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INLEIDING
Dit is een vertaling van een kort werk dat wordt toegeschreven aan Ādi Śaṅkara, de
eerste van de Śaṅkara Ācāryas en de belangrijkste vertegenwoordiger van de van
Advaita Vedānta. Het is getiteld ‘Zelfonthulling’ (‘Svātmaprakāśikā’).
Het werk heeft de vorm van een gesprek tussen leerling en leraar. In de eerste drie
verzen zegt de leerling dat hij het non-duale Zelf kent maar gelooft in de werking
van gebondenheid, bevrijding enz. en denkt dat diversiteit waar is. Hij doet een
beroep op de leraar om zijn twijfel aan non-dualiteit weg te nemen.
In de rest van de tekst legt de leraar de filosofie van advaita (non-dualiteit) uit.
Alles is uitsluitend bewustzijn. Van de schepping wordt gezegd dat deze als een
droom of illusie is. De tekst brengt de lezer naar praktische realisatie van de
volheid van het eigen Absolute Zelf.
De Sanskrit titel bestaat uit de woorden ‘sva’(‘eigen’), ‘ātma’ (‘Zelf’) en
‘prakāśikā’ (‘verlichting, opheldering, onthulling’). De wortel kāś die
voorafgegaan wordt door het voorvoegsel ‘pra’ betekent ‘stralen, manifest
maken’. Een letterlijke vertaling van ‘svātmaprakāśikā’ wordt dan ‘de
stralendheid van het eigen Zelf ’. Eenvoudigheidshalve is de samenstelling
vertaald als ‘Zelfonthulling’.

De Nederlandse vertaling is gemaakt vanuit het Sanskrit door:
Jan Visser, Nel Wiegerinck-Reuvers en Pieter de Wit.
Opmaak: Hein Wiegerinck.
ISBN/EAN: 978-90-72141-34-7
Met dank aan Mr.Warwick Jessup voor zijn toestemming om gebruik te maken
van zijn Engelse vertaling (Self Illumination) bij het maken van deze
Nederlandse vertaling.
Eveneens is – in voorkomende gevallen – van een andere Engelse vertaling via
www.eternalworksofshriadisankara.com gebruik gemaakt.
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Toelichting op de pagina-indeling
Voor een beter begrip van de Sanskrittekst volgt hieronder de pagina-indeling
van de verzen.
1. Het vers in Sanskrit in Devanāgarī schrift.
2. De woord voor woord opsplitsing van het Sanskrit, waarbij de
samenstellingen als één geheel zijn behouden.
3. De transliteratie van het vers, met behoud van de sandhiregels, ten einde de
uitspraak te vergemakkelijken.
4. 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.
Bijvoorbeeld: Vers 1

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) [māraṇa-toṣaṇa-niśāmaneṣu (DP 17/1)]

Met [māraṇa-toṣaṇa-niśāmaneṣu (DP 17/1)] wordt bedoeld: op welke
vindplaats, namelijk pagina 17 kolom 1, van de Dhātu Pāṭha (DP), een lijst
van Dhātus, de nadere betekenis van de wortel gegeven wordt. Soms vindt
men de verwijzing W, hetgeen de DP van Westergaard betekent.
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jgTk|r~mD|nmekmev icdiNvtm\ «
ék év mn:s|xI j|n|Tyevã jg./ym\ »1»
jgTk|r~m\ « aD|nm\ « ékm\ « év « icdiNvtm\ «
ék: « év « mn:s|xI « j|n|it « évm\ « jg./ym\ »1»
jagatkāraṇamajñānamekameva cidanvitam;
eka eva manaḥsākṣī jānātyevaṃ jagattrayam.(1)

jgTk|r~m\

jagatkāraṇam jagat-kāraṇa de oorzaak van het
universum; jagat dat wat beweegt, wereld, aarde
(408/1); √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP21/2)];
kāraṇa oorzaak, rede (274/2); √kṛ doen, maken
uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP38/2)]

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) [māraṇa-toṣaṇa-niśāmaneṣu (DP 17/1)]

ékm\

ekam, eka een, alleen (227/3)

év

eva waarlijk, alleen, precies zo (232/2)

icdiNvtm\

cidanvitam cit-anvita doordrongen van bewustzijn;
cit zuiver denken, bewustzijn (395/3); √cit waarnemen,
aandacht richten op (395/2) [sanjñāne (DP2/1)]; anvita
samengaan met, verbonden, vergezeld van, bezittend, als
essentieel onderdeel hebbend (47/2); anu√i verbinden,
volgen (47/2); anu achter, langs, langszij (31/1);
√i gaan, lopen, bereiken (163/3) [gatau (DP24/2)]

ék:

ekaḥ, eka één (227/3)

év

eva waarlijk, in werkelijkheid, alleen (232/2)

mn:s|xI

manaḥsākṣī manas-sākṣin getuige van de geest;
manaḥ, manas geest, intellect (783/3); √man denken,
verbeelden (783/1) [jñaane (DP 29/2) en avabodhane
(DP 38/2)]; sākṣin ziende met de ogen, getuige (1198/1)

j|n|it

jānāti kent, ervaart; √jñā kennen, weten, ervaren
(425/2) [māraṇa-toṣaṇa-niśāmaneṣu (DP 17/1)]
1
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évm\

evam zo, aldus, op deze manier (232/2)

jg./ym\

jagattrayam jagat-traya de drie werelden (408/1); jagat
dat wat beweegt, wereld, aarde (408/1); √gam gaan,
bewegen (346/3) [gatau (DP21/2)]; traya triade (457/1)

(De leerling sprak:) “Enerzijds is onwetendheid (ajñāna), dat
doordrongen is van bewustzijn, de oorzaak van het universum;
anderzijds is het de getuige die toeziet op de geest (manas)1,
die de drie werelden2 als zodanig waarneemt.

1

Manas verwijst hier naar het innerlijk orgaan van de geest (antaḥkaraṇa).
Dit omvat de redenerende geest (manas), rede (buddhi), de emotionele wereld en herinnering
(citta) en het karakter (ahaṅkara).
2
Dit verwijst naar de fysieke, subtiele en causale werelden zoals bijvoorbeeld beschreven in
de Māṇḍūkya Upaniṣad, verzen 3 t/m 6.
2
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ivvekyuÉbuﬁ¥|h, j|n|My|Tm|nm√ym\ «
t†|ip bN∂mox|idVyvh|r: ftIyte »2»
ivvekyuÉbuﬁ¥| « ahm\ « j|n|im « a|Tm|nm\ « a√ym\ «
t†|ip « bN∂mox|idVyvh|r: « ftIyte »2»
vivekayuktabuddhyāhaṃ jānāmyātmānamadvayam;
tathāpi bandhamokṣādivyavahāraḥ pratīyate.(2)

ivvekyuÉbuﬁ¥|

vivekayuktabuddhyā viveka-yukta-buddhi de rede
begiftigd met onderscheidingsvermogen; viveka
onderscheidingsvermogen (987/3); vi-√vic onderscheiden
(987/3); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan
(949/3); √vic ziften, (onder)scheiden (958/1)
[pṛthagbhāve (DP 37/1)]; yukta begiftigd met (853/3);
√yuj vastmaken, verbinden, verenigen (853/2) [yoge (DP
37/1)]; buddhi intellect, rede (733/3); √budh
(ont)waken, observeren, leren, weten (733/1) [bodhane
(DP 19/1)]

ahm\

aham ik, van asmad (123/2)

j|n|im

jānāmi ik ken; √jñā kennen, weten, ervaren (425/2)
[māraṇa-toṣaṇa-niśāmaneṣu (DP 17/1)]

a|Tm|nm\

ātmānam, ātman het Zelf (135/1); √at voortdurend gaan
(12/1) [sātatyagamane (DP 12/1)]

a√ym\

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

t†|ip

tathāpi niettemin, toch (433/3)

3
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bN∂mox|idVyvh|r: bandhamokṣādivyavahāraḥ bandha-mokṣa-ādi-vyāvahāra
de activiteit van gebondenheid, bevrijding enz.; bandha
gebondenheid (720/3); √bandh binden, ketenen (720/1)
[bandhane (DP 40/1)]; mokṣa bevrijding (855/1);
√mokṣ wensen zichzelf te bevrijden (834/3) [asane (DP
Westergaard)]; ādi enz. (136/3); vyāvahāra activiteit,
gebeurtenis (1034/1); vy-ava-√hṛ herschikken,
verwisselen (1034/1); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); ava uit, weg, neer (96/1); √hṛ
dragen, nemen, aanbieden (1302/1) [haraṇe (DP 20/1)]

ftIyte

pratīyate keert terug, het wordt geloofd (673/2); prati√ī gaan naar, terugkeren, accepteren, geloven (673/2);
prati naar, naartoe (661/2); √ī gaan, lopen, bereiken
(163/3) [gatau DP 20/2)]

Door het gebruik van de rede begiftigd met onderscheidingsvermogen (viveka)3, weet ik dat het Zelf niet duaal is.
Niettemin geloof ik dat waargenomen gebeurtenissen (vyavahāra)
zoals gebondenheid, bevrijding, enz. werkelijk zijn.

3

Viveka is het vermogen om te onderscheiden tussen wat werkelijk en onwerkelijk is.

4

Sv|Tmfk|izk| Svātmaprakāśikā

Vers 3/3

ivvtoRåip fp{co me sTyv*|it svRd| «
îit sãzyp|zen bﬁoåhã içiNﬁ sãzym\ »3»
ivvtR: « aip « fp{c: « me « sTyvt\ « ∫|it « svRd| «
îit « sãzyp|zen « bﬁ: « ahm\ « içiNﬁ « sãzym\ »3»
vivarto’pi prapañco me satyavadbhāti sarvadā;
iti saṃśayapāśena baddho’ham chinddhi saṃśayam.(3)

ivvtR:

vivartaḥ vi-varta illusie (988/3); vi-√vṛt ronddraaien
(988/3); vi apart, weg van, zonder, geeft uitbreiding aan
(949/3); √vṛt draaien, rollen, gebeuren, verblijven
(1009/1) [varttane (DP 16/1)]

aip

api ook, ook nog, zelfs, inderdaad (55/1)

fp{c:

prapañcaḥ, prapañca expansie, ontwikkeling,
manifestatie, diversiteit (681/3); pra-√pac of pañc;
pra voor, voort (652/1); √pac/pañc uitspreiden,
duidelijk maken (575/1) [vyaktīkaraṇe (DP 4/2) of vistāra
vacane (DP 43/2)]

me

me van mij; van asmad ik (123/2)

sTyvt\

satyavat waar (1136/2); satya waarheid (1135/3);
√as zijn, bestaan, leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

∫|it

bhāti schijnt, verschijnt; √bhā (ver)schijnen, verlichten
(750/3) [dīptau (DP 24/2)]

svRd|

sarvadā altijd (1189/2)

îit

iti “…….”, aldus (165/1)

sãzyp|zen

saṃśayapāśena saṃśaya-pāśa de valstrik van de
twijfel; saṃ-śaya onzekerheid, twijfel (1117/3);
saṃ-√śī zwak worden, aarzelen (1117/3); sam met,
samen met (1152/1); √śī liggen, rusten, slapen
(1077/1) [svapne (DP 23/2)]; pāśa val, valstrik, keten
(623/3); √paś vastmaken, binden (611/2) [bandhane
(DP 45/1)]

bﬁ:

baddhaḥ, baddha gebonden, geketend zijn (720/2);
√bandh binden, ketenen (720/2) [bandhane (DP 40/1)]

5

Sv|Tmfk|izk| Svātmaprakāśikā

Vers 3/3

ahm\

aham ik, van asmad (123/2)

içiNﬁ

chinddhi snijd af !, vernietig !; √chind = √chid
afsnijden, amputeren, verdelen (406/2) [dvaidhīkaraṇe
(DP 37/1)]

sãzym\

saṃśayam, saṃśaya onzekerheid, twijfel (1117/3);
saṃ-√śī zwak worden, aarzelen (1117/3); sam met,
samen met (1152/1); √śī liggen, rusten, slapen
(1077/1) [svapne (DP 23/2)]

Ik ben verstrikt in de val van de twijfel, omdat het mij altijd
toeschijnt dat diversiteit (prapañca)4 waar is, terwijl deze
illusie (vivarta)5 is. (Oh leraar !) Vernietig mijn twijfel !”

4

De term prapañca duidt op de manifestatie van de schepping door de vijf subtiele elementen
ether, lucht, vuur, water en aarde.
5
De leer van vivarta (illusie) is dat het universum een denkbeeldige wijziging van het
bewustzijn is. Dit staat in contrast met de leer van pariṇāma (transformatie), waarbij gedacht
wordt dat het bewustzijn een echte verandering ondergaat om de schepping te manifesteren.

6
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év, izWyvc: ÍuTv| gu®r|ho.r, Sπuqm\ «
n|D|n, n c buiﬁZc n jgª c s|ixt| »4»
évm\ « izWyvc: « ÍuTv| « gu®: « a|h « ¨.rm\ « Sπuqm\ «
n « aD|nm\ « n « c « buiﬁ: « c « n « jgt\ « n « c «
s|ixt| »4»
evaṃ śiṣyavacaḥ śrutvā gururāhottaraṃ sphuṭam;
nājñānaṃ na ca buddhiśca na jaganna ca sākṣitā (4).

évm\

evam aldus (232/2)

izWyvc:

śiṣyavacaḥ śiṣya-vacas de woorden van de leerling;
śiṣya leerling (1077/1); √śās onderwijzen, instrueren
(1068/3) [anuśiṣtau (DP 25/2)]; vacas spraak, woorden
(912/3); √vac spreken, zeggen, verklaren (912/1)
[paribhāṣaṇe (DP 24/2 en DP 47/2)]

ÍuTv|

śrutvā hebbende gehoord; √śru horen, luisteren, leren
(1100/3) [śravaṇe (DP 20/2)]

gu®:

guruḥ, guru de leraar (359/2); √gur optillen,
verheffen, groeten (359/2) [udyamane (DP 35/2)]

a|h

āha sprak; √ah zeggen, spreken (124/1) [bhāṣārthāḥ
(DP 46/1)]

¨.rm\

uttaram, uttara volgende (178/1)

Sπuqm\

sphuṭam, sphuṭa helder, duidelijk, uitgebreid (1270/2);
√sphuṭ openbarsten, splijten, uitbreiden (1270/2)
[vikasane (DP 6/1 en DP 35/1)]

n

na geen, niet (523/1)

aD|nm\

ajñānam, ajñāna onwetendheid (10/3); a voorvoegsel
dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); jñāna kennis, kennende (426/1); √jñā
kennen, weten, ervaren (425/2) [māraṇa-toṣaṇaniśāmaneṣu (DP 17/1)]

n

na geen, niet (523/1)
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c

ca en (380/1)

buiﬁ:

buddhiḥ, buddhi het intellect (733/3); √budh
ontwaken, observeren, leren, weten (733/1) [bodhane (DP
19/1)]

c

ca en (380/1)

n

na geen, niet (523/1)

jgt\

jagat dat wat beweegt, wereld, aarde, universum(408/1);
√gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]

n

na geen, niet (523/1)

c

ca en (380/1)

s|ixt|

sākṣitā sākṣi-tā de staat(-tā) van getuige zijn, getuigenis
(1198/1)

Nadat de leraar deze woorden van de leerling had gehoord, gaf
hij de volgende heldere uiteenzetting: “Er is geen onwetendheid
en geen rede (buddhi) en er is geen universum en geen getuige
zijn (van iets).6

6

Het antwoord van de leraar op de uitspraken van de leerling in de verzen één tot en met drie,
begint hier in vers vier en loopt door tot en met het einde van de tekst.
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bN∂mox|dy: sveR Ãt|: sTyeå√ye Tviy «
∫|tITyuÉe jgTsvì sêUpã b/˜ t*vet\ »5»
bN∂mox|dy: « sveR « Ãt|: « sTye « a√ye « Tviy «
∫|it « îit « øÉe « jgt\ « svRm\ « sêUpm\ « b/˜ « tt\ « ∫vet\
»5»
bandhamokṣādayaḥ sarve kṛtāḥ satye’dvaye tvayi;
bhātītyukte jagatsarvaṃ sadrūpaṃ brahma tadbhavet.(5)

bN∂mox|dy:

bandhamokṣādayaḥ bandha-mokṣa-ādi gebondenheid,
bevrijding, enz.; √bandh binden, ketenen (720/1)
[bandhane (DP 40/1)]; mokṣa bevrijding (855/1);
√mokṣ zichzelf bevrijden (834/3) [asane (DP
Westergaard)]; ādi enz. (136/3)

sveR

sarve, sarva alles, iedere (1184/3)

Ãt|:

kṛtāḥ, kṛta gemaakt, gecreëerd; √kṛ doen, maken,
uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

sTye

satye, satya waarheid (1135/3); √as zijn, bestaan,
leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

a√ye

advaye a-dvaya non duaal (19/1); a voorvoegsel dat
ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); dvaya tweevoudig, duaal (503/2)

Tviy

tvayi, tvam jij van yuṣmad (855/3)

∫|it

bhāti schijnt, verschijnt; √ bhā (ver)schijnen,
verlichten (750/3) [dīptau (DP 24/2)]

îit

iti “…….”, aldus (165/1)

øÉe

ukte, ukta gezegd; √vac spreken, zeggen, verklaren
(912/1) [paribhāṣaṇe (DP 24/2 en DP 47/2)]

jgt\

jagat dat wat beweegt, wereld, aarde, universum (408/1);
√gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]

svRm\

sarvam, sarva alles, iedere (1184/3)

9
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sêUpm\

sadrūpam sat-rūpa van nature zijnde, bestaande; sat
zijnde, bestaande (1134/2); √as zijn, bestaan, leven
(117/1) [bhuvi (DP 25/1)]; rūpa vorm, verschijning
(885/3); √rūp formeren, vertegenwoordigen (885/3)
[rūpa-kriyāyām (DP 49/2)]

b/˜

brahma, brahman Brahman, het Absolute (737/3); √bṛh
groeien, toenemen (735/3) [vṛddhau (DP 15/2)]

tt\

tat dat; van tad (434/1)

∫vet\

bhavet het moge zijn, het kan zijn, het kan worden;
√bhū worden, zijn, oprijzen, verkrijgen (760/1)
[sattāyām (DP 1/1)]

Gebondenheid, bevrijding, enz., worden allemaal gecreëerd in
jou7, de non-duale waarheid. Wanneer wordt gezegd dat het
hele universum een verschijning is, is dat universum in
werkelijkheid het Absolute (brahman), dat van nature het Zijn
(sat) is.

7

Het woord 'jij' duidt hier het Absolute aan, zoals in de belangrijke uitdrukking 'Dat ben jij'
(tat tvam asi), Chāndogya Upaniṣad 6:8:7.

10

Sv|Tmfk|izk| Svātmaprakāśikā

Vers 6/6

sp|RdO rJjus.ev b/˜s.Ev kevlm\ «
fp=|∂|rÂpe~ vtRte tJjgª ih »6»
sp|RdO « rJjus.| « îv « b/˜s.| « év « kevlm\ «
fp=|∂|rÂpe~ « vtRte « tt\ « jgt\ « n « ih »6»
sarpādau rajjusatteva brahmasattaiva kevalam;
prapañcādhārarūpeṇa vartate tajjaganna hi.(6)

sp|RdO

sarpādau sarpa-ādi een slang, enz.; sarpa slang
(1184/1); ādi enz. (136/3)

rJjus.|

rajjusattā rajju-sattā het bestaan van een touw; rajju
touw (861/1); sattā bestaan (1134/3); √as zijn,
bestaan, leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

îv

iva zoals, op dezelfde manier als, als het ware (168/3)

b/˜s.|

brahmasattā brahma-sattā het bestaan van Brahman;
brahman Brahman, het Absolute (737/3); √bṛh
groeien, toenemen (735/3) [vṛddhau (DP 15/2)]; sattā
bestaan (1134/3); √as zijn, bestaan, leven (117/1) [bhuvi
(DP 25/1)]

év

eva aldus, precies zo (232/2)

kevlm\

kevalam alleen (309/3)

fp=|∂|rÂpe~

prapañcādhārarūpeṇa prapañca-ādhāra-rūpa hebbende
de vorm van basis van de wereld; prapañca diversiteit,
veelvuldigheid, wereld (681/3); √pac of √pañc
uitspreiden, duidelijk maken (575/1) [vyaktīkaraṇe (DP
4/2)]; ādhāra ā-dhāra ondersteuning (139/1); ā
bij, naar, dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1);
√dhṛ dragen, onderhouden, bezitten (519/1) [dhāraṇe (DP
20/1)]; rūpa vorm (885/3); √rūp formeren,
vertegenwoordigen (885/3) [rūpa-kriyāyām (DP 49/2)]

vtRte

vartate bestaat; √vṛt draaien, rollen, gebeuren,
verblijven (1009/1) [varttane (DP 16/1)]

tt\

tat dat; van tad dat (434/1)
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jgt\

jagat dat wat beweegt, wereld, aarde, universum (408/1);
√gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]

n

na niet (523/1)

ih

hi want, omdat (1297/3)

Alleen het bestaan van het Absolute (brahman), als basis van
de wereld (prapañca), is werkelijk, en niet de wereld (jagat)8;
net zoals er het bestaan van een touw is terwijl er een slang
lijkt te zijn.

8

Het woord 'jagat' (universum) is het onvoltooid deelwoord van de desideratieve vorm van de
dhātu 'gam' (gaan, bewegen), dus betekent letterlijk 'datgene wat wenst te bewegen'
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y†exm
u i∫sãVy|Py zkRr| vtRte t†| «
a|ÛyRb˜
/ Âpe~ Tvã Vy|Ptoåis jg./ym\ »7»
y†| « îxum\ « ai∫sãVy|Py « zkRr| « vtRte « t†| «
a|ÛyRb˜
/ Âpe~ « Tvm\ « Vy|Pt: « ais « jg./ym\ »7»
yathekṣumabhisaṃvyāpya śarkarā vartate tathā;
āścaryabrahmarūpeṇa tvaṃ vyāpto’si jagattrayam.(7)

y†|

yathā zoals (841/2)

îxum\

ikṣum, ikṣu suikerriet (163/3);

ai∫sãVy|Py

abhisaṃvyāpya abhi-saṃ-vi-āpya overal verspreid,
doorgedrongen; abhi naar, naartoe (61/1); sam met,
samen met (1152/1); vi-√āp doordringen, overal
verspreiden (1037/2); vi apart, weg van, zonder (geeft
uitbreiding aan) (949/3); √āp bereiken, verkrijgen ,
binnengaan (142/1) [vyāptau (DP 32/1)]

zkRr|

śarkarā suiker (1058/2)

vtRte

vartate bestaat; √vṛt draaien, rollen, gebeuren,
verblijven (1009/1) [varttane (DP 16/1)]

t†|

tathā

a|ÛyRb˜
/ Âpe~

āścaryabrahmarūpeṇa āścarya-brahma-rūpa hebbende
de aard van het wonderbaarlijke Absolute; āścarya
wonderbaarlijk (158/1); brahma, brahman Brahman,
het Absolute (737/3); √bṛh groeien, toenemen (735/3)
[vṛddhau (DP 15/2)];
rupa vorm, aard (885/3); √rūp
formeren, vertegenwoordigen (885/3) [rūpa-kriyāyām (DP
49/2)]

Tvm\

tvam jij, van yuṣmad (855/3)

Vy|Pt:

vyāptaḥ vi-āpta doordrongen, doordringt; vi-√āp
doordringen, overal verspreiden (1037/2); vi apart, weg
van, zonder (geeft uitbreiding aan) (949/3); √āp
bereiken, verkrijgen , binnengaan (142/1) [vyāptau (DP
32/1)]

zo ook (433/3)
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ais

asi jij bent; √as zijn, bestaan, leven (117/1) [bhuvi
(DP 25/1)]

jg./ym\

jagattrayam jagat-traya de drie werelden (408/1);
jagat dat wat beweegt, wereld, aarde, universum (408/1);
√gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]; traya
drie (457/1)

Zoals de zoete smaak van suiker9 overal het suikerriet
doordringt, zo doordring jij in de vorm van het
wonderbaarlijke Absolute (brahman), de drie werelden10.

9

Het Absolute (brahman) wordt op dezelfde manier beschreven als een zoete smaak (rasa) in
de Taittirīya Upaniṣad (2:7:1) en wel als volgt: ‘Dat is waarheid, de zoete smaak; want
voorwaar, na die zoete smaak verkregen te hebben, wordt men gelukzalig.’ ‘Rasa’ is het
algemene woord voor het sap van een plant of fruit en wordt ook gebruikt als het woord voor
het sap van de suikerriet.
10
Zie verwijzing 2 in vers1.
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m®∫UmO jl, svì m®∫Um|]mev tt\ «
jg./yimd, svì icNm|], suivc|rt: »8»
m®∫UmO « jlm\ « svRm\ « m®∫Um|]m\ « év « tt\ «
jg./ym\ « îdm\ « svRm\ « icNm|]m\ « suivc|rt: »8»
marubhūmau jalaṃ sarvaṃ marubhūmātrameva tat;
jagattrayamidaṃ sarvaṃ cinmātraṃ suvicārataḥ.(8)

m®∫UmO

marubhūmau maru-bhūmi woestijnzand; maru
woestijn (790/1); bhūmi aarde, grond (763/1); √bhū
worden, zijn, oprijzen (760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

jlm\

jalam, jala water (414/2)

svRm\

sarvam, sarva alles, geheel (1184/3)

m®∫Um|]m\

marubhūmātram marubhū-mātra alleen woestijn;
marubhū woestijn (790/2); mātra maat, in zijn
totaliteit, alleen maar (804/2); √mā meten, markeren
(804/2) [māne (DP 29/1)]

év

eva zo, precies zo, op dezelfde manier (232/2)

tt\

tat dat; van tad (434/1)

jg./ym\

jagattrayam jagat-traya de drie werelden (408/1);
jagat dat wat beweegt, wereld, aarde, universum
(408/1); √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP
21/2)]; traya drie (457/1)

îdm\

idam dit (165/2)

svRm\

sarvam, sarva alles, geheel (1184/3)

icNm|]m\

cinmātraṃ cit-mātra alleen bewustzijn; cit bewustzijn
(395/3); √cit waarnemen, aandacht richten op (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)]; mātra maat, in zijn totaliteit, alleen
maar (804/2); √mā meten, markeren (804/2) [māne (DP
29/1)]
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suvicārataḥ su-vi-cāra-taḥ vanuit (-taḥ) analytisch
redeneren; su goed, juist (1210/3); vicāra overwegen
(958/2); vi-√car her en der in de geest bewegen (958/2);
vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);
√car gaan, bewegen, lopen (389/1) [gatyarthāḥ bhakṣaṇe
ca (DP 12/1)]

Net zoals al het water op het woestijnzand (in een fata
morgana) in werkelijkheid enkel woestijn is, zo ook lijkt alles
wat er is te verschijnen als drie werelden11, maar, na grondige
analyse12, is het enkel bewustzijn (cit).

11

De leraar helpt de leerling grondig uit de droom betreffende de verkeerde ideeën zoals geuit
in de verzen één, twee en drie. Hier zijn de ‘drie werelden’ (jagattraya), waarnaar de leerling
in vers één verwijst, uitsluitend bewustzijn, zoals door de leraar wordt gezegd.
12
De Sanskriet wortel is hier vicar, ‘heen en weer in de geest gaan’, en geeft betekenis aan de
term vicāra , hetgeen betekent ‘overweging, reflectie’, vaak als synoniem gebruikt voor viveka
(zie vers twee, voetnoot drie). Deze term veronderstelt een doelgericht gebruik van de buddhi.
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b/˜|idStMbpyRNt|; f|i~nSTviy kiLpt|; «
buä
u d
u |idtr‹|Nt| ivk|r|; s|gre y†| »9»
b/˜|idStMbpyRNt|; « f|i~n; « Tviy « kiLpt|; «
buäd
u |idtr‹|Nt|; « ivk|r|; « s|gre « y†| »9»
brahmādistambaparyantāḥ prāṇinastvayi kalpitāḥ;
budbudāditaraṃgāntā vikārāḥ sāgare yathā.(9)

b/˜|idStMbpyRNt|;

brahmādistambaparyantāḥ brahmā-ādi-stamba-paryanta
variërend van de Schepper (brahmā) tot een graspol;
brahmā, brahman Schepper (738/1); √bṛh groeien,
toenemen (735/3) [vṛddhau (DP 15/2)]; ādi enz. (136/3);
stambha graspol (1257/3); paryanta circulerend,
rondstromen; pari-√i circuleren, rond-stromen (605/2);
pari rond, rondom, volledig (591/2); √i gaan, lopen,
bereiken (163/3) [gatau (DP 24/2)]

f|i~n;

prāṇinaḥ, prāṇin levend wezen (706/1); √prāṇ of
pran = pra-√an ademhalen (705/1); pra voor, voort
(652/1); √an ademhalen, leven (24/1) [prāṇane (DP
25/1)]

Tviy

tvayi in jou; tvam jij; van yuṣmad (855/3)

kiLpt|;

kalpitāḥ, kalpita gefabriceerd, voorgesteld, verondersteld
(263/1); √klṛp georganiseerd zijn, succes hebben,
slagen, overeenstemmen (308/2) [sāmarthye (DP 16/1)]

buäd
u |idtr‹|Nt|;

budbudāditaraṃgāntāḥ budbuda-ādi-taraṃga-anta
variërend van schuimbelletjes tot golven; budbuda
bubbel, schuimbelletje (733/1); taraṃga golf (438/3);
anta einde (42/3)

ivk|r|;

vikārāḥ, vikārā transformatie, verandering (954/2); vi√kṛ veranderen (954/2); vi apart, weg van, zonder;
geeft uitbreiding aan (949/3); √kṛ doen, maken,
uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

s|gre

sāgare, sāgara oceaan (1198/2)
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yathā zoals (841/2)

Levende wezens, van de Schepper (brahmā)13 tot een polletje
gras doen zich voor in jou, net zoals veranderingen variërend
van schuimbelletjes tot golven zich voordoen14 in de oceaan.

