (prameya) en de kennis die ontstaat (pramiti). Deze 
vier Sanskriettermen zijn allemaal afgeleid van de wortel mā ‘meten’, evenals de term voor 
‘bewijs’ (māna). 
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∫|s| bhāsā,  bhās    licht, helderheid (756/1);    √bhās     stralen, 
verlichten (755/3)         

av∫|sNte avabhāsante   zij verschijnen;    ava-√bhās   manifest 
worden verschijnen (101/2);    ava    uit, weg, neer (96/1);   
√bhās     stralen, verlichten (755/3)         

M||nm\ mānam,  māna   standaard, manier van bewijsvoering;    
√mā   meten, markeren (804/2)      

D|n|y jñānāya,  jñāna   kennis (426/1);    √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2)  

tSy tasya    van dat;   van  tad   dat (434/1)         

ikm\ kim    wat? (282/2)           
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Gedachte (vṛtti)41 neemt de vorm aan van een object.  
Het object wordt zichtbaar door het gereflecteerde bewustzijn 
(phala)42.  Men kent het object en datzelfde object wordt 
zichtbaar43. 
  

a†|Rk|r| ∫ved\vÅi>|; πlen|†R; p/k|zte « 
artha-ākārā bhaved     vṛttiḥ   phalena       arthaḥ prakāśate  

de vorm van een 
object bezittend 

kan 
worden 

gedachte door 
resultaat  

het object wordt 
zichtbaar 

 

 

a†RD|n, ivj|n|it s év|†R; p/k|zte  »33» 
artha-jñānaṃ vijānāti sa eva            arthaḥ prakāṡate (33) 

kennis van het 
object 

men kent dat hetzelfde object wordt 
zichtbaar 

 

 
 
a†|Rk|r| arthākārā   artha-ākāra   vorm van object;   artha   object, 

doel, motief (90/2);   √arth   wensen, verlangen, 
verzoeken (90/2);    ākāra   vorm, figuur (127/2);     ā-√kṛ   
naderbij brengen, samen brengen (127/2);    ā   bij, naar, 
draait de handeling om (126/1);   √kṛ   doen, maken, 
uitvoeren (300/3) 

∫vet\ bhavet   kan worden;  √bhū   worden, zijn, oprijzen (760/1) 

                                                 
41 Dit vers beschrijft de neiging van de geest om de wereld te zien als een serie verschillende 
objecten. De visie die hier wordt uitgedrukt is dat de geest gemodificeerd wordt in de vorm 
van het externe object dat gezien wordt . Deze modificatie staat bekend als vṛtti , dat hier 
wordt vertaald met ‘gedachte’. 
42 Volgens de leer van Advaita doet de reflectie van bewustzijn (phala) het object oplichten, 
waardoor kennis van het object oprijst. Het bewustzijn reflecteert in de geest (buddhi) die 
wordt gemodificeerd door de gedachte (vṛtti) aan het object. Deze voortdurende modificaties 
produceren de wereld van het individu. Deze reflectie van bewustzijn in het individu (jīva) 
wordt soms ‘cidābhāsa’ genoemd maar wordt hier aangegeven als ‘phala’, hetgeen letterlijk 
‘resultaat’ ‘vrucht’ betekent. 
43 De gedachte (vṛtti) verdrijft de onwetendheid over het object en het gereflecteerde 
bewustzijn (phala) verlicht de gedachte (vṛtti) aan het object. Deze twee zijn noodzakelijk 
voor elke ervaring in de wereld. 
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vÅi>|; vṛttiḥ, vṛtti   stemming van de geest, gedrag, staat (1010/1);  
√vṛt   draaien, rollen, gebeuren, verblijven (1009/3) 

πlen phalena,  phala   vrucht, resultaat (716/2);    √phal 
openbarsten, splijten, vrucht dragen (716/2) 

a†R; arthaḥ,  artha   object, doel, motief (90/2);  √arth   
wensen, verlangen, verzoeken (90/2) 

p/k|zte prakāṡate   wordt zichtbaar;   pra-√kāṡ   zichtbaar worden, 
verschijnen (653/1);    pra   voor, voort (652/2);   √kāṡ 
(ver)schijnen, zichtbaar zijn (280/2) 

a†RD|nãm\ arthajñānam   artha-jñāna    kennis van het object;   artha  
object, doel, motief (90/2);   √arth  wensen, verlangen, 
verzoeken (90/2);    jñāna   kennis (426/1);   √jñā    
kennen, weten, ervaren (425/2)              

vj|n|it vijānāti    men (her)kent;    vi-√jñā   (her)kennen, 
onderscheiden (961/1);   vi   weg van, zonder, tegenover 
(949/3);   √jñā   kennen, weten, ervaren (425/2)              

s:   saḥ   hij;   van  tad   dat (434/1) 

év eva    waarlijk, juist, precies, hetzelfde  (232/2)  

a†R; arthaḥ,  artha   object, doel, motief (90/2);   √arth  
wensen, verlangen, verzoeken (90/2) 

p/k|zte   prakāśate   wordt zichtbaar;   pra-√kāś   zichtbaar worden, 
verschijnen (653/1);    pra    voor, voort (652/2);   √kāś 
(ver)schijnen, zichtbaar zijn (280/2) 
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Moge alleen44 de gedachte aan het Absolute prevaleren.  
Dan bestaat er geen gereflecteerd bewustzijn (phala)45.  
Want bewustzijn, het Zelf, is zelfonthullend en evident. 
  

    vÅi.Vy|PyTvmev|Stu πlVy|iPt: k†, ∫vet\ « 
     vṛtti - vyāpyatvam eva astu phala-vyāptiḥ katham bhavet  

van 
gedachte 

de staat van  
het door-
drongen zijn 

enkel moge 
er 
zijn 

het doordrongen zijn 
van gereflecteerd 
bewustzijn 

hoe zou  
kunnen  
zijn 

 

     Svfk|zSvÂpTv|iTsfiTv|Cc  icd|Tmn: »34» 
sva-prakāśa-sva-rūpatvāt siddhatvāc ca cid-ātmanaḥ (34) 

door de zelfonthullende 
aard 

door bewijs en van het zelf dat 
bewustzijn is 

 

 
vÅi.Vy|PyTvm\ vṛttivyāpyatvam   vṛtti-vyāpyatva;   vṛtti   stemming van de 

geest, gedrag, staat (1010/1);   √vṛt   draaien, verblijven, 
gebeuren, rollen (1009/1);    vyāpyatva  de staat van 
doordrongen zijn (1037/3);    vy-√āp   doordringen, vullen 
(1037/2);   vi  apart, weg van, zonder (geeft uitbreiding aan) 
(949/3);   √āp   bereiken, verkrijgen, binnengaan (142/1)   

                                                 
44 Het Sanskriet, vṛttivyāpyatvam, betekent hier letterlijk 'doordrongen zijn van een gedachte 
(vṛtti)'. Deze samenstelling impliceert gedachte (vṛtti) aan het Absolute (brahman) of Zelf 
(ātman) alleen. Om dit duidelijk te maken is 'aan het Absolute' in de vertaling toegevoegd. 
Advaita stelt voor om te reflecteren op teksten uit de Upaniṣads, zoals de vier grote uitspraken 
(mahāvākya): 'lk ben het Absolute' (aham brahmāsmi), 'Jij bent Dat' (tat tvam asi), 'Dit Zelf is 
het Absolute' (ayam ātma brahma), en 'Kennis is het Absolute' (prajñānam brahma).  
45 In vers 33 werd aangetoond dat kennis van uiterlijke objecten altijd gepaard gaat met 
gereflecteerd bewustzijn (phala). In dit vers wordt echter aangetoond dat voor de openbaring 
van de Kennis van het Absolute, alhoewel het een gedachte vereist (vṛtti), geen gereflecteerd 
bewustzijn (phala) nodig is. 
 
Zie Pañcadaśī  7.90-94 en 8.1-10 voor een beter begrip van deze leer. 
Kennis van objecten Kennis van het Absolute 
Object gedachte (vṛtti) Absolute gedachte (vṛtti) 
Verlicht door bewustzijn in de geest van het 
individu (phala) 
→ Dualiteit van subject/object wordt gemaakt 

Verlicht door zelf-verlichtend bewustzijn van het 
Absolute 
→ Gereflecteerd bewustzijn gaat op in het Absolute 
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év eva    waarlijk, inderdaad, alleen, slechts, precies zo; 
benadrukt het voorafgaande woord (232/2)      

aStu astu   moge er zijn;   √as  zijn, bestaan, leven (117/1) 

πlVy|iPt: phalavyāptiḥ    phala-vyāpti   het doordrongen zijn van 
gereflecteerd bewustzijn;   phala    vrucht, resultaat (716/2);   
√phal   openbarsten, splijten, vrucht dragen (716/2);    
vyāpti   doordringing, omnipresentie (1037/3);    vy-√āp   
doordringen, vullen (1037/2);    vi   apart, weg van, zonder 
(geeft uitbreiding aan) (949/3);    √āp   bereiken, verkrijgen, 
binnengaan (142/1) 

k†m\ katham   hoe? (247/2)    

∫vet\ bhavet    het zou kunnen zijn;    √bhū    worden, zijn, 
oprijzen, verkrijgen (760/1)         

