ZEVEN UPANIŞADS

Met uitleg door

Śrī Śaṅkarācārya

ZEVEN UPANIŞADS
(BHĀṢYA)

ZEVEN UPANIŞADS
(BHĀṢYA)
Met uitleg door
Śrī Śaṅkarācārya
ĪŚA UPANIŞAD
KENA UPANIŞAD
KATHA UPANIŞAD
AITAREYA UPANIŞAD
MUṆḌAKA UPANIŞAD
MĀṆḌŪKYA UPANIŞAD
PRAŚNA UPANIŞAD

Oorspronkelijke titel: "Eight Upanişads, volume 1 and 2, with the commentary of
Śaṅkarācārya". Translated by Swāmī Gambhirānanda. Advaita Ashramam, Calcutta, 1989, 1990.
Nederlandse vertaling: Sanskritstudiegroepen van de Stichting School voor Filosofie te Amsterdam en de Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit te Deventer,
1990-2008.
Bewerking en samenstelling: Ferit Arav, 2022.

Wij zijn Advaita Ashrama, India, erkentelijk voor de toelating van deze Nederlandse vertaling van 'Eight Upanishads' (banden I en II) met het commentaar van
Śaṅkara door Swami Ganbhirananda, uitgegeven in het Engels door Advaita
Ashrama, P.O. Mayavati, Uttarakhand, India, van zijn publicatieafdeling in Kolkatta, India.
We thankfully acknowledge Advaita Ashrama, India for permitting this Dutch
translation of Eight Upanishads (Vols. I & II) with commentary of Sri Shankaracharya by Swami Ganbhirananda published in English by Advaita Ashrama, P.O.
Mayavati, Uttarakhand, India from its Publication Department at Kolkata, India.

Uitgegeven in samenwerking met:

Stichting Ars Floreat
www.arsfloreat.nl
info@arsfloreat.nl
Eerste druk: 2022
Uitgeverij Ka.Dag
www.uitgeverijkadag.nl
kadag-pub@kpnmail.nl
Druk: Brave New Books
ISBN:

iii
Over dit boek
Uit meer dan honderd Upaniṣads heeft Śaṅkara elf Upaniṣads, die hij kennelijk als
de voornaamste beschouwde, van uitleg voorzien. In dit boek zijn hiervan de vertalingen van de Iśa, Kena, Katha, Aitareya, Māṇḍūkya, Muṇḍaka en Praşna
Upaniṣads opgenomen1. De Nederlandse vertaling van deze tot één boek samengevoegde zeven Upaniṣads is ontleend aan de zeven losse vertalingen van de Sanskrit
studiegroepen van de School voor Filosofie te Amsterdam, in het kader van de studie van het Sanskrit en van de Advaita-Vedānta filosofie in de jaren 1990-2008. De
brontekst van die vertalingen is: "Eight Upanişads, volume 1 and 2, with the commentary of Śaṅkarācārya, translated by Swami Gambhirananda". In het boek dat
nu voor u ligt ontbreken twee delen uit de bovengenoemde brontekst, namelijk de
vertaling van de Taittirīya Upaniṣad en in de Māṇḍūkya Upaniṣad geïntegreerde
Kārikā van Gaudapāda, omdat hiervan geen vertaling van de Sanskrit studiegroepen
beschikbaar was.
In aanvulling op de brontekst omvatten de vertalingen van de Sanskrit studiegroepen tevens de Sanskrit tekst in transliteratie, de woord voor woord vertaling,
woordanalyse, en zoveel mogelijk een letterlijke vertaling van de verzen. Dit zeer
omvangrijke werk van de Sanskrit studiegroepen is ondergebracht in negen boekdelen en is niet algemeen verkrijgbaar maar wel op de website van de Stichting Ars
Floreat (www.arsfloreat.nl) beschikbaar.
In het boek dat nu voor u ligt zijn de aanvullingen ten opzichte van de oorspronkelijke brontekst van Swami Gambhirananda weggelaten. Deze zijn met name van
betekenis voor hen die zich in de studie van de oorspronkelijke Sanskrit tekst willen
verdiepen. Omdat in het commentaar van Śaṅkara regelmatig naar de Sanskrit tekst
en Sanskrit woorden wordt verwezen, zijn echter wel alle in de brontekst gebruikte
Sanskrit woorden in transliteratie weergegeven. Hiermede komt deze weergave van
de vertalingen overeen met de brontekst van Swami Gambhirananda.
Voor hen die Vedānta en de Upaniṣads bestuderen is de uitleg van Śaṅkara van zeer
grote waarde. De betekenis van elk woord en elk zinsnede wordt stapsgewijs uitgelegd met mogelijke alternatieven en wordt daarnaast de wijsheid die ze inhouden
uitvoerig besproken. Dit alles om bij te dragen tot een goed begrip van de wijsheid
die in deze Upaniṣads is verwoord.
Ferit Arav
September 2022
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De overige vier door Śaṅkara becommentarieerde Upaniṣads zijn: Bṛhadāraṇyaka
Upaniṣad, Taittirīya Upaniṣad, Śvetāśvatara Upaniṣad en Chāndogya Upaniṣad.
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Richtlijnen voor de uitspraak van letters in Sanskrit woorden
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a als a in kat (kort)
ā als a in klaar, daken (verlengd)
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e altijd lang als ee in feest
o altijd lang als oo in mooi
ai als aï in Aida
au als au in kauwen
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Medeklinkers:
Gutturale klanken:
k als k in kat
g als g in go in het Engels
Neusklanken: ṁ, ṃ, ṅ of ṇ
Sisklanken:
s als s in besef
ṣ (cerebraal) als s in sugar (Engels)
ś (palataal) als ch in ich (Duits)
ñ (cerebraal) señor in het Spaans
c als tja in het Nederlands
j als j in Jack (Engels) of dja (Nederlands)
y als j in jij
v als ua in aqua of what in het Engels
h achter een medeklinker betekent aspireren als in tophit
jñ als g in budget
Overige medeklinkers als r, ṭ, ḍ en ṇ worden cerebraal uitgesproken. L, t, d, en n
zijn net als in het Nederlands dentale klanken. V, p, b en m zijn de labiale
(lip)klanken als in het Nederlands.
De w, f en z klanken in het Nederlands komen in het Sanskrit niet voor
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Ôm
pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇāt pūrṇamudacyate;
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśişyate;
Ôm śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.
ÔM
Dat (opperste Brahman) is oneindig, en dit (geconditioneerde Brahman) is oneindig.
Het oneindige (geconditioneerde Brahman) komt voort uit de oneindige (opperste
Brahman). Neemt men (door kennis) het oneindige van het oneindige (geconditioneerde Brahman), dan blijft het achter als enkel het oneindige (ongeconditioneerde
Brahman).
(Bŗ. Up. V.1.1)
Ôm, vrede, vrede, vrede.
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INLEIDING
De verzen van de Īśā Upaniswad worden niet gebruikt voor handeling (karma). Integendeel, de verzen van deze Upaniswad dienen om ons de ware natuur van het Zelf te
tonen die juist op geen enkele wijze afhankelijk is van handeling (karma, rituelen
e.d.). Het Zelf is werkelijk zuiver, zondeloos, één, eeuwig, onstoffelijk, alomtegenwoordig, enzovoorts. Deze aspecten komen bij vers 8 ter sprake. De ware natuur
van het Zelf en het systeem van handeling (karma) zijn met elkaar in strijd, en daarom ligt het voor de hand dat de verzen niet worden toegepast op karma. Immers, het
Zelf is in zijn ware natuur niet iets dat geschapen, getransformeerd, bereikt of gezuiverd moet worden, en ook heeft het niet de natuur van iemand die handelt of
geniet. Was dit wel zo, dan zou het Zelf een rol gaan spelen in karma. Bovendien
wordt in alle Upaniswads al het mogelijke gedaan om te beschrijven wat het Zelf nu
werkelijk is, terwijl ook de Bhagavad Gītā en alle andere geschriften die over
mokşwa - vrijmaking van de ziel - gaan, dit in de eerste plaats beogen. Alle karma's
(rituelen) zijn voorgeschreven vanuit het uitgangspunt dat het Zelf bepaalde kwaliteiten heeft, zoals veelheid, zoals het idee 'ik doe', 'ik geniet' enzovoorts, verder: 'ik
ben onzuiver' of 'zondig', hetgeen men gewoonlijk heel normaal vindt om te zeggen.
Mensen die inzicht hebben in de vraag welke mensen geschikt zijn (om deze weg te
gaan), zeggen dan ook dat iemand voldoet aan de regels en wetten van karma als hij
uit is op de resultaten van karma. Daarbij doet het er niet toe of men iets in deze
wereld, waarin wij leven, tracht te bereiken, zoals bij de wens om zich in spirituele
zin te onderscheiden, of in de wereld hierna, zoals bij de wens om in de hemel te
komen, of door als volgt over zichzelf te denken: "Ik ben een geïnspireerd mens en
ongerieven als het gemis van een oog of het hebben van een bochel, die een beletsel
vormen om dingen (karma) te ondernemen, bleven mij bespaard."
De verzen van de Īśā Upaniswad verdrijven dus de onwetendheid waaronder wij allen
te lijden hebben. Zij doen dit door ons te verklaren wat het Zelf werkelijk is en doen
daarbij de kennis oprijzen van de Eenheid van het Zelf en van Zijn andere aspecten.
Hierdoor raken bezorgdheid, misleiding en dergelijke, die zich nu eenmaal voordoen in het aardse bestaan, ontworteld. Wij kunnen nu deze Vedische tekst in het
kort gaan behandelen, want in deze inleiding is vast komen te staan voor wie deze
tekst bestemd is, waar de tekst over gaat, wat de verhouding is tussen tekst en inhoud en wat ermee beoogd wordt.
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Ôm īśā vāsyamidaṃ sarvaṃ yatkiñca jagatyāṃ jagat;
tena tyaktena bhuñjīthā mā gŗddhaḥ kasyasviddhanam (1).
1. Ôm. Dit alles, wat ook maar beweegt op aarde, dient bedekt te worden door
de Heer. Bescherm Uzelf door deze onthechting! Begeer het bezit van een ander niet! (of: Wees niet begerig, want van wie is het bezit?)
Degene die 'meester over' is, is Īţ. (Īţ is afgeleid van de dhātu īś, hetgeen betekent
'heersen' of 'macht uitoefenen'). Īśā, door Īţ, door de Heer. Hij die de opperste Heerser en het opperste Zelf van alles is, is de Heer. Want als bewoner van de ziel van
allen en alles, is Hij het Zelf van alle wezens en heerst daarom over alles. Īśā betekent dus: door die Heer, in Zijn ware vorm als het Zelf; vāsyam, moet worden bedekt. Wat moet worden bedekt? Idam sarvam yat kiñca, dit alles zonder enige uitzondering; jagat, wat beweegt jagatyām, op de aarde. Dit alles moet worden bedekt
door het eigen Zelf, de Heer, door Zijn opperste werkelijkheid, als men zich realiseert: "Ik ben dit alles als het inwonende Zelf van allen en alles." Daarom moet
alles wat onwerkelijk is, al dan niet bewegend, worden bedekt door zijn eigen opperste Zelf. Als sandelhout (of iets dergelijks) door inwerking van water nat wordt,
ontstaat er een onaangename geur, maar die geur zal overstemd worden door de
oorspronkelijke natuurlijke geur van sandelhout als men twee stukken sandelhout
over elkaar wrijft. Op dezelfde wijze zal men ook alles wat beweegt op de aarde
achter zich laten door het beschermen van het Zelf, Dat de opperste Waarheid is.
'Alles wat beweegt' duidt op de schijnbare dualiteit, het gevolg van onwetendheid,
dat wordt gekenmerkt door gedachten als: "ik doe", "ik geniet" enzovoorts, die over
het Zelf heen worden gelegd. De term 'op de aarde' is bij wijze van voorbeeld gebruikt en verwijst naar alle werelden. Zo komt het dat het gehele scala van beperkingen, dat bekend staat als naam, vorm en handeling, verdwijnt wanneer men alles
beschouwt als het Zelf, Dat de opperste Waarheid is. Alleen hij die de geest vervult
met de gedachte aan het Zelf als God, is in staat de drie wensen op te geven, dat wil
zeggen: de wens naar kinderen, de wens naar rijkdom en de wens naar macht (zie
Brr. IV.iv.22); hij is niet geschikt voor karma. Tena tyaktena, door die onthechting.
Tyaktena, betekent door onthechting, en is hier geen voltooid deelwoord in de zin
van iets dat men heeft losgelaten. Want een zoon die dood is of een bediende die is
weggelopen, kunnen geen bescherming meer bieden, omdat de verbinding (met
degene die beschermd moet worden) verbroken is. Daarom is de betekenis van het
Vedische woord tyaktena, door onthechting. Bhuñjīthāḥ bescherm! Ge hebt afgezien van wensen; mā gŗdhaḥ, hunker niet, koester geen enkele wens; kasya svid
dhanam naar rijkdom of bezit, noch Uw eigen bezit, noch het bezit van iemand
anders. Het woord svid heeft geen enkele betekenis. Ook kan de zin betekenen:
"Hunker niet, waarom zou je? Want kasya svid dhanam, van wie is die rijkdom?"
Dit is een retorische vraag. Niemand beschikt immers over enige rijkdom die kan
worden begeerd? De gedachte is deze: alle bindingen met de dingen zijn losgelaten
door deze gedachte aan de 'Heer': "Dit alles is uitsluitend en alleen het Zelf," dus dit
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alles behoort aan het Zelf en het Zelf is alles. Koester daarom geen verlangen naar
dingen die onwerkelijk zijn.
Voor kenners van het opperste Zelf is de betekenis van het eerste vers als volgt: de
werkelijkheid van het Zelf kan worden bewaard door een standvastige toewijding
aan het weten omtrent het Zelf. Dat weten rijst op nadat de drie wensen naar kinderen, rijkdom en macht zijn opgegeven. Voor anderen die niet in staat zijn het Zelf te
kennen, omdat het niet-Zelf de eerste plaats inneemt in de geest, bevat het tweede
vers van deze Vedische tekst de volgende aanwijzing:
kurvanneveha karmāṇi jijīvişecchataṃ samāḥ;
evaṃ tvayi nānyatheto 'sti na karma lipyate nare (2).
2. Door karma uit te voeren mag men werkelijk hopen dat men honderd jaar
hier (in deze schepping) te leven heeft. Wie zo (gebonden aan karma) wenst te
leven heeft geen andere keus dan deze weg, want dan hoeft karma niet aan je
te blijven kleven.
Kurvan eva iha, waarlijk door hier uit te voeren - te vervullen; karmāṇi, dat wil
zeggen karma's: plichten zoals zij beschreven staan in de geschriften (bijv. de Agnihotra offerhandelingen); jijīvişet, mag men hopen te leven, śatam samāḥ, honderd
jaren. Honderd jaar wordt immers gezien als de grootste maat van menselijk leven.
Door dit bekende gegeven te herhalen wordt aangegeven dat wie honderd jaar wil
leven zich enkel zal moeten houden aan het vervullen van karma. Evam tvayi, voor
iemand zoals gij, die zo erg naar het leven hunkert; nare, voor een mens, voor iemand die zich geheel met zijn menselijke persoonlijkheid identificeert; anyathā
itaḥ, anders dan dit, dan de huidige levenswijze, dus van plichtsvervulling volgens
de geschriften, bijv. Agnihotra; na asti, is er niet; karma na lipyate, dan hoeft karma zich niet vast te hechten, dat wil zeggen: men hoeft niet aan karma te worden
gebonden. Men mag dus wensen om te leven alleen als men uitsluitend handelingen
als plichten onderneemt (zoals Agnihotra) overeenkomstig de traditie van de geschriften.
Tegenwerping: Hoe weet men dat het eerste vers is gericht tot de mens die bereid is
de dingen niet op te eisen en dat het hem aanspoort op zoek te gaan naar kennis,
terwijl het tweede vers de mens, die niet in staat is zijn eisen te laten vallen, aanspoort zijn plichten te vervullen?
Antwoord: Wellicht herinnert ge U nog dat in de inleiding werd gesteld dat de tegenstelling tussen de kennis en karma zo vaststaat als een huis? Hier wordt gezegd:
"Wie wenst te leven, moet dat doen door te werken" (zijn plicht te doen). Ook
wordt er gezegd: "Dit alles moet worden bedekt door de Heer; bescherm het Zelf
door deze onthechting; begeer niemands bezit." Trouwens, de hele Vedānta spoort
de mens aan 'om niet te hechten aan leven of dood en zich terug te trekken in het
woud.' De leefregel van afstand doen wordt voorgeschreven in de uitspraak: "Hij
zal van daar niet terugkeren" (sannyāsa). Het verschil in resultaat van deze twee
wegen wordt achtereenvolgens in vers 7 besproken. Na de schepping van het uni-
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versum kwamen deze twee wegen tot stand; eerst de weg van karma (handeling,
plichtsvervulling) en daarna de weg van afstand doen, dat wil zeggen: het opgeven
van de drie wensen naar kinderen, naar rijkdom en naar macht. De weg van afstand
doen is de beste. Dit wordt bevestigd in de Taittiriya Āraṇyaka waar staat: "Afstand
doen blonk waarlijk uit." En in de Mahābhārata Śāntiparva 214.6 wordt gezegd:
"Dit zijn de twee wegen van de Veda's: de ene weg bestaat uit plichtsvervulling in
gebondenheid, terwijl de andere weg zich kenmerkt door afstand doen." Deze en
gelijksoortige ideeën werden na lang beraad door Vyāsa, de leermeester van de
Veda's, in vaste overtuiging aan zijn zoon Śuka doorgegeven. Wat het onderscheid
is tussen de twee wegen zullen we hierna aantonen. Nu begint het vers waarin de
mens die geen kennis van de werkelijkheid heeft, wordt afgekeurd:
asuryā nāma te lokā andhena tamasā''vŗtāḥ;
tāṃste pretyābhigacchanti ye ke cātmahano janāḥ (3).
3. Die werelden van de demonen zijn gehuld in een blinde duisternis. Diegenen
die het Zelf doden gaan daarheen wanneer zij dit lichaam verlaten.
Asuryāḥ, van de demonen; vergeleken met het verwezenlijken van de eenheid van
het opperste Zelf zijn zelfs de goden asura's, demonen. De werelden waarover zij
heersen zijn asuryāḥ. Het woord nāma is onverbuigbaar en heeft hier geen specifieke betekenis. Te, die lokāḥ, (letterlijk werelden) van de dhātu lok, de geboorten
waarin de gevolgen van karma worden ervaren en ondergaan; āvŗtāḥ, worden bedekt; andhena, door een blinde, - het kenmerk hiervan is dat men niet kan zien;
tamasā, door duisternis, in de vorm van onwetendheid. Tān, daarheen, dat wil zeggen naar die werelden die zich uitstrekken tot de wereld van bomen en planten die
zich niet kunnen bewegen; pretya, na te zijn vertrokken, na dit lichaam te hebben
opgegeven; gacchanti, gaan overeenkomstig hun karma en waar ze hun aandacht op
hebben gericht (de wereld van de goden, de mensen, de dieren, enzovoorts);
ātmahanaḥ, zij die het Zelf doden.
Wie zijn zij? Janāḥ, de gewone mensen die in onwetendheid leven. Hoe doden zij
het eeuwige Zelf? Doordat het Zelf dat bestaat, wordt verborgen door onwetendheid. Het ervaren dat het Zelf vrij is van ieder gebrek en niet aan de dood onderhevig, komt als resultaat van het feit dat het Zelf bestaat. Die ervaring blijft verborgen
evenals het bewustzijn van iemand die gedood wordt. Daarom worden de gewone,
onwetende mensen doders van het Zelf genoemd. Omdat zij deze vergissing begaan
van het doden van het Zelf, zijn zij gebonden aan geboorte en dood.
Wat is dan de aard van het Zelf waardoor enerzijds onwetenden, die het Zelf doden,
van lichaam naar lichaam gaan, en waardoor anderzijds zij die weten, dat wil zeggen: diegenen die het Zelf niet doden, bevrijd worden? Die vraag wordt nu beantwoord:
anejadekaṃ manaso javīyo nainaddevā āpnuvanpūrvamarşat;
taddhāvato 'nyānatyeti tişţhattasminnapo mātariśvā dadhāti (4).
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4. Het Zelf is onbeweeglijk, één, sneller dan de geest. De zinnen kunnen Het
niet inhalen want Het is hen altijd vóór. Onbeweeglijk is Het toch sneller dan
al het bewegende. Omdat Het er is, worden alle handelingen door Mātariśvā
(lucht) ondernomen en ondersteund.
Anejat, onbeweeglijk. De dhātu ej geeft een schuddende beweging aan. Schudden is
beweging, dat wil zeggen: een afwijking van zijn eigen positie. Die beweging is in
het Zelf niet aanwezig. Het Zelf is altijd hetzelfde. Ekam, het Zelf is één, in alle
wezens. Het is javīyaḥ, sneller; manasaḥ, dan de bewegende geest, die zich kenmerkt door altijd iets te willen, enzovoorts.
Tegenwerping: Hoe kan men nu zoiets tegenstrijdigs beweren dat het Zelf standvastig en onbeweeglijk is en dat Het toch sneller is dan de geest?
Antwoord: Dit is geenszins tegenstrijdig want men kan uitgaan van het standpunt
van het voorwaardelijke en van het standpunt van het onvoorwaardelijke (het absolute). Als zodanig is het Zelf 'onbeweeglijk, één,' als men van het onvoorwaardelijke uitgaat. Maar omdat het Zelf iets volgt waardoor het wordt beperkt, namelijk de
geest, het interne orgaan dat zich kenmerkt door wensen en twijfels, lijkt het alsof
het Zelf aan verandering onderhevig is. Hoewel de geest in deze wereld opgesloten
is in het lichaam, kan hij in een flits de afstand overbruggen naar de wereld van de
Schepper, Brahmā, in één wilsinspanning. Daarom staat de geest alom bekend als
het snelste ding in de schepping. Maar wanneer die zeer snelle geest naar de wereld
van Brahmā gaat - of naar iedere andere wereld - blijkt het dat de weerkaatsing van
het bewuste Zelf er als het ware nóg eerder is aangekomen. Daarom wordt van het
Zelf gezegd dat Het sneller is dan de geest (manaso javīyaḥ).
Devāḥ, de goden, dat wil zeggen: de zintuigen, de organen van kennis, zoals de
ogen, enzovoorts worden de goden (de stralenden) genoemd, omdat zij hun objecten
verlichten (dyotana); na āpnuvan, zij kunnen niet inhalen; enat, Het, de werkelijkheid van het Zelf (het onderwerp van onze studie). De geest is sneller dan de zintuigen. De activiteit van de geest vindt plaats tussen het Zelf en de zintuigen in. Daarom kunnen de zintuigen zelfs de (weer)schijn van het Zelf niet opvangen. Maar
omdat het Zelf net als ruimte alles doordringt, is Het vooruit gerend, pūrvam arşat,
en heeft het doel zelfs vóór de zeer snelle geest bereikt. In zijn absolute, onvoorwaardelijke staat is de allesdoordringende eenheid van het Zelf los van alle eigenschappen in de schepping en is Het onveranderlijk. Maar omdat het Zelf zijn eigen
beperkende toevoeging, de geest, volgt, lijkt het voor de oppervlakkige onderzoeker
alsof het Zelf al die veranderingen die men ervaart vanwege de aanwezigheid van
beperkende toevoegingen aan het Zelf, zèlf ondergaat en zo lijkt het bovendien
alsof het Zelf een veelheid is in zijn relatie met individuele belichamingen.
Dit vers doelt hierop, wanneer het zegt dat tat, Dat; atyeti, eerder is als het ware dan
dhāvataḥ anyān, alle andere snelle lopers zoals de geest, de spraak, de zintuigen
enzovoorts, die zich van het Zelf onderscheiden. De betekenis van "als het ware"
ligt in het vers zelf opgesloten door het gebruik van de uitdrukking tişţhat, onbe-
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weeglijk, hetgeen betekent dat het Zelf onveranderlijk blijft. Tasmin, omdat Het er
is, dat wil zeggen: zolang de eenheid van het Zelf blijft bestaan, Dat van nature
eeuwigdurend bewustzijn is, daarom dadhāti, deelt uit; Mātariśvā, lucht; apaḥ, de
handelingen. Lucht wordt Mātariśvā genoemd, omdat lucht in ruimte (mātari) beweegt (śvayati). Die lucht is de basis van alle leven, en de essentie ervan is activiteit. Alle belichamingen en zintuigen zijn ervan afhankelijk. Alle schepselen verblijven in lucht die ook wel de Sūtra (levensdraad) wordt genoemd en die de hele
schepping bij elkaar houdt. Apaḥ, de activiteiten1 zijn zowel de inspanningen van de
schepselen als het ontvlammen, het verbranden, schitteren, regenen enzovoorts in
het geval van vuur, zon, wolken enzovoorts. Dadhāti, kan ook betekenen 'ondersteunt'; deze betekenis is gebaseerd op Vedische teksten zoals bijvoorbeeld in de
Taittirīya Upaniṣad II.vii.1: "Vanuit Zijn vrees waait de wind." De betekenis van
deze uitspraak is dat al deze veranderingen op grond van de wet van oorzaak en
gevolg zich zólang zullen voordoen als de eeuwig bewuste werkelijkheid van het
Zelf standhoudt, die de bron is van alles.
De Veda's leggen voortdurend, door herhaling, de nadruk op bepaalde uitspraken.
Daarom wordt de inhoud van vers 4 nog eens herhaald in het volgende vers:
tadejati tannaijati taddūre tadvantike;
tadantarasya sarvasya tadu sarvasyāsya bāhyataḥ (5).
5. Dat beweegt; Dat beweegt niet; Dat is ver weg en toch dichtbij; Dat is binnenin alles en buiten alles.
Tat, Dat, de eenheid van het Zelf dat nu bestudeerd wordt. Dat ejati, beweegt en
toch na ejati, beweegt Dat niet. Hiermee bedoelt het vers uit te drukken, dat hoewel
het Zelf in zichzelf zonder beweging is, Het de schijn van beweging kan aannemen.
Verder, tat dūre, Dat is ver weg, want zelfs in honderden miljoenen jaren zal Het
voor een onwetende onbereikbaar blijven. Tadvantike: tat u antike, Dat is in feite
heel dichtbij - voor wie weet - want Het is Uw eigen Zelf en dat is niet alleen ver
weg maar ook dichtbij. Tat antar, Dat is binnenin; asya sarvasya, van alles - deze
uitspraak komt overeen met wat gezegd wordt in de Brrhadāraṇyaka Upaniswad
III.iv.1: "Het Zelf dat binnen in alles is." Alles, dat wil zeggen: deze hele schepping
die bestaat uit naam, vorm en activiteit. Tat, Dat; u, ook; sarvasya asya bāhyataḥ, is
buiten alles, want het Zelf doordringt alles, evenals ruimte. Het Zelf is binnen in
alles, want Het is het fijnste van het fijnste. Bovendien is het Zelf ononderbroken,
hetgeen in Brr. IV.v.13 wordt uitgedrukt als: "Zuiver bewustzijn alleen."
yastu sarvāṇi bhūtānyātmanyevānupaśyati;
sarvabhūteşu cātmānaṃ tato na vijugupsate (6).

