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Nooit was de geest geboren; 

Nooit zal zij ophouden te zijn. 

Nooit was er een tijd dat zij niet was. 

Begin en einde zijn een droom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onsterfelijk, zonder begin, 

Onveranderlijk, bestaat de geest altijd. 

Dood kan haar niet raken. 

Dood raakt slechts haar huis.1 

                                                 
1 http://www.arsfloreat.nl/uit-tien-upanishads.html 
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Inleiding  
Het ondogmatische en holistische karakter van hatha yoga heeft er door de tijd heen 
voor gezorgd dat zij zich uitstekend leent als toevoeging of aanvulling op veel wijsgerige 
stromingen. Met name in India is hatha yoga nauw verweven met allerlei filosofische 
scholen. Soms is die verstrengeling zo intens dat het moeilijk is om te achterhalen waar 
de hatha yoga nu precies haar oorsprong vindt, met andere woorden: wat in de kern tot 
de hatha yogafilosofie behoort en waar er sprake is van projecties en interpretaties. 
Twee van de belangrijkste wijsgerige stromingen in India die zijn verweven met de 
hatha yoga zijn de Tantra en de Vedānta. 

In de afgelopen jaren heb ik bij verschillende docenten en op verschillende scholen 
onderricht gekregen in hatha yoga. Gaandeweg kwam ik tot de ontdekking dat sommige 
scholen/docenten meer tantrisch waren onderlegd terwijl andere meer binding bleken te 
hebben met het gedachtegoed van de Vedānta. Hoewel mijn ervaringen soms vrij 
uiteenlopend waren, kwam ik tot de ontdekking dat ik vaak niet in staat was te 
analyseren wat de ervaring precies anders maakte. Vanzelfsprekend geven verschillende 
docenten op andere manieren les, maar aan de andere kant blijft een āsana toch een 
āsana, onafhankelijk vanuit welke stroming of gedachtegoed deze wordt aangereikt. Of 
toch niet?  

 
Foto 1: Beeld van Varanasi na zonsondergang 

In deze scriptie hoop ik meer duidelijkheid te krijgen op de vraag in hoeverre het doel 
van hatha yoga beïnvloed kan worden door het gedachtegoed van waaruit zij wordt 
aangereikt. Hierbij zal ik mij beperken tot het gedachtegoed van de Tantra en de 
Vedānta. Voor deze scriptie wil ik met behulp van literatuuronderzoek dieper ingaan op 
de filosofische achtergronden van de beide wijsgerige stromingen. Als leidraad zal één 
van de belangrijkste peilers van de hatha yoga, de interactie tussen lichaam en 
bewustzijn, nader worden onderzocht en toegelicht vanuit de invalshoeken van de beide 
filosofieën. In de scriptie is bewust gekozen voor de term bewustzijn en niet voor de 
term geest. Deze laatste term wordt in het Westen vaak geassocieerd met de ratio, een 
kwaliteit die vanuit Oosters perspectief nog een stoffelijk karakter heeft en daardoor niet 
verward kan worden met het pure bewustzijn die de ratio transcendeert en overstijgt.  

Om tot een beter begrip te komen van de Tantra en de Vedānta zal in het hoofdstuk 1 
dieper worden ingegaan op de achtergrond en geschiedenis van beide filosofieën. 
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Hoofdstuk 2 behandelt de ontstaanswijze van het universum oftewel het metafysische 
concept. Nadat er een duidelijker beeld is geschetst van de macrokosmos zal hoofdstuk 
3 worden toegespitst op de microkosmos waarbij de relatie tussen lichaam en 
bewustzijn nader wordt onderzocht. Tenslotte zal in hoofdstuk 4 worden teruggekomen 
op de vraag van de scriptie en zullen de belangrijkste conclusies hieromtrent nog eens 
kort worden aangekaart.  
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1 Achtergronden en geschiedenis 

1.1 Vedānta 
Vedānta komt van de samenvoeging veda en anta. Veda betekent wijsheid en kennis en 
is een directe verwijzing naar de Vedische teksten en de bijbehorende Upanishads. Anta 
betekent einde maar ook opeenstapeling of voorbijgaand. Feitelijk gezien betekent 
Vedānta dus het einde of de afsluiting van de Veda’s en verwijst daarmee naar de 
laatste Vedische literatuur, namelijk de Upanishads. Een andere, meer esoterische 
interpretatie van het woord Vedānta is datgene wat de kennis of de Vedische literatuur 
transcendeert of overstijgt hetgeen impliceert dat er een kennis is die nog voorbij de 
Veda’s gaat.  
Het ontstaan van de Vedānta wordt gedateerd rond 200 v.C., wanneer voor het eerst de 
brahma sūtra’s worden opgesteld. Met behulp van deze teksten werd getracht het 
vedantische gedachtegoed te systematiseren. Met het ontstaan van de Vedānta werd 
het einde van het Vedische tijdperk ingeluid. De rituelen en offers die werden uitgevoerd 
door de brahmanen hadden steeds meer hun impact verloren en werden ervaren als 
leeg en hol. Bovendien was er een groeiende onmin over de machtspositie die de 
brahmanen zich hadden weten toe te eigenen doordat zij de enigen waren die toegang 
hadden tot de Vedische teksten en daarmee tot het verbinden van de mensen met het 
goddelijke. De Vedānta brak grotendeels met het ritualistische karakter van de Veda’s en 
herinterpreteerde de Veda’s met behulp van de Upanishads in zuiver filosofische termen. 
Daarnaast is het ontstaan van de Vedānta mede een reactie op de groeiende populariteit 
van het Boeddhisme en het Tantrisme.  

Vedānta wordt tegenwoordig gezien als één van de belangrijkste wijsgerige stromingen 
uit India en wordt beschouwd als grondlegger voor het huidige Hindoeïsme. Het 
gedachtegoed van de Vedānta is voor een groot gedeelte afkomstig uit de Upanishads. 
Hoewel de Upanishads de grondessentie van alle Veda’s zouden weergeven, zijn de 
wortels van (met name) de eerste Upanishads te herleiden tot de Pre-Vedische 
beschaving. In deze beschaving zou een zeer kleine stroming asceten, de zogenaamde 
sramana’s, zich bezig hebben gehouden met typische yoga aspecten zoals ascese, 
meditatie, geweldloosheid, adembeheersing en specifieke lichaamshoudingen.2 De 
typisch religieuze ritualistische componenten van de Veda’s werden in de Upanishads 
vervangen door meer abstracte filosofische redeneringen die het gevolg waren van de 
meditatieve praktijken van de jñāna yoga. Vele Upanishads zijn geschreven in de vorm 
van dialogen tussen vorsten en yogi’s waaraan soms ook brahmanen deelnamen. Door 
middel van deze dialogen werd getracht inzicht te verschaffen in de kennis van de 
diepste realiteit. Hierbij is er in groeiende mate aandacht voor meditatie en andere 
yogapraktijken als voorbereiding op zelfverwerkelijking en het ontvankelijk worden voor 
de openbaringen die in de Upanishads zijn uiteengezet. Andere geschriften die een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vedantische 
gedachtegoed zijn zoals eerder al genoemd de brahma sūtra’s (gebaseerd op de 
Upanishads) en de Bhagavad Gita.  