13

Het hier gebruikte woord 'brahmā' is de mannelijke vorm van brahman en duidt de
Schepper van het universum aan. Daarentegen werd in de verzen 5, 6 en 7 de onzijdige vorm
van brahman gebruikt, waarmee het Absolute wordt aangeduid.
14
De golven vertegenwoordigen de verschijnselen in de schepping, en de oceaan
vertegenwoordigt het Absolute. De golven zijn echter van dezelfde substantie als de oceaan,
en hebben geen onafhankelijk bestaan, net zoals de verschijnselen in de schepping geen
bestaan hebben onafhankelijk van het Absolute.
De bellenanalogie gaat verder en illustreert het voorbijgaande karakter van verschijnselen;
wanneer een bubbel barst, keert het water, waaruit deze is gemaakt, onmiddellijk terug in de
oceaan. In dit vers worden levende wezens vergeleken met golven of bubbels. Hun
onafhankelijke bestaan is alleen maar denkbeeldig.
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tr‹Tv, ∂/v
u , isN∂unR v|{çit y†| t†| «
ivwy|nNdv|{ç| te mhd|nNdÂpt: »10»
tr‹Tvm\ « ∂/v
u m\ « isN∂: « n « v|{çit « y†| « t†| «
ivwy|nNdv|{ç| « te « mhd|nNdÂpt: »10»
taraṃgatvaṃ dhruvaṃ sindhurna vāñchati yathā tathā;
viṣayānandavāñchā te mahadānandarūpataḥ.(10)

tr‹Tvm\

taraṃgatvam taraṃ-gatva de vorm van een golf;
taraṃga golf (438/3)

∂/v
u m\

dhruvam, dhruva zeker (521/2)

isN∂:

sindhuḥ, sindhu de oceaan (1217/1)

n

na niet (523/1)

v|{çit

vāñchati verlangt, wenst; √vāñch wensen, verlangen
(938/3) [icchāyām (DP 5/1)]

y†| t†|

yathā .. tathā net zoals ... even zo (841/2)

ivwy|nNdv|{ç|

viṣayānandavāñchā viṣaya-ānanda-vāñchā het verlangen
naar zintuiglijk genot; viṣaya de zintuigen (997/1);
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) [samṛddhau (DP 2/2)]; vāñchā verlangen
(939/1); √vāñch wensen, verlangen (938/3) [icchāyām
(DP 5/1)]

te

te voor jou; van yuṣmad (855/3)

mhd|nNdÂpt:

mahadānandarūpataḥ mahat-ānanda-rūpa-taḥ vanwege
(-taḥ) de natuur van overvloedig geluk; mahat groot,
overvloedig (794/2); 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) [samṛddhau (DP 2/2)];
rūpa natuur, aard (885/3); √rūp formeren,
vertegenwoordigen (885/3) [rūpa-kriyāyām (DP 49/2)].
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Evenals de oceaan zeker niet verlangt golven15 te hebben, zo
ook verlang jij niet naar zintuiglijk (viṣaya)16 genot, omdat je
van nature volop geluk (ānanda) bent.

15

Zie de Bhagavad Gitā 2:70 ‘Hij alleen bereikt vrede, in wie alle wensen bewegen als water
dat in de oceaan vloeit zonder dat deze verandert en niet hij die de dingen begeert’.
16
Elk van de vijf zintuiglijke organen (viṣaya) correspondeert met de waarneming van de
zintuigen. Deze zijn: geluid voor het oor; gevoel voor de huid; vorm of kleur voor het oog;
smaak voor de tong en reuk voor de neus. Deze vijf zintuigen zijn de eigenschappen (guṇa)
van de vijf subtiele elementen – respectievelijk ruimte, lucht, vuur, water en aarde
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ip∑, Vy|Py guœ, y√Nm|∂uy,R n ih v|{çit «
pU~|RnNdo jg√¥|Py td|nNd, n v|{çit »11»
ip∑m\ « Vy|Py « guœm\ « y√t\ « m|∂uym
R \ « n « ih « v|{çit «
pU~|RnNd: « jgt\ « Vy|Py « tt\ « a|nNdm\ « n « v|{çit »11»
piṣṭaṃ vyāpya guḍaṃ yadvanmādhuryaṃ na hi vāñchati;
pūrṇānando jagadvyāpya tadānandaṃ na vāñchati.(11)

ip∑m\

piṣṭam, piṣṭa cake, gebak (628/3); √piṣ vermorzelen,
vermalen (628/3) [sañcūrṇane (DP 37/2)]

Vy|Py

vyāpya doordrongen hebbend; vi-√āp doordringen,
overal verspreiden (1037/2); vi apart, weg van, zonder
(geeft uitbreiding aan) (949/3); √āp bereiken,
verkrijgen, binnengaan (142/1) [vyāptau (DP 32/1)]

guœm\

guḍam, guḍa suiker, die uit zichzelf klontert (356/3);
√guḍ bewaken, bewaren (356/3) [rakṣāyām (DP34/2)]

y√t\

yadvat zoals (844/3)

m|∂uym
R \

mādhuryam, mādhurya zoetheid (809/1)

n

na niet (523/1)

ih

hi want, omdat, waarlijk (1297/3)

v|{çit

vāñchati verlangt, wenst; √vāñch wensen, verlangen
(938/3) [icchāyām (DP 5/1)]

pU~|RnNd:

pūrṇānandaḥ pūrṇa-ānanda volledige gelukzaligheid;
pūrṇa volledig (642/1); √pṝ vullen, opblazen, voeden
(648/1) [pālana-pūraṇayoḥ (DP 26/1)]; 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)
[samṛddhau (DP 2/2)]

jgt\

jagat dat wat beweegt, wereld, aarde, universum (408/1);
√gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]
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Vy|Py

vyāpya doordrongen hebbend; vi-√āp doordringen,
overal verspreiden (1037/2); vi apart, weg van, zonder
(geeft uitbreiding aan) (949/3); √āp bereiken,
verkrijgen , binnengaan (142/1) [vyāptau (DP 32/1)]

tt\

tat dat; van tad dat (434/1)

a|nNdm\

ānandam, 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) [samṛddhau (DP 2/2)]

n

na niet (523/1)

v|{çit

vāñchati verlangt, wenst; √vāñch wensen, verlangen
(938/3) [icchāyām (DP 5/1)]

Net zoals suiker in cake zeker geen gebrek heeft aan
zoetheid17, zo ook heeft de volledige gelukzaligheid, waarvan
het universum doordrongen is, geen gebrek aan
gelukzaligheid.

17

De zoetheid is te danken aan de suiker, niet aan het gebak. Zo is gelukzaligheid te danken
aan de volledige gelukzaligheid van het Absolute en niet aan het universum.
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d|irê¥|z| y†| n|iSt s,pªSy t†| tv «
b/˜|nNdinmGnSy ivwy|z| n s,∫vet\ »12»
d|irê¥|z| « y†| « n « aiSt « s,pªSy « t†| « tv «
b/˜|nNdinmGnSy « ivwy|z|: « n « s,∫vet\ »12»
dāridryāśā yathā nāsti saṃpannasya tathā tava;
brahmānandanimagnasya viṣayāśā na saṃbhavet.(12)

d|irê¥|z|

dāridryāśā dāridrya-āśā de wens tot armoede; dāridrya
armoede (476/1); āśā wens, verlangen (157/1); ā√śaṃs wensen te verkrijgen, verlangen (157/1); ā bij,
naar dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1); √śaṃs
iets wensen, verklaren (1043/3) [icchāyām (DP 13/2)]

y†|

yathā zoals (841/2)

n

na niet, geen (523/1)

aiSt

asti hij-, zij-, het is; √as zijn, bestaan, leven (117/1)
[bhuvi (DP 25/1)]

s,pªSy

saṃpannasya van een welvarende; sampanna
welvarend, rijk (1172/1); sam met, samen met (1152/1);
sam-√pad succesvol (1171/3); sam met, samen met
(1152/1); √pad = bad stevig zijn (582/3) [(sthairye
(DP 2/2)]

t†|

tathā zo ook (433/3)

tv

tava van jou; van yuṣmad (855/3)
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b/˜|nNdinmGnSy

brahmānandanimagnasya brahma-ānanda-nimagna
van iemand die ondergedompeld is in het geluk van het
Absolute; brahma, brahman Brahman, het Absolute
(737/3); √bṛh groeien, toenemen (735/3) [vṛddhau (DP
15/2)]; ānanda geluk (126/1); ā bij, naar,
dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1); √nand
genieten, verheugen, tevreden zijn (526/2) [samvṛddhau
(DP 2/2)]; nimagna gezonken, ondergedompeld
(535/3); ni-√majj onderdompelen (535/3); ni neer,
terug (538/3); √majj zinken (773/2) [śuddhau W.)]

ivwy|z|:

viṣayāśāḥ viṣaya-āśāḥ zintuiglijke verlangens; viṣaya
de zintuigen (997/1); āśā wens, verlangen (157/1);
ā-√śaṃs wensen te verkrijgen, verlangen (157/1); ā
bij, naar dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1);
√śaṃs iets wensen, verklaren (1043/3) [icchāyām (DP
13/2)]

n

na niet, geen (523/1)

s,∫vet\

saṃbhavet kan zijn; sam-√bhū in staat zijn (1178/3);
sam met, samen met (1152/1); √bhū worden, zijn,
oprijzen, verkrijgen (760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

Zoals iemand die rijk is geen armoede zou wensen, zo ook
zou18 jij, die ondergedompeld bent in het geluk van het
Absolute (brahman), niet willen verlangen naar zintuiglijke
(viṣaya) genoegens.

18

Het woord ‘zou’ zoals het hier als optatief is vertaald, kan ook vertaald worden als ‘zou
moeten’. De leraar ziet echter dat de discipel al is ondergedompeld in het geluk van het
Absolute. Het zoeken van geluk door middel van zintuiglijke genoegens blijkt hier
onmogelijk omdat het wordt vergeleken met het wensen van armoede. Daarom is hier
gekozen voor de vertaling ‘zou willen’.
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ivw, dÅÇ|mÅt, dÅÇ| ivw, Tyjit buiﬁm|n\ «
a|Tm|nmip dÅÇ| Tv, Tyj|n|Tm|nm|dr|t\ »13»
ivwm\ « dÅÇ| « amÅtm\ « dÅÇ| « ivwm\ « Tyjit « buiﬁm|n\ «
a|Tm|nm\ « aip « dÅÇ| « Tvm\ « Tyj « an|Tm|nm\ « a|dr|t\ »13»
viṣaṃ dṛṣṭvāmṛtaṃ dṛṣṭvā viṣaṃ tyajati buddhimān;
ātmānamapi dṛṣṭvā tvaṃ tyajānātmānamādarāt.(13)

ivwm\

viṣaṃ, viṣa vergif (995/2); √viṣ actief zijn, werken,
uitvoeren (995/2) [vyāptau (DP 26/2)]

dÅÇ|

dṛṣṭvā gezien hebbend; √dṛś zien, kijken, zichtbaar
worden (491/1) [prekṣane (DP 22/1)]

amÅtm\

amṛtam a-mṛta onsterfelijk(heid), nectar, tegengif
(82/2); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); mṛta dood (827/2);
√mṛ sterven, omkomen (827/2) [prāṇatyāge (DP 35/2)];

dÅÇ|

dṛṣṭvā gezien hebbend; √dṛś zien, kijken, zichtbaar
worden (491/1) [prekṣane (DP 22/1)]

ivwm\

viṣaṃ, viṣa vergif (995/2); √viṣ actief zijn, werken,
uitvoeren (995/2) [vyāptau (DP 26/2)]

Tyjit

tyajati hij verlaat; √tyaj verlaten, laten gaan,
overgeven (456/3) [hānau (DP 21/2)]

buiﬁm|n\

buddhimān, buddhimat intelligent, wijs (734/1);
√budh (ont)waken, observeren, leren, weten (733/1)
[bodhane (DP 19/1)]

a|m|nm\

ātmānam, ātman het Zelf (138/1); √at voortdurend
gaan (12/1) [sātatyagamane (DP 12/1)]

aip

api ook (55/1)

dÅÇ|

dṛṣṭvā gezien hebbend; √dṛś zien, kijken, zichtbaar
worden (491/1) [prekṣane (DP 22/1)]

Tvm\

tvam jij; van yuṣmad (855/3)
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Tyj

tyaja verlaat!; √tyaj verlaten, laten gaan, overgeven
(456/3) [hānau (DP 21/2)]

an|Tm|nm\

anātmānam 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) [sātatyagamane (DP 12/1)]

a|dr|t\

ādarāt voorzichtig, respectvol (138/1); ā-√dṛi
respecteren, zorvuldig zijn met (138/1); ā bij, naar,
dichtbij; maakt handeling volledig (126/1); √dṛi
respecteren, eren (490/1) [ādare (DP 36/1)]

Een wijze19 die zowel vergif als nectar (tegengif)20 ziet,
vermijdt het vergif. Moge jij, wanneer je het Zelf (ātman)
gezien hebt, zorgvuldig het niet-Zelf (anātman) vermijden.

19

Het Sanskrit hier is 'buddhimān': iemand die verstand (buddhi) heeft.
Amṛta betekent letterlijk 'onsterfelijkheid' en betekent hier nectar die onsterfelijkheid
verleent. Het kan worden vertaald als 'nectarachtig voedsel'.
20
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©q|v∫|sko ∫|nu©q
R n|ze n nZyit «
deh|v∫|sk: s|xI dehn|ze n nZyit »14»
©q|v∫|sk: « ∫|nu: « ©qn|ze « n « nZyit «
deh|v∫|sk: « s|xI « dehn|ze « n « nZyit »14»
ghaṭāvabhāsako bhānurghaṭanāśe na naśyati;
dehāvabhāsakaḥ sākṣī dehanāśe na naśyati.(14)

©q|v∫|sk:

ghaṭāvabhāsakaḥ ghaṭa-avabhāsaka dat een pot verlicht;
ghaṭa een pot (375/1); √ghaṭ verenigen (375/1)
[saṃghāte (DP 45/1)]; avabhāsaka verlichten (101/2);
ava uit, weg, neer (96/1); bhāsaka licht werpen op
(756/1); √bhās stralen, verlichten (755/3) [diptau (DP
13/2)]

∫|nu:

bhānuḥ, bhānu het licht, de zon (751/1); √bhā
schijnen, verlichten, mooi zijn (750/3) [diptau (DP 24/2)]

©qn|ze

ghaṭanāśe ghaṭa-nāśe wanneer de pot verdwijnt; ghaṭa
een pot (375/1); √ghaṭ verenigen (375/1) [saṃghāte
(DP 45/1)]; nāśe, nāśa verdwijnen (538/1); √naś
verloren raken, vergaan (532/1) [adarśane (DP 30/1)]

n

na niet (523/1)

nZyit

naśyati het verdwijnt; √naś verloren raken, vergaan
(532/1) [adarśane (DP 30/1)]

deh|v∫|sk:

dehāvabhāsakaḥ deha-avabhāsaka het lichaam
verlichtend; deha het lichaam (496/3); √dih
zalven, smeren, bedekken (480/2) [upacaye (DP 23/1)];
avabhāsaka verlichtend (101/2); ava uit, weg, neer
(96/1); bhāsaka licht werpend op (756/1); √bhās
stralen, verlichten (755/3) [diptau (DP 13/2)]

s|xI

sākṣī de getuige; sākṣin ziende met de ogen,
observerend (1198/1)
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dehanāśe deha-nāśe wanneer het lichaam verdwijnt;
deha het lichaam (496/3); √dih zalven, smeren,
bedekken (480/2) [upacaye (DP 23/1)]; nāśe, nāśa
verdwijnen (538/1); √naś verloren raken, vergaan
(532/1) [adarśane (DP 30/1)]
na niet (523/1)
naśyati het verdwijnt; √naś verloren raken, vergaan
(532/1) [adarśane (DP 30/1)]

De zon, die een pot verlicht, verdwijnt niet wanneer de pot
verdwijnt. De getuige (sākṣin), die het lichaam verlicht,
verdwijnt niet als het lichaam verdwijnt.

28

Sv|Tmfk|izk| Svātmaprakāśikā

Vers 15/15

inr|k|r, jgTsv,R inmRl, siCcd|Tmkm\ «
√Et|∫|v|Tk†, kSm|*y, pU~SR y me vd »15»
inr|k|rm\ « jgt\ « svRm\ « inmRlm\ « siCcd|Tmkm\ «
√Et|∫|v|t\ « k†m\ « kSm|t\ « ∫ym\ « pU~SR y « me « vd »15»
nirākāraṃ jagatsarvaṃ nirmalaṃ saccidātmakam;
dvaitābhāvātkathaṃ kasmādbhayaṃ pūrnasya me vada.(15)

inr|k|rm\

nirākāram vormloos (540/1); nir-ā-√kṛ scheiden,
wegdrijven (553/2); niḥ=nir=nis uit, weg van, zonder
(543/2); ā bij, naar, dichtbij, maakt de handeling
volledig (126/1); √kṛ doen, maken, uitvoeren (300/3)
[karaṇe (DP 38/2)]

jgt\

jagat dat wat beweegt, wereld, aarde (408/1); √gam
gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]

svRm\

sarvam geheel, heel (1184/3)

inmRlm\

nirmalam vlekkeloos, smetteloos, schoon (541/3)

siCcd|Tmkm\

saccidātmakam sat-cit-ātmaka met bestaan en
bewustzijn als zijn natuur; sat zijnde, bestaand (1134/1);
√as zijn, bestaan, leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]; cit
kennis (395/3); √cit waarnemen, aandacht richten op
(395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]; ātmakam ātmaka
hebbende als essentie, natuur (136/1); ātman het Zelf
(135/1); √at voortdurend gaan (12/1) [sātatyagamane
(DP 12/1)]

√Et|∫|v|t\

dvaitābhāvāt dvaita-abhāvāt vanwege de afwezigheid
van dualiteit; dvaita dualiteit (507/2); a-bhāva niet
bestaan (60/3); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt
of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); bhāva tot
bestaan komen, verschijnen (754/1); √bhū worden,
zijn, oprijzen, verkrijgen (760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

k†m\

katham hoe? (247/2)

kSm|t\

kasmāt waarom? (266/2)
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∫ym\

bhayam, bhaya angst, dreiging (747/1); √bhī vrezen,
bang zijn (758/1) [bhaye (DP 26/1)]

pU~SR y

pūrnasya van iets dat vol is; pūrṇa vol, gevuld,
compleet (642/1); √pṝ vullen, opblazen, voeden (648/1)
[pālana-pūraṇayoḥ (DP 26/1)]

me

me van mij; van asmad ik (123/2)

vd

vada vertel!; √vad spreken, zeggen, uiten (916/1)
[vyaktāyāṃ (DP 22/2)]

Het hele universum is vormloos en vlekkeloos, in essentie
bestaan (sat) en bewustzijn (cit). Aangezien er geen dualiteit
(dvaita) is, hoe en waarom zou dat wat compleet (pūrṇa) is
angst hebben? Zeg me dat eens?
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b/˜|idk, jgTsvì TvYy|nNde fkiLptm\ «
TvYyev lIn, ih jg>v, k†, lIyse vd »16»
b/˜|idkm\ « jgt\ « svRm\ « Tviy « a|nNde « fkiLptm\ «
Tviy « év « lInm\ « ih « jgt\ « Tvm\ « k†m\ « lIyse « vd »16»
brahmādikaṃ jagatsarvaṃ tvayyānande prakalpitam;
tvayyeva līnaṃ hi jagattvaṃ kathaṃ līyase vada.(16)

b/˜|idkm\

brahmādikam brahmā-ādika beginnend met de
Schepper; brahmā de Schepper (738/1); √bṛh groeien,
toenemen (735/3) [vṛddhau (DP 15/2)]; ādika = ādi
beginnend met, enz. (136/3)

jgt\\

jagat het universum (408/1); jagat dat wat beweegt,
wereld, aarde (408/1); √gam gaan, bewegen (346/3)
[gatau (DP 21/2)]

svRm\

sarvam, sarva alles, geheel (1184/3)

Tviy

tvayi in jou; van yuṣmad (855/3)

a|nNde

ānande in geluk; 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) [samṛddhau (DP 2/2)]

fkiLptm\

prakalpitam, prakalpita gemaakt, gedaan, georganiseerd
(654/3); pra-√klṛp veronderstellen, verbeelden (654/3);
pra voor, voort (652/1); √klṛp georganiseerd zijn,
succes hebben, slagen, overeenstemmen (308/2) [sāmartye
(DP 16/1)]

Tviy

tvayi in jou; van yuṣmad (855/3)

év

eva alleen (232/2)

lInm\

līnam, līna opgegaan, verenigd (903/2); √lī kleven,
verkrijgen, smelten (903/2) [śleṣaṇe (DP 39/2 en 28/2)]

ih

hi want, omdat, dus (1297/3)
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jgt\

jagat dat wat beweegt, wereld, aarde (408/1); √gam
gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]

Tvm\

tvam jij; van yuṣmad (855/3)

k†m\

katham hoe nu (247/2)

lIyse

līyase jij wordt opgelost; √lī kleven, verkrijgen,
smelten (903/2) [śleṣaṇe (DP 39/2 en 28/2)]

vd

vada zeg; √vad spreken, zeggen, uiten (916/1)
[vyaktāyāṃ vāci (DP 22/2)]

Het hele universum (jagat), beginnend met de Schepper, wordt
verbeeld (prakalpita)21 in het geluk dat jij bent.
Het universum (jagat) wordt dus in jou alleen opgelost.
Zeg eens hoe zou jij dan opgelost kunnen worden (in iets anders)?

21

Het woord ‘prakalpita’ is het verleden deelwoord van de causatieve vorm van de wortel
‘klṛp’ met het voorvoegsel ‘pra’- vooraan plaatsen, benoemen, selecteren voor, ontwerpen,
uitvinden, bedenken, klaar maken, voorzien, kiezen voor, veronderstellen en verbeelden.
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n ih fp{co n ih ∫Utj|t, n ceiNêy, f|~g~o n deh:«
n buiﬁic., n mno n kt|R b/˜v
E sTy, prm|TmÂpm\ »17»
n « ih « fp{c: « n « ih « ∫Utj|tm\ « n « c « îiNêym\ «
f|~g~: « n « deh: «
n « buiﬁic.m\ « n « mn: « n « kt|R « b/˜ « év « sTym\ «
prm|TmÂpm\ »17»
na hi prapañco na hi bhūtajātaṃ na cendriyaṃ prāṇagaṇo na dehaḥ;
na buddhicittaṃ na mano na kartā brahmaiva satyaṃ paramātmarūpam.(17)

n

na niet (523/1)

ih

hi

fp{c:

prapañcaḥ, prapañca expansie, ontwikkeling,
manifestatie, diversiteit (681/3); pra-√pac of pañc;
pra voor, voort (652/1); √pac/pañc uitspreiden,
duidelijk maken (575/1) [vyaktikaraṇe (DP 4/2) of vistāra
vacane (DP 43/2)]

n

na niet (523/1)

ih

hi

∫Utj|tm\

bhūtajātam bhūta-jāta ontstaan van elementen; bhūta
wezen, schepsel, element (761/3); √bhū worden, zijn,
oprijzen (760/1) [sattāyām (DP 1/1)]; jāta geboorte, tot
bestaan komen (417/2); √jan voortbrengen, geboren
worden (410/1) [janane (DP 27/2)]

n

na niet (523/1)

c

ca en (380/1)

îiNêym\

indriyam, indriya zintuiglijke kracht, behorend tot de
god Indra (167/2)

want, omdat (1297/3)

want, omdat (1297/3)
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f|~g~:

prāṇagaṇaḥ prāṇa-gaṇa opsomming van vitale
energieën; prāṇa levensadem, vitale energie (705/1);
√prāṇ of pran = pra-√an ademhalen (705/1); pra
voor, voort (652/1); √an ademhalen, leven (24/1)
[prāṇine (DP 25/1)]; gaṇa opsomming, hoeveelheid,
aantal (343/1); √gaṇ tellen, opsommen (342/3)
[saṅkhyāne (DP 47/2)]

n

na niet (523/1)

deh

dehaḥ, deha

n

na niet (523/1)

buiﬁic.m\

buddhicittam buddhi-citta intellect en hart; buddhi
het intellect (733/3); √budh ontwaken, observeren,
leren, weten (733/1) [bodhane (DP 19/1)]; cittam hart,
herinnering (395/3); √cit waarnemen, aandacht richten
op (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]

n

na niet (523/1)

mn:

manaḥ, manas geest, intellect (783/3); √man denken,
verbeelden (783/1) [jñaane (DP 29/2) en avabodhane (DP
38/2)]

n

na niet (523/1)

kt|R

kartā, kartṛ hij die handelt, agent (257/3); √kṛ doen,
maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

b/˜

brahma, brahman Brahman het Absolute (737/3); √bṛh
groeien, toenemen (735/3) [vṛddhau (DP 15/2)]

év

eva waarlijk, alleen, precies zo (232/2)

sTym\

satyam, satya waarheid (1135/3); √as zijn, bestaan,
leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

het lichaam (496/3)
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paramātmarūpam parama-ātma-rūpa die van nature het
hoogste zelf is; parama hoogste (588/1); √pṛ
leveren, beschermen, redden (645/1) [pālana-pūraṇayoḥ
(DP 26/1)]; ātmā ātman het individuele Zelf (135/1);
√at onophoudelijk gaan, bewegen [sātatya-gamane
(DP 2/1)]; rūpam, rūpa vorm, verschijning (885/3);
√rūp formeren, vertegenwoordigen (885/3) [rūpakriyāyām (DP 49/2)]

Want er is geen diversiteit, er is geen ontstaan van elementen, en
geen zintuiglijke kracht, noch een opsomming van vitale energieën
(prāṇa)22, noch een lichaam. Er is geen intellect, noch hart, noch
geest, noch doener (kartṛ)23. Enkel het Absolute (brahman), van
nature het Hoogste Zelf (paramātman)24, is werkelijk.

