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Definitie van meditatie 

Meditatie, dhyānam, veronderstelt een mentale activiteit, 
mānasa-karma. De definitie van meditatie is:  
 

saguṇa-brahma-viṣaya-mānasa-vyāpāraḥ  
‘mentale activiteit gerelateerd aan brahman  
in de vorm van Īśvara’ 
 
Vyāpāra (activiteit) wordt omschreven met het woord 

mānasa (mentaal). Zodra een woord met een bijvoeglijk 
naamwoord wordt omschreven, moet daar een noodzaak voor 
zijn. Mensen die hun woorden zorgvuldig kiezen, gebruiken 
bijvoeglijk naamwoorden niet zonder reden.  

Woorden zijn bedoeld om iets mee te communiceren. 
Wanneer je duidelijk wilt maken dat een object van een ander 
object verschilt, dan gebruik je een bijvoeglijk naamwoord. 
Als je het hebt over ‘een hoge boom’, dan is het woord hoog 
een bijvoeglijk naamwoord. Als alle bomen even hoog zijn, 
dan spreek je niet over een ‘hoge boom’ of een ‘lage boom’. 
Een bijvoeglijk naamwoord biedt je de mogelijkheid het zelf-
standig naamwoord nader aan te duiden en daarmee bepaalde 
andere dingen uit te sluiten. Het bijvoeglijk naamwoord 
‘hoog’ sluit de bomen uit die niet zo hoog zijn als deze boom. 
Daarmee wordt deze boom van andere bomen onderscheiden. 

Je spreekt echter niet over ‘zoete suiker’, of over een 
‘goede sādhu’; dit zijn overtollige toevoegingen. Alleen als er 
bittere suiker zou bestaan, of zure suiker, ben je genoodzaakt 
het bijvoeglijk naamwoord ‘zoet’ te gebruiken. En een goed 
mens wordt een sādhu genoemd. Er bestaat geen goede sādhu.  
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Je komt soms uitdrukkingen tegen als ‘intellectuele ken-
nis’. Tenzij er ook dentale kennis bestaat, is het niet nodig om 
een uitdrukking als ‘intellectuele kennis’ te gebruiken. Kennis 
vindt altijd in het intellect plaats.  

Als meditatie een activiteit is, die omschreven wordt met 
het woord ‘mentaal’, dan is daarmee elke fysieke activiteit 
uitgesloten. Aan de andere kant sluit het woord mentaal an-
dere activiteiten in die tot dezelfde groep behoren. Elke vorm 
van denken is een mentale activiteit. Verdriet is ook een men-
tale activiteit, want het is een mentale expressie van iemands 
gevoel. Als dat meditatie zou zijn, dan ben je altijd in medita-
tie. Dan zou je ook elke nacht als je droomt in meditatie zijn, 
want er vindt veel mentale activiteit plaats in de droomstaat. 

Om te begrijpen wat meditatie is, moeten we het helder 
onderscheiden van andere mentale activiteiten, zodat er niets 
anders onder meditatie kan worden verstaan. In de zinsnede 
mānasa-vyāpāraḥ, is het woord mānasa een bijvoeglijk 
naamwoord dat meditatie van andere activiteiten onder-
scheidt. Dus moeten we definiëren uit wat voor soort mentale 
activiteit meditatie bestaat. In een definitie onderscheiden we 
een object niet alleen van andere objecten die tot dezelfde 
groep behoren, maar ook van al het andere. De definitie be-
hoort slechts naar één ding te wijzen. Kortom, meditatie is een 
gerichte activiteit. 

 



 9 

Īśvara begrijpen 

De definitie van meditatie, ‘mentale activiteit in relatie tot 
brahman in de vorm van Īśvara’, kan zonder een juist begrip 
van Īśvara niet goed begrepen worden. De geschriften zeggen 
dat brahman de oorzaak van het hele universum (jagat) is. De 
jagat omvat al het gekende en ongekende. Het is veroorzaakt 
door brahman en staat niet los van brahman. Brahman als 
schepper wordt saguṇa-brahman genoemd. Saguṇa-brahman 
is Īśvara, de Heer die de oorzaak is van deze hele wereld. Het 
woord ‘oorzaak’ omvat niet alleen het intelligente wezen, be-
trokken bij de manifestatie van de jagat, maar ook de materie 
die nodig is voor de schepping en instandhouding ervan.  

De materiële oorzaak voor de schepping kan niet losstaan 
van de schepper. Dit in tegenstelling tot de pottenbakker en 
de klei. De pot en de pottenbakker zijn van elkaar gescheiden 
door ruimte. Wanneer de pottenbakker een pot maakt, is het 
een product dat losstaat van hem en dat op een andere plek 
bestaat. De scheidende factor is in dit geval ruimte, wat zelf 
een product is, een creatie.  

Tijd en ruimte maken ook deel uit van de jagat. In de klas-
sieke fysica dacht men dat tijd en ruimte absoluut waren, maar 
tegenwoordig niet meer. Wij zeggen dit al duizenden jaren. 
De Taittirīyopaniṣad ontvouwt op diepgaande wijze het feit 
dat de wereld meer een manifestatie dan een creatie is. Ruimte 
is daarom onderdeel van de jagat. Er is geen ruimte die het 
materiaal van de maker scheidt, want de maker en het materi-
aal zijn identiek. Pas dan is het concept dat de jagat niet los-
staat van zijn oorzaak onbetwistbaar. Als de maker en het ma-
teriaal identiek zijn, dan is de oorzaak ook het materiaal.  