Svfk|zSvÂpTv|t\ svaprakāśasvarūpatvāt     sva-prakāśa-sva-rūpatva     de zelf 
onthullende aard;    svaprakāśa   eigen licht hebbend, 
zelfonthullend;    sva   zichzelf, eigen (1275/1);    prakāśa   
licht, straling, helder, zichtbaar, schijnend (653/1);     pra-
√kāś   zichtbaar worden, schijnen (653/1);   pra   voor, voort 
(652/2);   √kāś   (ver)schijnen, zichtbaar zijn (280/2);     
svarūpatva    de eigen vorm, natuur, geaardheid (1276/3);    
sva  zichzelf, eigen (1275/1);    rūpatva   de staat van een 
vorm hebben (886/1);    rūpa   vorm, natuur, aard (885/3);  
√rūp   formeren, vertegenwoordigen (885/3) 

iTsfiTv|t\ siddhatvāt,  siddhatva    perfecte staat, het vaststellen van 
geldigheid van een regel (1215/2);    siddha   bereikt, 
bewezen, vastgesteld (1215/1);   √sidh/sādh    doelgericht 
zijn, succes hebben, rechtmaken, beheersen (1215/1 en 
1200/3) 

c ca   en (380/1)             

icd|Tmn: cid-ātmanaḥ    cit-ātman    het Zelf dat bewustzijn is;     
cit   bewustzijn, zuiver denken (395/3);    √cit   waarnemen, 
de aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2);     
ātman   het Zelf (135/1);   √at   voortdurend gaan (12/1)          
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Gedachten bewegen van het ene object naar het andere en er 
tussenin is er die staat die, zonder ondersteuning en zonder 
verandering, voorbij de geest (unmanī) is. 
  

a†R|d†R|Ntre vÅi>|gRNtuã clit c|Ntre « 
arthād  artha-antare        vṛttir       gantuṃ         calati        ca     antare  

van(uit) 
een object   

naar een ander 
object 

gedachte  
    

om te gaan beweegt en tussen  

 

inr|∂|r| inivRk|r| y| dz|s|eNmnI SmÅt|   »35» 
nirādhārā      nirvikārā yā daśā      sā unmanī smṛtā (35) 

zonder 
ondersteuning 

zonder 
verandering 

welke staat die voorbij de 
geest 

herinnerd  

 
 
a†R|t\ arthāt,  artha   object, doel, motief (90/2);   √arth   

wensen, verlangen, verzoeken (90/2) 

a†R|Ntre      arthāntare   artha-antara    een ander object;    artha   
object, doel, motief (90/2);    arth    wensen, verlangen, 
verzoeken (90/2);    antara    ander, (na)bij, interval, 
tussenliggende ruimte of tijd (43/3);   √ant   binden  (42/3) 

vÅi>|;    vṛttiḥ, vṛtti   stemming van de geest, gedrag, staat (1010/1);  
√vṛt    draaien, rollen, gebeuren, verblijven (1009/1) 

gNtum\   gantum   om te gaan;   √gam   gaan, bewegen (346/3) 

clit calati   trilt;   √cal   bewegen, schudden, trillen (391/1)   

c ca   en  (380/1) 

aNtre antare,  antara    ander, (na)bij, interval, tussenliggende 
ruimte of tijd (43/3);   √ant   binden  (42/3) 

inr|∂|r| nirādhārā,  nirādhāra     zonder ondersteuning (540/1);    
nir    uit, on-, zonder (539/2);   ādhāra   ondersteuning 
(139/1);    ā-√dhṛ   houden, ondersteunen (139/1);    ā    
bij, naar, dichtbij: maakt de handeling volledig (126/1);   
√dhṛ   dragen, onderhouden, bezitten (519/1)  
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inivRk|r| nirvikārā,  nirvikāra    onveranderd (542/1);   nir   uit, on-, 
zonder (539/2);   vikāra  verandering (954/2);    vi-√kṛ   
transformeren, veranderen, verschillend worden (954/2);  
vi   weg van, zonder, tegenover (949/3);   √kṛ  doen, 
maken, uitvoeren (300/3) 

y| yā   dat wat;  van  yat  dat wat;  van  yad  (844/2) 

dz| daśā   conditie, staat (473/1)  

S|| sā   dat,  van  tad (434/1) 

¨Nmn|I unmanī    verward, afwezig (194/1);    ud   op, omhoog 
(183/1);   manas   geest (783/3);   √man   denken, geloven, 
verbeelden (783/3) 

SmÅt|   smṛtā,  smṛta   herinnerd, vermeld (1272/2);   √smṛ 
herinneren, denken aan (1271/3)     
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Bewustzijn (cit) wordt gekend wanneer de geest (citta) zijn ‘ta’ 
uitgang verliest46. De letter ‘ta’ wijst op een onjuiste toekenning 
van iets aan een object, zoals de rode kleur van een hibiscus 
bloem schijnbaar aan een helder kristal47 wordt toegekend. 
  

ic., icidit J||nIy|.k|rriht, yd| « 
cittaṃ cid   iti jānīyāt ta-kāra-rahitaṃ yadā  

geest bewustzijn aldus men zou moeten 
kennen 

zonder de letter 
‘ta’ 

wanneer  

 

tk|ro ivwy|Îy|so jp|r|go y†| m~O »36» 
ta-kāro viṣaya-adhyāso japā-rāgo yathā maṇau (36) 

de lettergreep 
‘ta’ 

object   onjuiste             
toekenning 

de rode kleur  
van een  
hibiscus bloem 

zoals in een 
kristal 

 

 
 
ic.m\ cittam,  citta   gedachte, verbeelding (395/3);   √cit   

waarnemen, de aandacht richten op, begrijpen, herinneren 
(395/2) 

ict\ cit   bewustzijn, zuiver denken (395/3);    √cit   
waarnemen, de aandacht richten op, begrijpen, herinneren 
(395/2) 

îit  iti   “…..”, verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is, zo, 
aldus, op deze wijze (165/1) 

J||nIy|t\ jānīyāt    men zou moeten kennen;   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2)    

                                                 
46 Dit is een woordspeling gebaseerd op de grammaticale traditie van het Sanskriet.  
Het Sanskrietwoord voor geest (citta) is gebaseerd op het woord cit dat bewustzijn betekent.        
Dus wanneer de ta van citta verwijderd wordt, blijft alleen het bewustzijn over. 
47 Dit is een analogie uit de Advaita leer om superpositie te illustreren. Wanneer een rode 
hibiscusbloem in de buurt van een helder kristal wordt gebracht, kleurt het kristal rood.  
Op dezelfde manier, wanneer de geest op het bewustzijn wordt geprojecteerd, lijkt het 
bewustzijn mentale activiteit te hebben, terwijl het in werkelijkheid voorbij de geest is. 
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tk|rrihtm\ takārarahitam    ta-kāra-rahita    zonder de letter ‘ta’;        
ta   de eerste dentale medeklinker (431/2);    takāra    de 
letter ‘ta´ (431/2);    kara   letter (274/2);    √kṛ  doen, 
maken, uitvoeren (300/3);    rahita   verlaten, zonder 
(871/2);    √rah    verlaten, loslaten (871/1)  

yd| yadā   wanneer (844/1)               

tk|r: takāraḥ,  takāra    de letter ‘ta´ (431/2);    kara   letter 
(274/2);    √kṛ   doen, maken, uitvoeren (300/3)                 

ivwy|Îy|s: viṣayādhyāsaḥ    viṣaya-adhyāsa    het over een object heen 
geplaatst zijn;     vi-ṣaya    sfeer (van invloed of activiteit);   
ieder waarneembaar object (997/1);    adhyāsa   overheen-
legging, onjuiste toekenning (23/3);    adhi-√as    overheen 
plaatsen, toeschrijven aan (23/2);     adhi   boven, over, op 
(20/2);   √as   werpen, schieten (117/2)   

jp|r|g: japārāgaḥ    japā-rāga   de rode kleur van een hibiscus 
bloem;    japā    Chinese roos (412/1);     rāga   rode kleur, 
passie (872/1);   √rañj    kleuren, verven, rood maken 
(861/2)      

y†| yathā    op welke manier, (zo) als (841/2) 

m~O maṇau,  maṇi    juweel, kristal (774/3);    √maṇ   klinken, 
murmelen (774/3)              
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Wanneer het kenobject wordt losgelaten blijft alleen Kennis 
over. Het drievoudige universum (tripuṭī)48 verdwijnt en lost 
op49 in het Absolute. 
  

DeyvStupirTy|g|JD|n, it„it kevlm\ « 
 jñeya-vastu-parityāgāj jñānaṃ tiṣṭhati kevalam  

door het loslaten van het object dat  
gekend wordt 

Kennis blijft alleen  

 

i]puq|I X|I~t|meit b/̃ inv|R~mÅCçit   »37» 
tripuṭī kṣīṇatām eti brahma-nirvāṇam ṛcchati (37) 

het drievoudig 
universum 

naar 
verdwijning  

gaat naar oplossing in 
het Absolute 

gaat  

 
 
DeyvStupirTy|g|t\     jñeyavastuparityāgāt    jñeya-vastu-parityāga     loslaten 

van het kenobject;    jñeya   wat gekend moet worden 
(426/2);   √jñā   kennen, weten, ervaren (425/2);   vastu 
ding, object, substantie (932/3);   √vas   verblijven, wonen  
(932/2);   parityāga   het loslaten, scheiding (595/2);    
pari-√tyaj   verlaten, opgeven, afwijzen (595/2);   pari 
rond, rondom (591/2);   √tyaj   verlaten, laten gaan, 
overgeven (456/3) 

D|nm\     jñānam,  jñāna    kennis (426/1);   √jñā    kennen, weten, 
ervaren (425/2)   

it„it tiṣṭhati    blijft;   √sthā    staan, positioneren, overblijven 
(1262/2)  

                                                 
48 De uitdrukking (tripuṭī) kan op elke triade betrekking hebben, zoals de drie kwaliteiten van 
de natuur (guṇa), hij die ervaart, middel tot kennis en dat wat ervaren wordt, of de drie staten 
waken, dromen en diepe slaap. In deze context echter heeft het hoogstwaarschijnlijk 
betrekking op kenner, kennis en het kenobject. 
49 Zie Bhagavad Gītā 2.72 waar dezelfde uitdrukking  ‘is opgelost in het Absolute’ 
(brahmanirvāṇam ṛcchati) is gebruikt. Dit kan letterlijk worden genomen als ‘wordt 
uitgeblazen in het Absolute’. Uitblazen (nirvāṇa) wordt normaal gekoppeld aan het beeld van 
een kaars die wordt uitgeblazen. 
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kevlm kevalam,  kevala   alleen, slechts (309/3)  

i]puq|I    tripuṭī,  tripuṭa   drievoudig (459/2)  

