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hindoeïstische termen, gerelateerd aan het ‘zelf ’ 
 

 

 

 

sensaties, emoties en gedachten bestaan niet objectief, als 'dingen' in de werkelijkheid 

ze zijn subjectief, en dus alleen kenbaar door degene die ze ondergaat / ervaart 

we veronderstellen dat er een 'ik' (अहं - aham) is dat die subjectiviteit mogelijk maakt, 

en we menen dat dit subject ('ik') daadwerkelijk bestaat, en verantwoordelijk is voor allerlei zaken 

zoals bijv. in Descartes' dictum: "ik denk, dus ik ben"  (Discours de la Méthode, 1637) 

dat 'ik' kan vervolgens aangeduid worden met bewustzijn, geest, ziel, ego, persoon, het 'zelf', etc 

ook in het brahmanisme / hindoeïsme zijn er diverse woorden voor dat 'zelf' 

 

antahkarana (antah = innerlijk ... karana = instrument / functie) = geest / innerlijk, en heeft 4 functies: 

➢   manas  = zintuigelijk bewustzijn / gewaarwording (awareness) / passief doorgeefluik van zintuigelijke indrukken 

➢   chitta    = geheugen; de functie om subjectieve ervaringen uit het verleden op te roepen in het bewustzijn 

➢   buddhi  = intellect / wijsheid / de functie van de geest om te weten, onderscheiden, oordelen en beslissen 

➢   ahamkara (aham = ik ... kara = doen / maken / veroorzaken) wordt gezien als het individualiserende principe 

      het is het zelf dat zichzelf ziet als autonoom handelend individu, onderscheiden van andere personen 

      dit zelf is verbonden met ideeën over wie we zijn, een geconstrueerd narratief zelf-beeld 

      deze narratieven vloeien o.m. voort uit de sociale rollen die we vervullen (partner, ouder, collega, vriend, etc) 

      anders gezegd: het is de capaciteit om identiteit(en) aan te nemen 

      dit zelf wordt gekenmerkt door interne conflicten, die grotendeels onbewust een rol spelen 

      dit ego probeert in controle te zijn en eist het eigenaarschap op van het handelen en ervaren 

      in werkelijkheid is dit ego een slaaf van zijn eigen identificaties & conditioneringen 

      het 'geconditioneerde zelf' is een samenvoegsel van indrukken / ervaringen / cognities / neigingen 

      het ahamkara is een construct, dat zich door een sluier van illusies heeft vervreemd van zijn 'ware zelf' 

 

samskara (sam = samengevoegd ... kara = doen, maken, veroorzaken) = indruk 

ervaringen / sensaties / handelingen laten een indruk achter in de vorm van een herinnering / neiging 

samskaras vormen de basis voor karma: herinneringen (bijv. trauma's) en geconditioneerde neigingen (vgl. cognities) 

elke ervaring, handeling of intentie laat een indruk achter, die de blauwdruk vormt voor toekomstige ervaringen 

samskaras vormen mentale, emotionele en gedragspatronen (vooroordelen / verwachtingen / neigingen) 

samskaras conditioneren ons denken, voelen en handelen, en vormen zo de default-optie voor de toekomst 

het herhalen van samskaras bekrachtigt ze, en vormen zo een gewoonte / aantrekking die moeilijk is te weerstaan 

de theorie van reïncarnatie gaat ervan uit dat samskaras meereizen met de 'drager' van het karma 

bijv: armoede, misbruik, verslaving, geweld, verlating, verraad, etc hebben een impact op je persoonlijkheid 

de kans is groot dezelfde mentale, emotionele en gedragspatronen zich reproduceren; bij jou en bij anderen 

 

in het boeddhisme het concept samskara verbonden met pratityasamutpada: inter-afhankelijk ontstaan: 

fenomenen zijn niets meer dan het bij elkaar komen van voorwaarden (vuur = brandstof + temperatuur + O2) 

upadana = brandstof (materiële oorzaak die een proces gaande / in stand houdt), maar ook mentale hechting 

vrittis    = ‘bewegingen van de geest’ (sensaties, emoties, gedachten, oordelen, associaties, etc) 
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5 kleshas (sluiers): avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha 

