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Inleiding

Een Upanishad is een klassieke tekst die handelt 
over wat werkelijkheid is. Niet de werkelijkheid die 
we zo noemen omdat we objecten kunnen zien en 
aanraken, maar de werkelijkheid die aan iedere 
zintuiglijkheid en aan ieder denken voorafgaat, 
en die geen wijziging kan ondergaan, hoezeer ob-
jecten ook in verval kunnen raken. In de loop van 
de eeuwen is in verschillende geschri◊en van de 
Advaita Vedanta deze onveranderlijke Werkelijk-
heid beschreven, en ook de twintigste-eeuwse 
leermeester Shri Nisargadatta Maharaj hee◊ zich 
in zijn mondelinge onderricht aan precies dit-
zelfde gewijd. Een samenstelling van de kern van 
zijn onderricht mag daarom wel een Upanishad 
genoemd worden.1 Het ging Nisargadatta louter 

1 Ditzelfde geldt voor twee andere twintigste-eeuwse 
leermeesters; zie de Ramana Upanishad en de Atmananda 
Upanishad (details in de bibliograe).
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Uit deze uitspraken kun je een vraag destilleren 
die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld ‘Wie ben 
ik?’, omdat hij een zelfde verstand-doorklievende 
werking hee◊. 

De vraag luidt: ‘Wat maakt dat ik dit als zo 
werkelijk beleef?’ Het verstand kan niets met zo’n 
vraag, het kan niet eens ‘dit’ (het huidige beleven) 
bevatten, laat staan Dat wat dit zo werkelijk 
maakt. De fragmenten in deel I zijn allemaal be-
sprekingen rondom dit grootse thema.

Deel II hee◊ een langere titel: ‘Vertoevend in de 
beleving “ik ben” word je door de uiteindelijke 
Werkelijkheid in zich opgenomen’. Dit deel bevat 
het specieke Nisargadatta-element, het element 
dat zijn onderricht echt uniek maakt: zijn nadruk 
op de beleving ‘ik ben’, als zijnde zowel groots 
alsook nog steeds beperkt. Dit vraagt om enige 
toelichting.

en alleen om zijn bezoekers te helpen zelf de uit-
eindelijke Werkelijkheid te herkennen zodat die 
dan ook gerealiseerd kon worden.

Deze Nisargadatta Upanishad is een samenstel-
ling die de essentie van Nisargadatta’s onderricht 
bevat. De tekst bestaat uit twee delen: het eerste 
handelt uitsluitend over de vraag wát dat eigen-
lijk is, wat in de ware zin van het woord ‘werke-
lijkheid’ genoemd kan worden, en het tweede 
over wat de juiste benadering is om tot realisatie 
van werkelijkheid te komen. 
 
Deel I heet kortweg ‘Wat is werkelijkheid?’; het 
bevat uitsluitend teksten uit het boek I am That 
(in het Nederlands bekend als Ik ben en Zijn). In 
dat boek hee◊ Nisargadatta een aantal uitspra-
ken gedaan die wat mij betre◊ tot de allerbeste ge-
rekend kunnen worden van alle uitspraken over 
werkelijkheid ooit, door wie ook.1 

1 Hier moet wel meteen aan worden toegevoegd dat iets 
van de kwaliteit van deze uitspraken ook wel te danken 
is aan degene die ze in het Engels woorden gaf: Maurice 
Frydman. Naar mijn gevoel hee◊ Frydman op een uit-

zonderlijke manier bijgedragen aan de ‘rollende’ taal in 
I am That.
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sleten.1 Vaak kun je bij gebruikers ervan merken 
dat ze over het mysterie van het kernpunt heen 
kijken. 

Over Nisargadatta zou je kunnen zeggen dat hij 
dit kernpunt juist is binnengegaan, met taal, en 
dat hij daarin een ware pionier was. Hij ge-
bruikte nieuwe taal, waarmee hij probeerde iets 
te verhelderen omtrent dat wat zo makkelijk met 
‘het hier en nu’ kan worden afgedaan. In hoofd-
stuk 15 gebruikt hij deze uitdrukking zelf (of 
in ieder geval zijn vertaler): “Waar je ook maar 
naartoe gaat, je neemt het gevoel van hier en nu 
constant met je mee.” 

De beleving ‘ik ben’

Nisargadatta gebruikte zijn uitdrukking ‘ik ben’, 
o◊ewel ‘de beleving “ik ben”’, om iets aan te duiden 
dat een mengvorm is van werkelijk en onwerkelijk. 
‘Ik ben’ gaat weliswaar nog vooraf aan de overtui-
ging dat je een speciek individu bent, een man 
dan wel een vrouw, met een naam en een verle-
den en vol concepten en emoties, maar het is nog 
niet je werkelijke, onveranderlijke natuur. ‘Ik 
ben’ is de aanduiding voor ‘dit’, je huidige beleving, 
die in feite ‘altijd vers’ is – een steeds weer nieuwe 
aanraking van onafgebroken Werkelijkheid. In 
deel I wordt hierover ook wel af en toe melding 
gedaan, met name als zijnde een ‘punt’ van Be-
wustzijn (zie hoofdstukken 8, 10, 13 en 16), maar 
in deel II vormt dit het hoofdonderwerp. In dit 
tweede deel gaat het over de vraag hoe je vanuit 
dit ‘punt’ kunt worden opgenomen, geabsorbeerd, 
in de altijd-vrije en tijdloze Werkelijkheid.