22

De prāna zijn de levenskrachten die in het lichaam en in het hele universum werkzaam zijn.
Deze verklaring is de sleutel tot het onderwijs van de school van Śaṅkara. Elke erkenning
van een doener zou dualiteit impliceren. Sommige teksten in de Schriften - zoals 'sa hi kartā'
('Want dat [Zelf] is de doener'), Bṛhadāraṇyaka Upaniśad 4:3:10, - lijkt deze leer tegen te
spreken. Śaṅkara legt in zijn commentaar op deze tekst van de Upaniśad uit dat de vermelding
van het doen alleen figuratief is, en dat er geen echt doen bij betrokken is - alleen het getuige
zijn of aanwezigheid.
24
Het identiek-zijn van het Absolute (brahman) en het allerhoogste Zelf (paramātman) is een
ander belangrijke element van de advaita filosofie. Het is de moeite waard hier op te merken
dat het woord 'ātman' ook naar het lichaam of de geest kan verwijzen, waarbij het vertaald
wordt als 'zelf' in uitdrukkingen als 'Ik was mezelf'. Vandaar dat in sommige contexten, zoals
in dit geval, het nodig wordt geacht om het woord 'ātman' te kwalificeren met 'parama',
'allerhoogste'.
23
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svì su˚, iviﬁ sudu:˚n|z|t\ svì c sd/p
U msTyn|z|t\ «
icd/p
U mev fit∫|nyuÉ, tSm|d˚ˆœ, prm|TmÂpm\ »18»
svRm\ « su˚m\ « iviﬁ « sudu:˚n|z|t\ « svRm\ « c « sd/p
U m\ «
asTyn|z|t\ «
icd/p
U m\ « év « fit∫|nyuÉm\ « tSm|t\ « a˚ˆœm\ «
prm|TmÂpm\ »18»
sarvaṃ sukhaṃ vidhi suduḥkhanāśāt sarvaṃ ca sadrūpamasatyanāśāt;
cidrūpameva pratibhānayuktaṃ tasmādakhaṇḍaṃ paramātmarūpam.(18)

svRm\

sarvam, sarva alles, geheel (1184/3)

su˚m\

sukham, sukha geluk (1220/3)

iviﬁ

vidhi weet; √vid weten, kennen, leren (963/2) [jñāne
(DP 25/1)]

sudu:˚n|z|t\

suduḥkhanāśāt su-duḥkha-nāśāt vanwege de eliminatie
van ellende; suduḥka zeer pijnlijk, erg onaangenaam
(1224/3); su zeer (1219/3); duḥkha onplezierig,
onaangenaam (483/2); nāśāt, nāśa verdwijning,
vernietiging, verwijdering (538/1); √naś verloren
raken, vergaan (532/1) [adarśane (DP 30/1)]

svRm\

sarvam, sarva alles, geheel (1184/3)

c

ca en, bovendien (380/1)

sd/p
U ms\

sadrūpam sat-rūpa waarheid; sat waarheid (1134/2);
√as zijn, bestaan, leven [bhuvi (DP 25/1)]; rūpam, rūpa
de aard van, in de vorm van, geeft nadruk (885/3); √rūp
formeren, vertegenwoordigen [rūp-kriyāyām (DP 49/2)]
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asatyanāśāt a-satya-nāśa vanwege de eliminatie van
onwaarheid; asatya onwaarheid (118/2);
a voorvoegsel dat een ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); satya waarheid
(1135/3); √as zijn, bestaan, leven [bhuvi (DP 25/1)];
nāśa verdwijning, vernietiging, verwijdering (538/1);
√naś verloren raken, vergaan (532/1) [adarśane (DP
30/1)]
cidrūpam cit-rūpa bewustzijn; cit bewustzijn (395/3);
√cit waarnemen, aandacht richten op [sañjñāne (DP 2/1)];
rūpam, rūpa de aard van, in de vorm van, geeft nadruk
(885/3); √rūp formeren, vertegenwoordigen (rūpkriyāyām (DP 49/2)]

év

eva alleen (232/2)

fit∫|nyuÉm\

pratibhānayuktam prati-bhāna-yukta geabsorbeerd in
intelligentie; pratibhāna intelligentie (668/3); prati√bhā schijnen, in het licht komen (668/2); prati naar,
naartoe (661/2); bhāna verschijning (751/1); √bhā
schijnen, verlichten, mooi zijn (750/3) [dīptau (DP 24/2)];
yukta verbonden, verenigd, vol van (853/2); √yuj
vastmaken, verbinden, arrangeren (853/2) [yuge (DP 37/1)]

tSm|t\

tasmāt daardoor; van tad dat (434/1)

a˚ˆœm\

akhaṇḍam, akhaṇḍa ongedeeld, geheel (4/1);
a voorvoegsel dat een ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); khaṇḍa gebroken
(336/1); √khaṇḍ breken, verdelen (335/3) [bhedane
(DP 42/1)]

prm|TmÂpm\

paramātmarūpam parama-ātma-rūpa die van nature het
hoogste zelf is; parama hoogste (588/1); √pṛ
leveren, beschermen, redden (645/1) [pālana-pūraṇayoḥ
(DP 26/1)]; ātmā ātman het individuele Zelf (135/1);
√at onophoudelijk gaan, bewegen [sātatya-gamane
(DP 2/1)]; rūpam, rūpa vorm, verschijning (885/3);
√rūp formeren, vertegenwoordigen (885/3) [rūpakriyāyām (DP 49/2)]
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Weet dat alles geluk (sukha)25 is door voorbij te gaan aan
ellende (duḥkha) en dat alles waarheid (sat) is door voorbij te
gaan aan onwaarheid. Er is enkel bewustzijn (cit), vol van
intelligentie. Daarom is de natuur van het opperste Zelf
(paramātman) zonder delen26.

25

Het woord ‘sukha’ (‘geluk’) wordt hier als het tegenovergestelde gebruikt van ‘duḥkha’
(‘ellende’). ‘kha’ betekent ‘ruimte’, en dus betekent ‘sukha’ letterlijk ‘een goede ruimte’ en
‘duḥkha’ een ‘slechte ruimte’.
26
Zoals dit vers duidelijk maakt heeft de natuur van het Zelf - zijnde waarheid (sat),
bewustzijn (cit) en geluk (ānanda) - op geen enkele manier delen, want het zijn
eenvoudigweg drie manieren waarop het Zelf wordt gekend.
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icdev dehStu icdev lok|z\ icdev ∫Ut|in icidiNêy|i~ «
kt|R icdNt:kr~, icdev icdev sTy, prm|†RÂpm\ »19»
ict\ « év « deh: « tu « ict\ « év « lok|: « ict\ « év «
∫Ut|in « ict\ « îiNêy|i~ « kt|R « ict\ « ¨Nt:kr~m\ « ict\ «
év « ict\ « év « sTym\ « prm|†RÂpm\ »19»
cideva dehastu cideva lokāś cideva bhūtāni cidindriyāṇi;
kartā cidantaḥkaraṇaṃ cideva cideva satyaṃ paramārtharūpam.(19)

ict\

cit bewustzijn (395/3); √cit waarnemen, aandacht
richten op (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]

év

eva waarlijk, alleen, precies zo (232/2)

deh:

dehaḥ, deha het lichaam (496/3); √dih zalven, smeren,
bedekken (480/2) [upacaye (DP 23/1)]

tu

tu maar, echter, en (449/3)

ict\

cit bewustzijn (395/3); √cit waarnemen, aandacht
richten op (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]

év

eva waarlijk, alleen, precies zo (232/2)

lok|:

lokāḥ de werelden; loka wereld (906/1); √lok zien,
waarnemen, herkennen (906/1) [darśane (DP 3/1)]

ict\

cit bewustzijn (395/3); √cit waarnemen, aandacht
richten op (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]

év

eva waarlijk, alleen, precies zo (232/2)

∫Ut|in

bhūtani levende wezens; bhūta levend wezen (761/3);
√bhū worden, zijn, oprijzen (760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

ict\

cit bewustzijn (395/3); √cit waarnemen, aandacht
richten op (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]

îiNêy|i~

indriyāṇi zintuigen; indriya behorend tot de god Indra,
macht, orgaan van kennis of handeling, zintuig (167/2);
indra Heer der goden (166/1)
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kt|R

kartā de doener, van kartṛ doener of agent (257/3);
√kṛ doen, maken uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

év

eva waarlijk, alleen, precies zo (232/2)

¨Nt:kr~m\

antaḥkaraṇam antaḥ-karaṇa het innerlijke orgaan (43/1);
antaḥ = antar innerlijk (43/2); karaṇa instrument (254/1);
√kṛ doen, maken uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

ict\

cit bewustzijn (395/3); √cit waarnemen, aandacht
richten op (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]

év

eva waarlijk, alleen, precies zo (232/2)

sTym\

satyam, satya waarheid, realiteit (1135/3); √as zijn,
bestaan, leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

prm|†RÂpm\

paramārtharūpam parama-artha-rūpa het hoogste doel;
paramārtha hoogste of volledige waarheid (588/3); parama
hoogste (588/1); artha doel (90/2); √arth wensen,
verlangen, verzoeken (90/2) [upa-yācñāyām (DP 48/2)];
rūpam, rūpa vorm, verschijning (885/3); √rūp formeren,
vertegenwoordigen (885/3) [rūpa-kriyāyām (DP 49/2)]

Het lichaam is enkel bewustzijn, de werelden zijn enkel
bewustzijn, levende wezens (bhūta)27 zijn enkel bewustzijn, de
zintuigen (indriya)28 zijn enkel bewustzijn, de doener (kartṛ) is
enkel bewustzijn, het innerlijk instrument (antaḥkaraṇa) is
enkel bewustzijn, waarheid (satya) is enkel bewustzijn en van
nature het hoogste doel29.
27

'Bhūta' betekent letterlijk 'dat wat is geworden', en kan dus betrekking hebben op ieder
wezen, maar kan ook worden geïnterpreteerd als 'element'.
28
Er zijn naar verluidt elf zintuigen (indriya). Deze bestaan uit de vijf organen van
zintuiglijke perceptie (te weten het oor, de huid, het oog, de tong en neus) en ook de vijf
organen van actie (te weten het strottenhoofd, handen, voeten, anus en het orgaan van
voortplanting). Alle tien worden bestuurd door de geest (manas), vaak beschouwd als het
elfde orgaan.
29
Het hoogste doel is naar verluidt bevrijding (mokṣa). Volgens de traditie zijn er drie minder
belangrijke menselijke doelen - plicht (dharma), rijkdom (artha) en plezier (kāma) in
volgorde van prioriteit. Het streven naar plezier (kāma) zou minder belangrijk zijn dan het
streven naar rijkdom (artha). Het streven naar zowel plezier als rijkdom wordt het beste
gestuurd door plicht (dharma), en alle drie (plezier, rijkdom en plicht) zijn het beste als ze
dienstbaar zijn aan het doel van bevrijding (mokṣa).
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n me bN∂o n me muiÉnR me z|S], n me gu®: «
m|y|m|]ivl|so ih m|y|tItoåhm√y: »20»
n « me « bN∂: « n « me « muiÉ: « n « me « z|S]m\ « n « me «
gu®: «
m|y|m|]ivl|s: « ih « m|y|tIt: « ahm « a√y: »20»
na me bandho na me muktirna me śāstraṃ na me guruḥ;
māyāmātravilāso hi māyātīto’hamadvayaḥ.(20)

n

na niet, noch, geen (523/1)

me

me van mij; van asmad (123/2)

bN∂:

bandhaḥ, bandha gebonden, band, binding (720/3);
√bandh binden, ketenen (720/1) [bandhane (DP 40/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

me

me van mij; van asmad (123/2)

muiÉ:

muktiḥ, mukti bevrijding (821/2); √muc loslaten,
bevrijden (820/3) [mocane (DP 36/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

me

me van mij; van asmad (123/2)

z|S]m\

śāstram, śāstra instructie, leer, geschriften (1069/1);
√śās onderwijzen, instrueren, informeren (1068/3)
[anuśiṣṭau (DP 25/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

me

me van mij; van asmad (123/2)

gu®:

guruḥ, guru leraar (359/2)
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māyāmātravilāsaḥ māyā-mātra-vilāsa een spel van enkel
illusie; māyā illusie (811/1); √mā meten, markeren
(804/2) [māne (DP 29/1)]; mātra maat, duur, kwantiteit
(804/2); -mātra enkel (804/3); √mā meten,
markeren (804/2) [māne (DP 29/1)]; vilāsa spel
(985/1); vi-√las spelen (985/1); vi apart, weg van,
zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √las schijnen,
stralen, klinken (899/1) [śleṣaṇa-krīḍāyoḥ DP 15/1)]
hi want, omdat (1297/3)

m|y|tIt:

māyātītaḥ māyā-ati-itaḥ voorbij illusie gegaan zijnde;
māyā illusie (811/1); √mā meten, markeren (804/2)
[māne (DP 29/1)]; ati voorbij (16/2); itaḥ, ita gegaan
(163/3); √ī voortgaan in een bepaalde staat (163/3)
[gatau (DP 24/2)]

ahm

aham ik (124/2)

a√y:

advayaḥ a-dvaya zonder een tweede, niet duaal (19/2);
a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); dvaya tweevoudig,
duaal (503/2)

Ik ben niet gebonden, noch ben ik bevrijd; ik heb geen leer
(śāstra), noch heb ik een leraar (guru)30. Want zij zijn enkel het
spel van illusie (māyā)31. Ik ben voorbij illusie (māyā), nonduaal (advaya).

30

In andere werken die toegeschreven zijn aan Śaṅkara wordt in de praktijk de aanwezigheid
van een leraar erkend – en wordt zeker eerbied voor de leraar aanbevolen. Zie het ‘Onderricht
in de Werkelijkheid’ (Tattvopadeśa), de verzen 84 tot en met 87.
31
Het woord ‘māyā’ wordt afgeleid van de wortel ‘mā’ [uitmeten, verdelen; vormen, vorm,
bouwen, maken; tonen, uitstallen, tentoonstellen (zie Monier Williams)] en wordt naar gelang
de context vertaald als ‘kunst, wijsheid, buitengewone of bovennatuurlijke kracht (alleen in de
vroegere geschriften); illusie, onwerkelijkheid, misleiding, bedrog, truc, magie, een
onwerkelijke of illusoire verbeelding, fantoom, spookachtig’.
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r|Jy, krotu ivD|nI i∫x|mqtu in∫Ry: «
dowEnR ilPyte zuﬁ: pµp]imv|M∫s| »21»
r|Jym\ « krotu « ivD|nI « i∫x|m\ « aqtu « in∫Ry: «
dowE: « n « ilPyte « zuﬁ: « pµp]m\ « îv « aM∫s| »21»
rājyaṃ karotu vijñānī bhikṣām aṭatu nirbhayaḥ;
dosairna lipyate śuddhaḥ padmapatraṃivāmbhasā.(21)

r|Jym\

rājyam, rājya koninkrijk (875/1); √rāj regeren,
heersen, verlichten (872/3) [dīptau (DP 17/2)]

krotu

karotu moge hij doen, hij moge doen; √kṛ doen,
maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

ivD|nI

vijñānī, vijñānin iemand die kennis heeft (961/2);
vi-√jñā onderscheiden, observeren, onderzoeken (961/1);
vi apart, weg van, zonder, geeft uitbreiding aan (949/3);
√jñā kennen, waarnemen, onderzoeken (425/2)
[avabodhane (DP 40/1)]

i∫x|m\

bhikṣām, bhikṣā bedelen (756/2); √bhikṣ wensen,
verlangen (756/2) [bhikṣāyām-alābhelābhe ca (DP 13/1)]

aqtu

aṭatu hij moge rondzwerven, moge hij rondzwerven;
√aṭ dwalen, zwerven (11/2) [gatau (DP7/1)]

in∫Ry:

nirbhayaḥ nir-bhaya zonder vrees (541/2); nir=niḥ
zonder, buiten, vrij van (538/3); bhayaṃ, bhaya vrees
(747/1); √bhī vrezen, bang zijn (758/1) [bhaye (DP
26/1)]

dowE:

dosaiḥ door fouten; doṣa fout, tekortkoming, nadeel
(498/2); √duṣ corrupt worden, omkomen, zondigen
(488/3) [vaikṛtye (DP 30/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

ilPyte

lipyate het wordt gehecht; √lip hechten aan, bevuilen
(902/2) [upadehe (DP 36/2)]
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zuﬁ:

śuddhaḥ een zuiver persoon; śuddha zuiver, helder,
smetteloos (1082/1); √śudh=śundh zuiveren, schoon
zijn (1082/1) [ṣuddhau (DP 2/2)]

pµp]m\

padmapatram padma-patra (=padma-pattram (584/3))
lotusblad; padma lotus (584/2); patram = pattram
vleugel, blad (581/2)

îv

iva als, zoals (168/3)

aM∫s|

ambhasā door water; ambhas water (84/1)

Iemand die vrij van angst en zuiver is en die ware kennis
(vijñāna)32 bezit, kan een koninkrijk besturen of aalmoezen
vragen, maar wordt niet aangetast door tekortkomingen
(doṣa)33, net als een lotusblad niet natgemaakt wordt door
water34.

32

Het woord 'vijñāna' impliceert kennis in de praktijk. Het voorvoegsel 'vi' suggereert
uitbreiding, hetgeen hier laat zien dat kennis grondig is en in de praktijk noodzakelijkerwijs
vrucht zal dragen.
33
Het woord 'doṣa' heeft een aantal betekenissen, waaronder ondeugd, tekort, gebrek,
ongemak, nadeel, verdorvenheid, slechtheid, zondigheid, schuld, misdaad, schade,
benadeling, slecht gevolg en ziekte.
34
Dezelfde analogie is te vinden in Bhagavad Gītā (hoofdstuk 5, vers 10), die de onthechting
van de wijzen aangeeft.
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puˆy|in p|pkm|Ri~ SvPng|in n j|g/it I
év, j|g/Tpuˆyp|pkm|Ri~ n ih me f∫o: »22»
puˆy|in « p|pkm|Ri~ « SvPng|in « n « j|g/it «
évm\ « j|g/Tpuˆyp|pkm|Ri~ « n « ih « me « f∫o: »22»
puṇyāṇi pāpakarmāṇi svapnagāni na jāgrati;
evaṃ jāgratpuṇyapāpakarmāṇi na hi me prabhoḥ.(22)

puˆy|in

puṇyāni, puṇya gunstig, goed (632/1); √puṇ eerbiedig
zijn (631/3) [karmaṇi śubhe (DP 34/1)]

p|pkm|Ri~

pāpakarmāṇi pāpa-karmāṇi slechte handelingen; pāpa
slecht, laag (618/2); karman handeling, actie (258/2);
√kṛ doen, maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

SvPng|in

svapnagāni svapna-gāni die bewegen in de droom;
svapna slaap, droom (1280/3); √svap slapen, liggen,
(1280/2) [śaye (DP 25/1)]; √gam gaan, bewegen (346/3)
[gatau (DP 21/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

j|g/it

jāgrati in de wakende staat (417/1); √ jāgṛ waakzaam
zijn, ontwaken (417/1) [nidrā-kṣaye (DP 25/1)]

évm\

evam zo, op deze manier (232/2)

j|g/Tpuˆyp|pkm|Ri~ jāgratpuṇyapāpakarmāṇi jāgrat-puṇya-pāpa-karmāṇi

goede en slechte handelingen in de wakende staat; jāgrat
wakend, wakende staat (417/1); √ jāgṛ waakzaam zijn,
ontwaken (417/1) [nidrā-kṣaye (DP 25/1)]; puṇya
gunstig, goed (632/1); √puṇ eerbiedig handelen,
(631/3) [karmaṇi śubhe (DP 34/1)]; pāpa slecht, laag
(618/2); karman handeling, actie (258/2); √kṛ doen,
maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

ih

hi want, omdat (1297/3)

me

me van mij; van asmad (123/2)
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prabhoḥ prabhu koning, soeverein (684/3); pra-√bhū
overstijgen, verschijnen (684/2); pra voor, voort
(652/2); √bhū worden, zijn (760/1) [sattāyām (DP 1/1]

Goede (puṇya) en slechte (pāpa) handelingen die tijdens een
droom worden uitgevoerd, beïnvloeden de wakende staat niet.
Evenzo beïnvloeden goede en slechte handelingen van de
wakende staat Mij niet, want Ik ben Soeverein (prabhu)35.

35

Hier is Soeverein (prabhu) synoniem met ‘Het Absolute’(brahman).
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k|y: krotu km|Ri~ vÅ†| v|guCyt|imh «
r|Jy, Îy|ytu v| buiﬁ: pU~SR y mm k| xit: »23»
k|y: « krotu « km|Ri~ « vÅ†| « v|k\ « ¨Cyt|m\ « îh «
r|Jym\ « Îy|ytu « v| « buiﬁ: « pU~RSy « mm « k| « xit:»23»
kāyaḥ karotu karmāṇi vṛthā vāgucyatāmiha;
rājyaṃ dhyāyatu vā buddhiḥ pūrṇasya mama kā kṣatiḥ.(23)

k|y:

kāyaḥ, kāya lichaam (274/1); √ci ordenen, ophopen,
verzamelen (394/2) [cayane (DP 32/1, 43/1)]

krotu

karotu moge hij doen, hij moge doen; √kṛ doen,
maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

km|Ri~

karmāṇi handelingen, daden; karman handeling, daad
(258/2); √kṛ doen, maken, uitvoeren (300/2) [karaṇe
(DP 38/2)]

vÅ†|

vṛthā tevergeefs, ijdel, vruchteloos, zinloos (1007/3)

v|k\

vāk = vāc spraak, spreken (936/1); √vac spreken,
zeggen, verklaren (912/1) [paribhāṣaṇe (DP 24/2-47/2)]

¨Cyt|m\

ucyatām laat het gesproken worden; √vac spreken,
zeggen, verklaren (912/1) [paribhāṣaṇe (DP 24/2-47/2)]

îh

iha hier, in deze wereld (169/3)

r|Jym\

rājyam, rājya koninkrijk (875/1); √rāj regeren,
heersen, verlichten (872/3) [dīptau (DP 17/2)]

Îy|ytu

dhyāyatu moge hij overdenken; √dhyai/dhyā denken
aan, verbeelden, overdenken (521/1) [cintāyām (DP 20/1)]

v|

vā of (934/2)

buiﬁ:

buddhiḥ, buddhi het intellect (733/3); √budh leren,
ontwaken, observeren, weten (733/1) [bodhane (DP 19/1)]

pU~SR y

pūrṇasya van wat vol is; pūrṇa volledig (642/1);
√pṝ vullen, opblazen, voeden (648/1) [pālanapūraṇayoḥ (DP 26/1)];
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mm

mama van mij; van asmad ik (123/2)

k|

kā? wat voor een? van kaḥ wie, welke, wat (240/2)

xit:

kṣatiḥ, kṣati verwonding, verlies; √kṣan = kṣaṇ
verwonden, doden (324/3, 325/3) [hiṃsāyām (DP 38/1)]

Laat in deze wereld het lichaam vruchteloos handelen, spraak
zinloos geuit worden, of de geest (buddhi) het koningschap
overwegen. Welke schade zou Ik, die compleet (pūrṇa)36 ben,
kunnen lijden?

36

Bṛhadāranyaka Upaniṣad 5:1:1, waarvan de filosofie in dit vers wordt weerspiegeld,
gebruikt het woord 'volmaakt' (pūrna) herhaaldelijk: 'Dat is volmaakt. Dit is volmaakt.
Volmaakt komt van volmaakt. Trek volmaakt af van volmaakt, wat overblijft is volmaakt.'
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f|~|ZcrNtu tﬁmER; k|mEv|R hNyt|, mn: «
a|nNd|mÅtpU~SR y mm du;˚, k†, ∫vet\ »24»
f|~|: « crNtu « tﬁmER; « k|mE: « v| « hNyt|m\ « mn: «
a|nNd|mÅtpU~SR y « mm « du;˚m\ « k†m\ « ∫vet\ »24»
prāṇāścarantu taddharmaiḥ kāmairvā hanyatāṃ manaḥ;
ānandāmṛtapūrṇasya mama duḥkhaṃ kathaṃ bhavet.(24)

f|~|:

prāṇāḥ, prāṇa adem, leven (705/1); pra-√an (705/1);
pra voor, voort (652/2); √an ademhalen, leven (24/1)
[prāṇane (DP 25/1)]

crNtu

carantu moge zij gaan, moge zij bewegen; √car gaan,
bewegen (389/1) [gatyarthāḥ bhakṣaṇe ca (DP 12/1)]

tﬁmER;

taddharmaiḥ tat-darmaiḥ volgens hun plicht; tad dat,
die, hij (434/1); dharma deugd, ordening, wet, plicht
(510/3); √dhṛ dragen, onderhouden, bezitten (519/1)
[dhāraṇe (DP 20/1)]

k|mE:

kāmaiḥ door wensen; kāma wens, verlangen (271/3);
√kam wensen, verlangen (252/1) [kāntau (DP 10/1)]

v|

vā of, noch (934/2)

hNyt|m\

hanyatām moge hij worden neergeslagen; √han
slaan, doden, hameren (1287/2) [hiṃsā-gatyoḥ (DP 23/1)]

mn:

manaḥ, manas geest, intellect (783/3); √man denken,
geloven, verbeelden (783/1) [avabodhane (DP 38/2)]
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a|nNd|mÅtpU~SR y

ānandāmṛtapūrṇasya ānanda-amṛta-pūrṇa; ānanda
geluk, vreugde (139/3); ā-√nand zich verheugen,
genieten (139/3); ā bij, naar, dichtbij; maakt de
handeling volledig (126/1); √nand genieten,
verheugen, tevreden zijn (526/2) [samṛddhau (DP 2/2)];
amṛta a-mṛta onsterfelijk, nectar (82/2); a voorvoegsel
dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); mṛta dood, overleden (827/2); √mṛ sterven,
omkomen (827/2) [prāṇatyāge (DP 35/2)]; pūrṇa vol
van, geheel vervuld van (642/1); √pṝ vullen, voeden
(648/1) [pālana-pūraṇayoḥ (DP 26/1)]

mm

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

du:km\

duḥkham, duḥka pijn, ellende (483/2)

k†m\

katham op welke manier, hoe? (247/2)

∫vet\

bhavet hij moge worden; √bhū worden, zijn (760/1)
[sattāyām (DP 1/1)]

Laat het leven zich in deugd (dharma) ontwikkelen of de geest
door wensen (kāma) ten onder gaan. Hoe kan ik echter, vervuld
van de nectar (amṛta) van gelukzaligheid (ānanda)37, ellende
ondergaan?

37

Vervuld van de nectar van gelukzaligheid is een vertaling van de samenstelling
‘ānandāmṛtapūrṇa’. Deze samenstelling accentueert diverse belangrijke aspecten van de leer
over het Zelf (ātman) of het Absolute (brahman); het is vol (pūrṇa); het is onsterfelijk
(amṛta), overstijgt de cyclus van geboorte en dood; zijn natuur is gelukzaligheid (ānanda), die
verwijst naar de triade Zijn (sat), Bewustzijn (cit) en Gelukzaligheid (ānanda).
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a|nNd|Mbui∂mGnoåsO dehI t] n dÅZyte «
lv~, jlmÎyS†, y†| t] ly, gtm\ »25»
a|nNd|Mbui∂mGn: « asO « dehI « t] «

n « dÅZyte «

lv~m\ « jlmÎyS†m\ « y†| « t] « lym\ « gtm\ »25»
ānandāmbudhimagno’sau dehī tatra na dṛśyate;
lavaṇam jalamadhyasthaṃ yathā tatra layaṃ gatam.(25)

a|nNd|Mbui∂mGn:

ānandāmbudhimagnaḥ ānanda-ambudhi-magna
ondergedompeld in de oceaan van gelukzaligheid;
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) [samṛddhau (DP 2/2)]; ambudhi de oceaan
(83/3); magna verzonken in, ondergedompeld (773/2);
√majj zinken, naar de hel gaan, vergaan (773/2)
[śuddhau (DP -)]

asO

asau, van adas dat, een zekere, dus, zo er (18/1)

dehI

dehī, dehin dat wat een lichaam heeft, de belichaamde
ziel (497/1); √dih zalven, smeren, bedekken (480/2)
[upacaye (DP 23/1)]

t]

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

n

na niet, noch, geen (523/1)

dÅZyte

dṛsyate het wordt gezien; √dṛś zien, kijken, zichtbaar
worden (491/1) [prekṣane (DP 22/1)]

lv~m\

lavaṇam, lavaṇa zout (898/3)

jlmÎyS†m\

jalamadhyastham jala-madhya-stha midden in water
verblijvend, opgelost; jalam, jala water (414/2);
madhyastha in het midden zijnd (782/1); madhya
midden, in het midden, centraal, neutraal (781/3); √sthā
staan, positioneren (1262/2) [gati-nivṛttau (DP 20/2)]

y†|

yathā zoals (841/2)
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t]

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

lym\ gtm\

layam gatam het wordt opgelost, verdwijnt;
layam√gam oplossen, verdwijnen (903/1); laya de
handeling van plakken, versmelten, oplossen (903/2);
√lī kleven, verkrijgen, smelten (903/2) [śleṣaṇe (DP
93/2, 28/2)]; √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP
21/2)]

Net zoals zout, ondergedompeld in water, oplost, zo is de
belichaamde ziel (dehin) verzonken in de oceaan van geluk,
niet zichtbaar.38

38

Zie Chāndogya Upaniṣad (6: 3:1-3), waar het Zelf (ātman) wordt vergeleken met zout dat,
als het is opgelost in water, nog steeds kan worden geproefd in elk slokje water. De nadruk
ligt eerder op het doordringen dan op het verdwijnen. In dit vers is het de belichaamde ziel
(dehin) die is ondergedompeld - in gelukzaligheid, in plaats van in water.
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îiNd/y|i~ mn; f|~| ahãk|r; prSprm\ «
J||œ¥sãgitmuTsÅJy mGn| miy iRcd~Rve »26»
îiNd/y|i~ « mn; « f|~|; « ah,k|r; « prSprm\ «
J||œ¥sãgitm\ « ¨TsÅJy « mGn|: « miy« iRcd~Rve »26»
indriyāṇi manaḥ prāṇā ahaṃkāraḥ parasparam;
jāḍyasaṃgatim utsṛjya magnā mayi cidarṇave.(26)

îiNd/y|i~

indriyāṇi, indriya zintuig, kracht (167/2)

mn;

manaḥ, manas geest, intellect (783/3); √man denken,
geloven (783/1) [avabodhane (DP 38/2)]

f|~|:

prāṇāḥ prāṇa adem, leven (705/1); pra-√an
pra voor, voort (652/2); √an ademhalen, leven (24/1)
[prāṇane (DP 25/1)]

ahãk|r;

ahaṃkāraḥ, ahaṃkāra eigen zelf, individu (124/2);
aham van asmad ik, wij (124/2); √kṛ doen, maken,
uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

J||œ¥sãgitm

jāḍyasaṃgatim jāḍya-saṃgati verbinding met inertie;
jāḍya koude, stijfheid (417/2); saṃgatim verbinding,
samenkomst (1128/2); sam-√gam ontmoeten,
samenkomen (1128/2); sam samen met (1152/1);
√gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)];

¨TsÅJy

utsṛjya losgelaten hebbend; ut-√sṛj loslaten,
bevrijden (182/2); ud opwaarts, boven (183/1); √sṛj
laten gaan, uitstoten (1245/1) [visarge (DP 30/1-36/1)]

prSprm\

parasparam wederzijds, elkaar (589/1)

mGn|:

magnāḥ, magna verzonken, ondergedompeld (773/2);
√majj zinken, ondergaan, ruïneren (773/2) [śuddhau
(DP -)]

miy

mayi in Mij van asmad ik, wij (123/2)
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cidarṇave cit-arṇave in de oceaan van bewustzijn; cit
zuivere gedachte, geest, kennis (395/3); √cit waarnemen,
aandacht richten op (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]; arṇava
zee, oceaan (90/2)

De zintuigen (indriya), geest (manas), levensadem (prāṇa) en
de eigen persoon (ahaṃkāraḥ) hebben elkaar losgelaten39 in de
verbinding met het inerte (jāḍya)40 en zijn in Mij, de oceaan
van bewustzijn (cit), opgelost.