➢   avidya   = vergetelheid / onwetendheid (m.b.t. het non-duale zelf: athman / Brahman) 

➢   asmita   = de sluier van zelf-heid, het product van toeëigening: 

           mijn lichaam, mijn gedachten, mijn geveloens, mijn handelen, mijn eigendommen 

           dit bezittende ego wordt gestuurd door behoeften en verlangens, en is al aanwezig in de kindertijd 

           het wordt gekenmerkt door streven naar bevrediging, door conflicterende behoeften, en rusteloosheid 

➢   raga      = affectie / aantrekking / voorkeur / zin / voorliefde voor dat wat we willen 

➢   dvesha  = aversie / afstoting / afkeer / walging / haat jegens dat wat we niet willen 

➢   abhinivesha = angst / rusteloosheid / bezorgdheid t.a.v. de dingen die we willen / niet willen 

                  hieruit vloeit gehechtheid voort (gehechtheid aan affecties, aversies, oordelen, etc) 

 

maya  = illusie: verschijnselen verschijnen door de 5 kleshas, maar die verschijningen zijn slechts schijn 

shaktie  = manifesterende macht / energie, die de oorzaak is van het ontstaan (en vergaan) van fenomenen 

leela  = het goddelijke spel van het bewustzijn, dat aan alle fenomenen hun (illusoire) bestaan schenkt 

 

guna =  kwaliteit / hoedanigheid / karakter / (gemoeds)toestand 

      er zijn 3 gunas, in verschillende verhoudingen, aanwezig in alles dat bestaat 

      de interactie tussen de gunas bepaalt het karakter van iets of iemand 

➢   sattva  = constructief, harmonieus, helder 

➢   rajas    = gepassioneerd, actief, verward 

➢   tamas  = donker, destructief, chaotisch 

 

dhyana     = meditatie: het trainen van het bewustzijn om niet te hechten aan gedachten, emoties en sensaties 

nirodhah  = wegebben, verstillen, tot rust komen 

jnana     = ware kennis / inzicht / openbaring, niet gebaseerd op conceptuele kennis, maar op ervaring 

samadhi  = een staat van meditatief bewustzijn waarin het bewustzijn niet afgeleid wordt door gedachten etc 

moksha   = verlossing: het inzicht en de ervaring geen individu te zijn, maar samen te vallen met Brahman 

nirvana    = uitdoving: van passies, verlangens, oordelen, angsten, aversies, etc 

 

aham (अहं ) = het 'zelf' wanneer het niet bezig is met / betrokken is op de wereld 

het is 'zelf'  dat niet opgaat in het doen, zich niet identificeert met taken, verlangens, behoeften, angsten 

het is 'zelf'  dat overblijft wanneer het zich losmaakt van asmita 

 

jiva = de bezielende essentie van een levend wezen (wordt vaak vergeleken met het westerse zielsbegrip) 

jiva (jiv = leven) is de manifestatie van shakti in een levend wezen (bezieling), dat de aanzet geeft tot prana 

prana (adem) = de formerende levenskracht / vitaliteit die dingen doet ontstaan en laat bestaan (vgl. chi / qi) 

jiva's zijn onsterfelijk, en draaien mee in samsara (het rad van wedergeboorte) 

jivathman = het ware onsterfelijk 'zelf'  (ziel), gemeenschappelijk aan alle levende wezens 

 

athman = het kosmische universele 'zelf', zuiver en oneindig bewustzijn (draait niet mee in samsara) 

hoewel aanwezig in alle levende wezens, zijn alleen mensen in staat athman te leren kennen / ervaren 

athman is niet wezenlijk onderscheiden van Brahman, maar een manifestatie ervan 

 

athman is als de oceaan (niet wezenlijk anders dan Brahman) en jiva als de golf (geïndividualiseerd) 

paramathman = samenvallen met Brahman: niet geïndividualiseerd, non-duaal, zuiver bewustzijn 

Brahman (ब्रह्मन्) = het hoogste principe / ultieme werkelijkheid / universele 'zelf' 
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