De meeste lezers zullen wel de uitdrukking ‘het 
hier en nu’ kennen. Eerlijk gezegd ervaar ik deze 
meestal als een cliché. De uitdrukking is ver-

1 Eigenlijk was het in de jaren zeventig al een cliché ge-
worden. Fritz Perls had de uitdrukking, onder invloed 
van Zen-boeddhisme, al in 1947 aangereikt, en Aldous 
Huxley liet in zijn roman Island uit 1962 een beo steeds 
melden: “Attention! Here and now, boys!” In de jaren 
zeventig, toen de mode van New Age over de westerse 
wereld heen golfde, was de slogan ‘het hier en nu’ bijna 
dagelijks te horen.
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als vertaling van de Sanskriet-term chetana. Maar 
omdat het in vertalingen van Advaita-teksten 
al heel lang gebruikelijk is om met ‘Bewustzijn’ 
dat Onbeperkte aan te duiden waarin alle objec-
ten opkomen en oplossen, kun je in verwarring 
raken als je hetzelfde woord nu hoort gebruiken 
voor iets veel beperkters.1 Vandaar dat het naar 
mijn gevoel zinvol is om voor chetana niet het 
woord ‘bewustzijn’ te gebruiken.

Eigenlijk duidt chetana op ‘het bij bewustzijn 
zijn’, ‘bij kennis’, ‘niet dood of levenloos, niet 
inert, niet gevoelloos’. In het Engels bestaat hier-
voor het woord ‘sentience’. Dat is wat mij betre◊ 
de beste vertaling van chetana. ‘Sentience’ is het 
vermogen om te voelen, om leven  te voelen, om te 

In feite duidt de uitdrukking ‘ik ben’ op hetzelfde 
als ‘hier en nu’. Op diverse plaatsen licht Nisarga-
datta dit toe als: “‘Ik ben’ is een continu moment”, 
en “‘Ik ben’ is altijd vers.” 1 Er is nog helemaal niet 
zoiets als verleden of toekomst – in ‘ik ben’ is elk 
moment nieuw, dit is nooit eerder gebeurd, en je 
blijkt niet te kunnen weten wat dit IS. Maar wel beleef 
je. Je ervaart, je voelt. Ik noem ‘ik ben’ dan ook wel 
‘beleving-op-zich’, of, met hoofdletter, ‘Beleving’. 
Met een hoofdletter kun je goed doen uitkomen 
dat met dit woord nog niet een persoonlijke, 
veelal gekleurde beleving wordt aangeduid. Zo 
wordt in deze Nisargadatta Upanishad de term ‘Be-
leving’ gebruikt als volstrekt identiek met de uit-
drukking ‘de beleving “ik ben”’. ‘Ik ben’ hee◊ nog 
helemaal geen kleuring.

De vertalers vanuit Marathi, de taal die Nisar-
gadatta sprak, hebben deze Beleving steeds aange - 
duid met het woord ‘consciousness’ – ‘bewust zijn’ – 

1 Respectievelijk Prior to Consciousness, p. 116 en I am That, 
p. 206.

1 Een goed voorbeeld van deze verwarring is de Neder-
landse Advaita-pionier Wolter Keers. Hij was leerling 
van Atmananda (Krishna Menon), die met het woord 
‘Consciousness’ uitsluitend Dat bedoelde wat onver-
anderlijk is. Wolter, die natuurlijk wel zag dat Nisarga-
datta met ‘consciousness’ iets anders bedoelde, vertaalde 
het woord als ‘(mentaal) bewustzijn’ – wat het nou juist 
niet  is.
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Wat is de ware natuur van de beleving 
‘ik ben’? 

Deze beleving ‘ik ben’, o◊ewel Beleving op zich, is 
altijd het geval; op zich  is deze al tijdloos, nooit ver-
anderend – hoezeer de inhoud ervan wel degelijk 
de hele tijd verandert. Het gaat om oog te krijgen 
voor dit ‘op zich’: daarin zit het diepe geheim 
vervat. Nisargadatta gebruikte een enorme hoe-
veelheid termen voor precies hetzelfde als Bele-
ving: ‘de aanraking’, ‘Zijn’, ‘zijnskwaliteit’, ‘guna’, 
‘sattva-guna’, ‘het manifeste’, ‘de speldenprik’, ‘de 
chemische substantie’, ‘kennendheid’, ‘weten’, ‘de 
kennis’ en nog veel meer aanduidingen. Steeds 
bedoelde hij hier dezelfde staat mee, de staat die 
voorafgaat aan het persoonlijke en mentale en 
aan het man- of vrouw-zijn: Beleving op zich, ook 
benoembaar als de beleving ‘ik ben’. 