1

Alle Vedische rituelen worden met behulp van vloeistoffen, zoals soma, ghee, melk, enzovoorts,
uitgevoerd; ook het leven zelf is van vloeistof afhankelijk; apaḥ (water) wordt hier dus in beeldende zin gebruikt om er handeling mee aan te duiden: de activiteiten van het leven.
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6. Wie alle schepselen waarlijk in zich, het Zelf, ziet en het Zelf in alle schepselen, zal daardoor geen afkeer kennen.
Yaḥ, degene, dat wil zeggen de bedelmonnik, die bevrijding zoekt; anupaśyati, ziet;
sarvāṇi bhūtāni, alle schepselen, te beginnen bij het ongemanifesteerde en eindigend met het onbeweeglijke; ātmani eva, waarlijk in het Zelf, dat wil zeggen: als
niet verschillend van het Zelf; sarvabhūte şu ca, en wie in alle schepselen ātmānam,
het Zelf ziet, - het Zelf van al die wezens ziet als zijn eigen Zelf. Men zou deze
zienswijze als volgt kunnen formuleren: "Ik ben de Ziel van de belichaming die een
verzameling van oorzaken en gevolgen is, Ik ben de Getuige van allerlei waarnemingen, en ben daarom de Bron van het bewustzijn van die belichaming en Ik ben
Zuiver, niet aan voorwaarden gebonden. Evenzo ben Ik, voor wat dat aspect van
Mij betreft, de Ziel van alles, vanaf het ongemanifesteerde tot aan de onbeweeglijke, vaste materie." Degene die de werkelijkheid van het absolute Zelf in alle schepselen realiseert na vijugupsate, kent geen afkeer, geen haat; tataḥ, daardoor, door
dat inzicht. Dit is slechts een bevestiging van een bekend feit. Het is immers een
ervaringsfeit dat afkeer wordt opgeroepen zodra men de dingen om zich heen als
'slecht' of 'anders' beschouwt. Maar voor wie alleen nog maar het absolute, zuivere
Zelf ziet, dat geen hiaten kent, kan er geen sprake zijn van enig object van afkeer.
Daarom kent zo iemand geen haat.
Het volgende vers heeft dezelfde strekking:
yasminsarvāṇi bhūtānyātmaivābhūdvijānataḥ;
tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvamanupaśyataḥ (7).
7. Wie zich het feit realiseert dat alle schepselen werkelijk het Zelf zijn, hoe
kan die mens, die de Eenheid ziet, nog misleid worden en bedroefd zijn? (Of:
Welke misleiding, welke bedroefdheid kan er nog zijn in de mens die de Eenheid ziet, voor wie werkelijk alle dingen het Zelf worden?)
Yasmin vijānataḥ, als voor wie zich het feit realiseert dat ... (of: In het eigen Zelf
van de mens die zichzelf realiseert, waarin ...); sarvāṇi bhūtāni, alle dingen, alle
schepselen; ātma eva ābhūt, waarlijk (alléén) het Zelf zijn, als resultaat van de realisatie van het opperste Zelf; tatra, op dat moment (of: voor dat Zelf); kaḥ mohaḥ
kaḥ śokaḥ, wat voor misleiding, wat voor bedroefdheid kan er zijn? Pijn en misleiding zijn het lot van de onwetende die niet beseft wat de oorzaak is van wensen en
handelingen, maar dat overkomt niet de anupaśyataḥ ekatvam, de mens die de eenheid van het Zelf realiseert, die zuiver is als de ruimte. Door de vraag te stellen:
"Hoe kan er nog sprake zijn van misleiding en bedroefdheid", is de onmogelijkheid
van verdriet en misleiding, die de gevolgen zijn van onwetendheid, aangetoond. Dat
wil zeggen dat daardoor het wereldse bestaan met zijn oorzaak vanzelf ophoudt.
In het volgende vers wordt aangegeven wat het Zelf, waarover in de vorige verzen
gesproken is, werkelijk is:
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sa paryagācchukramakāyamavraṇamasnāviraṃ
śuddhamapāpaviddham;
kavirmanīşī paribhūḥ svayambhūryāthātathyato'rthān
yadadhācchāśvatībhyaḥ samābhyaḥ (8).
8. Hij doordringt alles, is zuiver, onbelichaamd, vrij van enig letsel, zonder
zenuwstelsel, smetteloos, zondeloos, alwetend, heerser over de geest, uitmuntend boven alles, zelfstandig; aan de eeuwige jaren heeft hij functies gegeven.
Saḥ, Hij waarover gesproken is, het Zelf; paryagāt, is allesdoordringend als ruimte.
Dit woord is samengesteld uit pari, aan alle kanten en agāt, ging. Het Zelf is
śukram, zuiver, helder, stralend; akāyam, onbelichaamd, dat wil zeggen: zonder het
subtiele lichaam; avraṇam, zonder wond, vrij van enig letsel; asnāviram, zonder
zenuwen. Door deze twee ontkennende woorden, vrij van enig letsel en zonder
zenuwstelsel, wordt in feite gezegd: zonder fysiek lichaam. Śuddham, smetteloos,
dat wil zeggen: zonder de smet van onwetendheid; hiermee wordt bedoeld: zonder
causale belichaming. Apāpaviddham, zondeloos, dat wil zeggen: vrij van deugd en
ondeugd1. Het woord saḥ Hij, is mannelijk: en daarom moet men alle daarop volgende aanduidingen vanaf śukram tot aan het afsluitende kaviḥ manīşī ook in de
mannelijke verbuiging omzetten. Kaviḥ, alwetend; dit duidt op het zien van de
krānta, het verleden (en dus ook heden en toekomst); ziener van alles, zoals ook in
Brr. III. viii.11 gezegd wordt: "Er is geen andere Ziener dan deze."Manīşī, betekent
heerser over de geest, dat wil zeggen: de alwetende God. Paribhūḥ, dit is degene
die boven en buiten alles staat, boven alles uitmunt (het transcendente Svayambhūḥ,
betekent hij die bij zichzelf bestaat, zelfstandig is. Hij, het Al, wordt door Zichzelf
alles, dat wil zeggen: al wat overstegen wordt en ook datgene wat overstijgt; daarom is Hij zelfstandig. Hij, de altijd vrije (almachtige) Heer, heeft door zijn alwetendheid; yāthātathyataḥ, op de juiste wijze, overeenkomstig iedere inspanning en
ieder resultaat ervan; vyadadhāt, uitgedeeld; dus, heeft op de juiste wijze uitgedeeld
(naar gelang de vermogens die de individuele schepselen hebben); arthān, alle
plichten; śāśvatībhyaḥ samābhyaḥ, aan de eeuwige jaren, dat wil zeggen: aan de
Prajāpati's (de scheppers) die jaren worden genoemd.
De Veda's proberen in de allereerste plaats een diepe devotie op te roepen voor
kennis nadat alle andere wensen zijn opgegeven. Deze bedoeling komt duidelijk
naar voren in het eerste vers: "Dit alles moet bedekt worden door de Heer ..... Begeer het bezit van een ander niet." Als die diepe devotie voor kennis - vanwege zijn
onwetendheid - voor een mens niet mogelijk is, dan dragen de Veda's een alternatief
aan in de zin, dat men geen andere keus heeft dan zijn plicht te doen. Dit staat in
vers 2: "Door het systeem van karma te volgen mag men wensen te leven." Deze
indeling van het leven in twee wegen, zoals door vs. 1 en vs. 2 wordt aangegeven,
vinden we ook terug in de Brrhadāraṇyaka Upaniswad (I.iv.17), waar staat: "Hij wens1