 

                                                 
2 Worthington (1990), blz 34 e.v. “Aspecten van yoga - geschiedenis van een eeuwenoude filosofie” 
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Foto 2: Een blik vanuit de voet van de Himalaya op het lagergelegen dal 

De kern van de Vedānta ligt ontsloten in de mantra “Tat tvam asi” oftewel: dat zijt gij. 
Deze woorden refereren aan het Vedantische gedachtegoed dat er een eenheid zou 
bestaan tussen Ātman en Brahman. Brahman wordt hierbij beschouwd als een 
onpersoonlijke god en de absolute realiteit, Ātman is het ware zelf of de individuele ziel. 
De afgescheidenheid tussen beide zou slechts het gevolg zijn van onze eigen illusie 
(Māyā).  
Hoewel er binnen de Vedānta in de loop van de geschiedenis meerdere stromingen zijn 
ontstaan, zal deze scriptie zich met name toespitsen op het gedachtegoed van de 
Advaita Vedānta. Deze school heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld als één van 
de belangrijkste en meest invloedrijke scholen binnen de Vedānta. De Advaita Vedānta 
werd opgericht door de brahmaanse filosoof Shankara (686–719 n.C.) en wordt 
gekenmerkt door zijn niet dualistische (advaita: niet twee) filosofie. Deze filosofie zal in 
hoofdstuk 2 en 3 nader worden toegelicht. 
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1.2 Tantra  
“Voor de hedendaagse Indische massa betekent tantra iedere niet vedische leerstelling 
of cultus, hetgeen een aanwijzing is voor de onmin, gezien de fundamentele 
tegenstelling – tussen het arisch-vedisch-brahmaanse systeem en tantra.” 3 
Het woord Tantra heeft afhankelijk van het zinsverband veel verschillende betekenissen. 
In één van de betekenissen is Tantra een samenvoeging van de wortel tan (rekken, 
uitrekken) en het achtervoegsel tra (middel of werktuig). De Tantra wordt in deze 
context beschouwd als een middel tot verruiming van het bewustzijn. Tantra wordt ook 
vaak in verband gebracht met weefsel. Hierbij wordt het hele heelal gezien als een 
levend weefsel waarin alles met elkaar verbonden is en alles invloed heeft op alles.  
De Tantra is in tegenstelling tot de Vedānta een meer matriarchaal stelsel: de vrouw 
heeft een duidelijke prominente plaats en cultus binnen het filosofische gedachtegoed 
van het Tantrisme. In het tantrische gedachtegoed wordt gesteld dat de grondslag van 
ons wezen emotioneel is van aard en bovendien vrouwelijk. Dit is een van de 
aanwijzingen waardoor wordt verondersteld dat de Tantra haar oorsprong vindt in het 
pre-Vedische tijdperk bij de oorspronkelijke bewoners van India (Dravidiërs) wier religie 
voor een groot gedeelte gebaseerd was op vruchtbaarheidsriten. Daarnaast heeft het 
Tantrisme net als de Vedānta waarschijnlijk ook wortels in het sramanisme.  

 

Foto 3: Shiva als kosmische danser Nataraja 

                                                 
3 Lysebeth (1991), blz 15 “Tantra - een andere visie op leven en seks” 
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Ondanks haar vroege wortels, wordt het Tantrisme pas in de vierde tot vijfde eeuw na 
Christus een verschijnsel. Feitelijk wordt het Tantrisme niet beschouwd als een nieuwe 
godsdienst, maar eerder een nieuwe ontwikkeling in elk van de belangrijkste Indische 
religies (Boeddhisme, Jaïnisme en Hindoeïsme).4 Vanwege haar raakvlakken met de 
Atharva Veda en haar ritualistische karakter wordt de Tantra ook wel eens de ‘vijfde 
Veda’ genoemd. Niettemin wordt het Tantrisme gezien als een nieuwe wijsgerige 
stroming. Hoewel het huidige Hindoeïsme voornamelijk is gebaseerd op de Vedānta, 
vindt men ook tantrische sporen terug in dit geloof. Een belangrijk voorbeeld hiervan is 
de verering van de persoonlijke god door middel van pūjā. Naast sporen van onderlinge 
beïnvloeding zet het Tantrisme zich echter duidelijk af tegen het kastenstelsel en 
discriminatie op basis van geslacht.  
De kracht van het Tantrisme berust volgens de teksten zelf op het feit dat ze speciaal 
zijn geopenbaard of zijn opgesteld ten gunste van de spirituele zoekers die gevangen 
zijn in het huidige tijdperk van de Kali yuga. Dit is volgens het Hindoeïstische 
wereldbeeld het laatste en meest donkere tijdperk van de vier tijdperken waarin in een 
cyclisch patroon de wereld gaandeweg steeds verder in verval raakt door de 
achteruitgang van dharma. 5 Volgens de tantrische visie zouden de Veda’s en de 
Upanishads zijn opgesteld in een ander tijdperk waarin de spiritualiteit en de moraal van 
de mensen nog veel groter aanzien genoot. Om deze reden zouden de geschriften 
onvoldoende uitwerking hebben op de mensen die leven in het huidige tijdperk: “The 
Vedic practices are powerless as a snake lacking poison fangs or like a corpse, though in 
the beginning, in the Satya yuga, they were bearing fruit.” 6   

In veel opzichten zijn de tantrische methodes gelijk aan de niet-tantrische methodes. 
Vanwege het tijdperk waarin we leven zijn zij echter wel radicaler van aard en in 
sommige opzichten meer integraal verweven met de hedendaagse mens. In 
tegenstelling tot de Veda’s en de Upanishads kan bijna alles worden aangewend om de 
spirituele zoeker op weg te helpen op zijn of haar spirituele pad. Bekende voorbeelden 
van meer radicale methodes zijn de consumptie van vlees en alcohol en geritualiseerde 
seks (maithunā) met een ander persoon dan de partner. Daarnaast wordt in het 
Tantrisme meer waarde gehecht aan praktische spirituele ervaring boven het 
intellectuele leren van de brahmanen. Het tantrische pad berust daarbij op twee 
belangrijke peilers: verering (door middel van tantrische goden, mantra’s, magische 
spreuken, yantra’s etc) en meditatie.  