39

Dit is vergelijkbaar met pratyāhāra (zie Patañjali's Yoga Sūtras 2:54), dat is het stadium in
meditatie wanneer de zintuigen (indriya) van perceptie en actie niet in contact komen met hun
objecten, zowel mentaal als fysiek. Dit opent de weg voor de laatste fasen van meditatie.
40
In de advaita filosofie onderscheidt het inerte (jāḍya) zich van het bewustzijn (cetana).
Dit vers staat positief tegenover persoonlijkheid – dat het moet worden gebruikt in dienst van
de vrijheid. Deze gezuiverde persoonlijkheid wordt vaak sadahaṇkāra genoemd, in
tegenstelling tot asadahaṇkāra, die vrijheid in de weg staat.
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a|Tm|nmÖs| veiµ TvD|n, fpl|iytm\ «
ktÅTR vmƒ me n∑, ktRVy, v|ip n Kvict\ »27»
a|Tm|nm\ « aÖs| « veiµ « tu « aD|nm\ « fpl|iytm\ «
ktÅTR vm\ « aƒ « me « n∑m\ « ktRVym\ « v| « aip « n « Kvict\
»27»
ātmānamañjasā vedmi tvajñānaṃ prapalāyitam;
kartṛtvamadya me naṣṭaṃ kartavyaṃ vāpi na kvacit.(27)

a|Tm|nm\

ātmānam, ātman Ātman, het individuele Zelf (135/1);
√at rennen, voortdurend lopen (12/1) [sātatyagamane
(DP 2/1)]

aÖs|

añjasā werkelijk, waarlijk (11/1)

veiµ

vedmi ik ken; √vid weten, kennen, leren (963/2) [jñāne
(DP 25/1)]

tu

tu maar, echter (449/3)

aD|nm\

ajñānam a-jñāna onwetendheid (10/3); a-√jñā niet
kennen; a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); √jñā kennen,
waarnemen, onderzoeken (425/2) [avabodhane (DP 40/1)]

fpl|iytm\

prapalāyitam, prapalāyita weggelopen, ontvlucht
(682/2); pra-palāy (palā = parā en √ay = √i)
weglopen, ontvluchten (682/2); pra voor, voort
(652/2); parā weg, vanaf, langs (589/2); √i gaan,
lopen, bereiken (163/3) [gatau (DP 24/2)]

ktÅTR vm\

kartṛtvam, kartṛtva daderschap (258/1); kartṛ het
subject, de agent, de doener (257/3); √kṛ doen, maken
(300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

aƒ

adya

me

me

vandaag, nu (19/1)
van mij, van asmad (123/2)
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n∑m\

naṣṭam, naṣṭa verloren, verdwenen (532/1); √naś
verdwijnen, oplossen (532/1) [adarśane (DP 30/1)]

ktRVym\

kartavyam, kartavya gedaan moet worden;
maken (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

v|

vā of, noch (934/2)

aip

api ook, zelfs (55/1)

n

na niet, noch, geen (523/1)

Kvict\

kvacit = kutracit ergens (290/2)

√kṛ doen,

Ik ken waarlijk het Zelf. Onwetendheid is volledig opgelost.
Nu is iedere vorm van daderschap verdwenen, noch hoeft er
ergens gehandeld te worden.
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icdmÅtsu˚r|z|E ic.πenã ivlInã xymi∂gt év vÅiÅ .c=.r‹; «
iStimtsu˚smud|/ e inivRcWe q; sup~
U R; k†imh mm du;˚ã
svRdk
E |eåhmiSm »28»
icdmÅtsu˚r|z|E « ic.πenm\ « ivlInm\ « xym\ « ai∂gt: « év «
vÅiÅ .c=.r‹; «
iStimtsu˚smud/; « inivRcWe q; « supU~R; « k†m\ « îh « mm «
du;˚m\ « svRd| « ék; « ahm\ « aiSm »28»
cidamṛtasukharāśau cittaphenaṃ vilīnaṃ kṣayamadhigata eva vṛtticañcattaraṅgaḥ;
stimitasukhasamudro nirviceṣṭaḥ supūrṇaḥ kathamiha mama duḥkhaṃ
sarvadaiko’hamasmi (28).

icdmÅRtsukr|z|E

cidamṛtasukharāśau cid-amṛta-sukha-rāśi in de
overvloed van het onsterfelijk geluk van bewustzijn; cit
bewustzijn, zuiver denken (395/3); √cit waarnemen, de
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)]; amṛta onsterfelijk, nectar (88/2);
a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); mṛta dood, overleden (827/2);
√mṛ sterven, omkomen (827/2) [prāṇatyāge (DP 35/2)];
sukha deugd, geluk, welvarend (1220/3); √sukh
verheugen, gelukkig maken (1220/3) [tatkriyāyām (DP
49/2-51/1)]; rāśi massa, hoeveelheid (879/1)

ic.πenm\

cittaphenam citta-phena onzin van de verbeelding;
citta gedachte, verbeelding (395/3); √cit waarnemen,
de aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)]; phena schuim, onzin (718/3)

ivlInm\

vilīnam, vilīna geplakt aan, verzonken in, verdwenen
(985/3); vi-√lī plakken, vastmaken, verdwijnen,
oplossen (985/3); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); √lī kleven, verkrijgen (903/2)
[śleṣaṇe (DP 28/2- 39/2)]

xym\

kṣayam, kṣaya verlies, vernietiging (328/1); √kṣi
vernietigen, ruïneren (328/1) [hiṃsāyām (DP-)]
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ai∂gt;

adhigataḥ, adhigata gevonden, verkregen (20/2); adhi√gam benaderen, ontmoeten (20/3); adhi boven, naast
(20/2); √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]

év

eva waarlijk, op deze manier (232/2)

vÅiÅ .c=.r‹;

vṛtticañcattaraṅgaḥ vṛtti-cañcat-taraṅga de
fluctuerende golfslag van de bewegingen in de geest;
vṛtti staat, gedrag, beweging van de geest, stemming
(1010/1); √vṛt draaien, rollen, gebeuren, verblijven
(1009/1) [varttane (DP 16/1)]; cañcat springend,
trillend; √cañc springen, trillen, fluctueren (382/2)
[gatyārthāḥ (DP 5/1)]; taraṅga = taraṃ-ga golf,
deining (438/3)

iStimtsuksmud/;

stimitasukhasamudraḥ stimita-sukha-samudra de
oceaan van onbeweeglijk geluk; stimita nat, kalm
onbeweeglijk, stil (1258/3); √stim = stīm = tim rustig
worden, nat worden (447/1) [ārdrībhāve (DP 28/2)];
sukha aangenaam, gelukkig, geluk, deugd (1220/3);
√sukh verheugen gelukkig maken (1220/3) [tatkriyāyām
(DP 49/2-51/1)]; samudra zee, oceaan (1166/3); sam√ud volledig bevochtigen (1166/3); sam met, samen
met (1152/1); √ud/und uitstromen, natmaken (183/1
en 193/1) [kledane (DP 37/2)]

inivRcWe q;

nirviceṣṭaḥ bewegingloos, ongevoelig (542/1); nir = nis
uit, weg van (543/2); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); ceṣṭa bewegend, actie,
opwinding (402/1); √ceṣṭ bewegen, roeren, streven
(402/1) [ceṣṭāyām (DP 6/1)]

sup~
U R;

supūrṇaḥ, supūrṇa goed gevuld (1228/2); su goed,
juist, mooi (1219/3); pūrṇa volledig (642/1); √pṝ
vullen, opblazen, voeden (648/1) [pālana-pūraṇayoḥ (DP
26/1)

k†m\

katham op welke manier, hoe (247/2)

îh

iha hier, in deze wereld, op deze plaats (169/3)

mm

mama van mij; van asmad (123/2)
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du;˚m\

duḥkham, duḥkha pijn, ellende (483/2)

svRd|

sarvadā altijd (1189/2)

ék;

ekaḥ, eka één (227/3)

ahm\

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

aiSm

asmi ik ben; √as zijn, bestaan, leven (117/1) [bhuvi
(DP 25/1)]

In de overvloed van het onsterfelijke geluk (sukha) van
bewustzijn (cit), is de onzin van de verbeelding (citta)
verdwenen. De fluctuerende golfslag van de bewegingen in de
geest is volledig tot rust gekomen. Hoe kan Ik - eeuwig één
zijnde, een oceaan van stille gelukzaligheid (sukha), volledig
vervuld, en vrij van opwinding - ellende (duḥkha) ervaren in
deze wereld?
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a|nNdÂpoåhm˚ˆœbo∂: pr|Tproåh, ©nicTfk|z: «
me©| y†| Vyom n c SpÅziNt s,s|rdu:˚|in n m|, SpÅziNt »29»
a|nNdÂp: « ahm\ « a˚ˆœbo∂: « pr|Tpr: « ahm\ « ©nicTfk|z: «
me©|: « y†| « Vyom « n « c « SpÅziNt « s,s|rdu:˚|in « n «
m|m\ « SpÅziNt »29»
ānandarūpo’hamakhaṇḍabodhaḥ parātparo’haṃ ghanacitprakāśaḥ;
meghā yathā vyoma na ca spṛśanti saṃsāraduḥkhāni na māṃ spṛśanti.(29)

a|nNdÂp:

ānandarūpaḥ ānanda-rūpa de natuur van gelukzaligheid
bezittend; ānanda geluk, vreugde (139/3); ā-√nand
zich verheugen, genieten (139/3); ā bij, naar, dichtbij;
maakt de handeling volledig (126/1); √nand genieten,
verheugen, tevreden zijn (526/2) [samṛddhau (DP 2/2)];
rūpa vorm, natuur, aard (885/3); √rūp vormen, formeren,
vertegenwoordigen (885/3) [rūpakriyāyām (DP 49/2)]

ahm\

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

a˚ˆœb|∂:

akhaṇḍabodhaḥ a-khaṇḍa-bodha onverdeelde
waakzaamheid bezittend ; a-kaṇḍa ongedeeld, geheel
(4/1); a voorvoegsel dat een ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); khaṇḍa
fragmentarisch, zonder delen (336/1); √khaṇḍ breken,
verdelen (335/3) [bhedane (DP 42/1)]; bodha begrijpen,
ontwaken of ontwaakt zijn, bewustzijn (734/2); √budh
ontwaken, observeren (733/1) [bodhane (DP 19/1)]

pr|Tpr:

parātparaḥ parāt-para beter dan het beste (589/1)

ahm\

aham ik (124/2); van asmad (123/2)
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©nicTfk|z:

ghanacitprakāśaḥ ghana-cit-prakāśa het licht van vol
bewustzijn; ghana compact, solide, dicht, vol van,
intens, vervuld van (376/1); √han slaan, doden,
hameren (1287/2) [hiṃsā-gatyoḥ (DP 23/1)]; cit zuiver
denken, bewustzijn (395/3); √cit waarnemen, de
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)]; prakāśa licht, straling, zichtbaar,
helder, schijnend (653/1); pra-√kāś zichtbaar worden,
schijnen (653/1); pra voor, voort (652/2); √kāś
(ver)schijnen, zichtbaar zijn (280/2) [dīptau (DP 14/1)]

me©|:

meghāḥ, meghā wolk (831/3); √migh = mih urineren,
leegmaken (818/2) [secane (DP 22/1)]

y†|

yathā zoals (841/2)

Vyom

vyoma, vyoman hemel, lucht (1041/2)

n

na niet, noch, geen (523/1)

c

ca en (380/1)

SpÅziNt

spṛśanti zij raken aan; √spṛś aanraken, aaien,
betasten (1268/3) [saṃparśane (DP 36/1)]

s,s|rdu:˚|in

saṃsāraduḥkhāni saṃsāra-duḥkhāni de ellende van
saṃsāra; saṃsāra transmigratie (1119/2); saṃ-√sṛ
samenstromen, transmigratie ondergaan; sam samen met,
vergezeld van (1111/2); √sṛ rennen, vloeien, bewegen
(1244/3) [gatau (DP 20/2-27/1)]; duḥkha onplezierig,
onaangenaam (483/2)

n

na niet, noch, geen (523/1)

m|m\

mām mij, van asmad (124/2)

SpÅziNt

spṛśanti zij raken aan; √spṛś aanraken, aaien,
betasten (1268/3) [saṃparśane (DP 36/1)]

Ik ben een en al helderheid, omdat mijn natuur gelukzaligheid
is. Ik ben beter dan het beste, het licht van vol bewustzijn (cit).
Zoals wolken nooit de hemel aanraken, zo raakt de ellende van
wereldse illusie (saṃsāra) Mij niet.
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aiS†m|ãspurIw|N]cmRlomsmiNvt; «
aª|d; S†Uldeh; Sy|dt|eåhã zuﬁic&n; »30»
aiS†m|ãspurIw|N]cmRlomsmiNvt; «
aª|d; « S†Uldeh; « Sy|t\ « at: « ahã « zuﬁic&n; »30»
asthimāṃsapurīṣāntracarmalomasamanvitaḥ;
annādaḥ sthūladehaḥ syādato’haṃ śuddhacidghanaḥ.(30)

aiS†m|ãspurIw|N]cmRlomsmiNvt;

asthimāṃsapurīṣāntracarmalomasamanvitaḥ
asthi-māṃsa-purīṣa-antra-carma-loma-samanvita vol bot,
vlees, uitwerpselen, ingewanden, huid en haar; asthi
bot (122/3); māṃsa vlees, voedsel (805/1); purīṣa
aarde, uitwerpselen (636/2); antra ingewand (44/3);
carma schild, huid (390/2); loman haar (908/1);
samanvita verbonden met, vol van, bezittende (1155/2);
sam-anv-√i samen achter aangaan, volgen (1155/2);
sam samen met (1152/1); anv=anu achter, langs,
langszij (31/1); √i gaan, lopen, bereiken (163/3) [gatau
(DP 24/1)]

aª|d;

annādaḥ anna-ada voedsel etend (45/2); anna
voedsel (45/1); √ad eten, nuttigen, voeden (17/3)
[bhakṣaṇe (DP 23/1)]; ada etend (17/3); √ad eten,
nuttigen, voeden (17/3) [bhakṣaṇe (DP 23/1)]

S†Uldeh;

sthūladehaḥ sthūla-deha fysieke lichaam (1266/1);
sthūla fysiek, groot, grof, ruw (1266/1); √sthūl groot
worden (1266/1) [paribṛṅhaṇe (DP 48/2)]; deha
lichaam, persoon (496/3); √dih zalven, smeren,
bedekken (480/2) [upacaye (DP 23/1)]

Sy|t\

syāt moge zijn, het zou kunnen zijn, zal zijn, kan zijn;
√as zijn, bestaan, leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)];

at:

ataḥ dan dit, hiervan, voortaan, hieruit (12/1)

ahm\

aham ik (124/2); van asmad (123/2)
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śuddhacidghanaḥ śuddha-cit-ghana niets dan zuiver
bewustzijn; śuddha zuiver, puur, helder (1082/1);
√śudh zuiveren, schoonmaken (1082/1) [śauce (DP
30/1)]; cit bewustzijn, zuiver denken (395/3); √cit
waarnemen, aandacht richten (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)];
ghana doder, vernietiger; niets dan (376/1); √han
slaan, doden, hameren, vernietigen (1287/2) [hiṃsāgatyoḥ (DP 23/1)]

Er moge dan een fysiek lichaam zijn dat voedsel eet en bestaat
uit botten, vlees, uitwerpselen, ingewanden, huid en haar.
Ik daarentegen ben niets dan zuiver bewustzijn (cit).
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S†Uldeh|iÍt| éte S†Ul|i*ªSy me n ih «
il‹, jœ|Tmk, n|h, icTSvÂp|eåhm√y: »31»
S†Uldeh|iÍt|: « éte « S†Ul|t\ « i∫ªSy « me « n « ih «
il‹m\ « jœ|Tmkm\ « n « ahm\ « icTSvÂp; « ahm\ « a√y: »31»
sthūladehāśṛtā ete sthūlādbhinnasya me na hi;
liṅgaṃ jaḍātmakaṃ nāhaṃ citsvarūpo’hamadvayaḥ.(31)

S†Uldeh|iÍt|:

sthūladehāśṛtāḥ sthūla-deha-āśṛta steunend op of
behorend tot het fysieke lichaam ; sthūla massief, grof,
fysiek (1266/1); √sthū = sthā staan, positioneren
(1262/2) [gati-nivṛttau (DP 20/2)]; deha lichaam
(496/3); √dih zalven, smeren, bedekken (480/2) [upacaye
(DP 23/1)]; āśṛta afhankelijk zijn van, toebehoren aan,
betreffende (158/2); ā-√śṛ vastmaken, steunen op,
afhankelijk zijn van; ā bij, naar, dichtbij, maakt de
handeling volledig (126/1); √śṛ laten rusten op,
vastmaken, benaderen, toevlucht nemen tot (1098/1)
[sevayām (DP 19/2)]

éte

ete deze, van etad dit, dit hier (231/1)

S†Ul|t\

sthūlāt, sthūla massief, grof, fysiek (1266/1); √sthū =
sthā staan, positioneren (1262/2) [gati-nivṛttau (DP 20/2)]

i∫ªSy

bhinnasya, bhinna gebroken, los van, anders dan,
verschillend van (757/1); √bhid splitsen, klieven, breken
(756/3) [vidāraṇe (DP 37/1)]

me

me van mij; van asmad (523/1)

n

na niet, noch, geen (523/1)

ih

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

il‹m\

liṅgam, liṅga = liṅgaśarira het subtiele lichaam,
kenmerk, embleem (901/3 en 902/1); √liṅg schilderen,
variëren (901/3) [citrīkaraṇe (DP 45/2)]
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jœ|Tmkm\

jaḍātmakam jaḍa-ātmaka = jaḍa-ātman levenloos,
onbezield (409/3); jaḍa inert, koud, bewegingsloos
(409/3); ātma, ātman Ātman, het individuele Zelf
(135/1); √at rennen, voortdurend lopen (12/1)
[sātatyagamane (DP 2/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

ahm\

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

icTSvÂp;

citsvarūpaḥ cit-sva-rūpa hebbende bewustzijn als
eigen natuur; cit bewustzijn, zuiver denken (395/3);
√cit waarnemen, de aandacht richten op, begrijpen,
herinneren (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)] en [saṇcetane (DP
44/1)]; svarūpa eigen conditie of natuur (1276/2); sva
jezelf, zichzelf, eigen (1275/1); rūpa natuur (885/3);
√rūp formeren (885/3) [rūpa-kriyāyām (DP 49/2)]

ahm\

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

a√y:

advaiyaḥ a-dvaiya niet twee, uniek (19/2)

Zij (botten, vlees, etc.) horen bij het fysieke lichaam, en zeker
niet bij Mij, want ik ben anders dan fysiek. Noch ben ik het
subtiele41 lichaam, dat van nature inert (jaḍa) is.
Ik ben non-duaal. Mijn eigen natuur is bewustzijn (cit).

41

Het Sanskrietwoord voor 'subtiel' is hier 'liṅga', wat de 'liṅgaśarīra' of 'subtiel lichaam'
impliceert, dat volgens Sadānanda's Vedāntasāra (vers 62) de vijf waarnemingsorganen
omvat (oren, huid, ogen, tong en neus), het intellect (buddhi), de geest (manas), de vijf
actieorganen (spraak, handen, voeten, de uitscheidings- en voortplantingsorganen) en de vijf
vitale levenskrachten (prāṇa).
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xuiTpp|s|NÎyb|i∂yRk|mFo∂|dyoåi˚l|; «
il‹deh|iÍt| Áete nEv|il‹Sy me iv∫o; »32»
xuiTpp|s|NÎyb|i∂yRk|mFo∂|dy: « ai˚l|; «
il‹deh|iÍt|: « ih « éte « n « év« ail‹Sy « me « iv∫o; »32»
kṣutpipāsāndhyabādhiryakāmakrodhādayo’khilāḥ;
liṅgadehāśritā hyete naivāliṅgasya me vibhoḥ.(32)

xuiTpp|s|NÎy–

kṣutpipāsāndhyabādhiryakāmakrodhādayaḥ kṣutpipāsā-andhya-bādhirya-kāma-krodha-ādaya honger,
b|i∂yRk|mFo∂|dy: dorst, blindheid, doofheid, wensen, woede, enz.; kṣut =
kṣudh honger (331/2); √kṣudh hongerig zijn (331/2)
[bubhukṣāyām (DP 30/1)]; pipāsā dorst (627/3); √pā
drinken, inslikken (612/3) [pāne (DP 20/2)]; andhya
blindheid (44/3); √andh verblinden, blind maken (44/3)
[dṛṣṭy-upaghāte (DP 49/2)]; bādhirya doofheid
(728/1); √bādh (onder)drukken, wegdrijven (727/3)
[viloḍane (DP 1/1)] kāma wens, verlangen (271/3);
√kam wensen, verlangen, liefhebben (252/1) [kāntau
(DP 10/1)]; krodha woede, wraak, passie (322/1;
√krudh boos worden (322/1) [krodhe (DP 30/1)];
ādaya, ādi begin, te beginnen met, enz. (136/3)

ai˚l|;

akhilāḥ, akhila volledig, compleet (4/2)

il‹deh|iÍt|:

liṅgadehāśritāḥ liṅga-deha-āśrita verbonden met het
subtiele lichaam (773/2); liṅga kenmerk, embleem,
subtiel (901/3 en 902/1); √liṅg schilderen, variëren
(901/3) [citrīkaraṇe (DP 45/2)]; deha lichaam (496/3);
√dih zalven, smeren, bedekken (480/2) [upacaye (DP
23/1)]; āśrita gehecht aan, verbonden met, steundend
op (158/3);
ā-√śri aanbrengen, hechten aan (158/2);
ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling volledig
(126/1); √śri laten rusten op, vastmaken, benaderen,
toevlucht nemen tot (1098/1) [sevāyām (DP 19/2)]

ih

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

éte

ete deze; van etad dit, dit hier (231/1)
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n

na niet, noch (523/1)

év

eva waarlijk, aldus, geeft nadruk (232/2)

ail‹Sy

aliṅgasya a-liṅga zonder subtiel lichaam; a
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); liṅga = liṅgaśarira
het subtiele lichaam, merkteken, embleem (901/3); √liṅg
schilderen, variëren (901/3) [citrīkaraṇe (DP 45/2)]

me

me van mij, van asmad (123/2)

iv∫o;

vibhoḥ, vibhu alles doordringend, overal aanwezig
(978/3); vi-√bhū oprijzen, manifesteren, doordringen
(978/2); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding
aan (949/3); √bhū worden, zijn, oprijzen (760/1)
[sattāyām (DP 1/1)]

Honger, dorst, blindheid, doofheid, wensen, woede enz. - deze
zijn alle verbonden met het subtiele lichaam en waarlijk niet
met Mij; Ik ben allesdoordringend (vibhu)42 en heb geen subtiel
lichaam.

42

Het Zelf wordt in de Upaniṣads beschreven als ‘vibhu’ ‘alles-doordringend’. Zie Kaṭha
Upaniṣad 1:2:22: ‘Een wijs mens die het grote alles doordringende Zelf kent, heeft geen
verdriet.’
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an|ƒD|nmev|] k|r~, dehmuCyte «
n|h, k|r~dehoåip Svfk|zo inrÖn: »33»
an|ƒD|nm\ « év « a] « k|r~m\ « dehm\ « øCyte «
n « ahm\ « k|r~deh: « aip « Svfk|z: « inrÖn: »33»
anādyajñānamevātra kāraṇam dehamucyate;
nāham kāraṇadeho’pi svaprakāśo nirañjanaḥ.(33)

an|ƒD|nm\

anādyajñānam an-ādi-a-jñāna onwetendheid die geen
begin heeft ; an=a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt
of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); ādi begin, te
beginnen met, enz. (136/3); ajñāna onwetendheid
(10/3); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); √jñā kennen,
waarnemen, onderzoeken (425/2) [avabodhane (DP 40/1)]

év

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

a]

atra hier, in deze zaak, in dit geval, nu (17/2)

k|r~m\

kāraṇam, kāraṇa instrument, oorzaak, reden (274/2);
√kṛ doen, maken (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

dehm\

deham, deha lichaam (496/3); √dih zalven, smeren,
bedekken (480/2) [upacaye (DP 23/1)]

øCyte

ucyate er/het wordt gezegd; √vac spreken, zeggen,
verklaren (912/1) [paribhāṣaṇe (DP 24/2-47/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

ahm\

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

k|r~deh:

kāraṇadehaḥ kāraṇa-deha een causaal lichaam hebbend;
kāraṇa instrument, oorzaak, reden (254/1); √kṛ doen,
maken (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]; deha lichaam
(496/3); √dih zalven, smeren, bedekken (480/2)
[upacaye (DP 23/1)]

aip

api ook, hoewel, zelfs, nog steeds (55/1)
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Svfk|z:

svaprakāśaḥ sva-prakāśa 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)
[dīptau (DP 14/1)]

inrÖn:

nirañjanaḥ nir-añjana smetteloos, vlekkeloos (539/2);
nir=niḥ=nis (543/2); añjana het aanbrengen van een
kleur (11/1); √añj zalven, smeren, decoreren (11/1)
[vyakti-mrakṣaṇa-kānti-gatiṣu (DP 37/2)]

Het causale (kāraṇa) lichaam wordt hier43 uitgelegd als enkel
onwetendheid, die geen begin heeft.
Ik ben ook niet het causale lichaam, want ik ben zelfonthullend44
en ik ben zonder smet.