Het Zelf staat boven en buiten moraal, maar een wijze zal nimmer immoreel handelen, omdat
zijn eerdere leerschool daar borg voor staat.
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te: "Laat mij een vrouw hebben", "enzovoorts. Hieruit kan duidelijk worden opgemaakt dat handelingen bestemd zijn voor degene die een resultaat wenst. Uit de zin
"De geest is zijn ziel, en spraak Zijn vrouw", kan men duidelijk opmaken dat onwetendheid en wensen kenmerkend zijn voor de mens die toegewijd is aan handeling.
Het resultaat van deze handelingen is het produceren van zeven soorten vruchten
(zie Brr. I.vs.1-3) en de blijvende gehechtheid aan die vruchten in de waan dat zij die vruchten - het Zelf zijn. Daartegenover staat de vraag uit Brr. IV.iv.22, die luidt:
"Wat zullen wij bereiken door middel van kinderen, als het Zelf dat we bereikt hebben, ons doel is?" Door deze vraag wordt aangetoond, dat voor de mens die tot de
werkelijkheid van het Zelf is gekomen door de drievoudige wens naar vrouw enzovoorts (dat wil zeggen naar een zoon, rijkdom en de hemelen) op te geven, alleen
nog maar sprake kan zijn van het verblijven in het Zelf zelf in plaats van door te
gaan op het pad van handeling. In vers 3 wordt het kwade lot van de onwetende
vermeld: "De werelden van de duisternis (Asura's)" enzovoorts.
Vervolgens wordt de ware aard van het Zelf beschreven in de verzen 4-8, eindigend
met "Hij doordringt alles" enzovoorts. Deze ware aard wordt onthuld aan die mensen die hun wensen hebben opgegeven en daardoor standvastig zijn in kennis.
Hiermee wordt ook aangetoond dat alleen dìe mensen die staat kunnen bereiken en
niet degenen die nog wensen koesteren. Dit kan men ook terugvinden in de
Śvetāśvatara Upaniswad (VI.21) waar gezegd wordt: "Deze allerheiligste leer, die zo
geliefd is bij de alle Zieners, deelde hij mee aan diegenen die (volledig afstand hebben gedaan en) zijn voorbijgegaan aan alle vier de fasen van het leven" (de leerling,
de huisvader, de hermiet en de kluizenaar).
Het volgende vers is bestemd voor de mensen die nog aan handeling gebonden zijn,
omdat zij nog wensen koesteren en willen blijven leven door te handelen.
Tegenwerping: Waarom is dit vers (vers 9) niet voor iedereen bestemd?
Antwoord: Alleen een dwaas zal het in zijn hoofd halen te willen proberen enige
andere vorm van kennis (namelijk meditatie) te combineren met de kennis van de
Eenheid van het Zelf. Dat inzicht wordt immers slechts aan de mens zonder begeerte gegeven, nadat het onderscheid tussen oorzaak en gevolg in hem is uitgeroeid
door de tekst van vers 7: "Wie zich het feit realiseert dat alle schepselen werkelijk
het Zelf zijn, hoe kan die mens, die de Eenheid ziet, nog misleid worden en bedroefd zijn?" In Vers 9 daarentegen wordt onder meer de onwetende bekritiseerd
teneinde een combinatie tot stand te brengen van kennis (vidyā, aanbidding en meditatie) en handeling (karma). Ten aanzien van de kennis van het opperste Zelf
geldt, dat deze zich niet laat combineren met handeling (karma). Maar wat zich wel
laat combineren met handeling is kennis, bestaande uit het bezitten van goddelijke
krachten. Die kennis wordt in vers 9 aangeduid als de bondgenoot van karma. Die
vorm van kennis - vidyā - (meditatie op goden, of aanbidding) heeft een ander resultaat, dan de kennis van Brahman. In de Brr. I.v.16 wordt die kennis als volgt aangeduid: "Door vidyā (kennis) wordt de wereld van de goden bereikt."
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Het verwerpen van het apart najagen van ieder van deze twee - vidyā en karma - is
niet gedaan omwille van het verwerpen, maar heeft ten doel ze met elkaar te combineren. De Vedische teksten houden ons voor dat beide verschillende gevolgen hebben: Brr. I.v.16 zegt: "Zij bereiken dit door vidyā," "De wereld van de goden wordt
bereikt door vidyā," "Mensen die het Zuidelijke Pad volgen, bereiken dat niet," "De
wereld van de huisgoden wordt bereikt door riten." Dit moet zo zijn, omdat alles
wat door de geschriften wordt voorgeschreven, de moeite waard is om te worden
uitgevoerd.
andhaṃ tamaḥ praviśanti ye 'vidyāmupāsate;
tato bhūya iva te tamo ya u vidyāyāṃ ratāḥ (9).
9. Diegenen die zich op avidyā (rituelen) toeleggen, komen terecht in een blinde
duisternis, maar in nog diepere duisternis komen diegenen terecht, die zich
toeleggen op vidyā (meditatie op goden).
Wie van de twee praviśanti, komen terecht; in andham tamaḥ, blinde duisternis, die
zich kenmerkt door een afwezigheid van waarneming? Ye avidyām, diegenen die
zich op avidyā (avidyā verschilt van vidyā, dat wil zeggen: het is karma, omdat
karma tegengesteld is aan vidyā) upāsate, toeleggen, op dìe avidyā in de vorm van
Agnihotra enzovoorts. Van belang is dat zij dit doen met hart en ziel. Tataḥ. dan die
duisternis, gekenmerkt door blindheid; bhūyaḥ iva tamaḥ, in nog diepere duisternis;
treden te, zij, binnen. Wie (zijn dat)? Ye, zij die riten opgeven; vidyāyām u ratāḥ, en
zich louter met vidyā bezighouden. Dat wil zeggen zij zijn altijd bezig met het mediteren op (en het vereren van) goden.
Om te herhalen: het feit dat meditatie en riten verschillende uitwerkingen hebben, is
de reden om die twee met elkaar te combineren. In het andere geval, als één van
deze twee nauw met elkaar verbonden factoren wél resultaat zou hebben en de andere niet, dan zou de ene factor onderdeel moeten zijn van de andere. (Vidyā en
karma worden heel vaak voorgeschreven om gescheiden te worden uitgevoerd door
mensen met verschillende neigingen, en er wordt voor elk van de twee een ander
resultaat in het vooruitzicht gesteld. Dat zou niet mogelijk zijn als één van beide
onderdeel was van de ander. Maar dit is absurd).
anyadevāhurvidyayā 'nyadāhuravidyayā;
iti śuśruma dhīrāṇāṃ ye nastadvicacakşire (10).
10. Men zegt dat vidyā en avidyā twee van elkaar verschillende resultaten ten
gevolge hebben; zo hebben we het althans vernomen van de wijzen, die het ons
hebben uitgelegd.
Iets anyat eva, werkelijk anders is het gevolg; vidyayā, door vidyā (verering, meditatie op de goden); āhuḥ, zeggen ze, op grond van de Vedische tekst (Brr. I.v.16):
"De wereld van de goden wordt bereikt door meditatie" en: "Zij stijgen daarnaar op
door meditatie." Āhuḥ, ze zeggen; anyat avidyayā, door avidyā (karma, riten) wordt
een ander resultaat bereikt, op grond van de Vedische tekst (Brr. I.v.16): "De wereld
van de huisgoden (wordt bereikt) door middel van karma." Iti, aldus; śuśruma, heb-
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ben we gehoord; (de leer) dhīrāṇām, van de wijzen; ye, die naḥ vicacakşire, ons
hebben uitgelegd; tat, dat (dat wil zeggen: karma en meditatie). Het vers bedoelt te
zeggen, dat deze uitspraak berust op overlevering (traditie).
vidyāṃ cāvidyāṃ ca yastadvedobhayaṃ saha;
avidyayā mŗtyuṃ tīrtvā vidyayā 'mŗtamaśnute (11).
11. Degene die beide kent, vidyā en avidyā tesamen, bereikt door vidyā onsterfelijkheid, omdat hij over de dood heen stapt door middel van avidyā.
Omdat dit zo is, weet yaḥ tad veda ubhayam saha, degene die beide tezamen kent,
dat ze door één en dezelfde persoon moeten worden uitgevoerd. Alleen die mens
die beide combineert, verwezenlijkt dus beide doelstellingen. Dit wordt ook gezegd:
avidyayā, door middel van avidyā dat wil zeggen door riten als Agnihotra; mŗtyum,
de dood riten en meditatie, die hun oorzaak vinden in iemands natuur - dat wil zeggen: saṃskāra (zie ook Śan4kara's commentaar op Bh. Gitā XVI.2); tīrtvā, overstekend. Vidyayā, door middel van vidyā, meditatie op de godheden; aśnute, bereikt
men; amŗtam, onsterfelijkheid, dat wil zeggen: identificatie met de goden. Het feit
van de vereenzelviging met de goden wordt onsterfelijkheid genoemd.
Vervolgens wordt in vers 12 gewezen op de kwade gevolgen van het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde afzonderlijk, met het doel om die twee met elkaar
te combineren.
andhaṃ tamaḥ praviśanti ye 'sambhūtimupāsate;
tato bhūya iva te tamo ya u sambhūtyāṃ ratāḥ (12).
12. Diegenen, die zich toeleggen op het Ongemanifesteerde (Prakrrti) komen
terecht in blinde duisternis. Diegenen, die zich toeleggen op het Gemanifesteerde (Hiraṇyagarbha) komen in nog grotere duisternis terecht.
Ye, degenen die zich toeleggen op asambhūtim: sambhūti betekent het feit van geboren te zijn en tevens de gevolgen ervan. Het tegengestelde daarvan is asambhūti,
hetgeen ook wel Prakrrti wordt genoemd (de oermaterie waaruit alle dingen bestaan), avidyā (onwetendheid) of avyākŗta (het Ongemanifesteerde). Degenen die
upāsate aanbidden, zich toeleggen op; deze asambhūti, die dus bekend staat als de
ongemanifesteerde Prakrrti (de oorzaak), en ook als avidyā, omdat dit het zaad is van
wensen en handelingen, en die van nature verblindt; te, zij, die mensen; praviśanti,
treden binnen, komen terecht in; andham tamaḥ, een blinde duisternis, die er immers aan verwant is. Tataḥ, dan die; bhūyaḥ, groter; iva, als het ware; tamaḥ, duisternis praviśanti, gaan binnen, ye, zij die; sambhūtyām ratāḥ, gehecht zijn aan
sambhūti, dat wil zeggen: aan de gemanifesteerde Brahman die Hiraṇyagarbha
wordt genoemd.
In het volgende vers (vers 13) worden de aparte gevolgen van deze beide vormen
van toewijding genoemd, en daaruit volgt dat het noodzakelijk is om beide te combineren.
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anyadevāhuḥ sambhavādanyadāhurasambhavāt;
iti śuśruma dhīrāṇāṃ ye nastadvicacakşire (13).
13. Als men zich toelegt op het Gemanifesteerde heeft dat, zeggen ze, een ander
resultaat dan als men zich toelegt op het Ongemanifesteerde. Zo hebben we het
vernomen van die wijzen, die het ons hebben uitgelegd.
Anyat eva, waarlijk een verschillend resultaat; āhuḥ, zeggen ze van sambhavāt, van
sambhūti, het Gemanifesteerde; gedoeld wordt op de gevolgen van het zich toeleggen op het Gemanifesteerde (Hiraṇyagarbha) die bijvoorbeeld verschillende paranormale eigenschappen inhouden, zoals onzichtbaar worden enzovoorts. Evenzo
hebben ze gesproken over weer andere gevolgen, anyat āhuḥ; asambhavāt, van
asambhūti, avyākŗta - dus de gevolgen van het zich toeleggen op het Ongemanifesteerde - in het vorige vers werd uitgelegd dat het gevolg van die inspanning een nog
grotere duisternis is. Door de paurānika's wordt dat genoemd het opgenomen worden in de Prakrrti (de oernatuur). Iti, aldus; śuśruma dhīrāṇām, hebben we de uitspraak van de wijzen gehoord; die vicacakşire, het ons hebben uitgelegd, dat wil
zeggen de gevolgen van het zich toeleggen op het Gemanifesteerde en het Ongemanifesteerde.
(a)sambhūtiṃ ca vināśaṃ ca yastadvedobhayaṃ saha;
vināśena mŗtyuṃ tīrtvā (a)sambhūtyā 'mŗtamaśnute (14).
14. Degene die beide tezamen kent - het Ongemanifesteerde en de Vernietiging
(Hiraṇyagarbha) - bereikt door het Ongemanifesteerde onsterfelijkheid omdat
hij over de dood heenstapt door toedoen van Vernietiging.
Degene die beide tezamen kent - het Ongemanifesteerde en het Gemanifesteerde
(Vernietiging), Vināśena, door Vernietiging; alhoewel vernietiging een aspect is
van het Gemanifesteerde, wordt het hier gebruikt als aanduiding voor datgene
waarvan het een aspect is, dat wil zeggen voor de gemanifesteerde Brahman,
Hiraṇyagarbha waarvan vināśa of vernietiging een eigenschap is. Door toewijding
tot vināśa kan men mŗtyum tīrtvā, over de dood heenstappen. De dood wil zeggen
het samenstelsel van gebreken zoals het missen van paranormale eigenschappen,
gebrek aan verdienste, wensen enzovoorts. Door toewijding aan Hiraṇyagarbha kan
men bijvoorbeeld subtiele eigenschappen verwerven. Mŗtyum tīrtvā, betekent dus
het over de dood die bestaat uit het niet hebben van subtiele eigenschappen, heen
stappen. Asambhūtyā, door toewijding aan het Ongemanifesteerde; amŗtam aśnute,
bereikt hij onsterfelijkheid, die zich uit in het opgenomen worden in Prakŗti. Het is
van belang om op te merken dat in het eerste deel van het vers staat: sambhūtim ca
vināśam ca, waarbij vóór het woord sambhūtim de ontkennende vorm a ontbreekt.
Deze a moet aan het woord worden toegevoegd, omdat de vrucht ervan, dat wil
zeggen het opgenomen worden in Prakṛti, is genoemd in vers 12 en vers 13.
In de geschriften wordt gezegd, dat het opgenomen worden in Prakŗti het hoogste
resultaat is, dat bereikbaar is met menselijke en goddelijke rijkdom. Dat is het
hoogst bereikbare doel voor een werelds bestaan. Daarboven is er de éénwording
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met het Zelf in alles, zoals aangegeven in vers 7: "Wie zich het feit realiseert dat
alle schepselen werkelijk het Zelf zijn," hetgeen het resultaat is van het zich toeleggen op kennis, nadat afstand is gedaan van alle wensen en verlangens. Hiermee zijn
de twee wegen blootgelegd, die de Veda's aangeven: enerzijds het verlangen naar
handeling en anderzijds het afstand doen daarvan. De Śatapatha Brāhmaṇa, die
eindigt met het Pravargya ritueel, is gericht op de strekking van de Veda met betrekking tot de weg van handeling, de weg die aangeeft wat men wèl en nìet kan
doen, terwijl de daaropvolgende Bŗhadaaraṇyaka gericht is op het afstand doen van
actie, zoals die in de Vedische traditie tot uitdrukking komt. In dit verband is ook
vers 11 genoemd, dat luidt: "Wie beide tezamen kent - vidyā en avidyā - bereikt
door vidyā onsterfelijkheid omdat hij over de dood heen stapt door middel van
avidyā." Dit vers is bestemd voor de mens, die wenst te leven door rituelen uit te
voeren - beginnend met de conceptie en eindigend met de dood - samen met het
mediteren op de lagere vorm van Brahman. Nu wordt de vraag beantwoord die
luidt: "Op welke wijze kan die mens onsterfelijkheid bereiken?" In Brr. V.v.2 staat:
"Inderdaad, datgene wat de Waarheid (Brahman) is, is de Zon - die de Persoon is in
de zonneschijf en tevens de Persoon in het rechteroog." Wie heeft gemediteerd op
deze twee Personen als de Waarheid zelve (Brahman) en die zich bovendien aan de