                                                 
4 Eliade (1980), blz 136 “Yoga - scholen, technieken en verschijningsvormen in hindoeïsme, boeddhisme en Tantrisme” 
5 Het concept van de vier tijdperken stamt uit de Purāna literatuur. Het eerste tijdperk wordt de Satya (of Krita) yuga 
genoemd en is het gouden tijdperk. Alle mensen leven in vrede en genieten met volle teugen van het leven. Zij leven als 
waren zij goden op aarde. Er zijn in deze tijd geen zorgen en alles op aarde is in overmaat aanwezig. In het tweede 
tijdperk, de Tretā yuga , wordt de vrede verstoord. De mensen beginnen gevoelens van passie, hebzucht haat en woede 
te ervaren. Als vervanging voor de vreedzame meditaties van de Satya yuga, worden in Tretā yuga offers gebracht aan 
de goden. Wanneer de mensen de aarde gaan plunderen en de situatie dreigt te escaleren schept Brāhma, de schepper 
van het heelal, de strijderskaste om orde op zaken te stellen. In het derde tijdperk, Dvāpara yuga, worden de Veda’s aan 
de mensen geopenbaard om ze moraliteit bij te brengen. Door ziekte en hongersnood krijgen de mensen te maken met 
lijden en gaan zij actief op zoek naar manieren om dit lijden op te heffen. In dit tijdperk vindt ook het Mahābhārata epos 
plaats. Wanneer Krishna uiteindelijk komt te overlijden, eindigt ook het tijdperk van de Tretā yuga. Het vierde tijdperk, de 
Kali yuga, is de tijd waar wij nu in leven. Deze tijd wordt gekenmerkt door totale verval van moraliteit. De mensen 
verkeren in volledige duisternis en zijn verblind door illusie. Aan het einde van dit donkere tijdperk wordt de huidige 
kosmos vernietigd en breekt er een nieuwe tijdcyclus aan waarin een nieuwe kosmos wordt geschapen en de dharma 
weer wordt hersteld. (Callewaert (2004), blz 63 e.v. “India – Betoverende verscheidenheid”) 
6 Fuerstein (1998), blz 13 “ Tantra - The Path of Ecstasy”  
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Het tantrische gedachtegoed kan als volgt worden samengevat: “Zij spitst zich toe op 
het unieke van de mens als levend schepsel, zonder zich in een theoretisch keurslijf te 
laten persen… De Sadhaka [tantrist] is erop uit het leven te doorgronden. Hij omhelst 
Māyā (de illusie van afgescheidenheid; de begoocheling der zinnen) en verwerpt haar 
niet… Tantra verdrijft de illusie van afgescheidenheid” 7 
 

                                                 
7 Worthington (1990), blz 34 155 “Aspecten van yoga - geschiedenis van een eeuwenoude filosofie” 
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2 Het metafysische concept 
“Eerst was er alleen één Zijn, Eén zonder tweede. 
Het ene dacht: Moge ik het vele zijn, moge ik voortbrengen” 8  

2.1 Algemene visie (Sāmkhya) 9, 10 
Zowel de Vedānta als de Tantra zijn in hun gedachtegoed beïnvloed door de Sāmkhya 
filosofie. Deze laatstgenoemde filosofie zou, evenals de Tantra en de Vedānta, pre-
Vedische wortels hebben en zijn ontstaan vanuit het sramanisme. Het gedachtegoed van 
de Sāmkhya filosofie is nauw verbonden met de filosofie van de yoga. Beide worden 
dikwijls gezien als één complementaire filosofie waarbij de theorie uiteengezet wordt 
met behulp van de Sāmkhya en de yoga de praktijk beslaat.  
Eén van de aspecten waarbij de invloed van de Sāmkhya filosofie zichtbaar wordt in 
zowel de Tantra als de Vedānta is de theorie met betrekking tot de schepping van het 
universum. Vanuit deze theorie wordt de evolutie van de kosmos geschouwd als het 
resultaat van de interactie tussen twee primaire basisprincipes namelijk purusha 
(bewustzijn) en prakriti (materie). Als een resultaat van deze interactie evolueert de 
kosmos vanuit het kosmische bewustzijn steeds verder omlaag tot in de dichtste vorm 
van materie. Purusha wordt hierbij gezien als het pure bewustzijn en is in zijn aard 
volledig passief. Prakriti daarentegen is de ongemanifesteerde natuur en wordt daarmee 
beschouwd als zijnde de zetel van alle activiteit.  

 
Figuur 1: Schematische weergave van het metafysische Sāmkhya concept 
In zijn originele staat is prakriti helemaal in balans: de drie strengen of guna’s (sattva, 
tamas en rajas) van waaruit de hele natuur uiteindelijk is opgebouwd en zich heeft 
                                                 
8 Vledder (2006), blz 127 Upanishaden - Het mysterie van het Zelf 
9 Deutch & Dalvi (2004), blz 110 e.v. “The Essential Vedānta - a New Source Book of Advaita Vedānta” 
10 Eliade (1980), blz 7 e.v. Yoga - scholen, technieken en verschijningsvormen in hindoeïsme, boeddhisme en Tantrisme” 
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gemanifesteerd zijn in deze fase nog perfect met elkaar in evenwicht. Deze balans wordt 
echter opgeheven door de nabijheid van purusha. Het wordt gezegd dat de onbalans die 
hieruit ontstaat het hele universum uiteindelijk in beweging heeft gezet. De reden voor 
deze evolutie zou ten gunste zijn van purusha en zou uiteindelijk weer moeten leiden tot 
een staat van puur bewustzijn.  
De eerste uiteenzetting van prakriti wordt ook wel mahat of buddhi genoemd en verwijst 
naar de intuïtieve intelligentie of het kosmische bewustzijn. Vanuit dit principe ontspringt 
ahamkāra, letterlijk vertaald: de maker van “ik ben”. Ahamkāra wordt verbonden met 
het egobewustzijn en is daarmee de grondlegger van alle illusie. 
Onder de invloed van sattva wordt vervolgens het denkvermogen (manas) tot stand 
gebracht gevolgd door de vijf zintuigen (de jñānendryas). Wanneer rajas overheerst 
worden de vijf werkorganen gevormd (de karmendriyas). Door overheersing van tamas  
worden tenslotte de vijf subtiele elementen gevormd (de tanmātras oftewel de essentie 
van geluid, tastzin, kleur, smaak en geur) gevolgd door de vijf grove elementen (de 
bhūtas: aarde, water, vuur, lucht en ether).  
De interactie tussen prakriti en purusha heeft een oneindige hoeveelheid individuele 
zelven tot gevolg die allemaal verwikkeld zijn geraakt in prakriti. Het doel van de 
Sāmkhya filosofie is om purusha weer in haar natuurlijk staat te laten herstellen zodat 
het individuele zelf weer kan opgaan in haar alwetendheid en gelukzaligheid.  