43

Het gaat hier over de grove, subtiele en causale lichamen, waarover in de advaita traditie
gesproken wordt. Deze drie lichamen kunnen als individueel worden beschouwd (vyaṣti) of
universeel (samaṣṭi). In de verzen 31 tot 33 ligt de nadruk op het individu (vyaṣti), terwijl in
de oorspronkelijke verklaring van de leerling, in vers 1, de nadruk lag op het universele
(samaṣṭi). De volgende tabel identificeert de vaak gebruikte termen:
Individueel
Universeel
Lichaam

Staat van onwetendheid

Staat van onwetendheid

(deha)

(vyaṣṭi)

(samaṣṭi)

GROF

WAKEND

DE HEERSER

(sthūla)

(viśva/jāgarita)

(virāt/vaiśvānara)

SUBTIEL

DROOM

HET GOUDEN EI

(sūkṣma/liṅga)

(svapna/taijasa)

(hiraṇyagarbha)

CAUSAAL

DIEPE SLAAP

DE HEER

(kāraṇa)
(prājña/suṣupta)
(īśvara)
Merk op dat de grove, subtiele en causale universele toestanden van onwetendheid, die
respectievelijk 'de Heerser’ (virāt/vaiśvānara), 'het Gouden Ei' (hiraṇjagarbha) - de ziel van
alle subtiele manifestaties - en 'de Heer' (Īśvara) zijn, worden beschouwd als een illusie in de
advaita traditie. Zie de verzen 41 tot en met 43.
44

Het woord hier is 'svaprakāśa', letterlijk 'zijn eigen (sva) licht (prakāśa) hebbend, die doet
denken aan de titel van dit werk, 'svātmaprakāśikā', zie de introductie van dit boek.
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jœTvip/ymodTv∂m|R; k|r~dehg|; «
n siNt mm inTySy inivRk|rSvÂip~; »34»
jœTvip/ymodTv∂m|R; « k|r~dehg|; «
n « siNt « mm « inTySy « inivRk|rSvÂip~; »34»
jaḍatvapriyamodatvadharmāḥ kāraṇadehagāḥ;
na santi mama nityasya nirvikārasvarūpiṇaḥ.(34)

jœTvip/y–
modTv∂m|R;

jaḍatvapriyamodatvadharmāḥ jaḍatva-priya-modatvadharma eigenschappen zoals domheid, genegenheid en
blijdschap; jaḍatva gevoelloosheid, stijfheid,
sloomheid, domheid (409/3); priya geliefd, liefde,
genegenheid (710/1); √prī verheugen, blij maken,
belonen [prīṇane (DP 29/1)]; modatva vreugde,
blijdschap; moda vreugde, plezier, blijheid (835/3);
√mud verheugd, blij zijn (822/2) [harṣe (DP 1/2)];
dharmāḥ, dharma kwaliteit, eigenschap, deugd, wet
(510/3); √dhṛ dragen, onderhouden, bezitten, gebruiken
(519/1) [dhāraṇe (DP 20/1)]

k|r~dehg|;

kāraṇadehagāḥ kāraṇa-deha-ga bewegend in het causale
lichaam; kāraṇa oorzaak, reden, oorsprong (274/2);
√kṛ doen, maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)];
deha lichaam, vorm, persoon (496/3); √dih zalven,
smeren (480/2) [upacaye (DP 23/1)]; ga bewegend;
√gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

siNt

santi zij zijn; √as zijn, bestaan, leven (117/1) [bhuvi
(DP 25/1)]

mm

mama van mij; van asmad (123/2)

inTySy

nityasya, nitya eeuwig, onveranderlijk (547/2)
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nirvikārasvarūpiṇaḥ nir-vi-kāra-sva-rūpin hebbende
een onveranderlijke vorm, natuur; nir = nis uit, weg
van, zonder (543/2); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); kāra makend, maker, actie
(274/2); √kṛ doen, maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe
(DP 38/2)]; sva eigen (1275/1); rūpin een bepaalde
vorm of natuur bezittend (886/3); √rūp formeren,
vertegenwoordigen (885/3) [rūpa-kriyāyām (DP 49/2)]

Eigenschappen (dharma)45 zoals domheid, genegenheid en
blijdschap verblijven in het causale lichaam. Zij behoren niet bij
Mij, want Ik ben eeuwig (nitya) en van nature onveranderlijk.

45

Hier heeft het woord ‘dharma’ betrekking op de impressies, die in het causale lichaam
worden vastgehouden en die een mengeling zijn van deugd en ondeugd. ‘Dharma’ betekent
letterlijk ‘datgene waardoor iets in stand wordt gehouden’, in dit geval de individuele
geaardheid.
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jIv|i*ª: prezoåiSt prezTv, kutStv «
îTyDjns,v|do ivc|r; iFyteå∂un| »35»
jIv|t\ « i∫ª: « prez: « aiSt « prezTvm\ « kut: « tv «
îit « aDjns,v|d: « ivc|r: « iFyte « a∂un| »35»
jīvādbhinnaḥ pareśo’sti pareśatvaṃ kutastava;
ityajñajanasaṃvādo vicāraḥ kriyate’dhunā.(35)

jIv|t\

jīvāt, jīva de individuele ziel, leven, bestaan (422/2);
√jīv leven, levend maken, voeden, ondersteunen (422/2)
[prāṇadhāraṇe (DP 12/1)]

i∫ª:

bhinnaḥ, bhinna verschillend van (757/1); √bhid
splitsen, klieven, breken (756/3) [vidāraṇe (DP 37/1)]

prez:

pareśaḥ para-īśa Hoogste Heer; para ver, verder,
hoogste (586/1); īśa heerser, Heer (171/1); √īś
bezitten, commanderen, regeren (171/1) [aiśvarye (DP
23/1)]

aiSt

asti het is, er is, hij is, zij is (122/2); √as zijn, bestaan,
leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

prezTvm\

pareśatvam para-īśa-tva hoogste heerschappij;
para ver, verder, hoogste (586/1); īśa heerser, Heer
(171/1); √īś bezitten, commanderen, regeren (171/1)
[aiśvarye (DP 23/1)]

kut:

kutaḥ, kutas hoe, waarom, van waar (290/2)

tv

tava van jou; van yuṣmad (855/3)

îit

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

ajñajanasaṃvādaḥ a-jña-jana-saṃ-vāda discussie onder
onwetende mensen; a voorvoegsel dat ontkenning
inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); √jñā
kennen, waarnemen, onderzoeken (425/2) [avabodhane
(DP 40/1)]; jana mens, schepsel, ras (410/1); √jan
voortbrengen, geboren worden (410/1) [janane (DP
27/2)]; saṃvāda conversatie (1114/2); saṃ-√vad
converseren, het eens zijn (1114/2); sam met, samen
met (1152/1); √vad spreken, zeggen, uiten (916/1)
[vyaktāyāṃ vāci (DP 22/1)]

ivc|r:

vicāraḥ vi-cāra procedure, overweging, onderzoek,
twijfel, dispuut, oordeel, veronderstelling (958/2);
vi-√car in verschillende richtingen bewegen, verspreid
zijn, aanval doen op, overwegen (958/2); vi apart, weg
van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √car
twijfelen (389/1) [saṃśaye (DP 45/2)]

iFyte

kriyate het wordt gedaan; √kṛ doen, maken, uitvoeren
(300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

a∂un|

adhunā

op dit moment, nu (22/3)

“De Hoogste Heer bestaat los van de individuele ziel (jīva), dus
hoe zou jij de Hoogste Heer46 kunnen zijn?”, zo spreken
onwetende mensen. Dat wordt nu nader onderzocht.

46

Hier wordt de 'dvaita' of 'dualistische' visie naar voren gebracht.
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ai∂„|nã icd|∫|so buiﬁret./yã yd| «
aD|n|dekv*|it jIv îTyuCyte td| »36»
ai∂„|nm\ « icd|∫|s: « buiﬁ: « étt\ « t/y
/ m\ « yd| «
aD|n|t\ « ékvt\\ « ∫|it « jIv; « îit « øCyte « td| »36»
adhiṣṭhānaṃ cidābhāso buddhiretattrayaṃ yadā;
ajñānādekavadbhāti jīva ityucyate tadā.(36)

ai∂„|nm\

adhiṣṭhānam, adhiṣṭhāna basis, verblijfplaats (22/2);
adhi-√sthā staan op, bewonen, afhankelijk zijn van
(22/2); adhi boven, naast (20/2); √sthā staan,
positioneren (1262/1) [gati-nivṛttau (DP 20/2)]

icd|∫|s:

cidābhāsaḥ cit-ābhāsa de reflectie van bewustzijn; cit
bewustzijn, zuiver denken (395/3); √cit waarnemen, de
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)] en [saṇcetane (DP 44/1)]; ābhāsa
reflectie, licht (145/2); ā-√bhās schijnen, verschijnen
(145/2); ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling
volledig (126/1); √bhās stralen, verlichten (755/3)
[dīptau (DP 13/2)]

buiﬁ;

buddhiḥ, buddhi intelligentie, rede, onderscheidingsvermogen, geest (733/3); √budh ontwaken, observeren,
leren, weten (733/1) [bodhane (DP 19/1)]

étt\

etat dit; van etad dit (231/2)

t/y
/ m\

trayam, traya drievoudig, triade (457/1)

yd|

yadā wanneer (844/1)

aD|n|t\

ajñānāt, ajñāna onwetendheid (10/3); a voorvoegsel
dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); √jñā kennen, waarnemen, onderzoeken (425/2)
[avabodhane (DP 40/1)]

ékvt\\

ekavat als een, enkelvoudig (229/1)
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∫|it

bhāti hij straalt, schijnt; √bhā stralen, (ver)schijnen,
mooi zijn, verlichten (750/3) [dīptau (DP 24/2)]

jIv;

jīvaḥ, jīva leven(d), bestaan, persoonlijke ziel (422/2);
√jīv leven, voeden, ondersteunen (422/2) [prāṇadhāraṇe
(DP 12/1)]

îit

iti aldus, zo (165/1)

øCyte

ucyate het wordt gezegd; √vac spreken, zeggen,
verklaren (912/1) [paribhāṣaṇe (DP 24/2-47/2)]

td|

tadā toen, in dat geval (434/3)

Wanneer deze drie – zuiver bewustzijn (adhiṣṭhāna)47 , de
reflectie (ābhāsa) van bewustzijn (cit) en de geest (buddhi) –
door onwetendheid één lijken te zijn, dan wordt dit gekend als de
individuele ziel (jīva).

47

Het woord ‘adhiṣṭhāna’ betekent gewoonlijk substratum, basis, residentie, zetel.
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ai∂„|n, n jIv: Sy|TfTyek, inivRk|rt: «
avStuTv|iCcd|∫|so n|iSt tSy c jIvt| »37»
ai∂„|nm\ « n « jIv: « Sy|t\ « fTyekm\ « inivRk|rt: «
avStuTv|t\ « icd|∫|s: « n « aiSt « tSy « c « jIvt| »37»
adhiṣṭhānaṃ na jīvaḥ syātpratyekaṃ nirvikārataḥ;
avastutvāccidābhāso nāsti tasya ca jīvatā.(37)

ai∂„|nm\

adhiṣṭhānam basis, verblijfplaats (22/2); adhi-√sthā
staan op, bewonen, afhankelijk zijn van (22/2); adhi
boven, naast (20/2); √sthā staan, positioneren (1262/2)
[gati-nivṛttau (DP 20/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

jIv;

jīvaḥ, jīva de individuele ziel, leven, bestaan (422/2);
√jīv leven, levend maken, voeden, ondersteunen (422/2)
[prāṇadhāraṇe (DP 12/1)]

Sy|t\

syāt moge zijn, het zou kunnen zijn, zal zijn, kan zijn;
√as zijn, bestaan, leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)];
pratyekam ieder apart, één voor één, enkel, afzonderlijk
(664/2)

fTyekm\
inivRk|rt:

nirvikārataḥ nir-vi-kāra-taḥ vanwege (-taḥ) het
onveranderlijk zijn; nir-vi-kāra onveranderlijk, uniform
(542/1); nir = nis uit, weg van, zonder (543/2); vi
apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);
kāra makend, maker, actie (274/2); √kṛ doen, maken,
uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

avStuTv|t\

avastutvāt a-vastutva de staat van het niet werkelijk zijn,
onwerkelijkheid (105/3); a voorvoegsel dat ontkenning
inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1);
vastutva werkelijkheid (932/3); √vas verblijven,
wonen (932/2) [nivāse (DP 22/2-50/1)]
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icd|∫|s:

cidābhāsaḥ cit-ābhāsa de reflectie van bewustzijn; cit
bewustzijn, zuiver denken (395/3); √cit waarnemen, de
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)] en [saṇcetane (DP 44/1)]; ābhāsa
reflectie, licht (145/2); ā-√bhās schijnen, verschijnen
(145/2); ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling
volledig (126/1); √bhās stralen, verlichten (755/3)
[dīptau (DP 13/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

aiSt

asti het is, er is, hij is, zij is (122/2); √as zijn, bestaan,
leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

tSy

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

c

ca en (380/1)

jIvt|

jīvatā de staat van het individuele ziel zijn; √jīv leven,
levend maken, voeden, ondersteunen (422/2)
[prāṇadhāraṇe (DP 12/1)]

Zuiver bewustzijn zou op zichzelf niet de individuele ziel kunnen
zijn omdat zuiver bewustzijn onveranderlijk is. Noch zou de
reflectie van bewustzijn de individuele ziel kunnen zijn, omdat
deze reflectie niet werkelijk is.48

48

Letterlijk “omdat het geen werkelijkheid (vastu) is”.
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p/Tyek, jIvt| n|iSt buﬁre ip jœTvt; «
jIv a|∫|skUqSÊ|buiﬁ]ymt|e ∫vet\ »38»
fTyekm\ « jIvt| « n « aiSt « buﬁe: « aip « jœTvt; «
jIv: « a|∫|skUqSÊ|buiﬁ]ym\ « at; « ∫vet\ »38»
pratyekam jīvatā nāsti buddherapi jaḍatvataḥ;
jīva ābhāsakūṭasthabuddhitrayamato bhavet.(38)

fTyekm\

pratyekam ieder apart, één voor één, enkel, afzonderlijk
(664/2)

jIvt|

jīvatā de staat van individuele ziel; jīva leven(d),
bestaan, individuele ziel (422/2); √jīv leven, voeden,
ondersteunen (422/2) [prāṇadhāraṇe (DP 12/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

aiSt

asti het is, er is, hij is, zij is (122/2); √as zijn, bestaan,
leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

buﬁe:

buddheḥ, buddhi intelligentie, rede, onderscheidingsvermogen, geest (733/3); √budh (ont)waken,
observeren, leren, weten (733/1) [bodhane (DP 19/1)]

aip

api ook, zelfs, geeft nadruk aan (55/1)

jœTvt:

jaḍatvataḥ vanwege (-taḥ) gevoelloosheid, stijfheid,
sloomheid, domheid (409/3)

jIv:

jīvaḥ, jīva leven(d), bestaan, individuele ziel (422/2);
√jīv leven, voeden, ondersteunen (422/2) [prāṇadhāraṇe
(DP 12/1)]
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ābhāsakūṭasthabuddhitrayam ābhāsa-kūṭastha-buddhitrayam de drie vormen, namelijk de reflectie van
bewustzijn, onveranderlijk zuiver bewustzijn, en de geest;
ābhāsa reflectie, licht (145/2); ā-√bhās schijnen,
verschijnen (145/2); ā bij, naar, dichtbij; maakt de
handeling volledig (126/1); √bhās stralen, verlichten
(755/3) [dīptau (DP 13/2)]; kūṭastha onveranderlijk,
hoogste, uniform (299/3); √kūṭ branden, pijnigen,
adviseren (299/2) [paritāpe paridāhe (DP 48/2)]; buddhi
intelligentie, rede, onderscheidings-vermogen, geest
(733/3); √budh (ont)waken, observeren, leren, weten
(733/1) [bodhane (DP 19/1)]; trayam drievoudig (457/1)

at;

ataḥ daarom, daarvan, dus (12/1)

∫vet\

bhavet hij moge worden, zijn; √bhū worden, zijn
(760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

De geest (buddhi) op zichzelf is niet de individuele ziel (jīva),
omdat deze levenloos is. Dus deze drie - de reflectie van
bewustzijn, onveranderlijk zuiver bewustzijn (kūṭastha)49 en de
geest - vormen samen de individuele ziel.

49

Om zuiver bewustzijn aan te geven gebruikt de auteur nu het woord ‘kūṭastha’ in plaats van
‘adhiṣṭāna’ (zoals in de verzen 36 en 37). Het woord ‘kūṭastha’ betekent voornamelijk
‘onveranderlijk’ als het in deze filosofische context wordt gebruikt.
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M||y|∫|so ivzuﬁ|Tm| ]ymetNmheZvr: «
M||y|∫|soåPyvStuTv|TfTyek, neZvro ∫vet\ »39»
M||y| « a|∫|s: « ivzuﬁ|Tm| « ]ym\ « étt\ « mheZvr; «
M||y|∫|s: « aip « avStuTv|t\ « fTyekm\ « n « ÈZvr; « ∫vet\ »39»
māyābhāso viśuddhātmā trayametanmaheśvaraḥ;
māyābhāso‘pyavastutvātpratyekaṃ neśvaro bhavet.(39)

M||y|

māyā wijsheid, illusie, onwerkelijkheid (811/1)

a|∫|s:

ābhāsaḥ, ābhāsa reflectie, licht (145/2); ā-√bhās
schijnen, verschijnen (145/2); ā bij, naar, dichtbij;
maakt de handeling volledig (126/1); √bhās stralen,
verlichten (755/3) [dīptau (DP 13/2)]

ivzuﬁ|Tm|

viśuddhātmā viśuddha-ātman zuiver bewustzijn;
viśuddha puur, zuiver (991/2); vi-√śudh volledig
zuiver worden (991/1); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); √śudh zuiveren, schoonmaken
(1082/1) [śauce (DP 30/1)]; ātman Ātman, het
individuele Zelf (135/1); √at rennen, voortdurend lopen
(12/1) [sātatyagamane (DP 2/1)]

]ym\

trayam, traya drievoudig, triade (457/3)

étt\

etat dit; van etad dit (231/2)

mheZvr;

maheśvaraḥ mahā-īśvara de hoogste Heer (802/2);
mahat groot, hoog (794/2); īśvara heer, meester
(171/1); √īś bezitten, commanderen, regeren (171/1)
[aiśvarye (DP 23/1)]

M||y|∫|s:

māyābhāsaḥ māyā-ābhāsa de reflectie in illusie; māyā
illusie (811/1); ābhāsa reflectie, licht (145/2); ā-√bhās
schijnen, verschijnen (145/2); ā bij, naar, dichtbij;
maakt de handeling volledig (126/1); √bhās stralen,
verlichten (755/3) [dīptau (DP 13/2)]

aip

api ook, hoewel, zelfs, nog steeds (55/1)
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avTsuTv|t\

avastutvāt a-vastutva de staat van het niet werkelijk zijn;
a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); vastutva
werkelijkheid (932/2); √vas verblijven, wonen (932/2)
[nivāse (DP 22/2-50/1)]

fTyekm\

pratyekam ieder apart, één voor één, enkel, afzonderlijk
(664/2)

n

na niet, noch, geen (523/1)

ÈZvr;

īśvaraḥ, īśvara heer, meester (171/1); √īś bezitten,
commanderen, regeren (171/1) [aiśvarye (DP 23/1)]

∫vet\

bhavet hij moge worden; √bhū worden, zijn (760/1)
[sattāyām (DP 1/1)

Illusie (māyā)50, reflectie van bewustzijn in illusie, en zuiver
bewustzijn (ātman), deze triade vormt de hoogste Heer
(maheśvara). De reflectie van bewustzijn is op zich een illusie
en kan niet de hoogste Heer zijn, omdat een reflectie niet echt
bestaat.

50

Illusie (māyā) wordt hier gezien als de substantie die de wereld creëert.
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pU~TR v|iªivRk|rTv|i√zuﬁ|Tm| n ceZvr; «
jœTvhet|em|Ry|y|mIZvrTvã nu du©q
R m\ »40»
pU~TR v|t\ « inivRk|rTv|t\ « ivzuﬁ|Tm| « n « c « ÈZvr; «
jœTvheto; « m|y|y|m\ « ÈZvrTvm\ « nu « du©q
R m\ »40»
pūrṇatvānnirvikāratvādviśuddhātmā na ceśvaraḥ
jaḍatvahetormāyāyāmīśvaratvaṃ nu durghaṭam.(40)

pU~TR v|t\

pūrṇatvāt, pūrṇatva volheid (642/1); √pṛī vullen,
opblazen, voeden (648/2) [pālana-pūraṇayoḥ (DP 26/1)]

inivRk|rTv|t\

nirvikāratvāt nir-vi-kāratva onveranderlijkheid,
uniformiteit; nirvikāra onveranderlijk (542/1); nir =
nis uit, weg van (543/2); vikāra verandering,
transformatie (954/2); vi-√kṛ transformeren,
veranderen (954/2); vi apart, zonder, weg van (949/3);
√kṛ doen, maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

ivzuﬁ|Tm|

viśuddhātmā viśuddha-ātman pure natuur of karakter;
viśuddha puur, zuiver (991/2); vi-√śudh volledig
zuiver worden (991/1); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); √śudh zuiveren, schoonmaken
(1082/1) [śauce (DP 30/1)]; ātman Ātman, het
individuele Zelf (135/1); √at rennen, voortdurend lopen
(12/1) [sātatya-gamane (DP 2/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

c

ca en (380/1)

ÈZvr;

īśvaraḥ, īśvara meester, heer, koning (171/1);
√īś bezitten, commanderen, regeren (171/1) [aiśvarye
(DP 23/1)]

jœTvhet
e o;

jaḍatvahetoḥ jaḍatva-hetoḥ vanwege de inertie;
jaḍatva gevoelloosheid, stijfheid, sloomheid, domheid
(409/3); hetoḥ, hetu oorzaak, impuls, reden (1303/3);
√hi in beweging zetten, overbrengen, aandrijven,
verheugen (1297/3) [gatau vṛddhau ca (DP 32/1)]
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m|y|y|m\

māyāyām, māyā illusie, onwerkelijkheid (811/1)

ÈZvrTvm\

īśvaratvam, īśvaratva heerschappij, oppermacht,
hoogste Heer (171/1); √īś bezitten, commanderen,
regeren (171/1) [aiśvarye (DP 23/1)]

nu

nu inderdaad, zeker (567/1)

du©q
R m\

durghaṭam dur-ghaṭa moeilijk uit te voeren, lastig
(485/2); dur=dus slecht, moeilijk (488/1); √ghaṭ
bezig zijn, bereiken, gebeuren (375/1) [ceṣṭāyām (DP
16/1)]

Zuiver bewustzijn kan zelf niet de Heer zijn, omdat zuiver
bewustzijn volmaakt (pūrṇa) en onveranderlijk is.
Illusie (māyā) kan zeker niet de opperste Heer zijn, omdat
illusie (māyā) onwerkelijk51 is.

51

Zie voetnoot 40 bij vers 26. In dat vers wordt de uitdrukking ‘inertie’ (jāḍya) gebruikt,
afgeleid van ‘jaḍa’ (‘het onbewuste’) wat de basis vormt voor het Sanskrit woord dat hier
wordt gebruikt.
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tSm|det./y, imÊy| td†oR neZvro ∫vet\ «
îit jIveZvrO ∫|t: Sv|D|n|ª ih vStut: »41»
tSm|t\ « étt\ « ]ym\ « imÊy| « td†R: « n « ÈZvr; « ∫vet\ «
îit « jIveZvrO « ∫|t: « Sv|D|n|t\ « n « ih « vStut: »41»
tasmādetattrayaṃ mithyā tadartho neśvaro bhavet;
iti jīveśvarau bhātaḥ svājñānānna hi vastutaḥ.(41)

tSm|t\

tasmāt vandaar, daarom; van tad dat (434/1)

étt\

etat dit; van etad dit (231/2)

]ym\

trayam, traya drievoudig, triade (457/3)

imÊy|

mithyā verkeerd, relatief waar, schijnbaar (817/1)

td†R:

tadarthaḥ, tadartha daarvoor bedoeld, daarom (434/1)

n

na niet, noch, geen (523/1)

ÈZvr;

īśvaraḥ, īśvara heer, meester (171/1); √īś bezitten,
commanderen, regeren (171/1) [aiśvarye (DP 23/1)]

∫vet\

bhavet hij moge worden; √bhū worden, zijn (760/1)
[sattāyām (DP 1/1)]

îit

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

jIveZvrO

jīveśvarau jīva-īśvara de individuele ziel en de Heer;
jīva leven(d), bestaan, individuele ziel (422/2); √jīv
leven, voeden, ondersteunen (422/2) [prāṇadhāraṇe (DP
12/1)]; īśvara heer, meester (171/1); √īś bezitten,
commanderen, regeren (171/1) [aiśvarye (DP 23/1)]

∫|t:

bhātaḥ zij beide (ver)schijnen; √bhā schijnen,
verlichten (750/3) [dīptau (DP 24/2)]
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Sv|D|n|t\

svājñānāt sva-a-jñāna de eigen onwetendheid; sva
eigen (1275/1); ajñāna onwetendheid (10/3); a
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); √jñā kennen,
waarnemen, onderzoeken (425/2) [avabodhane (DP 40/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

ih

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

vStut:

vastutaḥ, vastutas in feite, in werkelijkheid, in essentie
(932/3)

Daarom zijn deze drie slechts relatief waar. Om die reden
kunnen zij niet de Heer zijn. Dus de individuele ziel (jīva) en
de Heer (īśvara) verschijnen ten gevolge van je eigen
onwetendheid, want in essentie bestaan zij niet.52

52

De zienswijze in de eerste helft van dit vers is een echo van vers 36: alleen wanneer illusie,
de reflectie van bewustzijn als illusie en puur bewustzijn door onwetendheid verschijnen als
één, dan is er sprake van de Heer. Daarom wordt er gezegd dat zowel de individuele ziel als
de Heer verschijnen ten gevolge van onwetendheid.

Zie Kaṭha Upaniṣad 2:2:15 ('Door het licht van het Zelf schijnt de hele wereld')
Upadeśasāhasrī 'Duizend Instructies' 18:43 (metrisch deel) en, voor een vollediger discussie,
hoofdstukken 6, 7 en 8 van Pañcadaśī, in het bijzonder 7: 3 tot 18, 8: 1 tot 26 en 8:53 tot 76.