in de geschriften voorgeschreven riten heeft gehouden, zal op het moment van sterven tot het Zelf bidden om de deur te doen openen, die tot het Zelf leidt. Hiervoor is
het volgende vers bestemd:
hiraṇmayena pātreṇa satyasyāpihitaṃ mukham;
tattvaṃ pūşannapāvŗṇu satyadharmāya dŗşţaye (15).
15. De deur naar de Waarheid (Brahman in de zonneschijf) is afgegrendeld
door een gouden deksel. Verwijder dat deksel, O Zon, opdat Zij door mij, een
waarheidslievende (iemand die juiste handelingen verricht) gezien worde.
Hiraṇmaya, gouden, dat wil zeggen: het lijkt alsof het van goud is gemaakt, dus
stralend; pātreṇa, door een deksel (dat het uitzicht belemmert); apihitam, is verborgen, het ligt bedekt; mukham, het gezicht, de deur; satyasya, van de Waarheid, van
Brahman die in de zonneschijf aanwezig is. Tat tvam pūşan, moge gij die, O Zon;
apāvŗṇu, openen, dat wil zeggen wegnemen. Ik heb de kwaliteit van de Waarheid
door op U te mediteren als de Waarheid zelve, dus ik ben satyadharma; dus
satyadharmāya betekent: voor mij die waarheidslievend is, of: voor iemand (dat wil
zeggen mij) die juiste handelingen verricht. Dŗşţaye, opdat Ge gezien moogt worden, opdat Gij, de Waarheid Zelve, moogt worden gerealiseerd.
pūşannekarşe yama sūrya prājāpatya
vyūha raśmīn samūha tejaḥ;
yatte rūpaṃ kalyāṇatamaṃ tatte paśyāmi
yo 'sāvasau puruşaḥ so 'hamasmi (16).
16. O Gij die de Voeder zijt, de eenzame Reiziger, de Bestuurder, de Ontvanger, de Zoon van Prajāpati, neem Uw stralen toch weg, samen met Uw schitte-
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ring, dan zal ik die allerweldadigste vorm van U kunnen zien! Ik ben die Persoon die daar is (in de Zon).
Pūşan, O Zon! De zon is de pūśā, de Voeder, want hij voedt de wereld. Bovendien
reist hij alleen (ekarşat); dus wordt hij ekarşi genoemd. Ekarşe, O eenzame Reiziger. Evenzo is hij yama, de Bestuurder, omdat hij alles beheerst (saṃyamanāt); O
Bestuurder. Ook is hij sūrya, Ontvanger, omdat hij alle stralen bij elkaar brengt
(svīkaraṇāt) en ook alle levenskrachten en sappen; O Ontvanger. De zoon van
Prajāpati is prājāpatya; O Zoon van Prajāpati. Vyūha neem weg; Uw eigen raśmīn,
stralen; samūha, vergaar, trek terug; Uw tejaḥ, hitte, de verblindende schittering.
Yat te, datgene wat is Uw rūpam kalyāṇatamam, meest liefderijke, welwillende,
vriendelijke vorm Tat, dat; paśyāmi, ik zal zien; te, door U, door genade van U, die
het Zelf zijt. Maar ik vraag U dit niet als een dienaar; yaḥ asau, de Persoon die daar
in de zonneschijf is - zijn ledematen zijn de vyāhŗtis (Bhūḥ - aarde: het hoofd;
Bhuvaḥ - lucht: zijn handen; Svaḥ - hemel: zijn benen; Brr. V.v.3-4, Tai. I.v-vi) en
die Persoon (Puruşa) wordt genoemd, omdat Hij de vorm van een persoon heeft, òf
omdat de hele schepping door Hem wordt gevuld in de vorm van levenskrachten en
intelligentie, òf omdat Hij in de stad van het hart woont, saḥ aham asmi, die Persoon ben Ik.
vāyuranilamamŗtamathedaṃ bhasmāntaṃ śarīram;
ôm krato smara kŗtaṃ smara krato smara kŗtaṃ smara (17).
17. Moge mijn levenskracht nu de (allesdoordringende) onsterfelijke Lucht
bereiken; (en) laat dit lichaam nu tot as vergaan.
Ôm. O geest herinner U - herinner U al wat gedaan is!
Herinner U - herinner U al wat gedaan is!
Atha, nu; nu ik op het punt van sterven sta, moge mijn vāyuḥ, levenskracht, zijn
fysieke beperkingen opgeven en zijn goddelijke natuur weer bereiken, de alles
doordringende; amŗtam anilam, onsterfelijke Lucht, dat wil zeggen sūtrātmā
(Hiraṇyagarbha). Het woord 'bereiken' moet worden toegevoegd om de zin af te
maken. Ook wordt hiermee het volgende bedoeld: "Laat dit subtiele lichaam, dat
door rite en meditatie gezuiverd is, opstijgen." Zo wordt gebeden om de weg te
vinden waarlangs men opstijgt. Atha, nu; idam śarīram, dit lichaam dat aan het vuur
zal worden geofferd, bhasmāntam, moge vergaan tot as. Brahman heeft Ôm, als
symbool en op grond van de meditatie van de stervende wordt Brahman, die Vuur
wordt genoemd en Waarheid is, hier vereenzelvigd met Ôm. Krato, O geest, die
gekenmerkt wordt door willen; smara, herinner U, de tijd is gekomen om me alles
te herinneren wat ik me behoor te herinneren. Herinner U dus alles waaraan zo lang
is gedacht; kŗtam smara, alles wat ik van kindsbeen af gedaan heb moet U zich ook
herinneren. Krato smara kŗtam smara; deze herhaling benadrukt de bede.
Dan bidt de stervende nogmaals om tot het pad te worden toegelaten:
agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān;
yuyodhyasmajjuhurāṇameno bhūyişţhāṃ te nama uktiṃ vidhema (18).
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18. O Vuur! O Godheid! Ge kent al onze daden; leid ons daarom langs het
goede pad tot het genot van de vruchten van onze daden; neem alle kromme
zonden van ons weg! Wij begroeten U vele malen.
Agne, O Vuur; deva, O Godheid; vidvān, kennend; viśvāni vayunāni, al onze daden
of vormen van meditatie; naya, leid; asmān, ons - die bovengenoemde vruchten van
onze handelingen hebben gekregen - supathā, langs het goede pad. De kwalitficatie
'het goede pad' wordt gebruikt omdat men Zuidelijke Pad (Pitŗyāna) moet mijden.
Ik heb genoeg van het steeds weer komen en gaan via het Zuidelijke Pad; daarom
vraag ik U steeds opnieuw: "Leid mij langs het goede pad, waar geen sprake meer is
van een komen en gaan!" Rāye, terwille van rijkdom, dat wil zeggen: het genieten
van de vruchten van voorbije daden. Bovendien, yuyodhi, verwijder, vernietig; asmat, is asmattaḥ van ons; juhurāṇam, krom, bedrieglijk; enas, zonde. De gedachte
erachter is deze: Wanneer we zo gezuiverd worden, zullen we ons gewenste doel
bereiken. Maar, omdat we U nu nog niet kunnen dienen, daarom vidhema, bieden
wij aan; bhūyişţhām, vele; namaḥ uktim, begroetingen, met andere woorden wij
dienen U met onze begroetingen.
Tegenwerping: Sommigen betwijfelen de gegeven betekenis van de verzen 11 en
14, waarin gezegd wordt: "Bereik onsterfelijkheid door kennis (vidyā), nadat over
de dood heen gestapt is door middel van handeling (avidyā) en "Bereik onsterfelijkheid door het Ongemanifesteerde, over de dood heenstappend door toedoen van
Vernietiging."
Om iedere twijfel hierover weg te nemen, zullen we deze vraag nog eens kort behandelen. De oorzaak van de twijfel is bekend. Het is de vraag: "Waarom wordt met
het woord vidyā eigenlijk niet de kennis van het Opperste Zelf bedoeld en ook
waarom zou onsterfelijkheid niet letterlijk moeten worden opgevat?"
Antwoord: Is het niet zo, dat de kennis van het Opperste Zelf en karma elkaars
tegengestelde zijn en juist daarom niet met elkaar kunnen worden verbonden?
Tegenwerping: Zeker. Maar de tegenstelling is onbegrijpelijk, want tegenstelling
zowel als overeenstemming berust op het gezag van de geschriften. Zoals het uitvoeren van karma en het zoeken naar kennis op het gezag van de geschriften berust,
berust ook het feit dat ze wel én niet tegengesteld zijn, op het gezag van de geschriften. Evenals "Gij zult geen levend wezen doden" een ander gebod doorkruist: "Men
zal een offerdier slachten voor een offer," evenzo zou men karma en vidyā toch met
elkaar kunnen verbinden.
Antwoord: Neen, dat kan niet vanwege de Vedische tekst uit de Kattha Upaniswad
I.ii.4 waar staat: "Wat bekend staat als vidyā (kennis) is geheel verschillend van
avidyā (karma, handeling) en zij volgen (dan ook) een geheel verschillende koers."
Tegenwerping: Maar stel dat we het niet aan elkaar tegengesteld zijn afleiden uit Īśā
Upaniswad 11: "Degene die vidyā en avidyā beide tezamen kent."
Antwoord: Neen, want hun oorzaak, hun aard en hun gevolgen zijn tegengesteld.
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Tegenwerping: Enerzijds is het onmogelijk de tegenstelling of de afwezigheid van
tegenstelling tussen karma en vidyā te aanvaarden, terwijl anderzijds de combinatie
van beide in vers 11 wordt genoemd. Dan zou de conclusie toch moeten luiden, dat
er eigenlijk geen tegenstelling is tussen karma (avidyā) en vidya?a
Antwoord: Neen, want het samengaan van avidyaa en vidyā is absurd.
Tegenwerping: Maar als we zouden stellen dat vidyā en karma na elkaar in dezelfde
persoon aanwezig kunnen zijn? Wat dan?
Antwoord: Onmogelijk. Want wanneer kennis zich vertoont, verdwijnt karma. Bij
de mens in wie kennis aanwezig is, kan karma niet blijven. Het is bijvoorbeeld een
feit dat als iemand tot het inzicht is gekomen dat 'vuur heet is en licht geeft,' het niet
mogelijk is dat in die mens daarna nog onwetendheid of twijfel oprijst ten aanzien
van vuur in de zin van 'vuur is koud en geeft geen licht.' De onmogelijkheid van
pijn en ellende voor een man van kennis wordt uitgesproken in vers 7: "Wie het feit
realiseert dat alle dingen werkelijk het eigen Zelf zijn, hoe kan die mens die de
Eenheid van alles ziet, nog misleid worden en bedroefd zijn?" We hebben bovendien al uitgelegd dat voor een mens van kennis onwetendheid onmogelijk is, zodat
karma dat zijn oorsprong in onwetendheid vindt, ook voor die mens onmogelijk is.
Wat vers 14 aangaat: "Hij bereikt onsterfelijkheid", die onsterfelijkheid is relatief.
Als men zou aannemen dat het woord vidyā in deze samenhang kennis van het Opperste Zelf betekent, dan wordt de bede uit vers 15 een tegenstrijdigheid. ("Het
zicht op de Waarheid is afgeschermd" enzovoorts.) Daarom moet karma gezien
worden in combinatie met meditatie en niet met de kennis van het Opperste Zelf.
Dus luidt de conclusie, dat de betekenis van het vers inderdaad is zoals we haar
hebben uitgelegd.
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Ôm
pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇāt pūrṇamudacyate;
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśişyate;
Ôm śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.
ÔM
Dat (opperste Brahman) is oneindig, en dit (geconditioneerde Brahman) is oneindig.
Het oneindige (geconditioneerde Brahman) komt voort uit de oneindige (opperste
Brahman). Neemt men (door kennis) het oneindige van het oneindige (geconditioneerde Brahman), dan blijft het achter als enkel het oneindige (ongeconditioneerde
Brahman).
Ôm, vrede, vrede, vrede.
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Ôm
āpyāyantu mamānbgāni vākprānbaszcaks-uhb szrotramatho balamindriyānbi
ca sarvānbi sarvamb brahmaupaniswadamb mā 'hamb brahma nirākuryāmb
mā mā brahma nirākarodanirākaranbamastvanirākaranbamb me 'stu
tadātmani nirate ya upanis-atsu dharmāste mayi santu te mayi santu;
Ôm szāntihb szāntihb szāntihb.
ÔM
Spraak, ogen, oren, ledematen, leven, energie; komt mij te hulp! Deze boeken hebben Brahman tot onderwerp. Ik zal Brahman nooit verloochenen, noch zal Brahman
mij verloochenen. Laat mij één zijn met Brahman, verenigd. Wanneer ik één ben
met Brahman, mogen dan de wetten die deze boeken verkondigen, in mij leven,
mogen de wetten leven.
Ôm vrede, vrede, vrede.
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DEEL I
INLEIDING
De Upaniswad die met het woord kenes-itam begint en de onthulling van de opperste
Brahman tot onderwerp heeft, is onderdeel van de Talavakaara tak van de Saama
Veda en vormt er het negende hoofdstuk van. In de voorafgaande hoofdstukken zijn
ceremoniële handelingen (dat wil zeggen: de regels van het Universum) uitvoerig
behandeld, evenals de verschillende manieren waarop op de levenskracht gemediteerd wordt als de grondslag van die ceremoniële handelingen. Vervolgens worden
de manieren behandeld waarop men op de Saama's, gezangen, kan mediteren, die
eveneens onderdeel van het ceremonieel zijn. Hierna wordt het mediteren op de
Gaayatra Saama (beschouwd als levenskracht) beschreven, welke passage eindigt met
een opsomming van namen van meesters en pupillen, en betrekking heeft op de
gevolgen van handelingen. Als alle regels die beschreven staan, en ook de meditatieoefeningen, gevolgd en juist uitgevoerd worden, zullen zij een reinigingsproces
in de geest op gang brengen van de mens die vrij is van wensen en verlangens en
die bevrijd wil worden. Als iemand echter wensen koestert en niet verlicht is (en
dus mediteert op goden en daar kennis over heeft), dan zullen de ceremoniële handelingen die zijn omschreven in de Veda's en de Smrrti's maken dat die mens het
Zuidelijke Pad moet bewandelen en in de wereld terug zal keren. Als er, ten derde,
sprake is van handelingen die voortkomen uit natuurlijke impulsen, die in strijd zijn
met de Geschriften, dan zullen die handelingen een afdalen veroorzaken naar lagere
bestaansvormen, te beginnen bij dieren en eindigend bij de bestaansvormen die niet
uit zichzelf kunnen bewegen, zoals planten en mineralen. Dit proces van degradatie
staat beschreven in de Chaandogya Upaniswad (V.x.8.): "Als men zich niet aan de
ceremoniële regels houdt en niet mediteert, zal men noch het Noordelijke Pad, noch
het Zuidelijke Pad kunnen bewandelen. Dan zal men één van die kleine wezentjes
worden (zoals muggen enzovoorts) die voortdurend aan dood en geboorte onderhevig zijn, in overeenstemming met de goddelijke opdracht 'wordt geboren en sterft.'
Dat is de derde staat." In de Aitareya-AAran_yaka Upaniswad wordt hieraan gerefereerd: "Drie soorten bestaansvormen1 volgen een loop die anders is2 dan het Noordelijke en het Zuidelijke Pad" (II.i.1.4). Het verlangen naar de kennis van het inwonende Zelf kan alleen bij een mens oprijzen die geen verlangens kent en wiens geest
gezuiverd is, en die zodoende alle voorbijgaande en uiterlijke middelen en doelen
heeft opgegeven. Bij die mens is immers een speciale tendens ontstaan als gevolg
van zijn daden en verrichtingen in dit leven en in vorige levens. Op deze feitelijke
situatie wordt gedoeld in de vorm van vragen en antwoorden van de Vedische tekst
die met kenes-itam begint. In de Kattha Upaniswad (II.i.1) wordt ook gezegd: "De
zelfstandig bestaande God verwoestte de zinnen; daarom kijkt de mens naar de
uiterlijke objecten, niet naar het Zelf binnen in hem. Nu en dan heeft een zeldzame
1