2.2 Vedantische visie 
Hoewel de Vedānta het Sāmkhya systeem met betrekking tot de evolutie van de kosmos 
heeft geïntegreerd in haar gedachtegoed, zijn er enkele belangrijke aspecten waarop de 
Vedānta afwijkt in haar visie ten opzichte van de oorspronkelijke theorie. In de eerste 
plaats wordt vanuit de Vedānta beredeneerd dat het goddelijke principe van Ātman-
Brahman nog uitstijgt boven het purusha-prakriti principe. De Vedānta is hiermee een 
duidelijk meer theïstische en non-dualistische stroming in tegenstelling tot de Sāmkhya 
filosofie, die in aard meer naturalistisch en dualistisch is. Wanneer dus een individuele 
ziel binnen de vedantische context wordt bevrijd, wordt zij weer één met Brahman. 
Omdat er binnen de Sāmkhya filosofie geen goddelijk beginsel is, heeft elk individu een 
eigen purusha die op geen enkele manier in verbinding staat met de purusha’s van 
andere individuen. Bevrijding van de individuele ziel lijdt dus uiteindelijk tot de 
verwerkelijking van ontelbaar veel individuele purusha’s. 
Evenzo wordt vanuit de Vedānta beredeneerd dat de evolutie en daarmee de 
complexiteit van de wereld nooit een gevolg kan zijn van de natuur, die in haar aard als 
niet intelligent en onbewust wordt beschouwd. De aanzet tot evolutie zou, vanuit het 
vedantische oogpunt, uitsluitend tot stand kunnen komen onder de leiding van een 
onderliggend principe dat intelligent en bewust is. 
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2.3 Tantrische visie 
Volgens één van de prominente tantrische scholen, de zogenaamde Kashmir 
Pratyabhijnā, zou het universum bestaan uit 36 principes.11 Hiermee wijkt ook de 
tantrische visie af van de oorspronkelijke Sāmkhya filosofie die 24 principes beschrijft. 
Deze twaalf additionele principes zouden nog voorafgaan aan het purusha-prakriti 
principe en zijn toegevoegd op basis van de ervaring van de tantrische meesters in de 
meest subtiele staten van meditatie. 
Vanuit het tantrische oogpunt zou het hele universum zijn geëvolueerd uit de ultieme 
realiteit die Parama-Shiva wordt genoemd. In andere tantrische teksten wordt niettemin 
ook wel eens de naam Brahman aangehaald wanneer men spreekt over het Absolute. 
Hiermee is ook de Tantra duidelijk een meer theïstische stroming ten opzichte van de 
Sāmkhya. Vanuit de ultieme realiteit zouden in afdalende volgorde de vijf universele 
principes zijn ontstaan. Als eerste twee principes wordt de bipolaire realiteit genoemd 
bestaande uit Shiva en Shakti. Shiva is hierbij het mannelijke aspect en 
vertegenwoordigt het bewustzijn, Shakti het vrouwelijke aspect oftewel bewustzijn in de 
vorm van kracht of energie. Shiva en Shakti zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. 
Hun evenwaardigheid en onderlinge afhankelijkheid komt tot volle uitdrukking in een 
bekende tantrische uitspraak: “Shiva is zonder Shakti een lijk”. 12 
Vanuit het bipolaire Shiva–Shakti principe wordt het bewustzijn onder invloed van Shakti 
gepolariseerd in een ik (aham) en een het (idam) oftewel in object en subject. Op dit 
bewustzijnsniveau zijn subject en object nog niet van elkaar gescheiden. Dit proces zet 
zich pas in gedurende de laatste drie stadia van de universele principes (respectievelijk 
Sadākhyā, Īshvara en Sad-Vidyā) waarbij object en subject duidelijk onderscheidbaar 
worden binnen het bewustzijnsveld. Dit proces zet zich verder voort onder de invloed 
van Māyā, letterlijk vertaald: zij die meet. Onder invloed van Māyā wordt het Ene 
verdeeld in subject en object. Māyā behoort daarmee tot de zogenaamde beperkende 
principes. De andere beperkende principes die met Māyā zijn verbonden zijn Kalā (deel), 
Vidyā (kennis), Rāga (hechting), Kāla (tijd) en Nityati (noodzaak). Onder invloed van 
deze vijf principes, de zogenaamde Kancuka’s, wordt het grenzeloze Ene, afgebakend en 
gelimiteerd; de ongelimiteerde scheppingskracht wordt beperkt onder invloed van Kalā, 
de alwetendheid versluierd onder invloed van Vidyā, de ervaring van volledigheid 
verstoord door Rāga, de oneindigheid gereduceerd tot een tijdelijk bestaan afgebakend 
door verleden, heden en toekomst onder invloed van Kāla en tenslotte wordt de 
alomtegenwoordigheid versluierd als gevolg van Nityati. Als gevolg van deze processen 
wordt Parama-Shiva dus uiteindelijk gesplitst in purusha, het bewuste subject of Zelf en 
prakriti, de belichaamde realiteit of natuur. 

                                                 
11 Fuerstein (1998), blz 62 e.v. “ Tantra - The Path of Ecstasy”  
12 Plenckers (2002), blz 27 “Yogavidya Chakravidya”  
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2.4 Fundamentele verschillen 

2.4.1 Het Māyā concept 
Het toekennen van een vrouwelijke, transcendente kracht aan de ultieme realiteit is een 
uniek aspect van Tantra. Zij behoort daarmee niet tot de strikt non-dualistische 
filosofieën, zoals de Vedānta, die er van uitgaan dat de tweedeling in het universum 
feitelijk berust op een illusie en afkomstig is van één enkele realiteit die vele namen kent 
zoals het pure bewustzijn, god, de ultieme realiteit etc. Hoewel Tantra ook het bestaan 
van één enkele realiteit erkent die het hele universum zou doordringen en zou hebben 
geschapen, stelt zij dat deze realiteit in aard bipolair is. Het is door Shakti, de actieve 
goddelijke component van de ultieme werkelijkheid, dat de wereld uiteindelijk tot 
ontstaan is gebracht.  

 
Foto 4: De wereld als illusie van Brahman of goddelijke manifestatie van Shiva? 

In de Advaita Vedānta wordt gesteld dat Māyā het universum heeft gebaard. Hierbij is 
Māyā niet een aspect van de ultieme werkelijkheid zoals in de Tantra: zij staat er feitelijk 
buiten. In de Vedānta wordt Māyā beschouwd als illusionaire kracht van Brahman die de 
wereld uiteindelijk tot ontstaan brengt. Wat we aanschouwen als de wereld, zou in feite 
niet meer zijn dan een gevolg van een foutieve (“versluierde”) waarneming. Omdat 
Māyā volgens de Vedānta de wereld uiteindelijk heeft geschapen, wordt daarmee ook de 
wereld in zijn hoedanigheid gezien als illusionair en wordt deze vernietigd op het 
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moment dat we Brahman hebben verwerkelijkt: “Het universum is onwerkelijk en ons 
eigen ik is onwerkelijk omdat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn.”13 
Vanwege de onwerkelijke aard van het universum en het eigen ik, moeten we ernaar 
streven om de dualiteit en de drie guna’s te ontstijgen om ons weer te kunnen 
herenigen met het Absolute (Brahman). “Het ik is een grote gifslang en de drie guna’s 
zijn haar koppen. Zij heeft zich opgerold rondom de schat, de gelukzaligheid van 
Brahman. Hak haar drie koppen af met het zwaard van de spirituele kennis en verover 
de schat.” 13 Voor tantristen is de wereld een glorieuze manifestatie van Shiva en wordt 
zij wel degelijk beschouwd als werkelijk. Want, zo wordt beredeneerd, hoe kan zij niet 
werkelijk zijn als zij is voortgekomen uit het Ene? Het streven van de tantrist is dan ook 
niet zozeer om de dualiteit te verwerpen als wel om haar aan te wenden om de wereld 
te doorgronden. Het belangrijkste middel tot zelfverwerkelijking is het verzoenen van de 
fundamentele tegenstellingen (subject/object) en zo de oereenheid op kosmische schaal 
te herstellen. 