X|I~t|m\     kṣīṇatām,  kṣīṇatā    de staat van oplossing, verval (328/2);  
√kṣi   vernietigen, ruineren  (328/1)  

éit eti   gaat;   √i   gaan, lopen, bereiken (163/3) 

b/̃ inv|R~m\   brahmanirvāṇam   brahma-nirvāṇa     oplossing in het 
Absolute (739/1);    brahma   Brahman, het Absolute 
(737/3);   √bṛh   dik zijn, groeien, toenemen (735/3);    
nirvāṇa    het tot rust komen, uitdoven (557/3);   nir-√vā   
uitgedoofd zijn (557/2);    nir   zonder, vrij van (539/2);   
vāna    blazen (935/3);    √vā   blazen, geur uitwasemen, 
verwonden (934/2) 

ACçit   ṛcchati    gaat;    √ṛch   stijf zijn, dwaas zijn, gaan  (225/2)  
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Dit alles is enkel geest, en geest is enkel kennis. 
Onwetendheid is een vergissing50, zo wordt gezegd. 
Gerealiseerde Kennis (vijñāna)51 is de hoogste staat. 
 

  mnom|]imd, Sv,R tNmno D|nm|]km\ « 
mano-mātram idaṃ sarvaṃ tan-mano jñāna-mātrakam  

enkel    geest dit alles die   geest enkel   kennis  
 

aD|n, ∫/m   îTy|huivRD|n, prm, pdm\ »38» 
ajñānaṃ bhrama ity      āhur vijñānaṃ paramaṃ padam (38) 

onwetend- 
heid 

vergissing aldus zeggen 
            zij 

Kennis hoogste staat  

 
 
mnom|]m\ manomātram    manas-mātra    enkel geest;   manas   geest, 

intellect (783/3);   √man   denken, geloven, verbeelden 
(783/1);    mātra   maat, volledig, enkel (804/3);   √mā   
meten, markeren (804/2)           

îdm\ idam   dit, deze (165/2)                 

svRm\ sarvam, sarva   alle, gehele (1184/3)              

tt\ tat   dat;  tad   dat (434/1)             

mns\ manas   geest, intellect (783/3);   √man   denken, geloven, 
verbeelden (783/1)                

D|nm|]km\ jñānamātrakam    jñāna-mātraka   enkel kennis;    jñāna  
kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, ervaren (425/2);     
mātraka = mātra    maat, volledig, enkel (804/3);   √mā   
meten, markeren (804/2)              

                                                 
50 Het Sanskrietwoord 'bhrama' betekent letterlijk 'dwalend' en kan worden vertaald als 
'verwarring', 'verbijstering' of 'fout'. 
51 Het voorvoegsel 'vi' in 'vijñāna' duidt op expansie, dus ' vijñāna ' is letterlijk 'expansieve 
Kennis'. 
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aD|nm\ Ajñānam   a-jñāna    onwetendheid;    a   voorvoegsel dat 
ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft 
(1/1);    jñāna   kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2);              

∫/m bhrama    zwervend;   dwaling, vergissing, verwarring 
(769/3);    √bhram   zwerven, dwalen (769/2)              

îit iti   “…..”, verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is, zo, 
aldus, op deze wijze (165/1)                    

a|hu: āhuḥ    zij zeiden;    √ah   zeggen, spreken (124/1)             

ivD|nm\ vijñānam,  vijñāna    gerealiseerde kennis, wijsheid, 
intelligentie, onderscheid (961/2);   vi-√jñā   onderscheiden, 
onderzoeken, begrijpen (961/2);   vi   apart, weg van, 
zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   √jñā   kennen, 
weten, ervaren (425/2)             

prmm\ paramam,  parama    hoogste, uiterste, opperste, ultieme 
(588/1)       

pdm\ padam,  pada   staat (583/1);   √pad   gaan, zich begeven 
naar (582/3)             
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Men zegt dat deze illusoire wereld onwetendheid is of onjuiste 
kennis. Men dient de Heer (īśvara)52  te kennen als de 
illusionist en Dat, wat voorbij de illusie is, als zuiver. 
  

aD|nã c|Ny†|D|n|ã m|y|met|ã vdiNt « 
ajñānaṃ   ca  anyathā jñānaṃ māyām  etāṃ vadanti  

onwetendheid en onware kennis illusie      dit zij zeggen  
 

ÈZvrã m|iynã ivƒ|Nm|y|tItã inrÖnm\  »39» 
īśvaraṃ māyinaṃ vidyān māyā      atītaṃ nirañjanam (39) 

vreesloos-
heid 

illusionist men moet 
kennen 

illusie voorbij 
gegaan 

zuiver  

 
 
aD|nm\ ajñānam,  ajñāna   onwetendheid, causaal lichaam (10/3); 

a   niet, geeft ontkenning aan (1/1);    jñānam, jñāna   
kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, ervaren (425/2)  

c ca    en (380/1)  

aNy†| anyathā   anders, onwaar, vals (45/3)  

D|n|m\     jñānam,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2)  

m|y|m\ māyām,  māyā    wijsheid, onwerkelijkheid, illusoire 
wereld (811/1);   √mā   meten, markeren (804/2) 

ét|m\    etām,  etad   dat, dit, hier, deze (231/2)  

vdiNt vadanti   zij zeggen;   √vad    spreken, zeggen, uiten  
(916/1) 

                                                 
52 Hier wordt de Heer (īśvara) los gezien van het zuivere Zelf (ātman) of het Absolute 
(brahman). In vers 41 van Zelfonthulling (Svātmaprakāśikā) wordt van de Heer (īśvara) 
gezegd dat Hij verschijnt als gevolg van onwetendheid. In vers 26 van de huidige tekst wordt 
van de Heer (īśa) gezegd dat Hij een oorzaak is die moet worden opgegeven. Er is een 
tendens om deze Sanskrit woorden, die afgeleid zijn van de wortel īś ‘krachtig zijn’, te 
gebruiken wanneer er enige notie is van heerschappij of causaliteit wordt verondersteld, zoals 
in dit vers waarin de Heer (īśvara) wordt beschreven als de bezitter van illusie (māyin). 
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te te   zij;   tad   hij, dat (434/1)  

ÈZvrm\ īśvaram,  īśvara    meester, heer (171/1);   √īś   bezitten, 
commanderen, regeren (171/1) 

m|iynm\   māyinam,  māyin   illusionist, bedrieger (811/2);   √mā  
meten, markeren (804/2)  

ivƒ|t\ vidyāt   men zou moeten kennen;   √vid   weten, kennen, 
leren (963/2) 

m|y| māyā    wijsheid, onwerkelijkheid, illusie (811/1);    √mā  
meten, markeren (804/2) 

atItm\ atītam,  atīta    voorbij gegaan, verleden (16/2);    ati-√i  
voorbij gaan, verlopen (16/2);    ati   over, -ver, hoogst 
(12/2);   √i   gaan, lopen bereiken (163/3) 

inrÖnm\   nirañjanam   nir-añjana   smetteloos, zuiver (539/2);   nir   
zonder, vrij van (539/2);    añjana   het aanbrengen van 
een kleur (11/1);    √añj   zalven, smeren, decoreren (11/1)     
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Aan de hemel van bewustzijn, wat bestaan en oneindig geluk 
is, verschijnt de wolk van illusie en de bliksemsnelle geest.  
Het ‘ik’-gevoel (ahantā)53 is de donder, en daar zijn gedachten 
stortbuien van regen. 
 

  sd|nNde icd|k|ze M||y|me©StiqNmn: « 
sad-ānande cid-ākāśe māyā-meghas taṭin-manaḥ  

die bestaan en 
oneindig geluk is 

aan de hemel 
van bewustzijn 

de wolk van 
illusie 

op bliksem 
lijkende geest 

 

 

ah,t| gjRn, t] ∂|r|s|r| ih vÅ.y: »40» 
ahantā garjanaṃ tatra dhārā-sārā hi vṛttayaḥ (40) 

het gevoel van “ik” donder daar  stortbuien want gedachten  
 
 
sd|nNde sadānande   sat-ānanda    bestaan en oneindig geluk;  sat   

dat wat bestaat (1134/2);   √as   zijn, bestaan, leven 
(117/1);    ānanda   geluk, plezier, vreugde (139/3);          
ā-√nand   verheugen, verrukt zijn (139/3);    ā    bij, naar, 
dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1);    √nand   
genieten, verheugen, tevreden zijn (526/2)          

icd|k|ze cidākāśe   cit-ākāśa    de hemel van bewustzijn;   cit   
zuiver denken, bewustzijn (395/3);    √cit    waarnemen, de 
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2);   ākāśa   
ruimte, ether, hemel, atmosfeer (126/3);    ā-√kāś    zien, 
herkennen (126/3);    ā   bij, naar, dichtbij; maakt de 
handeling volledig (126/1);   √kāś   zichtbaar zijn, 
(ver)schijnen, helder schijnen, zien (280/2)           

M||y|me©: māyāmeghaḥ   māyā-megha   de wolk van illusie;   māyā   
wijsheid, illusie, onwerkelijkheid (811/1);    megha   wolk 
(831/2);   √migh=mih   urineren, leegmaken, bevochtigen 
(818/2)   

                                                 
53 Het woord ahantā  (ahaṃtā) zou ook kunnen worden vertaald als ‘ik-heid’ of  
‘Zelfbewustzijn’, bestaande uit aham  'ik' met het achtervoegsel tā, dat bestaan of zijn aanduidt. 
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tiqNmn: taṭinmanaḥ    taṭit-manas   geest als een bliksem;    taṭit    
(= taḍit)  bliksem (432/1);   √taḍ   slaan, verwonden, 
spreken, schijnen (432/1);    manas   geest, intellect 
(783/3);   √man   denken, geloven, verbeelden (783/1)  

ah,t| ahantā    gevoel van ik, zelfbewustzijn (124/2)                    

gjRnm\ garjanam,  garjana   donder, rommelen (van de wolken) 
(349/1);   √garj   brullen, donderen (349/1)   

t] tatra    daar, op die plaats, in dat geval, onder die 
omstandigheden, daardoor, dan, daarom (433/2)                 