Namelijk geboren uit de moederschoot, het ei of de aarde.

2

En betreden daardoor een pad van smart.
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ziel die onderscheidingsvermogen bezat en onsterfelijkheid begeerde, omgezien en
het inwonende Zelf gevonden." In de Mun-d-aka Upaniswad (I.ii.12) van de Atharva
Veda staat: "De man Gods die heeft onderzocht welke werelden door handelingen
kunnen worden bereikt, moet ze wel allemaal opgeven. Hij denkt dan: "Datgene wat
nergens het gevolg van is, kan ook niet het gevolg zijn van handelingen." Om tot
het volle besef hiervan te komen, moet hij met gevouwen handen tot een leermeester gaan die bekend is met de Veda's en in Brahman is gevestigd." Dit is de enige
manier waarop een mens die weet wat onthechting is, kan leren hoe hij over het
Zelf moet horen, hoe hij moet mediteren over het Zelf en hoe hij de kennis van het
inwonende Zelf kan realiseren. Wanneer men zich heeft gerealiseerd dat het inwonende Zelf Brahman is, zal onwetendheid verdwijnen. Door onwetendheid ontstaat
gebondenheid en komen wensen en handelingen tot stand. Hierop doelt de IAszaa Upaniswad vers 7: "Hoe kan een wijs mens, die de eenheid van het leven kent en alle
schepselen in zichzelf ziet, misleid of bedroefd zijn?" Zo ook de Chaandogya Upaniswad (VII.i.3): "Wie het Zelf kent, komt verdriet te boven." En verder de Muṇdwaka
Upaniswad (II.ii.8): "Als Degene die zowel oorzaak als gevolg is, gezien wordt, worden de knopen in het hart doorgesneden, alle twijfels worden opgelost, en alle handeling wordt verteerd."
Tegenwerping: Zou men niet kunnen zeggen dat dit ook kan worden bereikt met
kennis1 gecombineerd met ceremoniële handelingen en het vervullen van plichten?
Antwoord: Nee. In de Vaajasaneyaka (Brwhadaaran-yaka) Upaniswad staat immers uitdrukkelijk dat dit een ander resultaat bewerkstelligt. In de tekst die begint met:
"Laat mij een vrouw hebben" (Brw. I.iv.17), toont deze Upaniswad in de passage: "De
wereld van de mens wordt alleen door een zoon verkregen en door niets anders, de
wereld van de voorouders door ritueel en de wereld van de goden door meditatie"
(Brw. I.v.16) aan hoe men deze drie werelden, die verschillend zijn van het Zelf, kan
verwerven. De Upaniswad geeft anderzijds aan waarom men er beter aan doet afstand
te doen. In Brw. IV.iv.22 wordt namelijk de vraag gesteld: "Wat valt er voor ons met
kinderen te bereiken als voor ons het Zelf dat we hebben bereikt, het doel is?" De
verklaring is als volgt: Wat hebben we aan nakomelingen, rituelen en de combinatie
van meditatie en rituelen, als deze ons binden aan werelden die verschillen van het
Zelf? Daarmee bereiken we alleen de drie werelden van de mensen, de voorouders
en de goden. Evenmin kan men zeggen dat die drie werelden, die voorbijgaand zijn
en met bepaalde middelen kunnen worden bereikt, voor ons begerenswaardig blijven, want ons verlangen is gericht op de wereld die natuurlijk is "ongeboren, niet
aan verval onderhevig, onsterfelijk, zonder angst of vrees" (Brw. IV.iv.25), "die door
werk noch vermeerdert, noch vermindert" (Brw. IV.iv.23). Omdat deze wereld eeuwig is, kan ze uitsluitend worden verworven als onwetendheid ophoudt te bestaan.
1

Het woord jñaana komt voor in twee betekenissen: Kennis van de Veda's en kennis over goden of
meditatie daarop. Jñaana in de tweede betekenis kan worden gecombineerd met riten en plichten,
maar dat is niet het geval met de Kennis van de Veda's.
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En de enige plicht is om alle wensen op te geven als men zich heeft gerealiseerd dat
het inwonende Zelf en Brahman één zijn. Bovendien kan het weten dat het inwonende Zelf en Brahman identiek zijn, niet samengaan met het verrichten van handelingen. Want het realiseren van het feit dat het Zelf en Brahman identiek zijn, roeit
iedere notie van dualiteit met wortel en tak uit, en dit kan redelijkerwijs niet samengaan met handelingen, want een handeling veronderstelt het idee van enerzijds een
persoon die de handeling verricht en anderzijds een beoogd resultaat. Datgene wat
men moet leren kennen, is de doorslaggevende factor, en dus kan het realiseren van
Brahman niet worden afgedwongen doordat de mens zijn best doet.1
De Vedische tekst beginnend met kenes-itam toont het verlangen om het inwonende
Zelf te kennen bij een mens die alle zichtbare en onzichtbare gevolgen van handelingen heeft opgegeven die met externe hulpmiddelen kunnen worden verworven.
Het doel van het onderzoek is echter subtiel, en daarom leidt de methode van vraag
en antwoord tussen discipel en leermeester gemakkelijk tot begrip, temeer daar
beantwoording enkel door middel van een strikt logische gedachtegang niet mogelijk is. Op grond van de tekst in de Kattha Upaniswad I.ii.9: "Geliefde, geen mens
komt tot het Zelf door middel van rationeel denken," en op grond van de noodzaak
om een leermeester te vinden die in de Vedische Geschriften en in de Smrrti impliciet wordt vermeld, bijvoorbeeld in de Chaandogya Upaniswad VI.xiv.2: "Wie een
leermeester heeft, weet," en ook in Ch.Up. IV.ix.3: "De kennis die men van een
leermeester krijgt, wordt de beste"2 en verder in de Bhagavad Gitaa IV.34: "Leer dat
door te gehoorzamen", kan men zich voorstellen dat iemand die geen rust meer kan
vinden buiten het inwonende Zelf en die verlangt naar het vreesloze, het eeuwige,
het heilzame en het onverschrokkene in zichzelf, een leermeester benadert die gevestigd is in Brahman.
Hij vraagt hem het volgende:
Ôm kenes-itamb patati pres-itamb manahb
kena prānbahb prathamahbpraiti yuktahb;
kenes-itāmb vācamimāmb vadanti
caks-uhb szrotramb ka u devoyunakti (1).
I.l. ÔM. Wat heeft mijn geest op jacht doen gaan? Wat heeft mijn leven doen
beginnen? Wat beweegt de tong? Welke God heeft mijn oog en oor geopend?
Kena, door welke instantie die handelt; is-itam, gewenst, gestuurd; manahb, de geest;
patati, gaat, dat wil zeggen: op zijn eigen doel af. De wortel is-, draagt hier niet de
betekenis van herhaling of gaan, maar de betekenis van wensen, en het gebruik van
1

"Een doel van een voorschrift is dat wat bereikt moet worden door de inspanning die volgt op
het geven van het voorschrift. Kennis is niet zo" (A.G.). Het doel is de bepalende factor wat betreft de inhoud van iedere deugdelijke kennis. Noch een voorschrift, noch welke bijkomstigheid
dan ook heeft hier enig effect.
2

"Leidt naar de verkrijging van het beste resultaat" (A.G.).
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het tussenvoegsel it- in is-itam, is een Vedische vorm1; pres-itam, is een woordvorm
van dezelfde wortel is-, met voorvoegsel pra, hetgeen de doelgerichtheid aangeeft.
Als in deze zin uitsluitend het woord pres-itam, was gebruikt, zonder is-itam, dan zou
de vraag naar het onderwerp en het voorwerp van pres-itam, oprijzen: "Wie geeft het
doel aan, wat is het doel?" Door pres-itam, met is-itam, te verbinden blijven beide
vragen echter rusten, daar is-itam, aan pres-itam, een speciale betekenis geeft: "Door
wiens wil wordt de doelgerichte beweging veroorzaakt?"2
Tegenwerping: Als dit werkelijk de betekenis van deze zin zou zijn, dan zou de zin
'door wiens wil' alleen al voldoende zijn. Het woord 'doelgericht' zou daarmee
overbodig worden. Maar dit woord staat er wèl als toevoeging en daarom draagt het
niet zozeer de betekenis van doelgerichtheid, maar veeleer van de vraagstelling
'waardoor wordt het gebied van de geest beheerst: door wil, door handeling of door
spraak?'
Antwoord: Deze veronderstelling is onjuist vanwege de achtergrond waartegen de
vraag gesteld wordt. Het is immers redelijk te veronderstellen dat de vraag gesteld
wordt door iemand, die genoeg heeft van uiterlijke handelingen en hun gevolgen
zoals die tot stand komen door een samenspel van lichaam, zintuigen, enzovoorts.
Nee, deze vraagsteller wil juist meer weten dan uiterlijke oorzaken. Hij zoekt de
onveranderlijke en eeuwige oorzaken. Als dat niet het geval was, zou de hele vraag
immers zinloos zijn, want dat lichaam en geest door wilsuitingen, woorden en handelingen gestuurd en beheerst worden, is een welbekend feit: die vraag hoeft niet te
worden gesteld.
Tegenwerping: Zelfs als dat zo is, dan nog ligt de betekenis 'doelgericht' niet duidelijk opgesloten in deze zin.
Antwoord: Onjuist. Het woord 'doelgericht' kan een speciale betekenis krijgen als
de vraag wordt gesteld door iemand die ernstig twijfelt. Zowel het voltooid deelwoord 'gewenst', alsook het deelwoord 'doelgericht' (pres-itam) in de eerste vraag
die luidt: "Door wie gewenst beweegt zich de doelgerichte geest?" zijn geheel op
hun plaats en duidelijk in hun betekenis, dat wil zeggen: 'behoort de handelende
persoon toe aan het lichaam en de zintuigen, hetgeen duidelijk waarneembaar is, of
behoort de handelende persoon die heerst over de geest, toe aan een of andere onafhankelijke eenheid, die verschilt van het geheel?'
Tegenwerping: Is het niet een vaststaand feit dat de geest vrij is en kan doen en
laten wat hij wil? Wie kan er nog twijfelen en die vraag toch stellen?
Antwoord: Als de geest inderdaad vrij en onafhankelijk zou zijn en kon doen wat
hij wil, dan zou niemand ooit enig kwaad kunnen zien. Maar de geest kan welbewust het kwade wensen en zich, ondanks allerlei bezwaren en remmingen, toch
inlaten met daden die verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben. Daarom is de
1

De juiste vorm had 'eśitam' moeten zijn" (A.G.).

2

Door louter tegenwoordigheid, wat geen inspanning meebrengt (A.G.).
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vraag van de discipel: "Door wie gewenst beweegt de doelgerichte geest?" wel
degelijk waardevol.
Kena, met wie; praanbahb, de levenskracht; yuktahb, verbonden met, gericht op; praiti,
gaat op weg naar zijn eigen functie of werk; prathamahb, eerste (bijvoeglijk naamwoord bij levenskracht, die aan alle activiteiten van de andere organen voorafgaat);
imaam vaacam, deze spraak die uit woorden bestaat; zoals gewone mensen deze
woorden vadanti, uitspreken; kena is-itaam, door wie wordt die spraak gewenst? Kahb
u devahb, welk stralend wezen; yunakti, richt op een bepaald doel; caks-uhb szrotram,
de ogen en de oren?
De leermeester antwoordt zijn waardige discipel die hem deze vragen stelt, als
volgt: "Luister naar wat U eigenlijk gevraagd hebt toen U de vraag stelde die luidde: "Wie is dat stralende wezen dat de geest en de andere organen richt op hun eigen objecten, en hoe geeft hij richting?"
szrotrasya szrotramb manaso mano yad vāco ha vācamb sa uprānbasya prānbahb;
caks-us-aszcaks-uratimucya dhāhb pretyāsmāllokādamrbtā bhvānti (2).
I.2. Het leeft in alles wat leeft. Het hoort door het oor, denkt door de geest,
spreekt door de tong en ziet door het oog. De wijze mens hecht zich noch aan
dit noch aan dat, stijgt uit boven de wereld en bereikt onsterfelijkheid.
SZrotrasya szrotram, het Oor van het oor. De szrotram is datgene waarmee men kan
horen, het instrument om klank op te vangen. Het is waar U naar vraagt in uw vraag
die luidt: "Wie is het naar buiten stralende wezen dat ogen en oren richting geeft?":
dàt is het Oor van het oor.
Tegenwerping: Is het niet onzinnig om te antwoorden: "Hij is het Oor van het oor?"
Het antwoord had moeten luiden: "Hij is zo-en-zo, met die-en-die eigenschappen."
Antwoord: Geenszins, want Hij kan op geen enkele andere wijze worden beschreven. Als men zou kunnen zeggen dat degene die de oren en andere organen richting
geeft, zijn eigen specifieke activiteit bezit, los van het functioneren van de oren en
de andere organen, dan zou het antwoord inderdaad onzinnig zijn. Die situatie zou
te vergelijken zijn met een maaier en zijn zeis. Maar in werkelijkheid wordt hier
niet iemand bedoeld die de oren enzovoorts, richting geeft omdat hij zijn eigen
activiteit bezit, zoals de maaier die met zijn zeis zwaait. Toch kan Hij worden gekend als iemand die ongemengd is met het oor of een van de andere zintuigen. Dit
kan men immers opmaken uit het feit dat al die samengestelde organen zoals oren
enzovoorts, overwegingen, verlangens en beslissingen verrichten als handelingen
die in dienst van iemand plaatsvinden. Het is net als met een huis dat bestaat voor
de woonbehoefte van de bewoner terwijl huis en bewoner toch niet aan elkaar gebonden zijn. Zo is het ook met de oren en alle andere organen. Zij dienen voor iemand en die iemand staat er toch los van. Zijn behoefte bepaalt het bestaan en ontstaan van oren, ogen en de andere zintuigen. In feite kan dus worden vastgesteld dat
de zintuigen bestaan ten behoeve van iets of iemand anders. Hieruit wordt afgeleid
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dat er inderdaad Iets of Iemand is die het functioneren van deze organen beheerst.1
Daarom is het antwoord dat Hij het Oor van het oor is geheel afdoende.
Tegenwerping: Maar wat betekent dan 'het Oor van het oor' werkelijk? Licht heeft
geen ander licht nodig om te bestaan en dus heeft het oor ook geen ander oor nodig.
Antwoord: Dat is geen probleem. Wat bedoeld wordt, is dit: men kan bijvoorbeeld
waarnemen dat het oor kenbaar maakt wat het hoort. Maar dat vermogen van het
oor om dingen kenbaar te maken, is uitsluitend mogelijk dankzij de aanwezigheid
van het eeuwige, niet-samengestelde, allesdoordringende licht van het Zelf en door
niets anders. Daarom is de uitdrukking 'Oor van het oor' geheel op zijn plaats. Er
zijn ook andere Vedische teksten die dit bevestigen:
- Brr.Up. IV.iii.6: "Door het licht van het Zelf ziet hij."
- Ka.Up. II.ii.15, Sv.Up. VI.14, Mu.Up. II.ii.10: "Door Zijn licht straalt dit alles."
- Tai.Brahmanba III.xii.9.7: "Door Wie ontstoken de zon straalt," enzovoorts.
- Bh.Gitaa XV.12: "Weet, dat het Mijn licht is, dat in de zon is en dat het hele universum verlicht."
- Bh.Gitaa XIII.33: "Zoals de ene zon het hele uitspansel verlicht, zo ook verlicht Hij
die in het lichaam aanwezig is, het hele lichaam, O Afstammeling van Bharata."
- Ka.Up. II.ii.13: "blijvend te midden van wat voorbijgaand is, bewust te midden
van wat bewust is."
Meestal gaan de mensen ervan uit dat de oren en de andere organen het Zelf zijn en
dat zij daarom bewust zijn. Hier wordt die mening weerlegd. Gerealiseerde mensen
weten, dat er iets is dat verblijft in de meest verborgen uithoeken van al het geschapene. Het is onveranderlijk, niet onderhevig aan verval, onsterfelijk, vreesloos,
ongeboren. Het is het Oor van het oor en het Orgaan van de andere organen, dat wil
zeggen: Het is de bron van hun functioneren. Daarom zijn het antwoord en de betekenis ervan gerechtvaardigd.
Evenzo is Hij manasahb, van de geest, van het hele interne organisme; de manahb, de
Geest, want het hele interne organisme kan zijn verschillende taken niet vervullen,
zoals denken en onderscheid maken, zonder de straling van het licht van bewustzijn. Daarom is Hij ook de Geest van de geest. In deze zin wordt met geest zowel de
denkende geest (manahb) bedoeld, als het Intellect. Yad vaaco ha vaacam, het woord
yat heeft hier een oorzakelijke betekenis: 'omdat' of 'want' en moet verbonden worden met alle woorden zoals oor (szrotra): omdat Hij het Oor van het oor is, omdat
Hij de Geest van de geest is, enzovoorts. De accusativus vaacam in vaaco ha vaacam,