2.4.2 Waardering van de guna’s 

Een ander belangrijk verschil tussen de Tantra en de Vedānta is de waardering van de 
drie guna’s. Vanuit het vedantische oogpunt is de meest zuivere staat van sattva het 
middel om de mensheid te verlossen van Māyā. Naarmate de leerling meer toegewijd is 
aan zijn of haar spirituele pad, des te beter is hij of zij in staat de uitwerking van de 
guna’s te ontstijgen. De uitwerking van de guna’s wordt hierbij stap voor stap 
“opgeheven” beginnend bij tamas, gevolgd door rajas en sattva in haar gemengde staat. 
Wanneer tenslotte alleen nog sattva is overgebleven in haar meest zuivere staat, dan 
wordt zij een middel van de leerling om tot zelfverwerkelijking te komen. De leerling 
dient hierbij vooral gelijkmoedigheid na te streven. In tegenstelling tot de Vedānta, 
wordt in de Tantra niet vanzelfsprekend het sattvische aspect geprefereerd boven de 
andere twee guna’s. In de Tantra speelt het spirituele karakter van de leerling een 
doorslaggevende rol in de keuze van het spirituele pad. Op basis van de guna’s zijn er 
drie typen karakters te onderscheiden die alle drie een andere vorm van riten, 
beoefening en verering vereisen: een persoon met een overwegend tamasisch karakter 
wordt aangeduid als Pashu (stompzinnige), een persoon met een overwegend rajasisch 
karakter wordt aangeduid met Vira (held) en tenslotte wordt een persoon met een 
overwegend sattvisch karakter aangeduid met Divya (vrome). Vanwege het actieve en 
emotionele karakter van de tantrische vorm van contemplatie, sadhana genoemd, wordt 
niet de Divya gezien als ideaalbeeld maar juist de Vira. In plaats van gelijkmoedigheid 
wordt van de leerling verwacht dat deze zich helemaal laat onderdompelen in zijn 
emoties. Het uitspreken van deze voorkeur is een typisch tantrisch element en 
onderscheidt zich daarmee duidelijk van de Vedānta en het algemene Indische 
gedachtegoed. Verder verwerpt de Tantra ook niet de zinnen en het zingenot zoals de 
Vedānta dat wel stellig doet: “Het tantrische uitgangspunt is dat yoga (discipline) en 
bhoga (genieting) identiek kunnen en moeten zijn, maar dat er een Vira (held) aan te 
pas moet komen om de confrontatie met beide aan te gaan en ze te verzoenen.”13 Deze 
interpretatie van de drie guna’s is een ander voorbeeld dat de zienswijze van de Tantra 
berust op eeuwenoude wijsheden die uiteindelijk op een andere, meer eigentijdse 
zienswijze opnieuw worden gepresenteerd.  

                                                 
13 Worthington (1990), respectievelijk blz 163 (2x) en blz 155 “Aspecten van yoga - geschiedenis van een eeuwenoude 
filosofie” 
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3 Relatie lichaam en bewustzijn  
In veel Indische filosofische teksten zijn er voorbeelden te vinden die betrekking hebben 
op de verborgen samenhang tussen de microkosmos (lichaam - bewustzijn) en de 
macrokosmos (universum - ultieme realiteit). De microkosmos zou hierbij worden 
voorgesteld als zijnde een weerspiegeling van de macrokosmos. Een veelgebruikt citaat 
uit de Visvara-Tantra luidt bijvoorbeeld: “Wat hier is, is elders. Wat hier niet is, is 
nergens.” 14 In de Upanishads wordt de essentie van de Vedāntafilosofie weergegeven 
in de woorden “Tat tvam asi” oftewel “Dat zijt gij”. Deze woorden verwijzen naar de 
onlosmakelijke verbondenheid en feitelijke eenheid van de individuele ziel (Ātman) en de 
ultieme realiteit (Brahman). Een ander voorbeeld uit de Upanishads is te vinden in de 
Aitareya-Upanishad waarin wordt beschreven hoe de goddelijke wezens indalen in de 
mens en allen hun specifieke plaats innemen: “Vuur werd spraak en nam zijn plaats in in 
de mond; Lucht werd reuk en nam zijn plaats in in de neus; de Zon werd het zien en 
nam zijn plaats in in de ogen; Geluid werd het horen en nam zijn plaats in in de oren; 
planten en kruiden en bomen werden haar en namen hun plaats in op de huid; de Maan 
werd het denkvermogen en nam zijn plaats in in het hart; de God van de Dood werd de 
neerwaarts gerichte krachten en nam zijn plaats in in de navel; de God van de 
levengevende wateren werd zaad en nam zijn plaats in in de organen van de 
scheppende krachten.” 15 

In het licht van de ontstaanswijze van de (macro)kosmos, zoals deze in het vorige 
hoofdstuk is uiteengezet, wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de microkosmos. 
Binnen deze microkosmos wordt zowel vanuit het tantrische als het vedantische 
gedachtegoed beschouwd hoe lichaam en bewustzijn met elkaar zijn verbonden.  

3.1 Algemeen 
Zoals al eerder is opgemerkt putten de Vedānta en de Tantra voor een deel hun kennis 
uit gemeenschappelijke bronnen. Eén van deze bronnen is de Upanishads. Het is 
daarom niet verassend dat de theorie met betrekking tot de subtiele energielichamen, 
waarvan voor het eerst vermelding wordt gedaan in de Taittiriya-Upanishad, ook 
uiteindelijk blijkt te zijn opgenomen in het gedachtegoed van beide filosofieën. Volgens 
deze theorie zou de mens zijn opgebouwd uit vijf verschillende energielichamen of 
kosha’s. Deze kosha’s omvatten het hele individuele spectrum wat door het menselijk 
wezen beslagen wordt: van de fysieke manifestatie tot aan diens ziel (Ātman). De 
kosha’s omkleden de individuele ziel als de schillen van een ui, waarbij de meest grove 
manifestatie, het fysieke lichaam, de buitenste schil vormt. Achtereenvolgens zijn de 
volgende kosha’s te onderscheiden van grof naar meest subtiele staat: 

1. Anna maya kosha of het voedsellichaam (fysieke lichaam) 
2. Prāna maya kosha of het ademlichaam 
3. Mano maya kosha of het lager denklichaam; dit lichaam is verbonden met het 

verwerken van de zintuiglijke waarnemingen 
4. Vijnāna maya kosha of hoger denklichaam; dit lichaam is verbonden met 

intelligentie oftewel het onderscheidingsvermogen wat waar en niet waar is.  
5. Ānanda maya kosha of zaligheidslichaam 

                                                 
14 Lysebeth (1991), blz 20 “Tantra - een andere visie op leven en seks” 
15 Vledder (2006), blz 66 Upanishaden - Het mysterie van het Zelf 
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3.2 Vedantische visie 

3.2.1 Interpretatie kosha’s  
Volgens vedantisten is de Ātman opgesloten en verborgen door de vijf kosha’s die als 
gevolg van Māyā zijn voortgebracht. De Ātman wordt daarmee beschouwd als de 
geïndividualiseerde ziel van Brahman (Jiva) omhuld door de vijf energielichamen. In de 
tijd dat de Taittiriya-Upanishad is opgesteld werd het subtielste energielichaam, Ānanda 
maya kosha, nog beschouwd als zijnde Ātman zelf. In de Vedānta wordt echter alleen 
nog gepraat over een weerspiegeling van de Ātman. De Ānanda maya kosha kan niet de 
Ātman zelf vertegenwoordigen, zo wordt beredeneerd, omdat het nog steeds een ik-
besef heeft. In de Vedānta wordt keer op keer de Ātman-Brahman doctrine herhaald: 
“De Ātman is Brahman. Zij is binnen en buiten, voor en achter. Zij is noord en zuid, oost 
en west. Dit hele bestaan is werkelijk zuiver bewustzijn en het ware Zelf is de 
Allerhoogste, Brahman.” 16 Wanneer de ziel wordt omhuld door de vijf kosha’s vergeet 
het zijn ware aard (Brahman) en raakt het verstrikt in de cyclus van dood en 
wedergeboorte.  