∂|r|s|r| dhārāsārā    dhārā-sāra   stortbuien, watervloed (515/3);   
dhārā    watervloed, regenbui (515/3);    √dhāv   rennen, 
stromen, schoonmaken, wassen (516/1);    sāra   beweging 
(1208/1);   √sṛ   rennen, vloeien, bewegen (1244/3) 

ih hi   want, omdat, tengevolge van, vanwege (1297/3)             

vÅ.y: vṛttayaḥ,  vṛtti   stemming van de geest, gedrag, staat 
(1010/1);    √vṛt   draaien, rollen, gebeuren, verblijven 
(1009/1)         
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In deze duisternis van grote verwarring regent het Goddelijke 
(deva)54 onbelemmerd neer. Alleen de wind van het ontwaken 
doet deze stortvloed ophouden. 
  

mh|m|eh|N∂k|reåiSmNdev|e vwRit lIly| « 
mahā-moha-andhakāre ’smin   devo varṣati līlayā  

in het duister van grote  
verwarring 

in deze  Goddelijke regent speels  

 

tSy| vÅ∑eivRr|m|y p/bo∂EksmIr~:   »41» 
tasyā vṛṣter     virāmāya prabodha-eka-samīraṇaḥ (41) 

van deze van regen voor beëindiging de ene wind van ontwaken  
 
 
mh|m|eh|N∂k|re mahāmohāndhakāre    mahā-moha-andhakāra   de 

duisternis van grote verwarring;    mahā-moha    grote 
verwarring (799/1);    mahā, mahat   groot, uitgesterkt 
(794/2);     moha   verwarring (836/1);   √muh   in 
verwarring raken, bewustzijn verliezen, vergissen (824/3);   
andhakāra    duisternis (44/3);   andha    blind, duisternis 
(44/3);   √andh   verblinden, blind maken (44/3);   kāra   
makend, handeling (274/2);    √kṛ   doen, maken, 
uitvoeren (300/3) 

aiSmn\ asmin,  idam   dit, deze (165/2) 

dev: devaḥ,  deva   god, goddelijk (492/2);   √div   werpen, 
dobbelen, prijzen (478/2)  

vwRit varṣati   het regent;   √vṛṣ   regenen, uitstorten (1011/3) 

lIly|     līlayā,  līlā    spel, sport, vermaak, gemakkelijk om te 
doen (903/2);   √lī   kleven, verkrijgen, smelten (903/2)  

tSy|:    tasyāḥ, tad   dat, dit, deze (434/1)  

                                                 
54 Het woord deva is afgeleid van de wortel div die volgens de traditie wordt gevonden in de 
volgende betekenissen: krīdā (spel), vijigīṣā (de wens om te veroveren), vyavahāra 
(activiteit), dyuti (licht), stuti (lofprijzing), moda (vreugde), mada (verslaving), svapna 
(slaap), kānti (schoonheid) en gati (beweging). 
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vÅ∑e;  vṛṣṭeḥ,  vṛṣṭi   regen (1013/1);   √vṛṣ   regenen, uitstorten 
(1011/3) 

ivr|m|y       virāmāya,  virāma   eind, ten einde komen (982/2);           
vi-√ram   stoppen, beëindigen (982/2);    vi    weg van, 
zonder, tegenover (949/3);    √ram    stoppen, verheugen, 
kalmeren (867/2)  

p/bo∂EksmIr~:    prabodhaikasamīraṇaḥ   prabodha-eka-samīraṇa   de ene 
wind van ontwaken;    prabodha   wakker wordend 
(683/2);   pra-√budh    bewust worden, kennen (683/2);  
pra   voor, voort (652/2);    √budh   (ont)waken, 
observeren, leren, weten (733/1);   eka    een, enig, uniek 
(227/3);   samīraṇa   in gang zetten, wind, adem (1165/1);   
sam-√īr   in beweging zetten, scheppen (1165/1);    sam   
samen met, geeft verbinding aan (1152/1);   √īr   gaan, 
oprijzen, agiteren (170/2) 
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Kennis is het gewaarzijn van de ziener en het geziene en 
gerealiseerde Kennis is de afwezigheid van het geziene.55 
Het Absolute is één alleen en zonder tweede. 
Er is hier hoe dan ook geen verscheidenheid.56 
 

D|n,   dÅGdÅZyyo∫|Rn, ivD|n, dÅZyzUNyt| « 
jñānaṃ dṛg-dṛśyayor    bhānaṃ vijñānaṃ dṛśya-śūnyatā  

kennis van de ziener 
en het geziene 

gewaarzijn gerealiseerde 
Kennis 

afwezigheid 
van het geziene 

 

 

ékmev|√y, b/̃  neh N||n|iSt ik,cn »42» 
ekam eva advayaṃ brahma na iha nānā asti kiñcana (42) 

een alleen non-duaal het 
Absolute 

niet hier verscheid-
enheid 

is hoe dan 
ook 

 

 
 
D|nm\     jñānam,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā    kennen, weten, 

ervaren (425/2)   

dÅGdÅZyyo: dṛgdṛśyayoḥ    dṛk-dṛśya    ziener en geziene (491/2); 
dṛk=dṛś   ziend (491/2);    drśya  geziene (491/3);    √dṛś 
zien, kijken, zichtbaar worden (491/1) 

∫|nm\ bhānam, bhāna    verschijnen, bewijs, gewaar zijn 
(751/1);    √bhā   schijnen, verlichten, mooi zijn (750/3) 

ivD|nm\ vijñānam, vijñāna    gerealiseerde Kennis, wijsheid, 
intelligentie, onderscheid (961/2);   vi-√jñā   
onderscheiden, onderzoeken, begrijpen (961/2);   vi   apart, 
weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   √jñā   
kennen, weten, ervaren (425/2) 

                                                 
55  Hier worden de termen 'Kennis' (jñāna) en 'gerealiseerde Kennis' (vijñāna) contrasterend 
gebruikt. Deze twee stadia kunnen worden gezien als: 1) de differentiatie van de ziener van 
het geziene; en 2) de synthese van alles in de afwezigheid van afzonderlijke objecten die 
worden gezien. 
56 Zie Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad  4.4.19, tweede kwart. 
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dÅZyzUNyt| dṛśyaśūnyatā    dṛśya-śūnyatā    afwezigheid van het 
geziene;   drśya  geziene (491/3);   √dṛś  zien, kijken, 
zichtbaar worden (491/1);    śūnyatā    leegheid, 
verlatenheid, afwezigheid (1085/2) 

ékm\ ekam,  eka   een, alleen (227/3)                

év eva   waarlijk, inderdaad, alleen, slechts, precies zo; 
benadrukt het voorafgaande woord (232/2)             

a√ym\ advayam    a-dvaya    niet twee, niet duaal (19/2);     
a   voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het 
tegenovergestelde weergeeft (1/1);   dvaya   tweevoudig, 
duaal (503/2)             

b/̃  brahma,  brahman   Brahman,  het Absolute (737/3);     
√bṛh   groeien, toenemen (735/3)                   

n na   niet, noch, geen (523/1)                

îh iha   hier, in deze wereld (169/3)                    

N||n| nānā   verschillend, diversiteit, verscheidenheid (535/1) 

ik,cn kiñcana   hoe dan ook (282/3 en 283/1)      
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Die kennis wordt Kennis genoemd wanneer zowel de 
waarnemer (kṣetrajña)57 als dat, wat wordt waargenomen, 
wordt ervaren. Gerealiseerde Kennis van beide is het zien van 
eenheid van waarnemer en het Hoogste Zelf. 
  

X|e]Xe]DyoD|Rnã tJD|nã D|nmuCyte   « 
kṣetra- kṣetrajñayor jñānaṃ taj- jñānaṃ jñānaṃ     ucyate  

van het 
waargenomene  

en de 
waarnemer 

ervaring          die    kennis Kennis er wordt 
verklaard 

 

 

ivD|nã co∫yorEKyã X|et/Dprm|Tmno: »43» 
vijñānaṃ ca   ubhayor    aikyam kṣetrajña- paramātmānoḥ (43) 

gerealiseerde 
Kennis 

en        van 
beide    

eenheid waarnemer Hoogste Zelf  

 
 
X|e]Xe]Dyo:  kṣetrakṣetrajñayoḥ   kṣetra-kṣetrajña   dat wat wordt 

waargenomen en de waarnemer;   kṣetra   veld, object van 
handelen (332/1);    kṣetrajña   waarnemer (332/2);    √kṣi   
verblijven, wonen (327/3);   √jñā   kennen, weten, ervaren 
(425/2)   

D|nm\          jñānam,  jñāna  kennis, ervaring (426/1);  √jñā   kennen, 
weten, ervaren (425/2)   

td\ tad   die, dat juist, inderdaad (434/1)  

D|nm\          jñānam,  jñāna   kennis, Kennis (426/1);   √jñā   kennen, 
weten, ervaren (425/2)   

¨Cyte ucyate   wordt verklaard, wordt genoemd;  √vac   spreken, 
zeggen, verklaren (912/1) 

                                                 
57 Dit is een toespeling op Bhagavad Gītā hoofdstuk 13, waarin het Absolute (brahman)  
wordt weergegeven als de waarnemer of de kenner van het veld (kṣetrajña), die verschilt van 
hetgeen geobserveerd wordt oftewel het veld in de natuur (kṣetra) inclusief alle dingen die 
geobserveerd worden. Dit onderscheid tussen kenner van het veld en het veld wordt in de 
Advaita leer eliminatie (vyatireka) genoemd. Zie ook het voorgaande vers 42. 
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ivD|nm\    vijñānam,  vijñāna   gerealiseerde Kennis (961/2);   vi  
weg van, zonder, tegenover (949/3);    jñāna    kennis 
(426/1);  √jñā    kennen, weten, ervaren (425/2)   

c  ca   en (380/1) 