1

"Oren, enzovoorts, zijn ondergeschikt aan iemand die van hen verschilt, want zij zijn samengestelde dingen, als een huis, enzovoorts. Door deze gevolgtrekking kan de heer van de oren, enzovoorts, worden gekend. Als hij ook een onderdeel van de samenstelling zou zijn, dan zal hij onbezield zijn als het huis enzovoorts. In dat geval zullen we een andere heer voor hem moeten bedenken, en zo ook weer een derde hiervoor. Daarom, om een oneindige regressie te voorkomen,
wordt een Bewustzijn dat geen onderdeel van de samenstelling is, aangenomen" (A.G.).
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moet gelezen worden als een nominativus net zoals in praanbasya praanbahb, het Leven
van het leven.
Tegenwerping: Zou men de redenering niet kunnen omdraaien en zeggen dat juist
praanbasya praanbahb, moet worden omgezet in praanbasya praanbam?
Antwoord: Nee, dat is onlogisch, omdat het meer voor de hand ligt zich aan de
meerderheid te houden: dus overeenkomstig de nominativus van sahb en praanbahb, in
sahb u praanbasya praanbahb, moet vaacam als vaak gelezen worden. Bovendien is het juist
dat men grammatikaal gesproken als antwoord op de vraag "wie of wat is Het?", het
antwoord in de eerste naamval (nominativus) geeft. Datgene, Hij, waarnaar ge
vraagt is het Leven van praanba. Praanba betekent hier die speciale functie die leven
wordt genoemd. Door Hem wordt het de levenskracht mogelijk gemaakt te functioneren en het leven in stand te houden. Dit komt omdat het leven door niets in stand
kan worden gehouden dat niet door het Zelf beheerst wordt. Hier doelen de volgende Vedische teksten op:
- Tai.Up. II.vii.1: "Wie zal werkelijk in staat zijn in te ademen en wie zal in staat
zijn uit te ademen, als deze Gelukzaligheid (Brahman) niet daar in de opperste
ruimte in het hart aanwezig is?"
- Ka.Up. II.ii.3: "Wie duwt de praanba naar boven en wie drukt de apaana naar beneden?"
- Ke.Up. I.9: "Dat wat de mens niet kan ruiken met het reukorgaan, maar waardoor
de praanba in werking wordt gezet, weet dat Dàt Brahman is."
Tegenwerping: Is het niet beter om praanba te vertalen met 'ruiken' (het reukorgaan)
in plaats van 'leven'1 omdat het hier over de zintuigen gaat zoals de oren enzovoorts?
Antwoord: Dit is juist. Wanneer men praanba echter vertaalt als 'levenskracht' dan
omvat die betekenis ook het ruiken. In deze samenhang is de betekenis als volgt:
datgene waarvoor alle activiteit van de motorische en zintuiglijke organen is bedoeld, is Brahman.
Daarom is Brahman ook: caks-us-ahb caks-uhb, het Oog van het oog. Het vermogen dat
het oog als zintuig heeft om kleuren te onderscheiden, is het gevolg van het feit dat
het beheerst wordt door het bewustzijn van het Zelf. Daarom is het Zelf het Oog
van het oog. Wanneer iemand iets vraagt, wil hij het antwoord weten en daarom
moet men eigenlijk de woorden toevoegen: "Wanneer men eenmaal Brahman kent
als het Oor van het oor enzovoorts" (zoals hierboven uitgelegd). Deze toevoeging is
van belang in verband met het gevolg van die kennis: "Zij worden onsterfelijk, en
ook omdat onsterfelijkheid wordt bereikt door het realiseren ervan." Uit het feit dat
de mens bevrijd wordt nadat hij realisatie heeft verworven, volgt tevens dat de mens
onsterfelijk wordt wanneer hij door de kracht van kennis zijn identificatie met de
1

Het woord praanba wordt in verschillende betekenissen in verschillende contexten gebruikt. Het
kan levenskracht, uitademing, reukzintuig, enzovoorts betekenen.
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zintuigen, zoals het oor, opgeeft. Dit betekent: aangezien een mens zich identificeert met zijn gehoor en dergelijke, en door deze zintuiglijke (empirische) wereld
wordt geconditioneerd en aldus onderworpen wordt aan geboorte en dood, dus aan
de cirkelgang van het leven, wordt hij omgekeerd onsterfelijk zodra hij zich heeft
gerealiseerd dat hij Zelf Brahman is, die in deze Upaniswad wordt omschreven als het
Oor van het oor enzovoorts - namelijk atimucya, wanneer hij zijn gebondenheid aan
de zintuiglijke wereld heeft opgegeven. Zij die ophouden zich te identificeren met
het gehoor en dergelijke, zijn de dhīrraah-, de intelligenten, want men kan pas ophouden zich te identificeren met het gehoor enzovoorts, als men over een ongebruikelijk intellect beschikt. Pretya asmaat lokaat, na deze empirische wereld te zijn ontstegen die de gedachten als 'ik en mijn' oproept, zodra men het heeft over zijn vrienden, kinderen, familieleden en collega's; dus wanneer zij alle wensen hebben opgegeven, bhavanti, worden zij amrbtaahb, onsterfelijk: ongrijpbaar voor de dood. Deze
uitspraak komt overeen met andere Vedische teksten:
- Kaivalya Upaniswad I.2: "Niet door te handelen, niet door kinderen te verwekken,
niet door rijkdom, maar door afstand te doen, hebben enkelen onsterfelijkheid bereikt."
- Ka.Up. II.i.1: "De op zichzelf bestaande Heer verwoestte de naar buiten gerichte
zintuigen; daarom ziet men uiterlijke dingen, maar niet het Zelf dat binnenin is; een
enkel mens met onderscheidingsvermogen die onsterfelijkheid wenste, keerde de
ogen naar binnen en zag het Zelf dat in hem is."
- Ka.Up. II.iii.14: "Wanneer alle wensen en verlangens die in het hart leven, wegvallen, ... dan bereikt men Brahman hier."
Als men ervan uitgaat dat dit opgeven van verlangens ligt besloten in de betekenis
van atimucya dan betekent pretya: het lichaam loslaten, sterven.
Na tatra caks-urgacchati na vāggacchati no manahb;
na vidmo na vijānīmo yathaitadanuszis-yāt (3).
I.3. Het oog kan er niet komen, noch spraak, noch de geest. Wij weten niet wie
of wat Brahman is, daarom kan Het ook niet worden uitgelegd.
Brahman is het Oor van het oor, het Zelf van alle organen. Daarom kan cakswuhb, het
oog; tatra, er, dat wil zeggen bij Brahman; na gacchati, niet heengaan. Het is niet
mogelijk om naar zichzelf toe te gaan. Evenzo na vaak gacchati, gaat de spraak er
niet heen. Wanneer een woord, dat door het spraakorgaan wordt geuit, het idee
onthult dat erin besloten ligt, zegt men dat de spraak aan zijn doel beantwoordt.
Maar Brahman is het Zelf van dat woord en tevens van het orgaan dat het woord
uitspreekt; daarom kan spraak niet aan Brahman beantwoorden. Men kan het heel
goed vergelijken met vuur dat verbrandt en ook licht geeft, maar zichzelf niet kan
verbranden noch verlichten. No manahb, hetzelfde geldt voor de geest. De geest kan
van alles bedenken en onderscheiden, maar niet zichzelf, want ook van de geest is
Brahman het Zelf. Een ding kan alleen door de geest en de zintuigen worden gekend. Brahman kan dus noch voor de geest noch voor de zintuigen een voorwerp
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van kennis zijn en daarom na vijaanimahb, hebben wij er geen weet van; yathaa, hoe,
op welke wijze; etad, deze Brahman; anuszis-yaat, onderwezen moet worden. Iets dat
door de zintuigen kan worden waargenomen, kan aan een ander worden onderwezen door gebruik te maken van rangschikking, kenmerken en handelingen. Maar
Brahman valt niet in te delen en valt niet onder een rangschikking of iets dergelijks.
Het is daarom heel moeilijk leerlingen te overtuigen door onderwijs te geven in
Brahman. Op deze manier toont de Upaniswad aan, dat men zich een heel bijzondere
moeite moet getroosten om uitleg te geven en de betekenis van Brahman te begrijpen.
Nu de volledige ontkenning van ieder proces van onderricht aan de orde is gekomen
als gevolg van de tekst: "Wij kennen Brahman niet, en we hebben geen idee via
welk proces Het onderwezen kan worden," wordt in het volgende vers een uitzondering op de regel aangegeven. Goed, men kan geen kennis over het Hoogste overbrengen met behulp van geldige manieren om kennis te verwerven, zoals zintuiglijke waarneming. Maar de kennis kan wel worden voortgebracht met behulp van de
autoriteit van de traditie. Daarom wordt de autoriteit van de traditie1 aangehaald met
het doel om onderricht over Brahman te geven:
anyadeva tadviditādatho aviditādadhi;
iti szuszruma puarves-āmb ye nastadvyācacaks-ire (4).
I.4. Brahman (Dat) is waarlijk anders dan wat bekend is, maar ook staat het
boven het onbekende. Dit is een uitspraak die we van de oude leermeesters
gehoord hebben en die het ons duidelijk hebben uitgelegd.
Anyat eva, waarlijk verschillend; tat, dat wil zeggen: het onderwerp van gesprek dat
omschreven werd als het Oor van het oor enzovoorts, en dat buiten het bereik van
de zintuigen valt. Het is zeker anders dan het bekende. Wat bekend is, wordt gekend
omdat het binnen het bereik van de handeling 'kennen' valt, en is dus lijdend voorwerp van het werkwoord 'kennen.' Omdat alles op de een of andere manier door iets
of iemand wordt gekend, wordt alles wat gemanifesteerd is, met zekerheid gekend.
Deze tekst geeft dus aan dat Het (Brahman) van dit alles verschilt. Maar om te
voorkomen dat men zou concluderen dat Brahman onbekend is, gaat de tekst verder
en zegt dat Het atho, ook, is; aviditaat, ten opzichte van het onbekende (wat dus het
tegenovergestelde is van het bekende), dat wil zeggen: van de ongemanifesteerde
onwetendheid, die de zaadvorm is van het gemanifesteerde; adhi, boven of in figuurlijke zin: 'anders.' Immers wat ergens boven staat is anders dan datgene waar
het boven staat. Het bekende is begrensd, sterfelijk en daarom vol ellende. Daarom
moet men het achter zich laten. Wanneer gezegd wordt dat Brahman anders is dan
wat bekend is, betekent dit, dat Het niet moet worden afgewezen, en wanneer bovendien wordt gezegd dat het verschilt van het onbekende dan betekent dit dat Het
1

Het woord dat door de SZan4kara gebruikt wordt is aagama, wat traditionele kennis betekent, die
door de lijn van leraren en leerlingen tot ons is gekomen. Door traditionele onderwijzing aan te
halen, maakt men zich niet schuldig aan het spreken over iets dat tegen de rede ingaat.
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niet kan worden bereikt. Iemand wil iets dat van hemzelf verschilt om daar een
bepaald gevolg mee te bewerkstelligen. Dit is een reden te meer dat men niets dat
verschilt van het Zelf hoeft te verkrijgen om een doel te bereiken dat verschilt van
de kenner Zelf. De uitspraak dat Brahman anders is dan het bekende en ook anders
dan het onbekende geeft aan dat Brahman onmogelijk een voorwerp van bezit kan
zijn dat men zou kunnen begeren of verwerpen. Dat betekent dus, dat het zinloos is
voor een zoekend mens om enig verlangen te koesteren naar Brahman als voorwerp
van kennis, want Brahman is niets anders dan het Zelf. Alternatieve versie: De wens
van de leerling om een Brahman te kennen dat van het Zelf verschilt, houdt op te
bestaan.1 Want alléén de mens, je eigen Zelf, zal verschillen van het gekende en het
ongekende. Hieruit volgt dat de betekenis van de zin is, dat het Zelf Brahman is. Dit
volgt ook uit Vedische teksten als:
- Maa.Up. 2, Brw. Up. II.v.19 en IV.iv.5: "Dit Zelf is Brahman."
- Ch.Up. VIII.vii.1: "Dat Zelf dat onberoerd wordt door zonde."
- Brw.Up. III.iv.1: "Brahman, dat onmiddellijk en direkt is, het Zelf dat binnen in
alles is."
- enzovoorts.
In het verlengde hiervan wordt in de tekst: "Aldus hebben wij het van de oude
leermeesters gehoord," uiteengezet hoe via een opeenvolging van leraren en leerlingen de strekking van de zin werd afgeleid met de vaststelling dat Brahman het Zelf
is van alles, zonder enige kwalificatie, en dat Dit het licht van bewustzijn is. Bovendien kan Brahman alleen door die traditionele methode van overdracht van
leermeester op discipel gekend worden en niet door enige vorm van argumentatie,
studie, uitleg, intelligentie, grote geleerdheid, ascese, offers of wat dan ook.
Iti, zo; szuszruma, hebben wij het gehoord; puarves-aam, van de oude leermeesters, dat
wil zeggen: wij hebben hun uitlatingen gehoord; ye, die; nahb, ons; tat, Dat, Brahman; vyaacacaks-ire, hebben uitgelegd, duidelijk gemaakt. Wanneer men op grond
van de uitspraak: "Dat is anders dan het gekende en bovendien boven het ongekende," heeft vastgesteld dat het Zelf Brahman is, ontstaat er toch nog twijfel bij het
luisteren naar: "Hoe is het nu mogelijk dat het Zelf Brahman is?" Gewoonlijk neemt
men aan dat het Zelf degene is die gerechtigd is allerlei handelingen en vormen van
meditatie te verrichten, die onderhevig is aan dood en geboorte en de goden, aangevoerd door de Schepper (Brahmaa) of de hemel probeert te bereiken, en die daarom
bereid is offers te brengen en te mediteren. Het zou dus eigenlijk veel waarschijnlijker zijn dat Brahman een wezen is dat men kan aanbidden, zoals Viswn-u, IIszvara (SZiva), Indra of Praanra (levenskracht, ook wel Hiranryagarbha genoemd) maar niet het
Zelf, want dat druist tegen het gezonde verstand in. Daarom gaan andere beoefenaren van de logica ervan uit dat het Zelf niet hetzelfde is als de Heer en daarom bidden degenen die rituelen beoefenen tot andere goden onder het motto: 'Offer aan
1

De betreffende uitdrukking is: svaatmano 'nanyatvaat brahmavis-ayaa jijñaasaa of svaatmano 'nyabrahmavis-ayaa jijñaasaa.
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deze', 'offer aan gene.' Daarom is het redelijk dat Brahman toch iets bekends moet
zijn en het vereren waard, en dat degene die zich tot Hem richt, van Hem verschilt.
De leermeester merkt de twijfel op door de gelaatsuitdrukking van de leerling of
door de woorden die deze zegt, en dan zegt hij: "Twijfel niet":
yadvācā 'nabhyuditamb yena vāgabhyudyate;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupāsate (5).
I.5. Datgene wat niet door spraak kan worden uitgesproken maar wat door
spraak wordt uitgesproken, weet dat Dàt alleen Brahman is en niet deze hele
empirische wereld die door de mensen zo aanbeden wordt.
Yat, datgene wat; dat wil zeggen: datgene waarvan de essentie uitsluitend zuiver
Bewustzijn is; vaak, spraak, het orgaan dat gebruik maakt van acht plaatsen1 en dat
beheerst wordt door vuur en de letters uitspreekt. De letters zelf kunnen ook als vaak,
spraak worden beschouwd omdat ze in een beperkt aantal bestaan, en in een bepaalde vaste volgorde voorkomen al naar gelang de betekenis die overgedragen
moet worden.2 Tenslotte kan de klank die door de letters wordt overgedragen ook
als spraak, vaak, worden gezien: de pada of sphot-a.3 Dit alles overeenkomstig de
Vedische uitspraak: "De letter a is waarlijk alle spraak."4 Die spraak uit zich vervolgens als de medeklinkers (sparszaah-), als de halfmedeklinkers (antahbsthaah-) en als
de s-klanken (us-maah-)5 en zo wordt spraak veelvoudig." (Aitareya AAran-yaka
II.iii.7.13). Vaacaa, door spraak die deze variaties bezit en zowel metrisch (Rbk) als
proza (Yajuhh) als muzisch (Saama) en verder waar en onwaar is, door die spraak die
als woorden vorm krijgt en waaraan het spraakorgaan onderworpen is,6 wordt
Brahman; anabhyuditam, niet tot uitdrukking gebracht; yena, datgene waardoor,
dus door Brahman, door het licht van Bewustzijn; vaak, spraak tezamen met de bijbehorende organen; abhyudyate, tot uitdrukking wordt gebracht, dat wil zeggen:
betrokken raakt. Het is datgene wat in vers I.2 "Spraak van spraak" wordt genoemd,
en waarover in Brr.Up. I.iv.7 wordt gezegd: "Wanneer Het spreekt wordt Het het
1

Borst, keel, hoofd, wortel van de tong, tanden, neus, lippen en verhemelte.