3.2.2 Het vedantische pad  
Om het proces van dood en wedergeboorte en daarmee de wetten van karma te 
doorbreken heeft de vedantist onthechting en onderscheidingsvermogen nodig. De 
illusionaire wereld en al haar uitvloeisels kan ontstegen worden door het onthechten van 
alles wat innerlijk en uitwendig wordt waargenomen. Hierbij wordt afstand gedaan van 
lichaam, zintuigen, het ik, de geest en het verstand. Door middel van het 
onderscheidingsvermogen leert de vedantist gaandeweg zien wat werkelijk is 
(Brahman/Ātman) en wat als gevolg van Māyā is geschapen. Wanneer de vedantist de 
staat van Samadhi heeft bereikt lossen de vijf energielichamen en het ik-besef op en 
wordt de Ātman in zijn zuivere staat ervaren. Men wordt bevrijd van alle begeerten en 
vroeger opgedane karma. In deze staat wordt de uiteindelijke natuur van Brahman 
geopenbaard. 

  
Foto 5: Symbolische voorstelling van de energielichamen 

 

                                                 
16 Worthington (1990), blz 165 “Aspecten van yoga - geschiedenis van een eeuwenoude filosofie” 
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3.3 Tantrische visie 

3.3.1 Interpretatie kosha’s  
In de Mahanirvana-Tantra 17 worden de vijf kosha’s voorgesteld als zijnde gewaden van 
de heer (Brahman). De kosha’s worden hierbij uitgelegd als stadia van bewustzijn van 
Brahman. Achtereenvolgens wordt Brahman zelfbewust in het fysieke lichaam (Anna 
maya kosha). In het vitale lichaam (Prāna maya kosha) voelt hij zich levend, hongerig of 
dorstig. Met behulp van de twee mentale lichamen (Mano maya kosha en Vijnāna maya 
kosha) is hij in staat te denken en te begrijpen. En tenslotte verblijft hij in gelukzaligheid 
wanneer hij het zaligheidlichaam (Ānanda maya kosha) betreedt. Hoewel Brahman 
allesdoordringend is, wordt hij beperkt door deze subtiele energielichamen. Deze 
energielichamen worden daarmee echter niet afgedaan als onwerkelijk. Eerder worden 
zij voorgesteld als vormen van bewustzijn die in meerdere of mindere mate worden 
versluierd door Shakti in haar vorm als Māyā.  

3.3.2 Chakraleer  

De leer van de vijf kosha’s is slechts één voorbeeld van de vele theorieën die binnen het 
Tantrisme zijn opgenomen of zijn ontstaan die betrekking hebben op de verschillende 
subtiele bewustzijnstoestanden van de menselijke geest. Zij zijn ondermeer het gevolg 
van de praktische aard van het Tantrisme waarin contemplatie en persoonlijke ervaring 
de boventoon voeren. Via allerlei technieken wordt het bewustzijn van de tantrist steeds 
verder verfijnd en worden subtielere (nieuwe) bewustzijnstoestanden ervaren. Tantra 
maakt daarbij gebruik van het lichaam om de subtielere staten van bewustzijn te 
kunnen ervaren. Hierbij ligt de nadruk meer op het subtiele lichaam dat, zo wordt 
beredeneerd, een energetische afdruk is van het fysieke lichaam en daardoor beter 
benaderbaar is voor de geest en het sturen van het bewustzijn.  

Het voert te ver om alle verschillende theorieën met betrekking tot de interactie tussen 
lichaam en bewustzijn te verhandelen. In het kader van deze scriptie zal alleen de 
belangrijkste filosofie omtrent het subtiele lichaam, namelijk de chakraleer, nog kort 
worden aangekaart. Hoewel de chakrafilosofie buiten het Tantrisme om is ontstaan, is 
zij toch een belangrijke peiler geworden binnen deze wijsgerige stroming. Binnen de 
chakraleer zijn er diverse verwijzingen waaruit blijkt dat de interactie tussen lichaam en 
bewustzijn wordt gezien als een afspiegeling van interacties uit de kosmos. Zo zijn de 
kwaliteiten van de vijf bhūtas (aarde, water, vuur, lucht en ether) terug te vinden in de 
vijf lager gelegen chakra’s van de wervelkolom. Verder worden de maan- en de 
zonnekwaliteit in het lichaam verbonden met respectievelijk de nādī’s ida en pingala. 
Deze twee nādī’s lopen langs de centrale nādī (sushumnā) in de wervelkolom en worden 
in verband gebracht met het respectievelijk naar binnen of naar buiten gericht zijn van 
het bewustzijn.  

Ook het Shiva-Shakti aspect heeft in de tantrische chakraleer een prominente plaats. 
Shakti wordt hierbij voorgesteld als Kundalinī, een slang die opgerold rondom de Shiva 
lingam rust in het eerste chakra. Zij is een bron van oneindige potentiële energie die tot 
rust is gekomen na de kosmische evolutie die door haarzelf in gang is gezet. In het 
eerste chakra wacht zij tot zij weer tot ontwaken wordt gebracht. Dit proces kan worden 

                                                 
17 http://chestofbooks.com/new-age/spirituality/tantra/Mahanirvana-Tantra/The-Five-Sheaths-Koshas-Anna-Maya-Prana-
Maya-Mano-Maya.html  
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ingezet door het richten van het bewustzijn o.a. door middel van hatha yoga en 
contemplatie. Wanneer zij zich opricht beweegt zij zich door het centrale kanaal 
(sushumnā) waarbij zij de chakra’s één voor één doorloopt en in het zevende chakra, de 
verblijfplaats van Shiva, herenigt wordt met het pure bewustzijn. In deze hereniging 
worden de fundamentele tegenstellingen natuur versus bewustzijn opgeheven en 
worden de microkosmos en de macrokosmos met elkaar herenigt in het lichaam van de 
tantrist. Deze eenwording wordt laya genoemd en is het tegenovergestelde proces van 
de evolutie van de kosmos waarbij materie en bewustzijn van elkaar worden 
gescheiden.  

 
Foto 6: Shiva lingam met yoni; symbolische weergave van de interactie tussen Shiva en Shakti 
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3.4 Fundamentele verschillen 

3.4.1 Māyā versus Shakti 
In de vedantische literatuur kom je weinig verwijzingen tegen waarin de relatie tussen 
lichaam en bewustzijn een duidelijke plaats heeft gekregen. Zelfs wanneer het gaat om 
de subtiele energielichamen (kosha’s) is er nog niet echt sprake van een relatie. De 
Ātman, zo wordt gesteld, zit opgesloten en verborgen in de vijf kosha’s. Lichaam en 
bewustzijn blijven twee afzonderlijke aspecten. Hoewel zij wel met elkaar interacteren 
lijken zij zich nooit echt te vermengen en tot een synthese te komen. De natuur en alles 
wat met prakriti verbonden is blijft feitelijk een illusie en buiten Brahman om te zijn 
geschapen door Māyā. Het lichaam heeft daarmee in de filosofie van de Vedānta nooit 
een prominente plaats gekregen. Omdat het illusionair is moeten vedantisten zich vooral 
niet te veel met het lichaam identificeren. Wellicht is dit ook de reden waarom de 
chakra’s, waarvan wel vermelding wordt gemaakt in de Upanishads, geen prominente 
plaats hebben gekregen binnen de vedantische filosofie. Vedantisten mijden liever de 
chakraleer omdat deze uitgaat van een synthese tussen lichaam (prakriti) en bewustzijn 
(purusha) waarbij beide aspecten evenwaardig zijn. Het belangrijkste pad dat de 
vedantist bewandelt om het absolute Brahman te bereiken is het pad van de jñāna 
yoga, het pad van de kennis. Dit pad wordt grotendeels gekenmerkt als zijnde een 
filosofisch pad. Naast de jñāna yoga worden in mindere mate ook bhakti yoga (yoga van 
overgave) en raja yoga (yoga gebaseerd op het achtvoudige pad van Patañjali) 
genoemd.  