¨∫yo; ubhayoḥ,  ubhaya   beide, tweevoudig (216/2)  

éeKym\ aikyam    eenheid, harmonie (233/2) 

X|]Dprm|Tmno:    kṣetrajñaparamātmanoḥ   kṣetrajña-paramātman   
de waarnemer en het Hoogste Zelf;    kṣetrajña   
waarnemer   (332/2);    kṣetra   veld, object van handelen 
(332/1);   √kṣi   verblijven, wonen (327/3);   √jñā   
kennen, weten, ervaren (425/2);    paramātman    Hoogste 
Zelf (588/2);    parama   opperste, hoogste beste (588/1);    
ātman   individuele zelf (135/1);   √at   rennen, 
voortdurend lopen (12/1)                    
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Kennis die indirect door de geschriften wordt verkregen heet 
‘jñāna’. Het directe gewaarzijn van het Zelf heet ‘vijñāna’58. 
Het is volledig vrij van beperkende ideeën van Zelf en Absolute. 
  

prox, Z||S]j, D|n, ivD|n, C||TmdzRnm\ « 
parokṣaṃ śāstrajaṃ jñānaṃ vijñānaṃ ca  ātma-darśanam  

indirecte voortkomend uit 
de geschriften 

‘jñāna’ ‘vijñāna’ en perceptie van  
het Zelf 

 

 

a|Tmno b/̃ ~: sMygup|i∂√yvijRtm\ »44» 
ātmano brahmaṇaḥ samyag-upādhi-dvaya-varjitam (44) 

van Zelf van Absolute volledig vrij van de twee beperkende  
ideeën 

 

 
 
proxm\ parokṣam,  parokṣa   onzichtbaar, indirect (589/1)         

Z||S]jm\ śāstrajam   śāstra-ja    voortkomend uit de geschriften;   
śāstra   regel, instructie, leer, geschrift (1069/1);   √śās    
kastijden, straffen, onderwijzen (1068/3);   √jan   
voortbrengen, geboren worden (410/1) 

D|nm\ jñānam,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā    kennen, weten, 
ervaren (425/2)                

ivD|nm\ vijñānam,  vijñāna    gerealiseerde Kennis, wijsheid, 
intelligentie, onderscheid (961/2);    vi-√jñā   
onderscheiden, onderzoeken, begrijpen (961/2);   vi   apart, 
weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   √jñā   
kennen, weten, ervaren (425/2)               

c ca   en (380/1)               

                                                 
58 Net als in vers 42 en 43 van de huidige tekst maakt de auteur een onderscheid tussen 'jñāna' 
en 'vijñāna'. Het voorvoegsel 'vi' in 'vijṇāna' suggereert opnieuw expansie, wat hier aantoont 
dat de kennis niet langer indirect is of 'buiten het gezichtsveld' (parokṣa). 
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a|TmdzRnm\ ātma-darśanam    ātma-darśana    perceptie van het Zelf;    
ātma, ātman   het Zelf (135/1);   √at   voortdurend gaan 
(12/1);    darśanam,  darśana    onderhoud, observatie, 
inzicht, perceptie (470/3);   √dṛś   zien, kijken, zichtbaar 
worden (491/1)          

a|Tmn: ātmanaḥ, ātman   het Zelf (135/1);   √at   voortdurend gaan 
(12/1)          

b/̃ ~: brahmaṇaḥ, brahman    Brahman,  het Absolute (737/3);     
√bṛh   groeien, toenemen (735/3)           

sMygup|i∂-

√yvijRtm\ 

samyagupādhidvayavarjitam    samyak-upādhi-dvaya-
varjita    volledig vrij zijn van de twee beperkende ideeën;  
samyak   volledig (1181/2);   upādhi   dat wat in de plaats 
van iets anders gezet wordt, substituut (213/2);    upā-√dhā     
plaatsen op (213/2);    upa   naar toe, dichtbij, onder, neer 
(194/3);   √dhā   plaatsen, geven, scheppen (513/2);    
dvaya   tweevoud, dubbel, van de twee (503/2);   varjitam, 
varjita   vrij van, uitgezonderd, verlaten, vermeden 
(924/1);    √vṛj    buigen, draaien, plukken (1008/3) 
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Er bestaat kennis in de betekenis van ‘Jij’ en gerealiseerde 
Kennis in het woord ‘Dat’ (tat)59 . Echter het gewaarzijn, dat 
de woorden ‘Jij’ en ‘Dat’ identiek zijn, wordt ‘Kennis en 
gerealiseerde Kennis’ (jñānavijñāna)60  genoemd. 
  

Tvm†Rivwyã       D|nã ivD|nã    tTpd|Íym « 
tvam-artha-viṣayaṃ jñānaṃ     vijñānaṃ       tat-pada-āśrayam  

met betrekking tot de  
betekenis van ‘Jij’ 

kennis
   

gerealiseerde 
Kennis 

verbonden met het 
woord ‘Dat’ 

 

 

pdyorEKybo∂Stu D|nivD|nsãiDtm\    »45» 
padayor        aikya-bodhas    tu jñāna-vijñāna-saṃjñitam (45) 

van de 
twee 
woorden 

het gewaarzijn 
van eenheid 

maar wordt ‘Kennis en 
gerealiseerde  
Kennis’ genoemd 

 

 
 
Tvm††Rivwym\     tvamarthaviṣayam    tvam-artha-viṣaya   het gebied van de 

betekenis van ‘Jij’;   tvam    jij, van  yuṣmad (855/3);  
artha   doel, betekenis (90/2);   √arth   wensen,  
verlangen, verzoeken (90/2);   viṣaya   gebied, omvang 
(997/1);   √viṣ   actief zijn, werken, uitvoeren (995/2) 

D|nm\    jñānam,  jñāna    kennis (426/1);   √jñā    kennen, weten, 
ervaren (425/2)   

ivD|nm\    vijñānam,  vijñāna   gerealiseerde Kennis (961/2);    vi-
√jñā  onderscheiden, kennen, begrijpen (961/2);    vi   weg 
van, zonder, tegenover (940/3);    √jñā    kennen, weten, 
ervaren (425/2)       

                                                 
59 Hier wordt een andere benadering van jñāna en vijñāna, gebaseerd op de grote uitspraak 
‘Dat ben Jij’ (tat tvam asi), geïntroduceerd. Men kan dit zien als het vast stellen van de 
identiteit van het Zelf (voorgesteld door ‘Jij’) en het Absolute (‘Dat’). 
60 De uitdrukking  jñānavijñāna staat in de Bhagavad Gītā 6.8 waarin wordt gezegd dat een 
wijs mens tevreden is in ‘Kennis en gerealiseerde Kennis’. Dit vers impliceert dat deze 
persoon de grote uitspraak ‘Dat ben Jij’ heeft gerealiseerd en dat zowel Kennis (jñāna) als 
gerealiseerde Kennis (vijñāna) nodig zijn voor deze realisatie. 
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tTpd|Íym\   tatpadāśrayam   tat-pada-āśraya   verbonden met het 
woord ‘Dat’;    tad   dat (434/1);    pada   woord, stap, deel 
(583/1);   √pad   vaststaan, vallen (582/3);    āśraya   
afhankelijk van, verbonden met (158/2);    ā-√śri 
verbinden, rusten op (158/2);    ā     bij, naar, dichtbij 
(126/1);   √śri   laten rusten op, vastmaken, benaderen, 
toevlucht nemen tot (1098/1) 

pdyo; padayoḥ,  pada   woord, stap, deel (583/1);   √pad   
vaststaan, vallen (582/3) 

éíKybo∂: aikyabodhaḥ   aikya-bodha    gewaarzijn van eenheid;  
aikya   eenheid, harmonie (233/2);   bodha    waarneming, 
kennis, begrip (734/2);   √budh    (ont)waken, observeren, 
leren, weten (733/1) 

tu      tu   maar, echter (449/3)  

D|nivD|nsãiDtm\   jñānavijñānasaṃjñitam   jñāna-vijñāna-saṃjñita    wordt 
Kennis en gerealiseerde Kennis genoemd;    jñāna   kennis 
(426/1);   √jñā   kennen, weten, ervaren (425/2);    vijñāna   
gerealiseerde kennis (961/2);   vi-√jñā    onderscheiden, 
kennen, begrijpen (961/2);    vi   weg van, zonder, 
tegenover, geeft uitbreidng aan (940/3);   √jñā    
onderscheiden, kennen, begrijpen (961/2);   saṃjñita   
bekend gemaakt, gecommuniceerd (1133/3);   saṃ-√jñā   
overeenstemmen, herkennen (1133/2);   sam   samen (met) 
(1152/1);   √jñā  onderscheiden, kennen, begrijpen (961/2)      
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Iemand die onderscheidend vermogen heeft, heeft Kennis 
zeggen de wijzen. In het dagelijks leven daarentegen heerst er 
onwetendheid. Het is gerealiseerde Kennis, wanneer geweten 
wordt dat het universum bestaat in Dat Absolute. 
  

a|Tm|n|TmivvekSy D|nm|humRnIiw~: « 
ātma-anātma-vivekasya jñānam āhur  manīṣiṇaḥ  

van iemand die het onderscheid 
kent tussen het Zelf en het niet-Zelf 

Kennis zij zeggen de wijzen  

 

aD|n,  C||Ny†| loke ivD|n, tNmy, jgt\ »46» 
a-jñanaṃ ca  anyathā loke vijñānaṃ tanmayaṃ jagat (46) 

onwetend-
heid 

en   anders in het 
dagelijks 
leven 

gerealiseerde 
Kennis 

bestaand 
in dat 

het 
univer-
sum 

 