2

Het woord gau (koe) bijvoorbeeld, bestaat uit de letters g en au die zijn bepaald wat betreft hun
volgorde teneinde de betekenis 'koe' uit te drukken. Dit is het gezichtspunt van de Mimaambsakaleer..
3

Dit is het gezichtspunt van de Sphottavaadi grammatici. "Sphotta komt van de wortel sphutt in de
betekenis van 'dat wat gemanifesteerd wordt' door letters, dat wil zeggen: dat wat duidelijk omschreven kennis van het woord (pada), de zin, enzovoorts, geeft. Hun idee is dat deze (pada-)
sphotta moet worden erkend daar een tot één gemaakt idee (overgebracht door het woord) niet
afhankelijk kan zijn van een veelheid van letters" (A.G.).
4

"Die Kracht van Bewustzijn is vaak, wat wordt aangegeven door Ôm, waarin a overheerst, (Ôm is
een combinatie van a, u, m), en deze Ôm wordt sphotta genoemd" (A.G.).
5
6

Sparsza: 25 medeklinkers van k tot en met m; antah-stha: y, r, l, v; uswma: sz, sw, s, h.

"De kracht van spraak die menselijke wezens hebben, wordt gevestigd in klanken en letters,
want hierdoor wordt deze uitgedrukt" (A.G.).
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spraakorgaan genoemd" en ook in Brr.Up. III.vii. 17: "Hij die het spraakorgaan van
binnenuit beheerst." Daarover wordt de vraag gesteld 'of er een Brahmaan is die dat
spraakvermogen kent dat bij mensen wordt gevonden en uit klanken bestaat.' Het
antwoord hierop wordt gegeven door te zeggen: "Datgene waardoor men spreekt
tijdens een droom, is spraak." Dit tijdloze vermogen om te spreken waarover de
mens beschikt, wordt vaak, genoemd. In wezen is het niets anders dan het licht van
Bewustzijn. In Brr.Up. IV.iii.26 wordt gezegd: "want het spraakvermogen gaat
nimmer verloren." Tat eva, dat waarlijk, dat Zelf in zijn ware natuur; tvam, gij;
viddhi, weet; is brahma, Brahman - omdat Het eindeloos (of onovertroffen) is datgene wat boven alles uitstijgt en groot bhuamaa) wordt genoemd (Ch. Up. XXIII.1). De betekenis van het woord eva, is als volgt: "Ken het Zelf alleen als onbegrensde Brahman en negeer al dat soort dingen zoals spraak enzovoorts." Door het
gebruik van dit soort toevoegingen ontstaan er met betrekking tot de onbegrensde,
onovertroffen, onbeweeglijke en alles doordringende Brahman uitspraken ontleend
aan de ervaringswereld, zoals "Het is de Spraak van de spraak, het Oog van het oog,
het Oor van het oor, de Geest van de geest, degene die handelt, de genieter, de
meester, de kenner, de baas." "Bewustzijn, Geluk, Brahman, enzovoorts" (Brr.Up.
III.ix.28.7). Na idam, dit niet; brahma, Brahman; yat, wat; de mensen; upaasate, als
onderwerp van meditatie gebruiken, als zijnde: idam, dit, dat wil zeggen: als een
vastomlijnd begrip of ding dat door zijn eigen begrenzingen eigenschappen heeft
die het doen verschillen van andere dingen, waardoor het het niet-Zelf is, zoals een
godheid enzovoorts. In de uitspraak "Weet dat Dàt Brahman is" is reeds gezegd dat
het niet-Zelf niet Brahman is, maar hier wordt dit feit voor alle duidelijkheid nog
eens herhaald in de uitspraak 'dit is niet Brahman'. Of wellicht wordt deze uitspraak
nog eens gedaan teneinde iedere binding van Brahman met dat wat niet-Brahman is,
uit te sluiten.1
yanmanasā na manute yenāhurmano matam;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupāsate (6).
I.6. Datgene wat de mens met zijn geest niet kan bevatten, maar waardoor de
geest naar men zegt omvat wordt, weet dat Dàt alleen Brahman is en niet deze
hele empirische wereld, die door de mensen zo aanbeden wordt.
Manas, duidt op het hele innerlijke orgaan van de denkende geest en het intellect
tezamen. Het woord manas, komt van de wortel man, welke het hele denkvermogen
aanduidt, dat alle zintuigen beheerst omdat het alle voorwerpen kan omvatten. Volgens Brr. Up. I.v.3 geldt: "Wensen, overwegingen, twijfel, geloof, gebrek aan geloof, standvastigheid, onstandvastigheid, schaamte, intelligentie en vrees zijn alle1

In Mimaambsaa-filosofie bindt niyama-vidhi iemand aan één ding als alternatieven mogelijk zijn.
Hier zijn de mogelijkheden dat men zowel aan Brahman als aan niet-Brahman denkt als Brahman.
En de regel bindt ons aan het zoeken naar Brahman alleen. Parisan4khyaa-vidhi sluit slechts iets uit
- hier zowel de gedachte van niet-Brahman als die van Brahman. Dus kan de tekst vanuit beide
gezichtspunten worden geïnterpreteerd.
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maal slechts geest." Geest is datgene wat wensen en verlangens als de middelen
bezit, waardoor hij kan functioneren. Yat, datgene wat - het licht van Bewustzijn dat
de geest verlicht; de mens na manute, denkt niet, of stelt niet vast door middel van
die geest. Want Bewustzijn beheerst de geest, omdat Het de geest verlicht. Het Zelf
is het Wezen van alle dingen. Daarom kan de geest niet functioneren met betrekking tot zijn eigen Zelf. De geest kan uitsluitend denken als hij wordt verlicht door
het licht van Bewustzijn, van binnenuit; yena, datgene waardoor zij, de kenners van
Brahman; aahuhb, zeggen dat manas, de geest en alle staten waarin deze kan verkeren; matam, erdoor gedacht, omvat is; viddhi, weet, ken; tat eva, dat werkelijk als
Brahman, het Zelf van de geest, Datgene wat eeuwig verlicht; na idam enzovoorts.
yaccaks-us-ā na paszyati yena caks-uambs-i paszyati;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupāsate (7).
I.7. Datgene wat de mens niet met de ogen kan waarnemen, maar waardoor hij
kan waarnemen, weet dat Dàt alleen Brahman is en niet deze hele, empirische
wereld, die door de mensen zo aanbeden wordt.
Yat, datgene wat; caks-us-aa, met het oog dat in verbinding staat met de functies van
het innerlijk orgaan; na paszyati, (de mens) niet ziet, niet tot het object van waarneming maakt; yena, datgene waardoor (dat wil zeggen het licht van Bewustzijn); (de
mens) paszyati, ziet, opmerkt, omvat; caks-uambs-i, de functies van het oog die verschillend zijn al naar gelang de staat waarin het innerlijke orgaan verkeert. De rest van
de zin, tat eva, enzovoorts gaat net als hierboven.
yacchrotrenba na szrbnboti yena szrotramidamb szrutam;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupāsate (8).
I.8. Datgene wat de mens niet kan horen met het oor, maar waardoor hij het
oor wel kan kennen, weet dat Dàt alleen Brahman is en niet deze hele, empirische wereld, die door de mensen zo aanbeden wordt.
Yat szrotrenba na szrbnboti, datgene wat de mens niet hoort met het oor, dat wordt beheerst door de god van de windstreken, dat voortkomt uit aakaasza en verbonden is
met de geest; yena, datgene waardoor (dat wil zeggen het licht van Bewustzijn)
idam szrotram szrutam, dit zeer bekende oor omvat wordt. De rest van de zin, tat eva,
enzovoorts gaat net als hierboven.
yatprānbena na prānbiti yena prānbahb pranbīyate;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupāsate (9).
I.9. Datgene wat de mens niet met het reukorgaan kan ruiken maar waardoor
het reukorgaan kan functioneren, weet dat Dàt alleen Brahman is en niet deze
hele empirische wereld, die door de mensen zo aanbeden wordt.
Praanbena, door het reukorgaan (dat voortkomt uit aarde, dat zijn plaats heeft in de
neusgaten en dat verbonden is met de activiteiten van het innerlijk orgaan); yat,
datgene wat; de mens na praanbiti, niet ruikt en niet als reuk herkent; yena, datgene
waardoor (dat wil zeggen het licht van Bewustzijn); praanbahb, het reukorgaan (dat als
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een voorwerp verlicht wordt); pranbiyate, in werking wordt gezet om zijn functie te
verrichten. De rest van de zin, tat eva, enzovoorts gaat net als hierboven.
iti kenopaniswadi prathamahb khanbdbahb.
Hier eindigt het eerste deel van de Kena Upaniswad.
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DEEL II
yadi manyase suvedeti daharamevaapi
nuanamb tvamb vettha brahmanbo ruapam;
yadasya tvamb yadasya deves-vatha nu
mīmaambsyameva te manye viditam (1).
II.1. De leermeester zegt: "Indien ge meent te kunnen zeggen 'Ik ken Brahman
goed genoeg', dan kent ge Brahman slechts in Zijn ene kleine aspect van de
menselijke gedaante of als godheid. Daarom raad ik U werkelijk aan om Het
nog eens te overwegen." Daarop antwoordt de discipel: "Nu denk ik dat
Brahman bekend is."
Als de discipel eenmaal is gebracht tot de overtuiging: "Gij zijt het Zelf, dat uitstijgt
boven het bekende en onbekende en Dat is Brahman", groeit bij de leermeester de
vrees, dat de discipel de overhaaste conclusie zou kunnen trekken: "Ik ken mezelf
nu goed genoeg om te weten dat ik Brahman ben." Om die conclusie te voorkomen
antwoordt de leermeester met de woorden: "Indien ge meent te kunnen zeggen"
enzovoorts.
Tegenwerping: Is zo'n vaste overtuiging, waarmee men zegt iets goed te kennen,
eigenlijk geen begerenswaardige eigenschap?
Antwoord: Zeker, een vaste overtuiging is iets begerenswaardigs, maar niet de overtuiging die leidt tot de conclusie 'ik weet het nu wel.' Alleen objecten van kennis die
binnen het bereik van het kenvermogen vallen, kunnen door en door worden gekend, evenals brandbaar materiaal geheel en al door vuur wordt verteerd, maar de
essentie van het vuur niet. Het staat vast dat de bedoeling van de Upaniswads is om
duidelijk te maken, dat het persoonlijke Zelf van elke kenner Brahman is. In deze
Upaniswad wordt dit feit ook aangetoond, en wel in de vorm van een antwoord op
vragen, te beginnen met Ke. I.2: "Wat het Oor is van het oor" enzovoorts, en het
wordt nog eens bevestigd in Ke. I.5: "Wat niet door spraak kan worden uitgesproken." Verder is de duidelijke slotsom van de (traditionele) opeenvolging van mensen die Brahman kennen, als volgt verwoord: "Het is waarlijk anders dan het bekende, en staat tevens boven het onbekende." Dit onderwerp wordt afgerond in II.3:
"Wie beweert Het te kennen, weet niet, maar Het wordt gekend door wie niet kennen." Daarom heeft de leermeester gelijk als hij wil proberen de bewering van de
discipel 'dat hij Het nu wel kent' te ontzenuwen. De kenner kan nu eenmaal niet
door de kenner worden gekend, net zo min als vuur door zichzelf kan worden verteerd. Er is geen kenner die van Brahman verschilt, voor wie Brahman een op zichzelf staand voorwerp van kennis zou kunnen worden. Die afgescheiden kenner
wordt immers ontkend door Brr. III. viii.11: "Er is geen andere Kenner dan Dat." De
overtuiging dat 'ik Brahman nu wel ken' is dus vals. De reactie van de leermeester
met de woorden: 'indien ge denkt' enzovoorts, is dus gerechtvaardigd.
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Yadi, als ge wellicht; manyase, denkt; su veda iti, ik weet nu wel wat Brahman is.
Hoewel Brahman niet kan worden doorgrond, is het toch mogelijk dat iemand, die
over werkelijke wijsheid beschikt en geen gebreken heeft, Het op enig moment kan
begrijpen, terwijl een ander dat niet kan. Vandaar dat de leermeester een slag om de
arm houdt en begint met de woorden 'als ge denkt' enzovoorts. Er is immers het
voorbeeld van Ch. VIII.vii.4 waar Prajaapati zegt: "Die Persoon Die in het oog wordt
gezien, is het Zelf; Dat is de onbevreesde, onsterfelijke Brahman," waarbij Virocana
- die zelf een zoon was van Prajaapati en een geleerd mens - begreep, verblind als
deze koning van de demonen was door zijn natuurlijke tekortkomingen, dat het
lichaam het Zelf is, hoewel hem het tegenovergestelde was geleerd. Ook had Indra,
de koning der goden, nogal wat moeite Het te begrijpen, want zelfs na drie keer
uitleggen had hij Het nog niet begrepen en pas na de vierde uitleg kreeg hij in de
gaten, doordat zijn natuurlijke tekortkomingen waren verwijderd, dat het Zelf hetzelfde was als waarover in het begin gesproken werd (Ch. VIII.vii-xii). In het gewone leven zien we ook hoe discipelen dezelfde woorden van dezelfde leermeester
verschillend uitleggen: de een begrijpt ze precies, een ander vaag en een derde verdraait ze tot het tegendeel, en sommigen begrijpen er zelfs helemaal niets van. Wat
valt er dan nog meer te zeggen over de ware aard van het Zelf, dat boven de zintuigen uitstijgt? Alle dialectici houden er met betrekking tot Brahman verkeerde opvattingen op na, ongeacht of ze in het bestaan van het Zelf geloven of niet. Hoewel
de discipel met de nodige overtuiging verklaart 'Brahman nu wel te kennen' heeft de
leermeester gelijk als hij die bewering voorzichtig in twijfel trekt met de woorden
'als ge denkt' enzovoorts, omdat het misverstand op de loer ligt. Tvam, gij; vettha,
kent; nuanam, zeker; daharam1 ruapam eva api, de hele kleine gedaante; brahmanbahb,
van Brahman.
Tegenwerping: Zijn er dan vele gedaantes van Brahman, klein en groot, omdat er
staat 'in zijn ene kleine gedaante'?
Antwoord: Jazeker, Brahman heeft zeer vele aspecten, die door naam en vorm tot
leven worden gewekt, maar die eigenlijk wezensvreemd zijn. Vanuit Brahman zelf
bezien worden vormen en ook woorden ontkend, bijvoorbeeld in Ka. I.iii.15, Nrr. 9
en Muktikaa Up. II.72: "Dat is klankloos, ontastbaar, vormloos, niet onderhevig aan
verval en ook smaakloos, eeuwigdurend en zonder geur."
Tegenwerping: Is het niet zo dat het kenmerk waardoor een object zich onderscheidt, de natuur van dat object uitmaakt? Dus het kenmerk dat Brahman onderscheidt van al het andere, is tevens Zijn natuur. Daarom wordt als volgt geredeneerd: aangezien bewustzijn geen kenmerk is van een bepaald element, zoals aarde
enzovoorts, en evenmin het kenmerk is van alle elementen tezamen die de fysieke
lichamen voortbrengen of van een van de zintuigen zoals bijvoorbeeld het oor, noch
van de geest, is bewustzijn een kenmerk van Brahman, en dus wordt Brahman gedefiniëerd door en als bewustzijn. Zo ook Brr. III.ix. 28.7: "Kennis, Geluk, Brahman"
1