In tegenstelling tot de Vedānta zijn er in tantrische praktijken voorbeelden te over 
waarin de relatie tussen lichaam en bewustzijn wordt aangekaart. Zo wordt in de visie 
met betrekking tot de kosha’s het ultieme (Brahman) voorgesteld als zijnde het 
bewustzijn dat in meer of mindere mate wordt versluierd door lichaam en geest, 
aspecten van Shakti. Hierbij blijft het bewustzijn te allen tijde onveranderd. Het is de 
mate waarin ons lichaam en geest ontwikkeld zijn die bepaalt in hoeverre we toegang 
hebben tot de oneindige en allesdoordringende werkelijkheid van Brahman.18 Omdat 
lichaam en geest uitvloeisels zijn van Shakti, het goddelijke energetische principe van de 
absolute realiteit (Brahman), worden zij niettemin beschouwd als werkelijk. Het lichaam, 
zo wordt gesteld, is een tempel van het goddelijke. “For the ignorant person, this body 
is the source of endless suffering, but to the wise person, this body is the source infinite 
delight”19. Omdat lichaam en geest echter altijd onder invloed staan van veranderingen, 
zijn er een breed scala aan reinigingstechnieken bekend binnen het Tantrisme die zowel 
lichaam en geest moeten zuiveren als leren beheersen. Hierbij wordt voor het fysieke 
lichaam hatha yogaoefeningen gebruikt. De geest wordt gezuiverd door middel van 
meditatie en visualisatie oefeningen. Tenslotte vinden energetische zuiveringsoefeningen 
plaats, bijvoorbeeld door middel van prānāyāma, om de levenskracht (prāna) te leren 
beheersen. 

                                                 
18 Avalon (1974), blz 31 “The serpent power - the secrets of tantric and shaktic yoga”  
19 Fuerstein (1998), blz 57 “ Tantra - The Path of Ecstasy” 
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3.4.2 Hatha yoga 

Met het bovenstaande in acht genomen kan worden gesteld dat de Vedānta en de 
Tantra allebei een afwijkende visie hebben met betrekking tot het lichaam en het 
bewustzijn. Hoewel beide filosofieën strikt genomen streven naar het bereiken van 
Brahman, hebben zij duidelijk een ander pad en andere uitgangspunten om deze 
absolute staat te bereiken. De Vedānta heeft zich daarbij meer ontwikkeld tot een 
filosofisch systeem met een sterk intellectueel karakter. De Tantra, aan de andere kant, 
is vooral een filosofie waarbij de praktijk de boventoon voert. Vanwege het praktische 
karakter van de Tantra en gezien het feit dat de tantrist het lichaam beschouwt als 
zijnde goddelijk, is het logischer om de hatha yoga in verband te brengen met de 
Tantra. Het is dan ook niet opmerkelijk dat de hatha yoga juist onder de vleugels van de 
Tantra zich verder heeft kunnen ontwikkelen. Binnen het Tantrisme wordt onder andere 
het lichaam aangewend om het Shiva-Shakti aspect weer in zijn oorspronkelijke staat te 
herstellen. Het streven van de tantrist is om uiteindelijk het fysieke lichaam te laten 
transformeren tot een mystiek of goddelijk lichaam (divya deha) met magische 
krachten: “de beoefenaar van tantra blijft wel op deze aarde leven, maar behoort er niet 
langer toe, want hoewel hij deel blijft is hij ook het Al geworden. Zijn status verdraagt 
geen omschrijving, omdat hij zijn en niet-zijn is geworden.” 20  

 
Foto 7: Een yogi rustend op een bankje aan de oever van de Ganges in Varanasi 

                                                 
20 Eliade (1980), blz 139 “Yoga - scholen, technieken en verschijningsvormen in hindoeïsme, boeddhisme en tantrisme” 
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Binnen de Vedānta speelt de hatha yoga een duidelijk minder prominente rol. De sleutel 
tot bevrijding ligt volgens de vedantist uiteindelijk in de verwerving van metafysische 
kennis. Hierbij wordt voornamelijk beroep gedaan op de jñāna yoga. Hoewel de hatha 
yoga binnen de vedantische traditie nog wel is terug te vinden als onderdeel van de raja 
yoga, kan men zich afvragen in hoeverre zij hetzelfde doel dient als binnen de tantrische 
traditie. Het uiteindelijke streven van de vedantist is namelijk niet het bereiken van de 
status van godmens, zoals de tantrist dit nastreeft, eerder is zij gestoeld op het bereiken 
van vidha mukti (letterlijk: verlossing zonder het lichaam). Dit laatste begrip is een 
aanduiding van een staat van zijn waarbij een verlichte ziel zijn lichaam verlaat en 
daarmee wordt bevrijd uit de karmische cyclus van leven en dood. Vedantisten zouden 
hatha yoga dus eerder aangrijpen om het lichaam te zuiveren en meer ontvankelijk te 
maken voor de metafysische leer van de Vedānta. Daarnaast zou zij worden aangewend 
om de huidige instabiele natuur van de mens meer onder controle te brengen.  

Strikt genomen is de Vedānta geen geleidelijk bewustzijnsproces zoals de hatha yoga en 
de Tantra dit wel zijn. Omdat er alleen puur bewustzijn is, hoeft de leerling zich alleen 
maar te beseffen dat hij Ātman is en altijd al is geweest. De hatha yoga en de Tantra 
daarentegen omvatten beide een praktisch pad waarbij het bewustzijn van de leerling 
gaandeweg en geleidelijk groeit. Omdat de vedantist geen bewustzijn of 
werkelijkheidswaarde toekent aan het lichaam gaat er vaak een bepaalde minachting 
naar uit. Deze minachting zou onder andere tot uiting komen in de hoeveelheid Vedānta 
leraren die relatief vroeg zijn gestorven.21 De tantrische leraren daarentegen worden 
gekenmerkt door hun grote mate aan lichaamsbeheersing en hun controle over de 
levensenergie oftewel prāna. Doordat zij deze levensenergie volledig zouden kunnen 
beheersen, worden aan hen vaak magische krachten, de zogenaamde siddhi’s, 
toegekend.  