 
 
a|Tm|n|TmivvekSy ātmānātmavivekasya    ātma-anātma-viveka    het 

onderscheid tussen het Zelf en het niet-Zelf;    ātman    het 
Zelf (138/1);   √at   voortdurend gaan (12/1);    anātma   
an-ātman  het niet-Zelf;    a   voorvoegsel dat ontkenning 
inhoudt of het tegen-overgestelde weergeeft (1/1);    ātman    
het Zelf (138/1);   √at   voortdurend gaan (12/1);    viveka  
onderscheidingsvermogen, het vermogen om onderscheid 
te maken tussen wat waar is en onwaar, tussen 
werkelijkheid en schijnwerkelijkheid (987/3);    vi-√vic   
zeven, onderscheiden, verdelen (987/3);    vi   apart, weg 
van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);    √vic  ziften, 
scheiden, onderscheiden (958/1) 

D|nm\ jñānam,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā    kennen, weten, 
ervaren (425/2)                

a|hu: āhuḥ   zij zeggen;   √ah   zeggen, spreken (124/1) 

mnIiw~: manīṣiṇaḥ,  manīṣin    bedachtzaam, intelligent, wijze 
(784/2);   √man   denken, geloven, verbeelden (783/1) 
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aD|nm\ ajñānam   a-jñāna   onwetendheid (10/3);   a  voorvoegsel 
dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft 
(1/1);    jñāna   kennis (961/2);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2) 

c ca   en (380/1)               

aNy†| anyathā    anders, op een andere manier, daarentegen, 
onjuist (45/3)  

loke loke,  loka   open plek, regio, wijde wereld, universum, 
dagelijks leven (906/1);   √lok   zien, waarnemen, 
herkennen (906/1) 

ivD|nm\ vijñānam,  vijñāna    gerealiseerde Kennis, wijsheid, 
intelligentie, onderscheid (961/2);    vi-√jñā   
onderscheiden, onderzoeken, begrijpen (961/2);    vi    
apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);    
√jñā    kennen, weten, ervaren (425/2)               

tNmym\ tanmayam,  tanmaya    daarvan gemaakt, bestaand in dat, 
identiek met dat (434/3) 

jgt\ jagat   het bewegende, aarde, universum (408/1);    √gam   
gaan, bewegen (346/3)          
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Door positieve en negatieve beschouwing (anvayavyatireka)61  
wordt het Ene overal waargenomen. Kennis rijst op uit een 
gedachte (vṛtti)62. Enkel gerealiseerde Kennis is zuivere Kennis. 
  

aNvyVyitrek|ıy|ã svR]Ek, p/pZyit « 
anvaya-vyatirekābhyāṃ          sarvatraikaṃ prapaśyati  
door positieve en negatieve beschouwing overal     een neemt waar  
 

y..u      vÅi.jã     D|nã   ivD|nã D|nm|]km\   »47» 
yat tat tu                          vṛttijaṃ jñanaṃ vijñanaṃ jñānamātrakam (47) 
die dat  
echter 

geboren uit 
een gedachte 

Kennis gerealiseerde 
Kennis 

alleen zuivere 
Kennis 

 

 
 
aNvyVyitrek|ıy|m\    anvayavyatirekābhyām   anvaya-vyatireka   positieve en 

negatieve beschouwing, logische verbinding en verschil 
(46/2);    anvaya   natuurlijke orde, verbinding (46/2);   
anv-√i   volgen, achterna gaan (47/2);    anv=anu   achter, 
onder, langs, mee (31/1);   √i   gaan, lopen, bereiken 
(163/3);   vyatireka   onderscheid, verschil (1030/2);       
vi-ati-√ric   overstijgen, verschillen van (1030/2);    vi    
weg van, zonder, tegenover (940/3);   ati-√ric    
overstijgen, domineren (15/2);   ati   over, ver, hoogst 
(12/1);   √ric   leegmaken, evacueren, opgeven (880/2) 

svR] sarvatra   overal, altijd  (1189/2)  

ékm\ ekam   een (227/3)  

p/pZyit   prapaśyati   neemt waar;   pra-√paś   observeren, 
waarnemen (682/2);    pra    voor, voort (652/2);   √paś 
zien, waarnemen (611/2) 

yt\    yat,  yad   die, welke (844/2)   

                                                 
61 Zie voetnoot 5. 
62 Vṛtti betekent gedachte (zie vers 33). In de Advaita traditie heeft het echter betrekking op 
gedachten als de grote uitspraken uit de geschriften als ‘Dat ben Jij’ en ‘Ik ben het Absolute’. 
De visie dat het woord jñāna betrekking heeft op Kennis die door de geschriften is verkregen, 
wordt aangegeven in vers 44 en hier opnieuw voorgesteld. 
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tt\\ tat, tad    dat, dit (434/1)  

tu tu    maar, echter (449/3) 

vÅi.jm\    vṛttijam   vṛtti-ja    geboren uit moreel gedrag;   vṛtti   
moreel gedrag, staat (1010/1);   √vṛt   draaien, rollen, 
gebeuren, verblijven (1009/3);    ja   geboren (407/3);   
√jan   voortbrengen, geboren, oprijzen (410/1) 

D|nm\    jñānam,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā    kennen, weten, 
ervaren (425/2) 

ivD|nm\    vijñānam,  vijñāna   gerealiseerde Kennis (961/2);     
vi-√jñā    onderscheiden, kennen, begrijpen (961/2);    vi   
weg van, zonder, tegenover (940/3);   √jña   kennen, 
weten, ervaren (425/2) 

D|nm|]km\   jñānamātrakam    jñāna-mātraka   alleen zuivere Kennis;        
jñāna    kennis (426/1);   √jña   kennen, weten, ervaren 
(425/2);    mātraka = mātra   maat, hoeveelheid (804/2); 
√mā   meten, markeren (804/2)  
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Kennis vernietigt onwetendheid; Gerealiseerde Kennis bezit 
de natuur van zowel kennis als onwetendheid63. Overgave64 
aan dat altijd aanwezige Absolute dient zowel Kennis als 
gerealiseerde Kennis te behelzen.  
  

aD|nÎv,sk, D|n, ivD|n, co∫y|Tmkm\ « 
ajñāna-dhvaṃsakaṃ  jñānaṃ vijñānaṃ ca ubhaya-ātmakam  

onwetendheid 
vernietigend 

Kennis gerealiseerde 
Kennis 

en van beide de 
natuur bezittend 

 

 

D|nivD|nin„ey,  tTsd\b/̃ i~ C||pR~m\ »48» 
jñāna-vijñāna-niṣṭheyaṃ tat-sad-brahmaṇi ca arpaṇam (48) 

dient betrekking te hebben  
op zowel kennis als 
onwetendheid 

aan dat altijd 
aanwezige Absolute 

en overgave  

 
 
aD|nÎv,skm\ ajñānadhvaṃsakam   ajñāna-dhvaṃsaka    onwetendheid 

vernietigend;    ajñāna   onwetendheid (10/3);   a   
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het 
tegenovergestelde weergeeft (1/1);   √jñā   kennen, 
waarnemen, onderzoeken (425/2);     dhvaṃsaka   
vernietigend, verwijderend (522/1);     √dhvaṃs/dhvas   
vergaan, in stukken vallen (522/1)                 

D|nm\ jñānam, jñāna   kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2)                    

ivD|nm\ vijñānam   gerealiseerde Kennis (961/2);   vi-√jña   
begrijpen, onderscheiden, kennen (961/1);   vi   apart, weg 
van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   √jñā   kennen, 
weten, ervaren (425/2)                    

                                                 
63 Ware Kennis (vijñāna) sluit niets uit, gaat verder dan alle dualiteiten van kennis en 
onwetendheid, terwijl zij beide omarmt. 
64 Het Sanskrietwoord voor 'overgeven aan' is hier arpaṇa, waarvan de etymologische 
betekenis 'veroorzaken naar binnen te gaan' is. 
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c ca   en (380/1)                  

¨∫y|Tmkm\ ubhayātmakam    ubhaya-ātmaka    de natuur van beide 
bezittend;   ubhaya   beide (216/2);    ātmaka    de natuur 
bezittend, bestaand uit (136/1)       

D|nivD|nin„eym\ jñānavijñānaniṣṭheyam    jñāna-vijñāna-niṣṭheya   dient 
betrekking te hebben op zowel kennis als onwetendheid; 
jñānam,  jñāna   kennis (426/1);   √jñā   kennen, weten, 
ervaren (425/2);    vijñānaṃ  gerealiseerde Kennis (961/2);   
vi-√jña  onderscheiden, begrijpen, kennen (961/1);   vi  
apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);   
√jñā   kennen, weten, ervaren (425/2);    niṣṭheya   dient 
gevestigd te zijn;   ni-ṣṭhā = ni-√sthā;    ni   neer, terug 
(538/3);   √sthā   staan, positioneren (1262/2);    stheya   
moet geplaatst of gefixeerd worden (1265/1) 

tTs‡?˜˜i~ tatsadbrahmaṇi   tat-sad-brahman   dat altijd aanwezige 
Absolute;   tad   dat (434/1);   sat   zijnde, bestaand 
(1134/1);    brahman   Brahman, het Absolute (737/3)           

c ca   en (380/1)                                     

apR~m\ arpaṇam,  arpaṇa    toevertrouwen, offeren, teruggave 
(92/3);    √ṛi   gaan, bewegen, bereiken (223/2)             
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Men zegt dat hij die ervaart, de kwaliteit heeft van zuiver zijn;  
Het middel om te ervaren heeft de kwaliteit van activiteit; wat 
ervaren wordt heeft de kwaliteit van passiviteit, en toch maakt 
het Zelf dit alles65 zichtbaar. 
  