De beleving ‘ik ben’ is namelijk het allermak-
kelijkste uitgangspunt voor elke zoeker, omdat 
iedereen onmiddellijk kan voelen dat hij of zij er 
is. Hier hoef je helemaal niet naar te zoeken. En 
ook hoef je hieraan nooit te twijfelen. Iedere ge-
interesseerde kan makkelijk constateren dat dit 

beleven. Vandaar dat ‘Beleving’ naar mijn gevoel 
het dichtste komt bij dat wat in het Sanskriet en 
het Marathi met chetana wordt bedoeld. Zo ook 
in de combinatie met ‘ik ben’, als er bijvoorbeeld 
in het Engels ‘the knowledge “I am”’ staat, of ‘the 
knowingness “I am”’, dan wordt ook dit wat mij 
betre◊ meestal het beste vertaald als ‘de beleving 
“ik ben”’. Alle verschillende termen die aan ‘I am’ 
voorafgaan, zoals ‘knowingness’, ‘knowledge’, 
‘feeling’, ‘sense’, ‘consciousness’, ‘taste’: in de 
meeste gevallen betekenen ze allemaal precies 
hetzelfde. Om te voorkomen dat er een zoeken 
blij◊ naar mogelijke verschillen tussen deze aan-
duidingen is hier in de vertaling van deze com-
binatie in de meeste gevallen hetzelfde woord 
ervoor gebruikt: ‘de beleving “ik ben”’.1 

1 Hier en daar voelt ook de uitdrukking ‘de kennendheid 
“ik ben”’ kloppend. De betekenis is in de meeste geval-
len hetzelfde. Uitzonderingen zijn de hoofdstukken 62 
en 70, waar zich een zekere detaillering afspeelt, met een 
verschil in betekenis.
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punt om te kunnen herkennen wie je werkelijk 
bent.

Je zou dit punt dan ook ‘het nut’ kunnen 
noemen van het specieke Nisargadatta-onder-
richt.1 De constatering ‘ik beleef, dus ik ben’ is 
eigenlijk een verbeterde versie van de beroemde 
uitspraak van Descartes, ‘ik denk, dus ik ben’. 
Immers, ook op momenten dat je niet denkt beleef 
je – tenzij je in de diepe droomloze slaap bent. 
Vandaar dat je kunt zeggen: ‘Zijn’ is Beleving.2

loutere ‘er zijn’ nog niet verstrengeld is met de 
kluwen van gedachten en emoties. Iedereen kan 
opmerken dat deze Beleving helemaal niet ‘hoog’ 
is, of ‘voor gevorderden’, ‘voor later’. Nee, je eigen 
gevoel van aanwezig-zijn, van ‘bewuste aanwe-
zigheid’, is volkomen eenvoudig en direct. Het 
is ‘dit ’, het huidige dat je niet verder hoe◊ te de-
niëren. Geen enkele geestelijke vooropleiding is 
hiervoor vereist. Vanuit deze ‘plek’ is het zicht op 
de uiteindelijke Werkelijkheid toegankelijker 
geworden. Vanuit de persoon kan dat een giganti-
sche overgang lijken, terwijl de overgang van Be-
leving naar het Uiteindelijke meer een kwestie is 
die je ‘rijping’ zou kunnen noemen. Nisargadatta 
maakte wel eens de vergelijking met een mango 
die al dan niet rijp is.1 

Het is een kwestie van leren luisteren naar wat de 
ware natuur is van je huidige beleving, van Bele-
ving op zich. In dit huidige zit alle werkelijkheid 
vervat, en alle ware vrijheid. Het vertoeven in 
louter Beleving is dus zeer geschikt als uitgangs-

1 Zie hoofdstukken 63 en 64.

1 Dit is uiteraard heel beknopt geformuleerd. Voor een 
uitgebreidere blik op wat Nisargadatta’s onderricht be-
helst, is mijn boekje ‘Ik’ is een deur aan te bevelen, waarin 
twee van de vier hoofdstukken gewijd zijn aan het spe-
cieke van Nisargadatta. Zie bibliograe voor details.
2 De term ‘Zijn’ is in deze vertaling gehandhaafd, voor 
zowel ‘being ’ als ‘beingness’. Met hoofdletter klinkt ‘Zijn’ 
weliswaar erg lososch, maar zodra je het over ‘zijn’ 
hebt, kan het zijn dat dit gewone woord niet meteen tot 
de lezer doordringt als woord voor het ervaren van zijn-
op zich, dat wil zeggen voor Beleving-op-zich, zonder 
woorden.