 

                                                 
21 Lysebeth (1991), blz 30 “Tantra - een andere visie op leven en seks” 
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4 Conclusie 
In deze scriptie is dieper in gegaan op de vraag in hoeverre het doel van hatha yoga 
beïnvloed kan worden door het gedachtegoed van waaruit zij wordt aangereikt. Hierbij is 
het onderwerp toegespitst op twee van de belangrijkste wijsgerige stromingen in India 
namelijk de Vedānta en de Tantra. Vanuit historisch oogpunt is gebleken dat beide 
stromingen wortels hebben in het pre-Vedische tijdperk. Daarnaast zijn beide scholen 
voor een groot gedeelte beïnvloed door de Veda’s en de Upanishads.  
Ondanks zekere overeenkomsten in achtergronden houden beide filosofieën er een 
geheel eigen visie op na. Het grootste verschil tussen beide non-dualistische systemen 
heeft betrekking op de perceptie van de werkelijkheid. Vanuit de tantrische invalshoek 
wordt er vanuit gegaan dat het Absolute of het pure bewustzijn, ook wel Brahman of 
Parama-Shiva genaamd,  is opgesplitst in een mannelijk aspect (Shiva) dat het 
bewustzijn vertegenwoordigt in zijn passieve vorm en in een vrouwelijk aspect oftewel 
bewustzijn in de vorm van kracht of energie (Shakti). De wereld en al haar schepsels 
zijn volgens tantristen een uitvloeisel van Shakti  en als gevolg daarvan goddelijk van 
aard. Binnen de Vedānta gelederen wordt het bewustzijn niet ervaren als een bipolaire 
entiteit. Er is slechts één Brahman. Al het andere wat we ervaren wordt beschouwd als 
zijnde illusie en een resultaat van Māyā, de illusionaire kracht van Brahman. Als een 
gevolg van deze zienswijze wordt ook de wereld en alles erin beschouwd als 
onwerkelijk.  
Met het bovenstaande in acht genomen is het niet verwonderlijk dat de beide 
filosofische scholen andere methodes hebben ontwikkeld die moeten leiden tot 
zelfverwerkelijking. De Vedānta heeft zich daarbij voornamelijk ontwikkeld als een 
filosofische school met een sterk intellectueel karakter. Het vergaren van metafysische 
kennis door middel van jñāna yoga is hierbij het voornaamste doel is. De vedantist 
streeft erna verlicht te kunnen sterven teneinde zich te kunnen ontdoen van het fysieke 
lichaam. In tegenstelling tot de vedantische school is de tantrische school veel meer 
gericht op de praktijk en naar eigen zeggen toegespitst op de hedendaagse mens. Door 
middel van o.a. prānāyāma oefeningen, hatha yoga en meditatie wordt gestreefd om 
steeds verfijndere staten van bewustzijn te bereiken. Het streven van de tantrist is 
hierbij niet zozeer om zich uiteindelijk van het lichaam te ontdoen als wel om het fysieke 
lichaam te transformeren tot een goddelijk lichaam.  
Hoewel hatha yoga zowel binnen tantrische als binnen de vedantische scholen wordt 
onderwezen, heeft zij binnen beide gelederen een duidelijk andere plaats. In de Tantra 
is zij een belangrijk instrument voor de leerling om de Shakti energie in het lichaam op 
te richten om zo een kosmische hereniging met Shiva te kunnen bewerkstelligen. Binnen 
de Vedānta heeft de hatha yoga een minder prominente rol. Zij wordt voornamelijk 
aangewend om de leerling meer ontvankelijk te maken voor de vedantische leer. In 
antwoord op de vraag van de scriptie kan dus worden gesteld dat het doel tot hatha 
yoga afhankelijk is van het gedachtegoed van waaruit zij wordt aangereikt.   
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Nawoord 
Tijdens de voorbereidingen voor mijn scriptie werd ik andermaal geconfronteerd met de 
enorme omvang en finesse van het Indische gedachtegoed. Daarnaast werd me al snel 
duidelijk dat de manier waarop de verschillende filosofische stromingen met elkaar zijn 
verweven zo complex is dat er voor het schrijven van dit onderwerp bepaalde 
compromissen moesten worden gesloten. Alles wat in deze scriptie staat doet daarbij 
per definitie afbreuk aan de realiteit omdat het nooit recht kan doen aan de diepgang en 
de schoonheid waarvan zij deelachtig is. Niettemin heb ik met het afronden van deze 
scriptie de hoop dat ik een fractie van de essentie van de Tantra en de Vedānta heb 
mogen weergeven en hoe zij in relatie staan met de hatha yoga.  
Aangezien de hatha yoga grotendeels is gestoeld op persoonlijke ervaring en 
bewustwording zou deze scriptie voor mijn gevoel niet compleet zijn zonder andermaal 
te concentreren op mijn eigen ervaring. Naar aanleiding van deze scriptie en diverse 
gesprekken met gelijkgestemden heb ik getracht alsnog een helderder beeld te krijgen 
van mijn verschilbewustwording tussen meer tantrisch en meer vedantisch 
georiënteerde scholen en docenten. Ook hier is een kanttekening op zijn plaats 
aangezien ik voor een gefundeerde onderbouwing van mijn ervaringen meer 
praktijkervaring zou moeten opdoen.  

Zoals al eerder is geconstateerd vormt de hatha yoga een wezenlijk onderdeel van de 
tantrische traditie. Zij is erin verweven en is daarbij niet ondergeschikt aan de andere 
methodes die worden aangewend in het bewustwordingsproces. Voor mijn gevoel is 
daardoor een hatha yogales die door een tantrisch geschoolde docent wordt 
onderwezen doorgaans uiterst zorgvuldig opgebouwd. Elke āsana moet vanuit het volle 
bewustzijn worden ervaren. Hierbij speelt de beleving van de adem een vitale rol. In 
elke houding wordt opnieuw de adembeleving aangewend om de leerling beter in de 
houding te plaatsen. Hij vormt daarmee de verbinding tussen lichaam en bewustzijn. 
Naast de adembeleving is er ook veel aandacht voor de persoonlijke beleving van elke 
houding. Zij is uiteindelijk de sleutel tot zelfinzicht.  

In de vedantische traditie heeft de hatha yoga een minder duidelijke plaats. Hoewel zij 
wel wordt onderwezen heeft zij een min of meer ondergeschikte rol binnen het geheel. 
Daarbij verkeert de hatha yoga met name binnen de Vedantische traditie van de Advaita 
filosofie een beetje in een ongemakkelijke spagaat: want hoewel het lichaam soms wel 
wordt ingezet in het pad tot zelfrealisatie wordt het tegelijkertijd ook ontdaan van alle 
goddelijke eigenschappen en moeten we het lichaam vooral niet beschouwen als zijnde 
werkelijk. De relatie tussen beide systemen blijft daardoor wat gekunsteld aanvoelen. 
Dat gevoel komt ook terug tijdens de hatha yogalessen. In de les is er weinig ruimte 
voor persoonlijke ervaring. De focus tijdens het oefenen blijft voornamelijk om de 
gevoelens en de eigen beleving te overstijgen en zich er vooral niet mee te identificeren. 
Daarnaast lijkt ook de rol van de adem tijdens de beoefening van de āsana’s minder 
prominent te zijn vertegenwoordigd. Gechargeerd gezegd heeft de hatha yoga binnen 
de Vedānta gelederen meer weg van een warming-up sessie dan van een op zichzelf 
staande methode die moet lijden tot zelfkennis.  
 
Svāhā 
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door de jaren heen. Hoewel zij misschien niet altijd even goed begrijpen welke paden ik 
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lessen zijn mij erg dierbaar. Ik wil Suzanne bedanken voor het planten van het zaadje 
dat uiteindelijk heeft geleid tot het onderwerp van deze scriptie. Daarnaast stellen haar 
humor en haar onconventionele blik op de wereld mij in staat dingen te relativeren en in 
hun juiste perspectief te plaatsen. Tenslotte wil ik Els bedanken voor het samen met mij 
beleven van de Indiareis. In een wildvreemd land met totaal andere gewoontes en 
opvattingen was het een verademing om iemand te treffen die zo vertrouwd aanvoelde. 
 
 

 
Foto 8: Beeltenis van twee goden bij een waterbassin in Manikarnika Ghat (Varanasi)
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