∫o≈|              s>vgu~; Z|ufio   ∫og|n|ã s|∂n, rj; « 
bhoktā                            sattva-guṇaḥ śuddho bhogānāṃ sādhanaṃ rajaḥ  

hij die 
ervaart  

kwaliteit van 
zijn 

zuiver van 
ervaringen    

het middel aktiviteit  

 

∫oGyã      tmogu~ã p/|hur   a|Tm|   cEw|ã    p/k|Z|k;  »49» 
bhogyaṃ                 tamo-guṇaṃ    prāhur         ātmā ca     eṣāṃ     prakāśakaḥ (49) 

wat  
ervaren 
wordt  

kwaliteit van 
passiviteit 

zij hebben 
gezegd 

Zelf en van 
deze 

onthuller  

 
 
∫o≈|   bhoktā,  bhoktṛ   hij die ervaart, voelt (760/1);   √bhuj  

genieten, gebruiken, eten (759/3) 

s>vgu~;    sattvaguṇaḥ   sattva-guṇa    kwaliteit van zijn;   sattva 
zijnde, natuur, essentie, goedheid (1135/2);   √as   zijn, 
bestaan, leven;   guṇa   kwaliteit, eigenschap (357/1);   
√grah   grijpen, nemen, bevallen (371/2) 

Z|ufio   śuddho,  śuddha   zuiver, puur, waar (1082/1);   √śudh   
zuiveren, schoonmaken (1082/1) 

∫og|n|m\    bhogānām   van ervaringen;   bhoga   vreugde, ervaring 
waarneming (767/2);   √bhuj   genieten, gebruiken, eten 
(759/2) 

                                                 
65 Dat wat ervaart is de geest, die wordt verlicht door de reflectie van bewustzijn (cidābhāsa), 
ook wel bekend als het individu (jīva). De organen van handeling zijn de middelen tot 
ervaring, die hun kracht ontlenen aan de levenskrachten (prāṇa). Hetgeen wordt ervaren zijn 
de wereldlijke objecten. Het Zelf (ātman) staat buiten dit proces, toch maakt het dit zichtbaar. 
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s|∂nm\    sādhanam,  sādhana    middel om iets te bereiken 
(1201/1);   √sādh   doelgericht zijn, succes hebben, recht 
maken, beheersen (1200/3)   

rj; rajaḥ,  rajas   kleuring, aktie, mist (863/2);   √raj = √rañj 
kleuren, verven, rood maken (861/2) 

∫oGym\    bhogyam,  bhogya   wat genuttigd moet worden, ervarend 
(767/3);   √bhuj   genieten, gebruiken, eten (759/2) 

tmogu~m\    tamoguṇam   tamo-guṇa    eigenschap van passiviteit;  
tamas   duisternis, passiviteit (438/1);   √tam  verstikken, 
uitgeput zijn (438/1);   guṇa   kwaliteit, eigenschap 
(357/1);   √grah   grijpen, nemen, bevallen (371/2)  

p/|hu:   prāhuḥ   zij hebben gezegd;   pra   voor, voort (652/2);  
√ah   zeggen, spreken (124/1) 

a||Tm|   ātmā,  ātman  individuele Zelf (135/1);   √at   rennen, 
lopen (12/1) 

c ca   en, niettegenstaande, toch (380/1)   

éw|m\   eṣām   van dezen;   van  idam  dit, deze (165/2) 

p/k|Z|k;   prakāśakaḥ,  prakāśaka    helder, onthuller (653/2);      
pra-√kāś   zichtbaar worden, verschijnen (653/1);    pra 
voor, voort (652/2);    √kāś    (ver)schijnen, zichtbaar zijn 
(280/2) 
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Iemand die toegewijd is aan het bestuderen van de Veda66, 
heeft altijd plezier in studeren. Degene die weet dat alles het 
Absolute is, wordt brahmacārin67 genoemd. 
  

b/̃ |Îyyns,yuÉo b/̃ cyRrt: sd| « 
brahma-adhyayana-saṃyukto brahmacarya-rataḥ sadā  

iemand die zich wijdt aan de studie van 
de Veda 

die plezier heeft in 
studeren 

altijd  

 

svR,   b/̃ eit yo ved b/̃ c|rI s ¨Cyte »50» 
sarvaṃ brahmeti  yo veda brahmacārī sa ucyate (50) 

alles het  
Absolute  
aldus 

die weet student die 
persoon 

wordt 
genoemd 

 

 
 
b/̃ |Îyyns,yuÉ: brahmādhyayanasaṃyuktaḥ   brahma-adhyayana-

saṃyukta    iemand die toegewijd is aan de studie van de 
Veda;    brahman   de Veda (737/3);   √bṛh/bṛṇh   spreken, 
stralen (737/1);    adhyayana    lezen, studeren, met name 
de Veda’s (22/3);     adhi-√i    leren, studeren (22/3);    
adhi   boven, naast (20/2);    √i   herhaaldelijk studeren, 
gaan (163/3);    saṃyutta   samengevoegd, verbonden 
(1112/2);    saṃ-√yuj   samenvoegen, verbinden, 
toevertrouwen, mediteren;    sam   samen, met, geeft 
verbinding aan (1152/1);    √yuj   concentreren, 
geabsorbeerd in meditatie (853/2)       

b/̃ cyRrt: brahmacaryarataḥ    brahmacarya-rata   iemand die plezier 
heeft in studeren;    brahmacarya    studie van de Veda’s, 
de staat van een ongetrouwd religieus student (738/2);    
rata    verheugd, tevreden (867/2);    √ram   stoppen, 
verheugen, kalmeren (867/2)               

                                                 
66 In deze context zijn de Upaniṣads het belangrijkste aspect van de Veda. 
67 Verzen 50-53 bespreken de betekenis van de vier traditionele levensfasen, namelijk de 
student (brahmacārin), de huishouder (gṛhastha), de gepensioneerde (vānaprastha) en de 
verzaker (sannyāsin). 
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sd| sadā    altijd (1139/2)               

svRm\ sarvam,  sarva    alle, gehele (1184/3)             

b/̃  brahma   Brahman, het Absolute (737/3);   √bṛh   groeien, 
toenemen (735/3)                 

îit iti    “…..”, verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is, zo, 
aldus, op deze wijze (165/1)                 

y: yaḥ   die, wie; van   yad (844/2)                 

ved veda    hij weet (1015/1);    √vid   weten, kennen, leren 
(963/2)               

b/̃ c|rI brahmacārī,  brahmacārin    student (738/2)         

s: saḥ    hij; van  tad   hij (434/1)              

¨Cyte ucyate   er wordt gezegd, hij wordt genoemd;  √vac  
spreken, zeggen, verklaren (912/1)                   
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Van de huishouder, verblijvend temidden van de eigenschappen 
van de natuur, wordt gezegd dat het lichaam het huis is.  
Iemand met intelligentie weet ‘de eigenschappen van de natuur 
voeren handelingen uit. Ik ben niet degene die handelt’.68   
  

gÅhS†o          gu~mÎyS†; Z|rIrã gÅhmuCyte « 
gṛhastho                guṇa-madhya-sthaḥ śarīraṃ gṛham   ucyate  

huishouder        
              

verblijvend te midden van de 
kwaliteiten van de natuur 

lichaam huis   wordt 
gezegd 

 

 

gu~|;           kuvRiNt km|Ri~ n|hã kteRit buifim|n\ »51» 
guṇāḥ                     kurvanti karmāṇi nāhaṃ kartā  iti buddhimān (51) 

de kwaliteiten 
van de natuur                         

zij voeren 
uit 

handelingen niet ik doener 
aldus 

iemand met 
intelligentie 

 

 
 
gÅhS†;    gṛhasthaḥ,  gṛhastha   huishouder (362/2) 

gu~mÎyS†;     guṇamadhyasthaḥ   guṇa-madhya-stha    verblijvend in de 
eigenschappen van natuur;   guṇa   kwaliteit, eigenschap 
(357/1);    madhya   midden, tussenin (781/3);   stha   
staand, verblijvend (1262/3);   √sthā   positioneren, staan 
(1262/2) 

Z|rIrm\   śarīram,  śarīra   lichaam (1057/3)  

gÅhm\    gṛham,  gṛha   huis, familie (361/3)  

¨Cyte ucyate   wordt gezegd;   √vac   spreken, zeggen, verklaren 
(912/1) 

gu~|;   guṇāḥ,  guṇa   kwaliteit, eigenschap (357/1) 

kuvRiNt kurvanti   zij doen;   √kṛ   doen, maken, uitvoeren (300/3) 

                                                 
68 Zie Bhagavad Gitā 3.27: In alle gevallen worden handelingen uitgevoerd door de 
eigenschappen van de natuur. wiens geest is misleid door egoïsme denkt: “Ik ben de 
uitvoerder”. 
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km|Ri~   karmāṇi,  karman   actie, handeling, werk (258/3);   √kṛ 
doen, maken, uitvoeren (300/3)   

n|hã    na aham   niet ik;   na   niet, geeft ontkenning aan (154/2); 
aham  ik;  van  asmad    ik, wij (123/2)   

ktR| kartā,  kartṛ   doener, maker (257/3);   √kṛ  doen, maken, 
uitvoeren (300/3)   

îit iti   (al)dus (165/1) 

buifim|n\   buddhimān,  buddhimat    intelligent, iemand met 
intelligentie (734/1);   √budh   (ont)waken, observeren, 
leren, weten (733/1)  
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Wat voor een nut heeft strenge discipline (tapas)69 voor iemand 
wiens discipline Kennis is?  
Degene die volledig vrij is van verlangen en boosheid, wordt 
woudbewoner genoemd (vānaprastha)70 
  

ikmug/EZc tpoi∫Zc ySy D|nmy, tp: « 
kim  ugraiś ca tapobhiś     ca yasya jñāna-mayaṃ tapaḥ  

welke  strenge en disciplines  en van  
wie 

bestaande uit 
Kennis 

discipline  

 

hwR|mwRivinmuRÉo v|np/S†: s ¨Cyte »52» 
harṣa-amarṣa-vinirmukto vāna-prasthaḥ sa ucyate (52) 

vrij van verlangen en  
boosheid  

woudbewoner hij wordt gezegd  

 
 
ikm\ kim  + 3e naamval   wat is het nut van (282/2);   wat? hoe? 

waarom? (282/2)                         