86

Sv|Tmfk|izk| Svātmaprakāśikā

©q|k|zmQ|k|z|E mh|k|ze p\k
/ iLpt|E

Vers 42/42

«

évãã miy icd|k|ze jIvez|E pirkiLpt|E

»42»

©q|k|zmQ|k|z; « mh|k|z; « p\k
/ iLpt;

«

évm\ « miy « icd|k|z; « jIvez|E « pirkiLpt|E

»42»

ghaṭākāśamaṭhākāśau mahākāśe prakalpitau;
evaṃ mayi cidākāśe jīveśau parikalpitau.(42)

©q|k|zmQ|k|z|E

ghaṭākāśamaṭhākāśau ghaṭa-ākāśa-maṭha-ākāśa ruimte
in een kruik en ruimte in een hut; ghaṭa pot, kruik
(375/1); √ghaṭ verenigen (375/1) [saṅghāte (DP 45/1)];
ākāśa ruimte, ether, hemel (126/3); ā-√kāś zien,
herkennen (126/3); ā bij, naar, dichtbij; maakt de
handeling volledig (126/1); √kāś zichtbaar zijn,
(ver)schijnen (280/2) [dīptau (DP 14/1)]; maṭha hut,
huis; √maṭh verblijven, vergiftigd worden (774/2)
[mada-nirvāsayoḥ (DP 7/2)]; ākāśa ruimte, ether,
hemel (126/3); ā-√kāś zien, herkennen (126/3); ā bij,
naar, dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1); √kāś
zichtbaar zijn, (ver)schijnen (280/2) [dīptau (DP 14/1)]

mh|k|ze

mahākāśe maha-ākāśa universele ruimte (395/3);
maha groot, machtig, hoog (794/1); ākāśa ruimte,
ether, hemel (126/3); ā-√kāś zien, herkennen (126/3);
ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling volledig
(126/1); √kāś zichtbaar zijn, (ver)schijnen (280/2)
[dīptau (DP 14/1)]

p\k
/ iLpt|E

prakalpitau, prakalpita gemaakt, gedaan, vastgesteld,
aangewezen (654/3); pra-√klṛp succes hebben,
plaatsen, voorbereiden (654/3); pra voor, voorts, uit
(652/2); √klṛp georganiseerd zijn, succes hebben, slagen,
overeenstemmen (308/2) [sāmarthye (DP 16/1)]

évm\

evam aldus, zo, op deze manier (232/2)

miy

mayi in mij; van asmad ik (123/2)
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icd|k|ze

cidākāśe cit-ākāśa de ruimte die bewustzijn is; cit
bewustzijn, zuiver denken (395/3); √cit waarnemen, de
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)]; ākāśa ruimte, ether, hemel
(126/3); ā-√kāś zien, herkennen (126/3); ā bij, naar,
dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1); √kāś
zichtbaar zijn, (ver)schijnen (280/2) [dīptau (DP 14/1)]

jIvez|E

jīveśau jīva-īśa de individuele ziel en de Heer; jīva
de individuele ziel, leven, bestaan (422/2); √jīv leven,
levend maken, voeden, ondersteunen (422/2)
[prāṇadhāraṇe (DP 12/1)]; īśa heer, meester (171/1);
√īś bezitten, commanderen, regeren (171/1) [aiśvarye
(DP 23/1)]

pirkiLpt|E

parikalpitau, parikalpita bepaald, gevestigd, gemaakt,
verondersteld (592/1); pari-√klṛp bepalen, vestigen,
uitvoeren (592/1); pari rondom, aangaande, volledig
(591/2); √klṛp georganiseerd zijn, succes hebben,
slagen, overeenstemmen (308/23) [sāmarthye (DP 16/1)]

De ruimte in een pot en de ruimte in een hut worden verbeeld
in de universele ruimte (mahākāśa). Evenzo worden de
individuele ziel (jīva) en de Heer (īśa) verbeeld in Mij, de
ruimte die bewustzijn (cit) is.
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M||y|tTk|yRivlye neZvrTv, c jIvt| «
tt: zuﬁicdev|h, icd\Vyomin®p|i∂t: »43»
M||y|tTk|yRivlye « n « ÈZvrTvm\ « c « jIvt| «
tt: « zuﬁict\ « év « ahm\ « icd\Vyomin®p|i∂t: »43»
māyātatkāryavilaye neśvaratvaṃ ca jīvatā;
tataḥ śuddhacidevāhaṃ cidvyomanirupādhitaḥ.(43)

M||y|tTk|yRivlye

māyātatkāryavilaye māyā-tat-kārya-vilaya wanneer
illusie en de effecten ervan verdwijnen; māyā illusie
(811/1); tad dat (434/1); kārya wat gedaan moet
worden, motief, doel, effect, resultaat (276/1); √kṛ
doen, maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)];
vilaye, vilaya verdwijning, oplossing (985/1); vi-√lī
vastplakken, verstoppen, verdwijnen (985/3); vi apart,
weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √lī
kleven, verkrijgen, smelten (903/2) [śleṣaṇe (DP 39/2,
28/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

ÈZvrTvm\

īśvaratvam, īśvaratva heerschappij, oppermacht,
hoogste Heer (171/1); √īś bezitten, commanderen,
regeren (171/1) [aiśvarye (DP 23/1)]

c

ca en (380/1)

jIvt|

jīvatā de staat van het individuele ziel zijn; √jīv leven,
levend maken, voeden, ondersteunen (422/2)
[prāṇadhāraṇe (DP 12/1)]

tt:

tataḥ, tatas dus, daarom, van daar (432/2)

zuﬁict\

śuddhacit śuddha-cit zuiver bewustzijn; śuddha
helder, puur, zuiver; √śudh zuiveren, schoonmaken
(1082/1) [śauce (DP 30/1)]; cit bewustzijn (395/3);
√cit waarnemen, aandacht richten op, begrijpen,
herinneren (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]
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év

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

ahm\

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

icd\Vyomin®p|i∂t: cidvyomanirupādhitaḥ cit-vyoma-nir-upādhi-taḥ

vanwege (-taḥ) de onbegrensheid, zoals de ruimte van
bewustzijn; cit bewustzijn (395/3); √cit waarnemen,
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)]; vyoma (in samāsa) = vyoman
hemel, lucht, atmosfeer (1041/2); √vye bedekken,
omwikkelen (1041/2) [saṃvarane (DP 22/2)]; niḥ, nir of
nis uit, weg van, zonder (543/2); upādhi begrenzing,
kwalificatie (213/2); upa-ā-√dhā plaatsen op,
aannemen (213/2); upa naar toe, dichtbij, onder, neer
(194/3); ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling
volledig (126/1); √dhā plaatsen, geven, scheppen
(513/2) [dhāraṇe-poṣaṇayoḥ (DP 26/2)]

Wanneer illusie (māyā) en de effecten ervan verdwijnen, bestaat
er geen Heer of individuele ziel. Dus ik ben enkel zuiver
bewustzijn, want bewustzijn is vrij van ieder begrenzing53, zoals
de ruimte.

53

Het woord voor 'begrensd' is hier 'upādhi ', van de wortel 'upa-ā-dhā ', 'plaatsen op'.
Het woord 'upādhi ' betekent letterlijk 'dat wat in de plaats wordt gesteld van iets anders'.
Upādhi waar in de verzen 35 tot 43 naar wordt verwezen, zijn de Heer en individuele ziel illusies die in de plaats van het bewustzijn zijn gebracht.
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sTyic&nmnNtm√yã svRdZÅ yrihtã inr|mym\\ «
yTpdã ivmlm√yã izvã tTsd|himit m|Enm|Íye »44»
sTyic&nm\ « anNtm\« a√ym\ « svRdZÅ yrihtm\ « inr|mym\\ «
yt\ « pdm\ « ivmlm\ « aäym\ « izvm\ « tt\ « sd| « ahm\ «
îit « m|Enm\ « a|Íye

»44»

satyacidghanamanantamadvayaṃ sarvadṛśyarahitaṃ nirāmayam;
yatpadaṃ vimalamadvayaṃ śivaṃ tatsadāhamiti maunamāśraye.(44)

sTyic&nm\

satyacidghanam satya-cit-ghana niets dan waarheid en
bewustzijn; satya waar, waarheid (1135/3); √as zijn,
bestaan, leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]; cit
bewustzijn, zuiver denken (395/3); √cit waarnemen, de
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)] en [saṇcetane (DP 44/1)]; ghana
doder, vernietiger, massa; in samenstellingen: niets dan
(376/1); √han slaan, doden, hameren, vernietigen
(1287/2) [hiṃsā-gatyoḥ (DP 23/1)]

anNtm\

anantam an-anta oneindig, eeuwig, onbegrensd (25/1);
an=a (vóór een klinker) een voorvoegsel dat ontkenning
inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); anta
einde, grens, conclusie (42/3); √ant/and binden (42/344/3) [bandhane (DP 2/2)]

a√ym\

advayam, advaya zonder tweede, uniek (19/2); a
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); dvaya tweevoudig, dubbel (503/2)

svRdÅZyrihtm\

sarvadṛśyarahitam sarva-dṛśya-rahita vrij van al wat
zichtbaar is; sarva alles, geheel, volledig (1184/3);
dṛśya zichtbaar, opvallend (491/3); √dṛś zien, kijken,
zichtbaar worden (491/1) [prekṣane (DP 22/1)]; rahita
vrij van, verlaten, alleen, geheim (871/2); √rah verlaten,
loslaten (871/1) [tyāge (DP 15/2-43/1-47/2)]

inr|mym\\

nirāmayam nir-āmaya zonder ziekte, gezond (540/1);
nir = nis uit, weg van, zonder (543/2); āmaya ziekte
(146/2)
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yt\

yat=yad wie, wat, welk (844/2)

pdm\

padam, pada stap, staat, merkteken, verblijfplaats
(583/1); √pad =√bad vaststaan, stevig zijn, binden
(719/3) [sthairye (DP 2/2)]

ivmlm\

vimalam vi-mala smetteloos, zuiver, helder (979/3);
vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);
mala vuil, onzuiverheid, stof (792/1)

a√ym\

advayam a-dvaya zonder tweede, uniek (19/2); a
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); dvaya tweevoudig, dubbel (503/2)

izvm\

śivam, śiva goedgunstig, vriendelijk, dierbaar (1074/1);
√śi liggen, rusten, slapen (1077/1) [svapne (DP 23/2)]

tt\

tat = tad dat, deze (434/1)

sd|

sadā altijd, eeuwigdurend (1139/2)

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)

m|Enm\

maunam, mauna stilte, rust, zwijgzaamheid (836/3)

a|Íye

āśraye ik rust; ā√śr verbinden, vastmaken, rusten op
(158/2); ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling
volledig (126/1); √śr laten rusten op, vastmaken,
benaderen, toevlucht nemen tot (1098/1) [sevāyām
(DP 19/1)]

Ik rust in stilte. Ik ben immer, die smetteloze, non-duale,
goedgunstige (śiva) verblijfplaats, die niets dan waarheid
(satya) is en bewustzijn (cit), onbegrensd en uniek, vrij van
ziekte (āma)54 en van al wat zichtbaar is.

54

Van ‘āma’ wordt gezegd dat het een substantie is, die oorzaak is van ziekte, als voedsel
niet volledig is verteerd.
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pU~m
R √ym˚ˆœcetn, ivZv∫edkln|idvijRtm\ «
ai√tIyprs,ivd,zk, tTsd|himit mOnm|Íye »45»
pU~m
R \ « a√ym\ « a˚ˆœcetnm\ « ivZv∫edkln|idvijRtm\ «
ai√tIyprs,ivd,zkm\ « tt\ « sd| « ahm\ « îit « m|Enm\ « a|Íye
»45»
pūrṇamadvayamakhaṇḍacetanaṃ viśvabhedakalanādivarjitam;
advitīyaparasaṃvidaṃśakaṃ tatsadāhamiti maunamāśraye.(45)

pU~m
R \

pūrṇam, pūrṇa volledig, volmaakt (642/1); √pṝ vullen,
opblazen, voeden (648/1) [pālana-pūraṇayoḥ (DP 26/1)]

a√ym\

advayam, advaya niet twee, uniek (19/2)

a˚ˆœcetnm\

akhaṇḍacetanam akhaṇḍa-cetana ondeelbaar
bewustzijn; akhaṇḍa ondeelbaar (336/1); √khaṇḍ
breken, verdelen (335/3) [bhedane (DP 42/1)]; cetana
bewustzijn, intelligentie (397/3); √cit waarnemen,
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)]

ivZv∫edkln|id–

viśvabhedakalanādivarjitam viśva-bheda-kalana-ādivarjita vrij van verdeeldheid en activiteit enz. van de
wereld; viśva alles, de wereld, het universum (992/2);
bheda verdeling, verdeeldheid (766/1); √bhid splijten,
klieven, breken (756/3) [vidāraṇe (DP 37/1)]; kalana
activiteit (260/1); √kal voorwaarts duwen, vervolgen
(260/1) [kṣepe-gatau-saṅkhyāneca (DP 42/2-48/1)]; ādi
begin, te beginnen met, enz. (136/3); varjita
uitgezonderd, verlaten, vermeden (924/1); √vṛj buigen,
draaien, plukken (1008/3) [varjane (DP 23/2, 37/2, 46/2)]

vijRtm\
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advitīyaparasaṃvidaṃśakam a-dvitīya-para-saṃvidaṃśakam de ongeëvenaarde hoogste vorm van kennis;
advitīya a-dvitīya zonder tweede, uniek, ongeëvenaard
(19/2); para hoogste, opperste (586/1); √pṛ leveren,
beschermen (645/1) [pālana-pūraṇayoḥ (DP 26/1)];
saṃvid bewustzijn, intellect, kennis (1115/2); saṃ-√vid
grondig kennen, herkennen, begrijpen (1115/1); sam
met, samen met (1152/1); √vid weten, kennen, leren
(963/2) [jñāne (DP 25/1); aṃśakam, aṃśaka deel,
vorm, gradatie (1/1); √aṃś verdelen, uitdelen (1/2)
[samāghāte (DP 49/1)]

tt\

tat = tad dat, deze (434/1)

sd|

sadā altijd, eeuwigdurend (1139/2)

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)

m|Enm\

maunam, mauna stilte, rust, zwijgzaamheid (836/3)

a|Íye

āśraye ik rust; ā-√śr verbinden, vastmaken, rusten op
(158/2); ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling
volledig (126/1); √śr laten rusten op, vastmaken,
benaderen, toevlucht nemen tot (1098/1) [sevāyām
(DP 19/1)]

Ik rust in stilte. Ik ben immer dat volmaakte (pūrṇa), niet duale,
ondeelbare bewustzijn, vrij van wereldse (viśva) 55 verdeeldheid,
activiteiten, enz.; ik ben de ongeëvenaarde hoogste vorm van
kennis.

55

Het Sanskriet hier kan ook 'kalanā’ zijn, dat als ‘berekeningen' kan worden vertaald, indien
afgeleid van de wortel 'kal' 'tellen'
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jNmmÅTyus˚
u du;˚vijRtã j|itnIitkulg|e]dUrgm\ «
ici√vtRjgt|eåSy k|r~ã tTsd|himit m|Enm|Íye

»46»

jNmmÅTyus˚
u du;˚vijRtm\ « j|itnIitkulg|e]dUrgm\ «
ici√vtRjgt: « aSy « k|r~m\ « tt\ « sd| « ahm\ « îit «
m|Enm « a|Íye »46»
janmamṛtyusukhaduḥkhavarjitaṃ jātinītikulagotradūragam;
cidvivartajagato‘sya kāraṇaṃ tatsadāhamiti maunamāśraye.(46)

jNmmÅTyus˚
u du;˚vijRtm\

j|itnIitkulg|e]dUrgm\

janmamṛtyusukhaduḥkhavarjitam janma-mṛtyu-sukhaduḥkha-varjita zonder geboorte, dood, vreugde en
verdriet; janman geboorte, origine, leven (411/3);
√jan voortbrengen, geboren worden (410/1) [janane (DP
27/2)]; mṛtyu dood, stervend (827/3); √mṛ sterven,
omkomen (827/2) [prāṇatyāge (DP 35/2)]; sukhaduḥkha
sukha-duḥkha vreugde en verdriet (1221/1); varjita
zonder, verlaten (924/1); √vṛj buigen, draaien, plukken
(1008/3) [varjane (DP 23/2, 37/2, 46/2)]
jātinītikulagotradūragam jāti-nīti-kula-gotra-dūraga
geboorte, gedrag, familie en afstamming overstijgend;
jāti geboorte, bestaan (418/1); √jan voortbrengen,
geboren worden (410/1) [janane (DP 27/2)]; nīti
gedrag, leidend (565/1); √nī leiden, regeren, besturen
(565/1) [prāpaṇe (DP 20/1)]; kula ras, familie, groep
(294/2); √kul verzamelen, steeds doorgaan, gedragen als
familielid (294/2) [samstyāṇe bandhuṣu ca (DP 18/1)];
gotra afstamming, stam (364/3); √trai beschermen
(462/1) [pālane (DP 21/1)]; dūraga ver weg zijnde of
gaande (489/3)
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ici√vtRjgt;

cidvivartajagataḥ cit-vivarta-jagat de wereld die de
onwerkelijke transformatie van bewustzijn is; cit
bewustzijn, zuiver denken (395/3); √cit waarnemen, de
aandacht richten op, begrijpen, herinneren (395/2)
[sañjñāne (DP 2/1)]; vivarta illusie, onwerkelijke vorm,
transformatie (988/3); vi-√vṛt rollen, ronddraaien
(988/3); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan
(949/3); √vṛt draaien, rollen, gebeuren, verblijven
(1009/1) [varttane (DP 16/1)]; jagat wereld, beweging,
mensheid (408/1); √gam gaan, bewegen [gatau (DP
21/2)]

aSy

asya van dit; van idam (165/2)

k|r~m\

kāraṇam, kāraṇa oorzaak, rede (274/2); √kṛ doen,
maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP38/2)]

tt\

tat = tad dat, deze (434/1)

sd|

sadā altijd, eeuwigdurend (1139/2)

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)

m|Enm\

maunam,mauna stilte, rust, zwijgzaamheid (836/3)

a|Íye

āśraye ik rust; ā-√śr verbinden, vastmaken, rusten op
(158/2); ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling
volledig (126/1); √śr laten rusten op, vastmaken,
benaderen, toevlucht nemen tot (1098/1) [sevāyām
(DP 19/1)]

Ik rust in stilte. Ik ben immer de oorzaak van deze wereld (jagat),
die de onwerkelijke transformatie (vivarta) van bewustzijn (cit)
is, vrij van geboorte en dood, vrij van vreugde en verdriet, en ras,
gedrag, familie en afstamming56.

56

Het tweede kwart van dit vers is identiek aan het eerste kwart van de Vivekacūḍāmaṇi vers 254.
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ølUkSy y†| ∫|n|vN∂k|r: ftIyte «
Svfk|ze pr|nNde tmo mU!Sy ∫|stee »47»
ølUkSy « y†| « ∫|nO « aN∂k|r: « ftIyte «
Svfk|ze « pr|nNde « tm: « mU!Sy « ∫|stee »47»
ulūkasya yathā bhānāvandhakāraḥ pratīyate;
svaprakāśe parānande tamo mūḍhasya bhāsate.(47)

ølUkSy

ulūkasya, ulūka uil (218/3); √val draaien,
aangetrokken worden, gaan, bedekken (927/3) [saṃvaraṇe
sañcalane ca (DP 11/1)]

y†|

yathā zoals (841/2)

∫|nO

bhānau, bhānu straling, licht (751/1); √bhā schijnen,
verlichten (750/3) [dīptau (DP 24/2)]

aN∂k|r:

andhakāraḥ andha-kāra duisternis (44/3); andha
blind, duisternis (44/3); √andh verblinden, blind maken
(44/3) [dṛṣty-upaghāte (DP 49/2)]; kāra maker, doener
(274/3); √kṛ doen, maken (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

ftIyte

pratīyate wordt herkend; prati-√ī gaan naar,
ontmoeten, herkennen (673/2); prati naar, naartoe
(661/2); √ī=√i gaan, lopen, bereiken (163/2 en 170/1)
[gatau (DP 24/2)]

Svfk|ze

svaprakāśe sva-pra-kāśa zelfschijnendheid, eigen licht;
sva eigen (1275/1); prakāśa helderheid, glorie, licht,
opheldering (653/1); pra-√kāś zichtbaar worden,
schijnen (653/1); pra voor, voort (652/2); √kāś
(ver)schijnen, zichtbaar zijn (280/2) [dīptau (DP 14/1)]

pr|nNde

parānande para-ānanda de hoogste gelukzaligheid;
para hoogste, opperste (586/1); ānanda geluk,
vreugde (139/3); ā-√nand zich verheugen, genieten
(139/3); ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling
volledig (126/1); √nand genieten, verheugen, tevreden
zijn (526/2) [samṛddhau (DP 2/2)]
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tm:

tamaḥ, tamas duisternis, onwetendheid (438/1); √tam
verstikkend, uitgeput zijn (438/1) [kāṅkṣāyām (DP 30/2)]

mU!Sy

mūḍhasya, mūḍha verward, dwaas, dom (825/2); √muh
in verwarring raken, bewustzijn verliezen, vergissen
(824/3) [vaicitye (DP 30/2)]

∫|stee

bhāsate (ver)schijnt; √bhās stralen, verschijnen (755/3)
[dīptau (DP 13/2)]

Zoals, ondanks het zonlicht, een uil duisternis ervaart, zo ervaart
een dwaas onwetendheid, ondanks zijn eigen licht (svaprakāśa)
en hoogste geluk.
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y†| dÅi∑inr|e∂|t|eR sUy|Re n|StIit mNyte «
t†|D|n|vÅt|e dehI b/˜ n|StIit mNyte »48»
y†| « dÅi∑inr|e∂|tR: « sUyR: « n « aiSt « îit « mNyte «
t†| « aD|n|vÅt: « dehI « b/˜ « n « aiSt « îit « mNyte »48»
yathā dṛṣṭinirodhārto sūryo nāstīti manyate;
tathājñānāvṛto dehī brahma nāstīti manyate.(48)

y†|

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

dÅi∑inr|e∂|tR:

dṛṣṭinirodhārtaḥ dṛṣṭi-nirodha-ārta degene die is
getroffen door beperking van het gezichtsvermogen; dṛṣṭi
zien, gezichtsvermogen (492/1); √dṛṣ zien, kijken,
zichtbaar worden (491/1) [prekṣaṇe (DP 22/1)]; nirodha
vernietiging, beperking (554/1); ni-√rudh vernietigen,
stoppen, onderdrukken (553/3); ni omlaag, terug, in
(538/3); √rudh ontspruiten, groeien, tegenhouden,
stoppen, belegeren (884/1) [avāraṇe (DP 37/1)]; ārta
lijdend, gekweld, getroffen (149/2); √ār (=ā√ṛ)
verkrijgen, vervallen (in ongeluk) (149/2); ā bij, naar,
dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1); √ṛ gaan
naar, ontmoeten (223/2) [gatau (DP 27/1)]

sUy:

sūryaḥ, sūrya zon (1243/1)

n

na niet, noch, geen (523/1)

aiSt

asti hij, zij, het is; √as zijn, bestaan, leven (117/1)
[bhuvi (DP 25/1)]

îit

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

mNyte

manyate hij denkt; √man denken, geloven, verbeelden
(783/1) [avabhodane (DP 38/2)]

t†|

tathā zo, deze manier, aldus (433/3)
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aD|n|vÅt:

ajñānāvṛtaḥ a-jñāna-āvṛta degene die gehuld is in
onwetendheid; ajñāna onwetendheid, niet herkennen
(10/3); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); √jñā kennen,
waarnemen, onderzoeken (425/2) [avabhodane (DP 40/1)];
ā-√vṛt ronddraaien, terugkeren (156/1); ā bij, naar,
dichtbij; maakt de handeling volledig (126/1); √vṛt
draaien, rollen, gebeuren, verblijven (1009/1) [varttane
(DP 16/1)]

dehI

dehī, dehin een lichaam hebbend, schepsel, mens, de
geest, ziel, door een lichaam omgeven, de belichaamde
(497/1); √dih zalven, smeren, bedekken (480/2)
[upacaye (DP 23/1)]

b/˜

brahman het Absolute, Brahman (737/3); √bṛh dik
zijn, groeien, toenemen (735/3) [vṛddhau (DP 15/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

aiSt

asti hij, zij, het is; √as zijn, bestaan, leven (117/1)
[bhuvi (DP 25/1)]

îit

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

mNyte

manyate hij denkt; √man denken, geloven, verbeelden
(783/1) [avabhodane (DP 38/2)]

Zoals iemand, die getroffen is door blindheid, denkt dat er geen zon is,
zo denkt de mens, die gehuld is in onwetendheid, dat er geen Absolute
(brahman) is.
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y†|mÅt, ivw|i*Nn, ivwdowEnR ilPyte «
n SpÅz|im jœ|i*Nno jœdow|Nfk|zyn\ »49»
y†| « amÅtm\ « ivw|t\ « i∫Nnm\ « ivwd|wE: « n « ilPyte «
n « SpÅz|im « jœ|t\ « i∫Nn: « jœdow|n\ « fk|zyn\ »49»
yathāmṛtaṃ viṣādbhinnaṃ viṣadoṣairna lipyate;
na spṛśāmi jaḍādbhinno jaḍadoṣānprakāśayan.(49)

y†|

yathā zoals (841/2)

amÅtm\

amṛtam a-mṛta onsterfelijk, nectar die onsterfelijk maakt
(82/2); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); √mṛ sterven,
omkomen (827/2) [prānatyāge (DP 35/2)]

ivw|t\

viṣāt, viṣa vergif (995/1); √viṣ actief zijn, werken,
uitvoeren (995/2) [vyāptau (DP 26/2)]

i∫Nnm\

bhinnam, bhinna verschillend van (757/1); √bhid
splitsen, klieven, breken (756/3) [vidāraṇe (DP 37/1)]

ivwd|wE:

viṣadoṣaiḥ viṣa-doṣa het negatieve effect van vergif;
viṣa vergif (995/1); √viṣ actief zijn, werken, uitvoeren
(995/2) [vyāptau (DP 26/2)]; doṣa fout kwaad, kwaal
(498/2); √duṣ corrupt worden, omkomen, zondigen
(488/3) [vaikṛtye (DP 30/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

ilPyte

lipyate het wordt gehecht (902/2); √lip hechten aan,
bevuilen (902/2) [upadehe (DP 36/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

SpÅz|im

spṛśāmi ik raak aan; √spṛś aanraken, aaien, betasten
(1268/3) [saṃparśane (DP 36/1)]

jœ|t\

jaḍāt, jaḍa koud, onbezield, verstoken van intelligentie,
levenloze materie (409/3)
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i∫Nn:

bhinnaḥ, bhinna verschillend van (757/1); √bhid
splitsen, klieven, breken (756/3) [vidāraṇe (DP 37/1)]

jœdow|n\

jaḍadoṣān jaḍa-doṣa negatief effect van de onbewuste
wereld; jaḍa koud, onbezield, verstoken van
intelligentie, levenloze materie (409/3); doṣa fout
kwaad, kwaal (498/2); √duṣ corrupt worden, omkomen,
zondigen (488/3) [vaikṛtye (DP 30/1)]

fk|zyn\

prakāśayan zichtbaar makend; pra-√kāś zichtbaar
worden, schijnen (653/1); pra voor, voort (652/2); √kāś
(ver)schijnen, zichtbaar zijn (280/2) [dīptau (DP 14/1)]

Zoals nectar niet mengbaar is met vergif en door de negatieve
effecten ervan niet wordt aangetast, zo blijf ik onaangetast57,
omdat ik verschil van de onbewuste wereld (jaḍa), terwijl ik
toch de negatieve effecten ervan zichtbaar maak.

57

De Sanskrietstam is hier 'spṛś ' en betekent 'aanraken', wat in de huidige context een
letterlijke betekenis geeft van 'Ik wordt niet door de negatieve effecten van het onbewuste
aangetast'.
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SvLp|ip dIpki~k| bhul, n|zye.m; «
SvLp|eåip b|e∂|e mhtImivƒ|, zmye.†| »50»
SvLp| « aip « dIpki~k| « bhulm\ « n|zyet\ « tm; «
SvLp: « aip « b|e∂: « mhtIm\ « aivƒ|m\ « zmyet\ « t†| »50»
svalpāpi dīpakaṇikā bahulaṃ nāśayettamaḥ;
svalpo‘pi bodho mahatīmavidyāṃ śamayettathā.(50)

SvLp|

svalpā, svalpa heel klein, minuscuul, heel weinig (1282/2)

aip

api evenals, ook, geeft nadruk aan (55/1)

dIpki~k|

dīpakaṇikā dīpa-kaṇikā klein lampje; dīpa licht, lamp,
lantaarn (481/1); √dīp schijnen, stralen (481/1) [dīptau
(DP 29/1)]; kaṇikā klein deeltje, graankorrel (245/1);
√kaṇ klein worden, huilen (245/1) [śabdārthaḥ (DP
10/1)]

bhulm\

bahulam, bahula dik, overvloedig, dicht (726/2)

n|zyet\

nāśayet laat verdwijnen; √naś verloren raken, vergaan
(532/1) [adarśane (DP 30/1)]

tm;

tamaḥ, tamas duisternis, illusie (438/1); √tam
verstikken, uitgeput zijn (438/1) [kāṅkṣāyām (DP 30/2)]

SvLp:

svalpaḥ, svalpa heel klein, minuscuul, heel weinig
(1282/2)

aip

api evenals, ook, geeft nadruk aan (55/1)

b|e∂:

bodhaḥ, bodha ontwakend, bewustzijn, kennis, begrip
(734/2); √budh (ont)waken, observeren, leren, weten
(733/1) [bhodane (DP 19/1)]

mhtIm\

mahatīm, mahat groot, lang, eminent (794/2)

aivƒ|m\

avidyāṃ a-vidyā onwetendheid (108/3); a geeft
ontkenning aan (1/1); vidyā kennis, filosofie (963/3);
√vid weten, kennen, leren (963/2) [jñāne (DP 25/1)]
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zmyet\

śamayet doet verdwijnen; √śam uitputten, bereiden,
vernietigen (1053/3) [upaśame (DP30/2)]

t†|

tathā zo, deze manier, aldus (433/3)

Zoals een klein lampje grote duisternis doet verdwijnen, zo zal
ook een klein beetje begrip (bodha) grote onwetendheid (avidyā)
vernietigen.
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icd/p
U Tv|Nn me j|œ¥, sTyTv|Nn|nÅt, mm «
a|nNdTv|Nn me du:˚mD|n|*|it t./ym\ »51»
icd/p
U Tv|t\ « n « me « j|œ¥m\ « sTyTv|t\ « n « anÅtm\ « mm «
a|nNdTv|t\ « n « me « du:˚m\ « aD|n|t\ « ∫|it « t./ym\ »51»
cidrūpatvānna me jāḍyaṃ satyatvānnānṛtaṃ mama;
ānandatvānna me duḥkhamajñānādbhāti tattrayam.(51)

icd/p
U Tv|t\

cidrūpatvāt vanwege de staat (-tva) van zuiver denken;
cit-rūpatva bestaande uit zuiver denken (397/3); cit
bewustzijn (395/3); √cit waarnemen, aandacht richten
op, begrijpen, herinneren (395/2) [sañjñāne (DP 2/1)];
rūpatva de staat (-tva) van het hebben van een vorm
(886/2); rūpa vorm kleur (885/3); √rūp formeren,
vertegenwoordigen (885/3) [rūpa-kriyāyām (DP 49/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

me

me van mij; van asmad ik (123/2)

j|œ¥m\

jāḍyaṃ, jāḍya koude, stijfheid (417/2)

sTyTv|t\

satyatvāt vanwege de staat (-tva) van waarheid;
satyatva werkelijkheid, waarheid (1136/1); satya
waarheid (1135/3); √as zijn, bestaan, leven (117/1)
[bhuvi (DP 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)

n
anÅtm\

anṛtam an-ṛta onwaar (42/2); an=a voorvoegsel dat
ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); ṛta waar (223/2); √ṛ gaan, bewegen, bereiken
(223/2) [gati-prāpaṇayoḥ (DP 20/2)]

mm

mama v an mij, mijn; van asmad (123/2)
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a|nNdTv|t\

ānandatvāt vanwege de staat (-tva) van gelukzaligheid;
ānandatva de staat (-tva) van gelukzaligheid; ānanda
geluk, vreugde (139/3); ā-√nand zich verheugen,
genieten (139/3); ā bij, naar, dichtbij; maakt de
handeling volledig (126/1); √nand genieten,
verheugen, tevreden zijn (526/2) [samṛddhau (DP 2/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

me

me van mij; van asmad ik (123/2)

du:˚m\

duḥkham, duḥkha pijn, verdriet, ellende,
onbehaaglijkheid (483/2)

aD|n|t\

ajñānāt vanwege onwetendheid; ajñāna
onwetendheid (10/3); a voorvoegsel dat ontkenning
inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); √jñā
kennen, waarnemen, onderzoeken (425/2) [avabodhane
(DP 40/1)]

∫|it

bhāti het schijnt, verschijnt; √ bhā (ver)schijnen,
verlichten, mooi zijn (750/3) [dīptau (DP 24/2)]

t./ym\

tattrayam tat-trayam dit drietal; tat dat; tad dat
(434/1); traya drievoudig, triade, drietal (457/1)

Ik heb geen inertie (jāḍya), want ik ben bewustzijn (cit). Ik heb
geen onwaarheid (anṛta)58, want ik ben waarheid (satya). Ik heb
geen ellende (duḥkha), want ik ben gelukzaligheid (ānanda).
Dit drietal59 verschijnt tengevolge van onwetendheid.

58

Het woord 'anṛta' is het tegenovergestelde van 'ṛta'. Het woord 'ṛta' duidt meestal op de
scheppingswetten, en zo krijgt het, in een menselijke context, de betekenis van 'waarheid'.
59
Dit drietal verwijst naar inertie, onwaarheid en ellende.
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k|l]ye y†| sp|Re rJj|E n|iSt t†| miy «
ah,k|r|id deh|Nt, jgNn|STyhm√y; »52»
k|l]ye « y†| « spR: « rJj|E « n « aiSt « t†| « miy
ah,k|r|id « deh|Ntm\ «

«

jgt\ « n « aiSt « ahm « a√y; »52»

kālatraye yathā sarpo rajjau nāsti tathā mayi;
ahaṃkārādi dehāntaṃ jagannāstyahamadvayaḥ.(52)

k|l]ye

kālatraye kālatraya de drie tijden: verleden, heden en
toekomst (278/2); kāla tijd (-sruimte) (278/1); √kal
voorwaarts duwen, vervolgen (260/1) [kṣepe-gatausaṅkhyāneca (DP 42/2-48/1)]; traya drievoudig (457/1)

y†|

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

spR:

sarpaḥ sarpa slang, kruiper (1184/1); √sṛp kruipen,
glijden (1245/3) [gatau (DP 21/2)]

rJj|E

rajjau in het touw; rajju touw, koord, lijn (861/1)

n

na niet, noch, geen (523/1)

aiSt

asti hij, zij, het is (122/2); √as zijn, bestaan, leven
(117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

t†|

tathā zo, op deze manier, aldus (433/3)

miy

mayi in mij; van asmad ik, wij (123/2)

ah,k|r|id

ahaṃkārādi aham-kāra-ādi egoïsme enz., beginnend met
egoïsme; ahaṃkāraḥ aham-kāra zelfbewustzijn,
concept van individualiteit, egoïsme (124/2); aham ik,
van asmad (123/2); kāra maker, doener (274/2); √kṛ
doen, maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]; ādi
te beginnen met, enz. (136/3)

deh|Ntm\

dehāntam deha-anta hebbende zijn einde in een lichaam
(497/1); deha lichaam, vorm, persoon (496/3); √dih
zalven, smeren, bedekken (480/2) [upacaye (DP 23/1)];
anta einde, grens, zekerheid (42/3); √ant binden (42/3)
[bandhane (DP 2/2)]
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jagat wereld, bewegend, levend (408/1); √gam gaan,
bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]
na niet, noch, geen (523/1)

aiSt

asti hij, zij, het is (122/2); √as zijn, bestaan, leven
(117/1) [bhuvi (DP 25/1)]

ahm\

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

a√y;

advayaḥ a-dvaya zonder tweede, uniek (19/2); a
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); dvaya tweevoudig, dubbel
(503/2)

Zoals er in de drie tijden in het touw geen slang aanwezig is, zo is
er ook in Mij geen wereld (jagat) die voortkomt uit individualiteit
en culmineert in een lichaam. Ik (aham) ben zonder tweede.
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∫|nO tm: fk|zTv|Nn|‹IkuviR Nt sJjn|;«
tmStTk|yRs|xIit ∫/|Ntbuiﬁrho miy »53»
∫|nO « tm: « fk|zTv|t\ « n « a‹IkuviR Nt « sJjn|; «
tm: « tTk|yRs|xI « îit « ∫/|Ntbuiﬁ: « aho « miy »53»
bhānau tamaḥ prakāśatvānnāṅgīkurvanti sajjanāḥ;
tamastatkāryasākṣīti bhrāntabuddhiraho mayi.(53)

∫|nO

bhānau in de zon; bhānu verschijning, helder licht, zon
(751/1); √bhā schijnen, verlichten, mooi zijn (750/3)
[dīptau (DP 24/2)]

tm:

tamaḥ, tamas duisternis, onwetendheid (438/1); √tam
naar adem snakken, stoppen, onbeweeglijk worden
(438/1) [kāṅkṣāyām (DP 30/2)]

fk|zTv|t\

prakāśatvāt vanwege het heldere schijnen; prakāśatva
helderheid (653/1); pra-√kāś zichtbaar worden,
schijnen (653/1); pra voor, voort (652/2); √kāś
(ver)schijnen, zichtbaar zijn (280/2) [dīptau (DP 14/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

a‹IkuviR Nt

aṅgīkurvanti zij accepteren; aṅgī-√kṛi instemmen,
accepteren (7/2); aṅgī in samenstellingen, voor aṅga
een partikel dat aandacht, toestemming, of wens en soms
ongeduld aangeeft (7/2); √kṛ doen, maken, uitvoeren
(300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

sJjn|;

sajjanāḥ saj-jana wijs mens (1135/1); saj=sat
bestaand, eerlijk, mooi, wijs (1134/2); √as zijn, bestaan,
leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]; jana persoon, mens
(410/1); √jan voortbrengen, geboren worden (410/1)
[janane (DP 27/2)]

tm:

tamaḥ, tamas duisternis, onwetendheid (438/1); √tam
naar adem snakken, stoppen, onbeweeglijk worden
(438/1) [kāṅkṣāyām (DP 30/2)]
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tTk|yRs|xI

tatkāryasākṣī tat-kārya-sākṣin de getuige van de
gevolgen ervan; tat=tad dat (434/1); kārya wat
uitgevoerd moet worden, effect, resultaat, gevolg (276/1);
√kṛ doen, maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)];
sākṣin getuige (1198/1)

îit

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

∫/|Ntbuiﬁ:

bhrāntabuddhiḥ bhrānta-buddhi degene met een
verward intellect; bhrānta ronddwalend, verward,
verdwaald (770/1); √bhram zwerven, dwalen (769/2)
[anavasthāne (DP 30/2)]; buddhi het intellect (733/3);
√budh ontwaken, observeren, leren, weten (733/1)
[bodhane (DP 19/1)]

aho

aho partikel dat vreugde, tevredenheid, vermoeidheid,
misnoegen, teleurstelling uitdrukt (126/1)

miy

mayi in Mij; van asmad (123/2)

De wijzen accepteren geen duisternis in de zon, omdat de zon vol
licht (prakāśatva) is. Helaas neemt degene met een verward
intellect (buddhi) aan dat er duisternis (tamas) heerst in Mij
(mayi)60, omdat hij denkt de kenner te zijn van haar gevolgen.

60

Het woord 'mayi' ('in mij') is de locatieve vorm van 'aham' ('ik'). In vers 52 werd gezegd dat
de 'ik' non-duaal is. Vandaar dat in dit vers het niet wordt geaccepteerd dat de 'ik' getuige is
van de gevolgen, want dit zou duaal zijn.
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y†| zIt, jl, viÓs,bN∂|duW~v*vet\ «
buiﬁt|d|TMys,bN∂|TktÅTR v, vStuto n ih »54»
y†| « zItm\ « jlm\ « viÓs,bN∂|t\ « ¨W~vt\ « ∆vet\ «
buiﬁt|d|TMys,bN∂|t\ « ktÅTR vm\ « vStut: « n « ih »54»
yathā śītaṃ jalaṃ vahnisaṃbandhāduṣṇavad bhavet;
buddhitādātmyasaṃbandhātkartṛtvaṃ vastuto na hi (54)

y†|

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

zItm\

śītam śīta koud, frigide, indolent (1077/3); √śyai gaan,
bewegen, koud hebben (1095/2) [gatau (DP 21/1)]

jlm\

jalam, jala water, vloeistof (414/2); √jal bedekken
[apavāraṇe (DP 41/1)]

viÓs,bN∂|t\

vahnisaṃbandhāt vahni-saṃbandha verbinding met vuur
(492/1); vahni vuur, paard, team (933/3); √vah
dragen, transporteren, leiden, spreiden, veroorzaken
(933/2) [prāpaṇe (DP 22/2)]; saṃbandha verbinding,
relatie, vriend (1177/3); sam-√bandh samen binden,
vormen (1177/3); sam samen met (1152/1); √bandh
binden, ketenen (720/1) [bandhane (DP 40/1)]

¨W~vt\

uṣṇavat uṣṇa-vat zoals heet (is); uṣṇa warm, heet
(220/1); √uṣ (ver)branden (220/1) [dāhe (DP 14/2)]

∆vet\

bhavet hij moge worden; √bhū worden, zijn, oprijzen
(760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

buiﬁt|d|TMys,bN∂|t\ buddhitādātmyasaṃbandhāt buddhi-tādātmya-saṃbandha
verbinding met hetzelfde (vuur) van het
onderscheidingsvermogen; buddhi onderscheidingsvermogen, rede (733/3); √budh (ont)waken, observeren,
leren, weten (733/1) [bodhane (DP 19/1)]; tādātmya
gelijkheid, hetzelfde (442/1); saṃbandha verbinding,
relatie, vriend (1177/3); sam-√bandh samen binden,
vormen (1177/3); sam samen met (1152/1); √bandh
binden, ketenen (720/1) [bandhane (DP 40/1)]
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ktÅTR vm\

kartṛtvam kartṛ-tva de staat(-tva) van iemand die doet,
daderschap (258/1); √kṛ doen, maken, uitvoeren (300/1)
[karaṇe (DP 38/2)]

vStut:

vastutaḥ, vastutas in werkelijkheid (932/3); √vas
verblijven, wonen (932/2) [nivāse (DP 22/2-50/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

ih

hi omdat, vanwege (1297/3)

Zoals water dat (van nature) koel is, schijnbaar heet wordt,
wanneer het in aanraking komt met vuur, zo blijkt de gedachte dat
men de doener (kartṛtva) is in werkelijkheid niet te bestaan,
wanneer deze in aanraking komt met het licht van
onderscheidingsvermogen (buddhi).
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jlibNdui∫r|k|z, n isÉ, n c zuÎyit «
t†| g‹|jlen|y, n zuﬁo inTyzuﬁt: »55»
jlibNdui∫: « a|k|zm\ « n « isÉm\ « n « c « zuÎyit «
t†| « g‹|jlen « aym\ « n « zuﬁ: « inTyzuﬁt: »55»
jalabindubhirākāśaṃ na siktaṃ na ca śudhyati;
tathā gaṅgājalenāyaṃ na śuddho nityaśuddhataḥ.(55)

jlibNdui∫:

jalabindubhiḥ door water druppels; jalabindu jala-bindu
waterdruppel (415/2); jala water (414/2); √jal rijk
zijn (414/2) [ghātane DP 18/1)] en bedekken (414/2)
[apavāraṇe (DP 41/1)]; bindu druppel, deeltje, stip
(731/2); √bid/bind splijten (731/2) [avayaye (DP 2/2)]

a|k|zm\

ākāśam, ākāśa ether (126/3); ā-√kāś zien, herkennen
( 126/3); ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling
volledig (126/1); √kāś (ver)schijnen, zichtbaar zijn
(280/2) [dīptau (DP 14/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

isÉm\

siktam, sikta besprenkeld, nat gemaakt; √sic storten,
uitschenken, besprenkelen (1214/1) [kṣaraṇe (DP 36/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

c

ca en (380/1)

zuÎyit

śudhyati wordt gezuiverd; √śudh/śundh zuiveren,
schoonmaken (1082/1) [śauce (DP 30/1)]

t†|

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

g‹|jlen

gaṅgājalena door Gangeswater; gaṅgājala gaṅgā-jala
Gangeswater; gangā de rivier de Ganges (341/2);
jala water (414/2); √jal bedekken (414/2) [apavāraṇe
(DP 41/1)]

aym\

ayam deze, dit; van idam dit (165/2)
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n

na niet, noch, geen (523/1)

zuﬁ:

śuddhaḥ, śuddha schoon gemaakt, helder, schoon, puur,
zuiver; √śudh/√śundh zuiveren, schoonmaken (1082/1)
[śauce (DP 30/1)]

inTyzuﬁt:

nityaśuddhataḥ nitya-śuddha-taḥ omdat (-taḥ) het
eeuwig zuiver is; nitya voortdurend, eeuwig verblijvend
in, eeuwig, altijd (547/2); śuddha schoon gemaakt,
helder, schoon, puur, zuiver; √śudh/√śundh zuiveren,
schoonmaken (1082/1) [śauce (DP 30/1)]

Zoals de ether niet bevochtigd, noch gezuiverd wordt door regen,
zo wordt dit (Zelf) niet gezuiverd door het water van de rivier de
Ganges61, want dit Zelf is altijd zuiver.

61

Er is een overtuiging dat het water van de rivier Gaṅgā de ziel kan zuiveren.
Het onderwijs hier geeft echter aan dat het zelf geen zuivering nodig heeft.
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vÅx|eTpNnπlEvx
ÅR |e y†| tÅiÅ Pt, n gCçit «
mYyÎySt|Nnp|n|ƒESt†| tÅiÅ PtnR ivƒte »56»
vÅx|eTpNnπlE; « vÅx; « y†| « tÅiÅ Ptm\ « n « gCçit

«

miy « aÎySt « aNnp|n|ƒE; « t†| « tÅiÅ Pt; « n « ivƒte »56»
vṛkṣotpannaphalairvṛkṣo yathā tṛptiṃ na gacchati;
mayyadhyastānnapānādyaistathā tṛptiḥ na vidyate.(56)

vÅx|eTpNnπlE;

vṛkṣotpannaphalaiḥ vṛkṣa-utpanna-phala de vrucht
voortgebracht door de boom; vṛkṣa boom (1008/2);
utpanna geproduceerd, voortgekomen (180/3); ut-√pad
oprijzen, geboren worden, voortkomen (180/2); ut
omhoog, opwaarts (183/1); √pad vaststaan, stevig zijn,
binden (582/3) [stairye (DP 2/2)]; phala fruit,resultaat,
gevolg (716/2); √phal openbarsten, splijten, vrucht
dragen (716/2) [viśaraṇe (DP 11/2) niṣpattau (DP 11/2)] ;

vÅx;

vṛkṣaḥ, vṛkṣa boom (1008/2)

y†|

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

tÅPÅ tim\

tṛptim, tṛpti bevrediging, tevredenheid (454/1); √tṛp
tevreden worden, verheugd zijn (453/3) [prīṇane (DP
30/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

gCçit

gacchati hij gaat; √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau
(DP 21/2)]

miy

mayi in Mij; van asmad ik, wij (123/2)
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aÎySt|Nnp|n|ƒE;

adhyastānnapānādyaiḥ adhyasta-anna-pāna-ādya
geprojecteerd eten, drinken, etc.; adhyasta overheen
geplaatst, vermomd, verondersteld (23/2); adhi-√as
overheen plaatsen, toeschrijven aan (23/2); adhi boven,
(20/2); √as werpen, schieten (117/2) [kṣepaṇe (DP
30/2)]; anna eten, voedsel (45/1); √ad eten, voeden,
nuttigen (17/3) [bhakṣaṇe (DP23/1)]; pāna drinken,
drank (613/1); √pā drinken, inslikken (612/3) [pāne
(DP 20/2)]; ādya beginnend met, eerst, enz. (137/1)

t†|

tathā zo, op deze manier, aldus (433/3)

tÅiÅ Pt;

tṛptiḥ, tṛpti bevrediging, tevredenheid (454/1); √tṛp
tevreden worden, verheugd zijn (453/3) [prīṇane (DP 30/1)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

ivƒte

vidyate bestaat; √vid gevonden worden, bestaan
(964/3-965/1) [sattāyām (DP 29/2)]

Zoals een boom niet verheugd wordt door de vruchten die hij voortbrengt,
zo wordt Ik niet verblijd door eten, drinken enz. die op Mij (mayi)
geprojecteerd (adhyasta)62 worden.

62

Het woord ‘adhyasta‘ is het passief verleden deelwoord van de wortel ‘as’ (werpen) met het
voorvoegsel ‘adhi’ (op). ‘Adhyasta’ betekent dus letterlijk ‘er op geworpen’ en heeft vaak de
betekenis van ‘overheen geplaatst’, ‘verondersteld’. Het zelfstandig naamwoord van deze
wortel is ‘adhyāsa’ dat in de advaita filosofie ‘verkeerde toeschrijving’ betekent.
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S†|~O fkiLptZcor: s S†|~uTv, n b|∂te «
SviSmNkiLptjIvZc Sv, b|i∂tumzKyte »57»
S†|~O « fkiLpt: « cor: « s: « S†|~uTvm\ « n « b|∂te «
SviSmn\ « kiLptjIv: « c « Svm\ « b|i∂tum\ « azKyte »57»
sthāṇau prakalpitaścoraḥ sa sthāṇutvaṃ na bādhate;
svasminkalpitajīvaśca svaṃ bādhitumaśakyate.(57)

S†|~O

sthāṇau, sthāṇu stevig, vast, boomstronk, pilaar (1262/3);
√sthā staan, positioneren (1262/2) [gati-nivṛttau (DP
20/2)]

fkiLpt:

prakalpitaḥ, prakalpita gemaakt, aangewezen (654/3);
pra-√klṛp slagen, vooropstellen, aanwijzen; pra voor,
voort (652/2); √klṛp georganiseerd zijn, succes hebben,
slagen, overeenstemmen (308/2) [sāmarthye (DP 16/1)]

cor:

coraḥ, cora dief (400/2); √cur stelen, beroven (400/2)
[steye (DP 41/1)]

s:

saḥ hij; van tad hij (434/1)

S†|~uTvm\

sthāṇutvam, sthāṇutva de aard van de boomstronk; √sthā
staan, positioneren (1262/2) [gati-nivṛttau (DP 20/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

b|∂te

bādhate (onder)drukt, wegdrijft; √bādh (onder)drukken,
wegdrijven, weerstaan (727/3) [vilodaṇe (DP 1/1)]

SviSmn\

svasmin, sva zichzelf (1275/1)

kiLptjIv:

kalpitajīvaḥ kalpita-jīva de verkeerd waargenomen
individuele ziel; kalpita gemaakt, kunstmatig,
ingebeeld (263/1); √klṛp georganiseerd zijn, succes
hebben, slagen, overeenstemmen (308/2) [sāmarthye (DP
16/1)]; jīva leven, bestaan, persoonlijke ziel, individuele
ziel (422/2); √jīv leven, levend maken, voeden,
ondersteunen (422/2) [prāṇadhāraṇe (DP 12/1)]

c

ca en (380/1)
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Svm\

svam, sva zichzelf (1275/1)

b|i∂tum\

bādhitum (onder)drukken, wegdrijven; √bādh
(onder)drukken, wegdrijven, weerstaan (727/3) [vilodaṇe
(DP 1/1)]

azKyte

aśakyate = na śakyate kan niet; na niet, noch, geen
(523/1); √śak kunnen (1044/1) [śaktau (DP 32/1)]

Wanneer een boomstronk63 wordt aangezien voor een dief, tast
dat de aard van de boomstronk niet aan. Zo kan een individuele
ziel (jīva), die ten onrechte wordt waargenomen (kalpita) in zijn
eigen Zelf, niet zijn eigen Zelf beïnvloeden.

63

Een boomstronk die op een afstand of bij slecht zicht aangezien wordt voor een mens, is
een analogie die in de advaita filosofie wordt gebruikt voor een verkeerd begrip van het Zelf.
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aD|ne buiﬁivlye ind/| s| ∫ˆyte bu∂E; «
ivlIn|D|ntTk|yeR miy ind/| k†, ∫vet\ »58»
aD|ne « buiﬁivlye « ind/| « s| « ∫ˆyte « bu∂E; «
ivlIn|D|ntTk|yeR « miy « ind/| « k†m\ « ∫vet\ »58»
ajñāne buddhivilaye nidrā sā bhaṇyate budhaiḥ;
vilīnājñānatatkārye mayi nidrā kathaṃ bhavet.(58)

aD|ne

ajñāne a-jñāna onwetendheid (10/3); a voorvoegsel
dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); √jñā kennen, waarnemen, onderzoeken (425/2)
[avabhodane (DP 40/1)]

buiﬁivlye

buddhivilaye buddhi-vilaya de oplossing van het
intellect; buddhi intelligentie, rede, onderscheidingsvermogen, geest (733/3); √budh (ont)waken, observeren,
leren, weten (733/1) [bodhane (DP 19/1)]; vilaya
oplossing, verdwijning (985/3); vi-√lī verdwijnen,
oplossen (985/3); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); √lī kleven, verkrijgen, smelten
(903/2) [śleṣaṇe (DP 39/2, 28/2)]

ind/|

nidrā slaap, sluimer (548/2); ni- √drā slapen,
sluimeren (548/2); ni neer, in (538/3); √drā rennen
(501/2) [kutsāyām (DP 24/2)]

S||

sā zij; van tad dat (434/1)

∫ˆyte

bhaṇyate er wordt gesproken; √bhaṇ spreken, zeggen,
verklaren (745/2) [śabdārthāḥ (DP 10/1)]

bu∂E;

budhaiḥ door de wijzen; budha wijze, geleerde (734/1);
√budh (ont)waken, observeren, leren, weten (733/1)
[bodhane (DP 19/1)]
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ivlIn|D|ntTk|yeR

vilīnājñānatatkārye vilīna-ajñāna-tatkārya opgeloste
onwetendheid en de effecten ervan; vilīna opgelost,
verdwenen (985/3); vi-√lī verdwijnen, oplossen (985/3);
vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3);
√lī kleven, verkrijgen, smelten (903/20 [śleṣaṇe (DP
39/2, 28/2)]; ajñāna onwetendheid (10/3); a niet,
geeft ontkenning aan (1/1); √jñā kennen, waarnemen,
onderzoeken (425/2) [avabhodane (DP 40/1)]; tatkārya
het effect ervan; tad dat (434/1); kārya uitgevoerd,
gedaan, effect (276/1); √kṛ doen, maken, uitvoeren
(300/3) [karaṇe (DP 38/2)]

miy

mayi in Mij, van asmad ik, wij (123/2)

ind/|

nidrā slaap, sluimer (548/2); ni-√drā slapen, sluimeren
(548/2); ni neer, terug (binnen) in (538/3); √drā
rennen (501/2) [kutsāyām (DP 24/2)]

k†m\

katham hoe, op welke manier (247/2)

∫vet\

bhavet moge zijn, zou kunnen; √bhū worden, zijn,
oprijzen (760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

Wanneer het intellect (buddhi) is opgelost in onwetendheid
(ājñāna) spreken de wijzen van ‘diepe slaap’ (nidrā ). Hoe kan
er diepe slaap (nidrā ) zijn in Mij (mayi), waarin onwetendheid
(ajñāna) en de gevolgen ervan zijn opgelost?64

64

De Māṇḍūkya Upaniṣad refereert aan vier staten – waarvan de eerste drie wakende-,
droom- en diepe slaapstaat zijn en de vierde aan alle ervaring voorbij gaat. De wakende staat
lost op in de droomstaat, de droomstaat in de diepe slaap en uiteindelijk lost de diepe slaap op
in de vierde. Het huidige vers refereert aan het intellect (buddhi) als droom of subtiele wereld,
die oplost in de diepe slaap of causale wereld van onwetendheid. Op zijn beurt wordt de diepe
slaap ofwel de causale wereld van onwetendheid opgelost in de vierde staat die hier ‘Mij’
wordt genoemd.