¨gE/: ugraiḥ,  ugra   krachtig, sterk, stevig (172/2)                 

c ca   en (380/1)                             

tpoi∫: tapobhiḥ,  tapas   warmte, hitte, religieuze kastijding, 
beperkende maatregel (437/1);   √tap    warmte afgeven, 
schijnen, verwonden (436/3)                       

c ca   en (380/1)                        

ySy yasya   van   yad   welke, van wie (844/2) 

                                                 
69 Tapas, hier vertaald als 'discipline', wordt vaker weergegeven als 'soberheid'. De vertaling 
'discipline' is gekozen om het brede gebruik van het woord weer te geven in passages zoals in 
de Bhagavad Gītā 17.14-16 waarin de tapas van lichaam, spraak en geest worden beschreven. 
Tapas is afgeleid van de wortel tap, 'heet zijn', verwijzend naar de transformatie die wordt 
teweeggebracht door zuiverende acties. De 'hitte' van discipline of soberheid veroorzaakt een 
toestandsverandering zoals wanneer ijs warm wordt gemaakt.  
70 De woudbewoner (vānaprastha) is letterlijk 'iemand die naar het bos is getrokken'. 
Traditioneel vertrekt de huisbewoner naar het bos bij de geboorte van het eerste kleinkind (zie 
Manusmṛti 6.2). 
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D|nmym\ jñānamayam    jñāna-maya   bestaande uit Kennis (426/1)    

tp: tapaḥ,   tapas    warmte, hitte, religieuze kastijding, 
beperkende maatregel (437/1);   √tap    warmte afgeven, 
schijnen, verwonden (436/3)   

hwR|mwRivinmuRÉ: harṣāmarṣavinirmuktaḥ    harṣa-amarṣa-vinirmukta        
vrij van verlangen en boosheid;    harṣa    verlangen, 
vreugde (1292/2);    √hṛṣ   opgewonden, ongeduldig zijn 
(1303/2);    amarṣa   a-marṣa   ongeduld (81/1);   a   
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het 
tegenovergestelde weergeeft (1/1);   √mṛṣ   vergeten, 
negeren, vergeven (831/1);    vinirmukta   bevrijd, vrij van 
(971/1);    vi-nir-√muc   verlaten, loslaten (971/1);    vi   
apart, weg van, zonder, geeft uitbreiding aan (949/3);   ni   
neer, in (838/3);   √muc   loslaten, bevrijden (820/3) 

v|np/S†: vānaprasthaḥ    vāna-prastha    woudbewoner, iemand die 
zijn huis verlaat om als asceet in het bos te gaan wonen 
(940/3);    vana   woud, bos (917/2);    prastha  op reis 
gaan, vertrekken (699/3);    pra-√sthā   opstaan, vertrekken 
(699/2);    pra   voor, voort (652/1);    √sthā   staan, 
positioneren  (1262/2) 

s: saḥ    hij, van  tad   dat (434/1)  

¨Cyte ucyate   wordt gezegd;   √vac   spreken, zeggen, verklaren 
(912/1) 
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Het teken van loslaten is het besluit ‘Ik ben niet het lichaam.  
Ik ben het Zelf’. Deze discipline is waarlijk loslaten en niet het 
dragen van saffraankleurige kleding71. 
  

deh|ıy|so            ih sãNy|s|e nEv k|w|yv|ss|   « 
deha-abhyāso              hi saṃnyāso na eva kāṣāya-vāsasā  
discipline van 
het lichaam   

waarlijk loslaten niet 
waarlijk 

met het dragen van 
saffraankleurige kleding 

 

 

N||hã   dehoåhm|Tmeit      inZcyo Ny|slX|~m\   »53» 
nāhaṃ    deho ‘ham ātma          iti niścayo nyāsa-lakṣaṇam (53) 
niet ik                    lichaam  ik  Zelf aldus   besluit teken van loslaten  
 
 
deh|ıy|s;    dehābhyāsaḥ    deha-abhyāsa    discipline van het lichaam;  

deha   lichaam, vorm (496/3);   √dih   zalven, smeren 
(480/2);   abhyāsa   gewoonte, praktijk, discipline (76/3);  
abhi-√as   uitoefenen, toepassen (76/3);   abhi   naar, in, 
over, op (61/1);   √as  zijn, bestaan, leven (17/1)  

ih hi    waarlijk, juist (1297/3)  

sãNy|s;  saṃnyāsaḥ,  saṃnyāsa  verzaking, afstand doen van, 
loslaten van de wereld (1148/1)  

nEv naiva,  na eva   niet waarlijk;   na   niet, geeft ontkenning 
aan (522/1);   eva    waarlijk, juist  (232/2)  

k|w|yv|ss|   kāṣāyavāsasā    kāṣāya-vāsas   saffraankleurige kleding;  
kāṣāya   bruinrood (281/1);   kaṣāya   oranjegeel, 
saffraankleurig (265/1);   vāsas   kleding, kleren (947/2);   
√vas   aantrekken, dragen (932/1)    

N||hm\   nāham,  na aham   niet ik;   na   niet, geeft ontkenning aan 
(522/1);    aham   ik;  van  asmad   ik, wij (123/2)   

                                                 
71 Hij die onthecht is (saṃnyāsin)  draagt traditionele saffraankleurige kleding die het vuur 
van verzaking symboliseert.   
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deh; dehaḥ,  deha   lichaam, vorm (496/3);   √dih  zalven, 
smeren (480/2)  

ahm\   aham   ik;  van  asmad  ik, wij  (123/2)   

a|Tm|   ātmā,  ātman   individuele Zelf (135/1);   √at   rennen, 
lopen (12/1) 

îit iti    verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is, zo, aldus, 
op deze wijze (165/1) 

inZcy; niścayaḥ,  niścaya   besluit, verzekering, overtuiging, 
zekerheid (561/2);    niś-√ci   zich verzekeren, 
onderzoeken, besluiten (561/2);   niś = nis   uit, weg van, 
zonder (543/2);   √ci   ordenen, ophopen, verzamelen 
(394/2) 

Ny|slX|~m\   nyāsalakṣaṇam    nyāsa-lakṣaṇa    teken van afstand doen;  
nyāsa   wegnemend, afstand doen (572/1);   ny-√as  
opgeven, afstand doen (572/1);   ni   neer, terug (538/3);   
√as   werpen, schieten (117/2);    lakṣaṇa   teken, 
symbool, attribuut (892/1);   √lakṣ   markeren, tekenen, 
mikken op (891/3)                 
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De wijzen die immer deze eeuwige weg72 onderzoeken, 
worden snel bevrijd van de oceaan van wereldse illusie 
(saṃsāra)73. Hier bestaat geen twijfel over. 
  

  sd|c|rimm, inTy,  yeånus,d∂te bu∂|: « 
sad-ācāram imaṃ nityaṃ ye ‘nusandadhate budhāḥ  

eeuwige weg deze immer die onderzoeken de wijzen  
 

   s,s|rs|gCçI©/,  muCyNte N||] s,zy: »54» 
saṃsāra-sāgarāc chīgraṃ mucyante nātra saṃśayaḥ (54) 

van de oceaan van 
wereldse illusie 

snel zij worden 
bevrijd 

niet, hier twijfel  

 
 
sd|c|rm\ sadācāram   sad-ācāra    eeuwige weg;   sad=sat  zijnde, 

blijvend, voortdurend, waar (1134/2);    √as   zijn, bestaan, 
leven (117/1);    ācāra    ā-cāra    goed gedrag, gewoonte, 
gebruik (131/3);    ā-√car   benaderen, zich gedragen, 
gebruiken (131/2);   ā   bij, naar, dichtbij: maakt de 
handeling volledig (126/1);   √car   gaan, bewegen, lopen 
(389/1)           

îmm\ imam    van   idam   dit, deze (165/2)      

inTym\ nityam,  nitya   voortdurend, eeuwig verblijvend in (547/2)            

ye ye   zij;   van   yad   welke (844/2)         

                                                 
72 Het Sanskriet woord sadācāra vormt het eerste deel van de titel van dit werk sadācārānu- 
sandhānam.  Sat betekent 'zijnde, bestaande, aanwezig zijnde, blijvend, voortdurend; echt, 
werkelijk, waar' en ācāra is 'een manier of manier van handelen'.  Anusardhānam betekent 'een 
onderzoek of verkenning', in dit vers vertegenwoordigd door de werkwoordsvorm  
anusandadhate.  
Dit vers geeft een uitweiding over de titel, die zou kunnen worden vertaald als 'een verkenning 
van de eeuwige weg'. Zie de Inleiding voor een uitgebreidere uitleg.  
73 Saṃsāra  betekent in het algemeen de herhaaldelijk terugkerende geboorte en dood van een 
individuele ziel. Advaita beschouwt dit als een illusie. 
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anus,d∂te anusandadhate   zij onderzoeken;    anu-sam-√dhā   
verkennen, onderzoeken (40/3);    anu    achter, langs, 
langszij (31/1);   sam   met, samen met (1152/1);    √dhā    
plaatsen, geven, scheppen (513/2)            

bu∂|: budhaḥ, budha   wijze, geleerde (734/1);   √budh   
(ont)waken, observeren, leren, weten (733/1)            

s,s|rs|gr|t\ saṃsārasāgarāt    saṃsāra-sāgara    de oceaan van 
wereldse illusie;    saṃsāra  wereldse illusie, transmigratie 
(1119/2);   saṃ-√sṛ    samenstromen, transmigratie 
ondergaan;   sam   samen met, vergezeld van (1111/2);   
√sṛ   rennen, vloeien, bewegen (1244/3)     

zI©/m\ śīghram    snel (1077/2)   

muCyNte mucyante    zij worden bevrijd;   √muc   loslaten, bevrijden 
(820/3)              

n na   niet, noch, geen (523/1)   

a] atra   hier, in deze zaak, in dit geval, nu (17/2)    

s,zy: saṃśayaḥ, saṃśaya    twijfel, onzekerheid (1117/3)        
 

 