120

Sv|Tmfk|izk| Svātmaprakāśikā

Vers 59/59

buﬁe: pU~iR vk|soåy, j|gr: pirkITyRte «
ivk|r|idivhInTv|Jj|gro me n ivƒtee »59»
buﬁe: « pU~Rivk|s: « aym\ « j|gr: « pirkITyRte «
ivk|r|idivhInTv|t\ « j|gr: « me « n « ivƒtee »59»
buddheḥ pūrṇavikāso’yaṃ jāgaraḥ parikīrtyate;
vikārādivihīnatvājjāgaro me na vidyate.(59)

buﬁe:

buddheḥ, buddhi het intellect (733/3); √budh ontwaken,
observeren, leren, weten (733/1) [bodhane (DP 19/1)]

pU~iR vk|s:

pūrṇavikāsaḥ pūrṇa-vikāsa volledige expansie;
pūrṇa vol, volledig, volmaakt, compleet (642/1); √pṝ
vullen, opblazen, voeden (648/1) [pālana-pūraṇayoḥ (DP
26/1)]; vikāsa uitbreiding, groei, expansie (954/1);
vi-√kas barsten, openen, uitbreiden (954/1); vi apart,
weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √kas
gaan, bewegen, benaderen (266/1) [gatau (DP 18/2)]

aym\

ayam dit, deze; van idam dit (165/2)

j|gr:

jāgaraḥ, jāgara waker, wakend, waakzaamheid (417/1);
√ jāgṛ waakzaam zijn, ontwaken (417/1) [nidrā-kṣaye
(DP 25/1)]

pirkITyRte

parikīrtyate wordt alom geprezen; pari-√kīrt overal
afkondigen, prijzen, vieren (591/3); pari r ondom,
volledig (591/2); √kīrt vermelden, herhalen, mededelen
(285/1) [bandhane (DP 11/2)]

ivk|r|idivhInTv|t\

vikārādivihīnatvāt vikāra-ādi-vihīnatva de afwezigheid
van verandering, enz.; vi-kāra verandering (954/2);
vi-√kṛ veranderen, transformeren (954/2); vi apart, weg
van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √kṛ doen,
maken, uitvoeren (300/3) [karaṇe (DP 38/2)]; ādi
begin, te beginnen met, enz. (136/3); vihīnatva =hīnatva
afwezigheid (1296/3); hīna zonder, achtergelaten,
verlaten (1296/2); √hā verlaten, prijsgeven, wegdoen
(1296/2) [tyāge (DP 26/2)]
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j|gr:

jāgaraḥ, jāgara waker, wakend, waakzaamheid (417/1);
√ jāgṛ waakzaam zijn, ontwaken (417/1) [nidrā-kṣaye
(DP 25/1)]

me

me voor mij, van mij; van asmad ik (123/2)

n

na niet, noch, geen (523/1)

ivƒtee

vidyate bestaat; √vid gevonden worden, bestaan
(964/3-965/1) [sattāyām (DP 29/2)]

Deze wakende staat wordt alom geprezen als het complete
speelveld van het intellect (buddhi). De wakende staat bestaat
niet voor Mij, omdat Ik vrij ben van verandering, enz.
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sUXmn|œIwu s,c|ro buﬁe; SvPn; p/j|yte «
s,c|r∂mRrihte SvPno n|iSt t†| miy »60»
sUXmn|œIwu « s,c|r; « buﬁe; « SvPn;« p/j|yte «
s,c|r∂mRrihtee « SvPn; « n « aiSt « t†| « miy »60»
sūkṣmanāḍīṣu saṃcāro buddheḥ svapnaḥ prajāyate;
saṃcāradharmarahite svapno nāsti tathā mayi.(60)

sUXmn|œIwu

sūkṣmanāḍīṣu sūkṣma-nāḍī de subtiele zenuw; sūkṣma
klein, subtiel (1240/3); nāḍī pijp, ader, zenuw (534/2)

s,c|r;

saṃcāraḥ, saṃcāra bewegend, rondgaand, beweging
(1131/3); saṃ-√car (rond)gaan, doordringen, bewegen
(1131/3); sam samen, met, geeft verbinding aan
(1152/1); √car gaan, bewegen, lopen (389/1)
[gatyarthāḥ bhakṣaṇe ca (DP 12/1)]

buﬁe;

buddheḥ, buddhi intelligentie, rede, onderscheidingsvermogen, geest (733/3); √budh (ont)waken, observeren,
leren, weten (733/1) [bodhane (DP 19/1)];

SvPn;

svapnaḥ, svapna slaap, droom, indolentie (1280/3);
√svap slapen, liggen (1280/2) [śaye (DP 25/1)]

p/j|yte

prajāyate ontstaat, komt op; pra-√jan geboren worden
(658/2); pra voor, voort (652/2); √jan voortbrengen,
geboren worden (410/1) [janane (DP 27/2)]

s,c|r∂mRrihtee

saṃcāradharmarahite saṃcāra-dharma-rahita vrij van
bewegend gedrag; saṃcāra bewegend, rondgaand
(1131/3); saṃ-√car (rond)gaan, doordringen (1131/3);
sam samen, met, geeft verbinding aan (1152/1); √car
gaan, bewegen, lopen (389/1) [gatyarthāḥ bhakṣaṇe ca
(DP 12/1)]; dharma gedrag, deugd, eigenschap (510/3);
√dhṛ dragen, onderhouden, bezitten, gebruiken
(519/1)[dhāraṇe (DP 20/1)]; rahita vrij van, verlaten
(871/2); √rah verlaten, loslaten (871/1) [tyāge (DP
15/2,43/1,47/2)]
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SvPn;

svapnaḥ, svapna slaap, droom, indolentie (1280/3);
√svap slapen, liggen (1280/2) [śaye (DP 25/1)]

n

na nee, geeft ontkenning aan (523/1)

aiSt

asti hij is; √as zijn, bestaan, leven (117/1)[bhuvi (DP
25/1)]

t†|

tathā zo, deze manier, aldus (433/3)

miy

mayi in Mij; van asmad ik, wij (123/2)

De droomstaat, die beweging is in de subtiele zenuwen (nāḍī)65,
ontstaat uit het intellect (buddhi). Dus is er geen droomstaat in
Mij, want ik ben vrij van beweging.

65

Zie de Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 4.3.20, die gekleurde serums beschrijft die door de
subtiele zenuwen (nāḍī) bewegen en het hele scala van droomervaringen scheppen.

124

Sv|Tmfk|izk| Svātmaprakāśikā

Vers 61/61

pirpU~SR y inTySy zuﬁSy Jyoitwo mm «
a|gNtukml|∫|v|iTk, Sn|nen fyojnm\ »61»
pirpU~SR y « inTySy « zuﬁSy « Jyoitw: « mm «
a|gNtukml|∫|v|t\ « kim\ « Sn|nen « fyojnm\ »61»
paripūrṇasya nityasya śuddhasya jyotiṣo mama;
āgantukamalābhāvāt kiṃ snānena prayojanam.(61)

pirpU~SR y

paripūrṇasya pari-pūrṇa volledig, compleet (597/2);
pari-√pṛī volledig, vol worden (597/2); pari rondom,
volledig (591/2); √pṛī vullen, opblazen, voeden (648/1)
[pālaṇa-pūraṇayoḥ (DP 26/1)]

inTySy

nityasya, nitya constant, voortdurend, eeuwig (547/2)

zuﬁSy

śuddhasya, śuddha helder, puur, zuiver (1082/1);
√śudh/śundh zuiveren, schoonmaken (1082/1) [śauce
(DP 30/1)]

Jyoitw:

jyotiṣaḥ, jyotiṣa licht (427/3); √jyut schijnen (427/1),
zie √dyut schijnen, stralen, verlichten (500/1) [dīptau
(DP 15/2)]

mm

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

a|gNtukml|∫|v|t\

āgantukamalābhāvāt āgantuka-mala-abhāva de
afwezigheid van opgelopen onzuiverheid; āgantuka enig
iets dat toegevoegd of aangehecht wordt (129/3); ā-√gam
dichtbij komen, ontmoeten (129/2); ā bij, naar, dichtbij;
maakt de handeling volledig (126/1); √gam gaan,
bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]; mala vuil,
onzuiverheid (792/1); √mal/mall houden, bezitten
(792/1-3) [dhāraṇe (DP 11/1)]; a-bhāva niet bestaan,
afwezigheid (60/3); a voorvoegsel dat ontkenning
inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); bhāva
worden, zijn, bestaan (754/1); √bhū worden, zijn,
oprijzen, verkrijgen (760/1) [sattāyām (DP 1/1)]
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kim\

kim + 3e naamval wat is het nut van (282/2); wat? hoe?
waarom? (282/2)

Sn|nen

snānena, snāna baden, rituele wassing (1266/3); √snā
baden, wassen (1266/3) [śauce (DP 24/2)]

fyojnm\

prayojanam pra-yojana gelegenheid, doel, motief,
noodzaak (688/3); pra-√yuj in gang zetten, spreken,
verordenen, gebruiken (688/2); pra voor, voort (652/2);
√yuj vastmaken, verbinden, arrangeren, verenigen,
tezamen brengen (853/2) [yoge (DP 37/1)]

Ik ben volledig compleet, eeuwig, zuiver licht.
Aangezien onzuiverheid (mala) zich niet aan mij hecht, wat is
dan het nut van zuivering (snāna) voor Mij?66

66

Snāna betekent letterlijk ritueel baden. Dit zou onzuiverheid (mala) wegwassen.
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dez|∫|v|TKv gNtVy, S†|n|∫|v|TKv v| iS†it; «
pU~Re miy S†|ndez|E kiLpt|vhm√y; »62»
dez|∫|v|t\ « Kv « gNtVym\ « S†|n|∫|v|t\ « Kv « v| « iS†it; «
pU~Re « miy « S†|ndez|E « kiLpt|E « ahm\ « a√y; »62»
deśābhāvātkva gantavyaṃ sthānābhāvātkva vā sthitiḥ;
pūrṇe mayi sthānadeśau kalpitāvahamadvayaḥ.(62)

dez|∫|v|t\

deśābhāvāt deśa-abhāva geen (verblijf)plaats; deśa
punt, (verblijf)plaats (496/2); √diś tonen, aangeven,
produceren (479/3) [atisarjane (DP 33/1)]; a-bhāva
afwezigheid (60/3); a voorvoegsel dat ontkenning
inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); bhāva
zijn, bestaan, conditie, gevoel (754/1); √bhū worden,
zijn, oprijzen (760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

Kv

kva waar, op welke plaats (324/2)

gNtVym\

gantavyam men zou kunnen gaan; √gam gaan,
bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]

S†|n|∫|v|t

sthānābhāvāt sthāna-abhāva geen tehuis; sthāna
plaats, huis, locatie (1263/1); √sthā staan, positioneren
(1262/2) [gati-nivṛttau (DP 20/2)]; a-bhāva
afwezigheid (60/3); a voorvoegsel dat ontkenning
inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); bhāva
zijn, bestaan, conditie, gevoel (754/1); √bhū worden,
zijn, oprijzen (760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

Kv

kva waar?, op welke plaats? (324/2)

v|

vā of, waarlijk, zeer (934/2)

iS†it;

sthitiḥ (verblijf)plaats (1264/2); √sthā staan,
positioneren (1262/2) [gati-nivṛttau (DP 20/2)]

pU~Re

pūrṇe, pūrṇa gevuld, vol, compleet (642/1); √pṛī
vullen, opblazen, voeden (648/1) [pālaṇa-pūraṇayoḥ (DP
26/1)]
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miy

mayi in Mij van asmad ik, wij (123/2)

S†|n|dez|E

sthānadeśau sthāna-deśa tehuis en plaats; sthāna
plaats, huis, locatie (1263/1); √sthā staan, positioneren
(1262/2) [gati-nivṛttau (DP 20/2)]; deśa punt,
(verblijf)plaats (496/2); √diś tonen, aangeven,
produceren (479/3) [atisarjane (DP 33/1)]

kiLpt|E

kalpitau beide zijn aangenomen; kalpita kunstmatig,
aangenomen (263/1); √klṛp georganiseerd zijn, succes
hebben, slagen, overeenstemmen (308/2) [sāmarthye (DP
16/1)]

ahm\

aham ik van asmad ik, wij (123/2)

a√y;

advayaḥ a-dvaya niet tweevoudig (19/2); a
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); dvaya tweevoudig (503/2)

Er is geen verblijfplaats (deśa)67, dus waar zou men heen
kunnen gaan? Er is geen huis, dus waar zou men kunnen
verblijven? Woonplaats en bestemming (deśa) worden in Mij
ten onrechte voorgesteld (kalpita). Ik ben volledig (pūrṇa) en
zonder tweede.

67

Deśa komt van de wortel 'diś ' en betekent 'aanwijzen'. Het zelfstandig naamwoord 'diś '
betekent 'een aangewezen plaats', 'een richting of windstreek'. 'Deśa' is ontwikkeld uit dit
woord en betekent gewoonlijk streek of land.
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f|~s,c|rs,zow|iTpp|s| j|yte ˚lu «
zow~|nhRicêUpe mYyew| j|yte k†m\\ »63»
f|~s,c|rs,zow|t\ « ipp|s| « j|yte « ˚lu «
zow~|nhRicêUpe « miy « éw| « j|yte « k†m\\ »63»
prāṇasaṃcārasaṃśoṣātpipāsā jāyate khalu;
śoṣaṇānarhacidrūpe mayyeṣā jāyate katham.(63)

f|~s,c|rs,zow|t\

prāṇasaṃcārasaṃśoṣāt prāṇa-saṃcāra-saṃśoṣa het
opdrogen van de stroom van levengevende kracht;
prāṇa (levens)adem, vitaliteit (705/1); pra-√an;
pra voor, voort (652/2); √an ademhalen, leven (24/1)
[prāṇane (DP 25/1)]; saṃcāra bewegend, rondgaand
(1131/3); saṃ-√car (rond)gaan, doordringen (1131/3);
sam samen, met, geeft verbinding aan (1152/1); √car
gaan, bewegen, lopen (389/1) [gatyarthāḥ bhakṣaṇe ca
(DP 12/1)]; saṃśoṣa volledig opdrogen (1118/1);
saṃ-√śuṣ volledig opdrogen (1118/1); sam samen,
met, geeft verbinding aan (1152/1); √śuṣ drogen,
verwonden, doden (1084/3) [śoṣaṇe (DP 30/1]

ipp|s|

pipāsā dorst (627/3); √pā drinken, inslikken (612/3)
[pāne (DP 20/2)];

j|yte

jāyate wordt geboren, ontstaat; √jan voortbrengen,
geboren worden (410/1) [janane (DP 27/2)]

˚lu

khalu inderdaad, waarlijk, zeker (338/2)
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zow~|nhRicêUpe

śoṣaṇānarhacidrūpe śoṣaṇa-an-arha-cit-rūpa hebbende
de vorm van bewustzijn, dat niet geschikt is voor
opdrogen; śoṣaṇa opdrogen (1092/2); √śuṣ drogen,
verwonden, doden (1084/3) [śoṣaṇe (DP 30/1]; an-arha
onwaardig, niet geschikt (26/2); an=na geeft
ontkenning aan (523/1); arha verdienen, geschikt zijn
voor (93/3); √arh van waarde zijn, in staat zijn (93/3)
[pūjāyām (DP 45/1, 47/1)]; cit-rūpa de vorm van
bewustzijn hebbend; cit bewustzijn (395/3); √cit
waarnemen, aandacht richten op, begrijpen, herinneren
(395/2) [sañjñāne (DP 2/1)]; rūpa vorm kleur (885/3);
√rūp f ormeren, vertegenwoordigen (885/3) [rūpakriyāyām (DP 49/2)]

miy

mayi in Mij van asmad ik, wij (123/2)

éw|

esā zij; van etad dit, deze (231/2)

j|yte

jāyate wordt geboren, ontstaat; √jan voortbrengen,
geboren worden (410/1) [janane (DP 27/2)]

k†m\\

katham hoe?, op welke manier? (247/2)

Het is zeker dat dorst ontstaat wanneer de stroom van
levengevende kracht (prāṇa)68 opdroogt. Hoe kan dorst in Mij
ontstaan? Ik ben bewustzijn (cit), dat niet kan opdrogen.

68

Prāṇa is de subtiele levengevende kracht die het universum energie geeft. Op individueel
niveau is het de prāṇa die het lichaam leven geeft. In dit vers en het erop volgende, is het de
verstoring op dit niveau die aanleiding geeft tot honger en dorst, zo wordt gezegd. Bewustzijn
is echter niet onderhevig aan dit subtiele niveau en is dus niet onderhevig aan honger en dorst.
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n|œIwu pIœ¥m|n|su v|YviGnıy|, ∫veTxu∂| «
ty|e; pIœnhetTu v|Ts,ivd/p
u e k†, miy »64»
n|œIwu « pIœ¥m|nsu « v|YviGnıy|m\ « ∫vet\ « xu∂| «
ty|e; « pIœnhetTu v|t\ « s,ivd/p
u e « k†m\ « miy »64»
nāḍīṣu pīḍyamānāsu vāyvagnibhyāṃ bhavet kṣudhā;
tayoḥ pīḍanahetutvātsaṃvidrūpe kathaṃ mayi.(64)

n|œIwu

nāḍīṣu, nāḍī pijp, ader, zenuw (534/2)

pIœ¥m|nsu

pīḍyamānāsu, pīḍyamāna geperst wordend; √pīḍ
persen, verwonden (629/2) [avagāhane (DP 41/1)]

v|YviGnıy|m\

vāyvagnibhyāṃ vāyu-agni lucht en vuur; vāyu wind,
lucht (942/2); √vā blazen, geur uitwasemen, verwonden
(934/2) [gati-gandhanayoḥ (DP 24/2)]; agni
(offer)vuur, spijsvertering (5/1); √ag kronkelend
bewegen (4/2) [kuṭilāyāṃ gatau (DP 17/1)]

∫vet\

bhavet moge worden; √bhū worden, zijn, oprijzen
(760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

xu∂|

kṣudhā honger (331/2); √kṣudh hongerig zijn (331/2)
[bubhukṣāyām (DP 30/1)]

ty|e;

tayoḥ van tad hij, dat (434/1)

pIœnhetTu v|t\

pīḍanahetutvāt pīḍana-hetutva druk veroorzakend;
pīḍana druk, drukkend, pijnigend (629/2); √pīḍ persen,
verwonden (629/2) [avagāhane (DP 41/1)]; hetutva
oorzakelijkheid ; hetu impuls, oorzaak, motief (1303/3);
√hi in beweging zetten, overbrengen, aandrijven,
verheugen (1297/2) [gatau vṛddhau ca (DP 32/1)]
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s,ivd/p
u e

saṃvidrūpe saṃvid-rūpa vorm van bewustzijn hebbend
saṃvid bewustzijn, intellect (1115/2); saṃ-√vid
terdege kennen, tot begrip komen (1115/1); sam
samen(met), geeft verbinding aan (1152/1); √vid weten,
kennen, leren (963/2) [jñāne (DP 25/1)]; rūpa vorm,
natuur, aard (885/3); √rūp formeren,
vertegenwoordigen (885/3) [rūpa-kriyāyām (DP 49/2)]

k†m\

katham hoe?, op welke manier? (247/2)

miy

mayi in Mij van asmad ik, wij (123/2)

Honger kan opkomen wanneer de subtiele zenuwen (nāḍī)69
onder druk worden gezet door lucht (vāyu) en vuur (agni).
Hoe kan honger in Mij opkomen? Ik ben bewustzijn (samvid)
dat door lucht noch vuur kan worden verstoord.

69

Zie voetnoot 65 bij vers 60. Van het stelsel van subtiele zenuwen (nāḍī) wordt gezegd dat
het bestaat op het subtiele niveau van prāṇa, waardoor het fysieke universum lijkt te ontstaan.

132

Sv|Tmfk|izk| Svātmaprakāśikā

Vers 65/65

zrIriS†itzEi†Ly, ZvetlomsmiNvtm\ «
jr| ∫vit s| n|iSt inr,ze miy svRge »65»
zrIriS†itzEi†Lym\ «

ZvetlomsmiNvtm\ «

jr| « ∫vit « s| « n « aiSt « inr,ze « miy « svRge »65»
śarīrasthitiśaithilyaṃ śvetalomasamanvitam;
jarā bhavati sā na asti niraṅśe mayi sarvage.(65)

zrIriS†itzEi†Ly\

śarīrasthitiśaithilyam śarīra-sthiti-śaithilya
achteruitgang van de conditie van het lichaam; śarīra
lichaam (1057/3); √śri laten rusten op, vastmaken,
benaderen, toevlucht nemen tot (1098/1) [sevāyām (DP
19/2)]; sthiti rechtop staand, in een bepaalde staat of
conditie blijvend (1264/2); √sthā staan, positioneren
(1262/2) [gati-nivṛttau (DP 20/2)]; śaithilya afname,
achteruitgang, zwakte (1089/2)

ZvetlomsmiNvtm\

śvetalomasamanvitam śveta-loman-samanvita in
verband gebracht met, of vol wit haar; śveta helder, wit
(1062/2); √śvit helder, wit zijn (1106/2) [varṇe (DP
15/1)]; loman haar (908/1); sam-anu-√i samen gaan,
achter, volgen, tot gevolg hebben (1155/2); sam met,
samen met (1152/1); anu achter, langs, langszij
(31/1); √i gaan, lopen, bereiken (163/3) [gatau (DP
24/2)]

jr|

jarā ouderdom (414/1); √jṝ oud worden, verouderen,
vervallen (424/3) [a-mantāśca (DP 17/2)]

∫vit

bhavati er is; √bhū worden, zijn, oprijzen, verkrijgen
(760/1) [sattāyām (DP 1/1)]

s|

sā zij, dat; van tad dat (434/1)

n

na niet, noch, geen (523/1)

aiSt

asti het is, er is, hij is, zij is (122/2); √as zijn, bestaan,
leven (117/1) [bhuvi (DP 25/1)]
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inr,ze

niraṅśe nir-aṅśa zonder delen (539/2); nir=nis uit,
weg van, zonder (543/2); aṅśa deel (1/1)

miy

mayi in Mij van asmad ik, wij (123/2)

svRge

sarvage sarva-ga alom aanwezig, alles doordringend
(1185/1); sarva heel, volledig, alles (1184/3); √gam
gaan, bewegen (346/3) [gatau (DP 21/2)]

De conditie van een lichaam gaat achteruit, en het haar wordt
grijs. Ouderdom bestaat niet in Mij, want ik ben ongedeeld en
alom aanwezig.
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«

a|Tm|nNde pre pU~eR miy n|iSt ih y|Evnm\

»66»

y|eiwTFIœ|su˚Sy « aNtgRv|RŒ¥m\ « y|Evnm\ « ikl «
a|Tm|nNde « pre « pU~Re; « miy « n « aiSt « ih « y|Evnm\ »66»
yoṣitkrīḍāsukhasyāntargarvāḍhyaṃ yauvanaṃ kila;
ātmānande pare pūrṇe mayi nāsti hi yauvanaṃ.(66)

y|eiwTFIœ|

yoṣitkrīḍā yoṣit-krīḍā amoureus spel; yoṣit = yoṣaṇā
(jonge) vrouw (858/3); krīḍā sport, spel, amusement
(321/3); √krīḍ spelen, zich amuseren (321/2) [vihāre
(DP 8/1)]

su˚Sy

sukhasya, sukha geluk, aangenaam (1220/3)

aNtgRv|RŒ¥m\

antargarvāḍhyam antar-garva-āḍhya vervuld van
innerlijke trots; antar in het midden, tussen, innerlijk
(43/2); √ant binden (42/2) [bandhane (DP 2/2)]; garva
trots, arrogantie (350/2); √garv trots, hooghartig zijn
(350/2) [darpe, māne (DP 12/2, 49/1)]; āḍhya rijk,
overvloedig (134/1)

y|Evnm\

yauvanaṃ, yauvana jeugd(igheid), pubertijd (859/2)

ikl
a|Tm|nNde

kila inderdaad (284/1)
ātmānande ātma-ānanda vreugde in zichzelf; ātma
individuele Zelf, ziel (135/1); √at rennen, voortdurend
lopen (12/1) [sātatya gamana (DP 2/1)]; 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) [samṛddhau (DP 2/2)]

pre

pare, para ver, voorbij, hoogste (586/1); √pṛ leveren,
beschermen, redden (645/1) [pālaṇa-pūraṇayoḥ (DP 26/1)]

pU~Re

pūrṇe, pūrṇa gevuld, vol, compleet (642/1) ); √pṛī
vullen, opblazen, voeden (648/1) [pālaṇa-pūraṇayoḥ (DP
26/1)]

miy

mayi in Mij van asmad ik, wij (123/2)
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n

na niet, noch, geen (523/1)

aiSt

asti hij is; √as zijn, bestaan, leven (117/1) [bhuvi
(DP 25/1)]

ih

hi waarlijk, werkelijk (1297/3)

y|Evnm\

yauvanaṃ, yauvana jeugd(igheid), pubertijd (859/2)

Iemand die geluk (sukha) heeft in het amoureuze spel, bezit
zeker de innerlijke trots die hoort bij jeugdigheid.
Jeugdigheid bestaat niet in mij want ik ben de volmaakte,
hoogste gelukzaligheid van het Zelf (ātman)70.

70

Dit vers stelt tegenover de grenzeloze genade van het Zelf (ātman) de beperkte genoegens
van de zintuiglijke genietingen in de jeugd.
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mU!buiﬁpirVy|Pt, du:˚|n|m|ly, sd| «
b|Ly, kopnzIl|Nt, n me su˚jl|Mbu∂e: »67»
mU!buiﬁpirVy|Ptm\ « du:˚|n|m\ « a|lym\ « sd| «
b|Lym\ « kopnzIl|Ntm\ « n « me « su˚jl|Mbu∂e: »67»
mūḍhabuddhiparivyāptaṃ duḥkhānāmālayaṃ sadā;
bālyaṃ kopanaśīlāntaṃ na me sukhajalāmbudheḥ.(67)

mU!buiﬁpirVy|Ptm\

mūḍhabuddhiparivyāptam mūḍha-buddhi-parivyāpta
gepaard gaand met onzuiver oordeelkundig vermogen;
mūḍha verward, onzeker, dom, verkeerd, niet helder
(825/2); √muh in verwarring raken, bewustzijn
verliezen, vergissen (824/3) [vaicitye (DP 30/2)]; buddhi
geest, intellect (733/3); √budh ontwaken, observeren,
leren, weten (733/1) [bodhane (DP 19/1)]; pari-vyāpta
volledig gevuld; pari rondom, volledig (591/2); vyāpta
bereikt, doordrongen, gevuld (1037/2); vi apart, weg
van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); āpta bereikt,
verkregen (142/2); √āp bereiken, verkrijgen, binnengaan
(142/1) [vyāptau (DP 32/1)]

du:˚|n|m\

duḥkhānām, duḥkam onbehaaglijkheid, pijn, verdriet
(483/2)

alym\

ālayam ā-laya huis, plaats; ā-√lī dichtbij komen,
zich vestigen; ā bij, naar, dichtbij; maakt de handeling
volledig (126/1); √lī kleven, verkrijgen, smelten (903/2)
[śleṣaṇe (DP 93/2, 28/2)]

sd|

sadā altijd, immer (1139/2)

b|Lym\

bālyam kindertijd, jeugd (729/3)
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kopnzIl|Ntm\

kopanaśīlāntam kopana-śīla-anta hebbende de natuur
van een gepassioneerde houding; kopana gepassioneerd,
passie (313/2); √kup opgewonden, boos zijn (291/2)
[krodhe (DP 31/2)]; śīla gewoonte, gebruik, houding,
neiging (1079/1); √śīl mediteren, vereren, uitvoeren,
doen (1079/1) [samādhau (DP 11/2)]; anta einde, grens,
conclusie, zekerheid, natuur (42/3); √ant/and binden
(42/3-44/3) [bandhane (DP 2/2)]

n

na niet, noch, geen (523/1)

me

me van mij; van asmad ik, wij (123/2)

su˚jl|Mbu∂e:

sukhajalāmbudheḥ sukha-jala-ambudhi oceaan van
water van geluk; sukha geluk(zaligheid) (1220/3); jala
water (414/2); √jal bedekken (414/2) [apavāraṇe (DP
41/1)]; ambudhi oceaan (83/3)

De kindertijd, die gepaard gaat met een onzekere geest (buddhi),
is immer vol problemen (duḥkha) en neigt van nature naar
passie. Zij hoort niet bij mij, want Ik ben de oceaan van geluk
(sukha).
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év, t>vivc|r|B∂|E inmGn|n|, sd| nÅ~|m\ «
prm|√EtivD|nmpr|ex, n s,zy; »68»
évm\ « t>vivc|r|B∂|E « inmGn|n|m\ « sd| « nÅ~|m\ «
prm|√EtivD|nm\ « apr|exm\ « n « s,zy; »68»
evaṃ tattvavicārābdhau nimagnānāṃ sadā nṛṇāṃ;
paramādvaitavijñānamaparokṣaṃ na saṃśayaḥ.(68)

évm\

evam aldus, op deze manier (232/2)

t>vivc|r|B∂|E

tattvavicārābdhau tattva-vicāra-abdhi de oceaan van het
onderzoek van de werkelijkheid; tattva waarheid,
werkelijkheid, essentie (432/3); vicāra vi-cāra
zorgvuldige overweging, onderzoek (958/2); vi-√car
in verschillende richtingen bewegen (958/2); vi apart,
weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √car
gaan, bewegen, lopen (389/1) [gatyarthāḥ bhakṣaṇe ca
(DP 12/1)]; abdhi meer, oceaan (60/2)

inmGn|n|m\

nimagnānāṃ, nimagna ondergedompeld, verzonken in
(550/3); ni-√majj zinken, duiken (550/3); ni neer,
terug, in (538/3); √majj zinken, naar de hel gaan,
vergaan (773/2) [śuddhau W]

sd|

sadā altijd, eeuwig, voortdurend (1139/2)

nÅ~|m\

nṛṇām, nṛ mens, mensheid (567/3)

prm|√EtivD|nm

paramādvaitavijñānam parama-advaita-vijñāna kennis
van de onbegrensde non-duale werkelijkheid; parama
hoogste, laagste, beste (588/1); advaita uniek, zonder
twee, non-duale werkelijkheid (19/3); a voorvoegsel dat
ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); dvaita dualiteit, tweevoud (507/2); vijñāna
kennis, begrip, onderscheidingsvermogen (961/2);
vi -√jñā onderscheiden, kennen (961/2); vi apart, weg
van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √jñā kennen,
weten, ervaren (425/2) [māraṇa-toṣaṇa-niśāmaneṣu (DP
17/1)]
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apr|exm\

aparokṣam, aparokṣa waarneembaar, manifest, direct
(51/3)

n

na niet, noch, geen (523/1)

s,zy;

saṃśayaḥ, saṃśaya onzekerheid, twijfel (1117/3);
sam-√śī twijfelen, onzeker worden (1117/3); sam met,
men, tezamen (1152/1); √śī liggen, rusten, slapen
(1077/1) [svapne (DP 23/2)]

De mens die op deze manier voortdurend is ondergedompeld in
de oceaan van het onderzoek (vicāra) naar de essentie (tattva),
beschikt over de directe kennis van de non-duale werkelijkheid,
die onbegrensd is. Hier is geen twijfel over mogelijk.
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