Een andere lezing is dabhram, hetgeen hetzelfde betekent.
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en Brr. II.iv.12: "Alleen zuivere intelligentie" en Tai. II.i.1: "Brahman is Waarheid,
Kennis en het Oneindige" en Ai. V.3: "Brahman is bewustzijn." Zo zien we dat ook
de Vedische teksten deze definitie van Brahman geven.
Antwoord: Zeker, de Vedische teksten geven kenmerken van Brahman. Maar deze
worden niet aangeduid als iets wat van binnenuit eigen is aan Brahman, maar als het
gevolg van het bestaan van allerlei schijntoevoegingen, die Brahman lijken te beperken: de geest, het lichaam, de zintuigen. Dit komt door Zijn schijnbare verbondenheid met die dingen, zoals in overeenstemming hiermee bijvoorbeeld het lichaam, uitbreiding en inkrimping, ontregeling en verval enzovoorts ondergaat. In
werkelijkheid echter valt er slechts vast te stellen: "Wie Het kent, weet niet, maar
wie Het niet kent, weet." (Ke. II.3).
De woorden yat asya, moeten worden verbonden met brahmanbahb ruapam, dat ervoor staat (dus de betekenis is: de vorm van Brahman, die). Niet alleen kent ge
nauwelijks iets van de manifestatie van Brahman die geconditioneerd is door de
menselijke persoonlijkheid als vorm van Brahman te beschouwen, maar ook kent ge
nauwelijks iets van de manifestatie van Brahman die wordt geconditioneerd door
eigenschappen van goden, deves-u vettha. Zo denk ik erover. Het maakt weinig uit
of de manifestatie plaatsvindt in de menselijke persoonlijkheid of temidden van de
goden, het blijft een futiele poging, omdat er sprake is van beperkende toevoegingen. Waar het om gaat, is dat Brahman, juist omdat Het vrij is van alle toevoegingen of kenmerken, Eén is en niet twee, bekend staat als bhuamaa, groot en eeuwig,
nimmer volledig kan worden gekend als een voorwerp van kennis, dat impliciet
wordt beperkt door definiëring. Daar dit zo is, atha nu, daarom; manye, ben ik van
mening dat er; te, door jou; mīmaambsyam eva, nog eens goed over moet worden
nagedacht. Met deze opdracht van zijn leermeester zat de discipel in afzondering,
met geconcentreerde geest, besprak de traditionele leer zoals deze door zijn leraar
was doorgegeven, tezamen met de strekking ervan, verifieerde het door de rede te
gebruiken, maakte het tot zijn persoonlijke ervaring, kwam weer terug bij zijn leermeester en zei: "Manye, nu denk ik, dat Brahman viditam, bekend is, gekend
wordt."
Daarop vraagt de leermeester: "Hoe dan wel?"
En de discipel antwoordt: "Luister!" naahamb manye suvedeti no na vedeti veda ca;
yo nastadveda tadveda no na vedeti veda ca (2).
II.2. Ik denk niet dat ik wel weet wie of wat Brahman is. Niet dat ik niet weet,
want ik weet, en weet niet tegelijkertijd. Degene onder ons die de uitspraak
'niet dat ik niet weet, want ik weet en weet niet tegelijkertijd' begrijpt, kent
Dat (Brahman).
Na aham manye su veda iti, ik denk niet: "Ik ken Brahman voldoende." Wanneer de
leermeester dan vaststelt, dat de discipel Brahman dus zeker nièt kent, antwoordt de
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discipel: no na veda iti, veda ca, "Niet dat ik Brahman niet ken: ik ken Het ook
wel." Door dat woordje ca (ook) in de uitdrukking veda ca moeten we hier in gedachten toevoegen: na veda ca, ik ken ook nièt.
Daarop antwoordt de leermeester: "Is het niet tegenstrijdig om te zeggen: "Ik denk
niet dat ik Brahman goed genoeg ken" en tegelijkertijd te beweren: "niet dat ik Het
niet ken, want ik ken Het en ik ken Het niet"? Als je niet vindt dat je Het goed genoeg kent, hoe kun je dan vinden dat je Het toch wel kent? Omgekeerd, als je vindt
dat je Het kent, waarom vind je dan niet dat je het 'goed genoeg kent'? Afgezien van
twijfel en onjuiste kennis, is het tegenstrijdig om te zeggen dat je iets tegelijkertijd
wel en niet goed genoeg kunt kennen. Men zou kunnen denken dat Brahman (in
tegenstelling tot andere objecten) gekend kan worden als object van twijfel of onjuiste kennis. Dit kan echter niet, want uit twijfel en onjuiste kennis kan alleen maar
ellende voortkomen.
Zo probeert de leermeester zijn discipel van dit standpunt af te brengen, maar de
discipel houdt voet bij stuk. Hij toont juist zijn eigen overtuiging met betrekking tot
de kennis van Brahman, en put kracht uit de aloude traditie, zoals die hem door zijn
leermeester is doorgegeven met de woorden: "Het is anders dan het bekende en
staat ook boven het onbekende." En hierbij wordt hij gesterkt door de kracht van
zijn eigen rede en door zijn eigen realisatie. Wat zegt hij dan? Het volgende: yah,b
een ieder die; nahb, onder ons (discipelen); veda, werkelijk weet; tat, dat, dat wil
zeggen: de uitspraak die ik heb gedaan; veda, hij kent; tat, Brahman. Daarop vraagt
de leermeester: "Wat beweer je nu precies?" En dan antwoordt de discipel: no na
veda iti veda ca, "Het is niet zo dat ik Het niet ken; ik ken Het én ik ken Het ook
niet." De leerling wil laten zien dat hij het met zijn leermeester eens is, en hij wil
tevens het misverstand tegengaan, dat bij mensen die traag van begrip zijn, op de
loer ligt. Daarom geeft hij met de uitspraak: "Het is niet zo dat ik Het niet ken, ik
ken Het én ik ken Het niet," hetzelfde aan dat ook was verwoord in de uitspraak:
"Het is waarlijk anders dan wat bekend is, maar ook staat het boven het onbekende"
(vers I.4). Door zo te handelen, brengt de leerling ook zijn eigen inzicht en realisatie
naar voren. Hierna wordt de uitroep: "Degene onder ons die deze uitspraak begrijpt,
kent Brahman," gerechtvaardigd.
Vervolgens laat de Upaniswad de dialoog tussen leermeester en discipel achterwege
en vat in vers II.3 nog eens samen welke conclusie er uit deze dialoog naar voren is
gekomen:
yasyaamatamb tasya matamb matamb yasya na veda sahb;
avijñaatamb vijaanataamb vijñaatamavijaanataam (3).
II.3. Brahman wordt gekend door het niet te kennen. Wie het kent, weet niet.
Het wordt niet gekend door diegenen die weten en gekend door diegenen die
niet weten.
Voor de kenner van Brahman; yasya, voor wie; amatam, (Brahman) onbekend is;
die dus weet dat hij Brahman niet kent; tasya, voor hem; matam, is (Brahman) be-
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kend - dat is de betekenis; yasya, voor wie; matam, (Brahman) bekend is; die ervan
overtuigd is dat hij Brahman kent; sahb, hij; na veda, weet niet. De twee visies, enerzijds de visie van de mens die Kennis heeft verworven en anderzijds de visie van de
onwetende, worden nu duidelijk naast elkaar weergegeven: avijñaatam vijaanataam
enzovoorts, Avijñaatam, niet bekend; Brahman is in feite onbekend; vijaanataam, voor
de kenners, dat wil zeggen: zij die de eenheid van Brahman volledig gerealiseerd
hebben. Brahman wordt vijñaatam, gekend door; avijaanataam, degenen die geen Kennis hebben, zij die de eenheid van Brahman nog niet gerealiseerd hebben. Dat zijn
dus degenen, die het Zelf nog vereenzelvigen met de zintuigen, de geest of het intellect. Dat zijn natuurlijk niet degenen die hun intelligentie niet of nauwelijks gebruiken (want die worden buiten beschouwing gelaten); die zijn zelfs niet in staat om te
beweren dat ze 'Brahman kennen'. De vergissing die is besloten in de bewering 'wij
kennen Brahman' wordt gemaakt door hen die nog geen onderscheid kunnen maken
tussen Brahman Zelf en Zijn toevoegingen die Hem beperken. Bovendien vereenzelvigen zij zich graag met die beperkingen, zoals het intellect, waardoor zij dat
intellect, de geest of de zintuigen als het Zelf beschouwen. Deze onvolledige kennis
wordt in dit vers aan de kaak gesteld met de woorden: 'bekend aan diegenen die
(Het) niet kennen'. Het laatste deel van het vers avijñaatam, moet als reden worden
gezien voor het eerste deel van het vers.1
Vastgesteld is dus dat Brahman niet wordt gekend door diegenen die Brahman kennen. Maar als Brahman geheel onbekend zou zijn dan zou er geen verschil zijn
tussen gewone mensen en de kenners van Brahman. Bovendien is de uitspraak 'niet
gekend door degenen die kennen', tegenstrijdig. Hoe kan Brahman dan op een bevredigende wijze worden gekend? Hierover zegt de Upaniswad bij wijze van uitleg:
pratibodhaviditamb matamamrbtatvamb hi vindate;
aatmanaa vindate vīryamb vidyayaa vindate 'mrbtam (4).
II.4. Brahman wordt gekend als Het gekend wordt (als het Zelf) in iedere staat
van bewustzijn. Zo wordt onsterfelijkheid bereikt. Zoals Kracht uit het Zelf
wordt verkregen, evenzo wordt onsterfelijkheid bereikt door (Zelf)kennis.
Pratibodha-viditam, gekend met betrekking tot iedere staat van bewustzijn.
a. Met het woord bodha, wordt de kennis bedoeld, die men door het gebruik van het
onderscheidingsvermogen kan verkrijgen. Het Zelf omvat alle gedachten als voorwerpen en is bekend in Zijn relatie met al die concepten. Het Zelf is de Getuige van
al het gekende en niets anders dan de macht van Bewustzijn. Daarom wordt het Zelf
aangeduid door al het gekende temidden van al het gekende, als iets dat er niet van
verschilt. Er is geen andere poort die leidt tot de staat waarin men zich bewust is
1

"Het is een bekend ervaringsfeit dat mensen die weten wat parelmoer is, niet onderhevig zijn aan
de vergissing dat het zilver is. Alleen mensen die niet weten wat parelmoer is, zien het aan voor
zilver. Evenzo lijkt het slechts zo dat Brahman iets is dat gekend kan worden, maar mensen die
Brahman gerealiseerd hebben, beschouwen Het niet als iets bekends." (A.G.).
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van het Zelf. Wanneer Brahman dus wordt gekend als het binnenste Zelf van al het
gekende (de Getuige van het gekende), dan wordt het Zelf gekend; matam, dat wil
zeggen: dan is er volledige realisatie van het Zelf. Men zal moeten leren aanvaarden, dat Brahman de Getuige is van al het gekende. Alleen dan zal men tot het inzicht kunnen komen dat het Zelf een getuige is, die niet onderhevig is aan dood en
geboorte, die eeuwig is, in essentie zuiver, het wezen van alles, onbeperkt en het
ene in alle wezens1, net zoals ether (ruimte) ook niet beïnvloed wordt door de vormen die ruimte kunnen omvatten zoals een pot of een holte enzovoorts. Zo is de
bedoeling van die zeer traditionele tekst van Ke. I.4: "Het is anders dan het gekende
en ook staat Het boven het niet-gekende." Deze uitleg wordt namelijk ondersteund
door Brr. III.iv.2: "De Getuige van het zien, de Toehoorder van het gehoor, de Denker van het denken, de Kenner van het kennen."
b. Maar er is nog een andere uitleg mogelijk: "Het feit dat het Zelf de Kenner is, dat
wil zeggen: degene die de handeling van het kennen uitvoert, valt af te leiden uit het
kennen zelf, zoals men ook aan het bewegen van een boom kan aflezen, dat er wind
is." Als die uitleg juist is dan zou dat betekenen dat het Zelf een substantie zou zijn,
die wel het vermogen om te kennen in zich draagt, maar niet de kennis zelf is. Kennis komt en gaat, en als de kennis komt, zou het Zelf hierdoor een verandering ondergaan, en als de kennis gaat, wordt die verandering tenietgedaan, en dan blijft het
Zelf achter als een substantie waarvan de intelligentie is vernietigd. Dan moet men
wel concluderen dat het Zelf veranderlijk is en uit delen bestaat, niet eeuwig is,
onzuiverheden kent, enzovoorts.
c. Dan is er nog de Kanbaadaschool, die zegt: "Kennis zit vast aan de ziel, omdat kennis voortkomt uit de wisselwerking tussen ziel en geest. Daarom is de ziel wel Kenner, maar niet aan verandering onderhevig. De ziel is niet meer dan een substantie,
vergelijkbaar met de substantie van een pot waaraan kleur vastzit." Volgens deze
visie is Brahman dus ook een substantie zonder bewustzijn. Dit is in strijd met de
Vedische teksten zoals Brr. III.ix.28.7: "Kennis, Geluk, Brahman" en Ai. V.3:
"Brahman is Bewustzijn." Bovendien, de ziel is ondeelbaar en kent dus geen plaatsen waar zich niets kan bevinden, en de geest is steeds verbonden met de ziel. De
consequentie van deze visie is dan dat men niet meer een logische verklaring kan
geven voor het bestaan van regels, die het proces van het ontstaan van herinnering
beheersen. Dat wordt dan een onoverkomelijk probleem. Bovendien zou men moeten aannemen dat het Zelf in contact kan komen met anderen. Ook dit uitgangspunt
druist in tegen de Veda's en de Smrrti's, zoals bijvoorbeeld in Brr. III.ix.26: "Ongebonden, want Het is nooit gebonden," en Bhagavad Gitaa XIII.14: "Het is nietverbonden, en Het is de Ondersteuner van alles." Daar komt nog bij dat de logica
vereist, dat wanneer iets bepaalde eigenschappen heeft, het verbonden moet kunnen
1

"Daar de werkelijkheid van mijn bewustzijn, krachtens hetwelk ik de getuige ben, gelijkelijk in
allen bestaat, ben ik niet slechts een getuige in een enkel lichaam. En daar verschil, oorsprong,
enzovoorts niet eigen zijn aan de getuige, zijn daarmee niet-dualiteit, eeuwigheid, enzovoorts van
de getuige ook vastgesteld" (A.G.).
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worden met een ander fenomeen uit dezelfde categorie. Daarom is het onlogisch om
te stellen, dat het Zelf, - dat geen attributen heeft, ongedifferentieerd is en Zich van
al het andere onderscheidt, - verbonden zou kunnen worden met iets dat niet tot
dezelfde categorie behoort. Als het Zelf dus inderdaad de Getuige is van al het kennen, en alleen dan, wordt tevens aangetoond, dat het Zelf Dat stralend is en in werkelijkheid eeuwige en onveranderlijke kennis is, identiek is aan Brahman. De betekenis van pratibodhaviditam is dus zoals door ons gegeven (onder a).
d. Er is nog een andere uitleg van pratibodha viditam, die aangeeft dat dit betekent,
dat het Zelf zichzelf kent. Die uitleg houdt echter alleen stand als het Zelf zich toont
als iets dat bepaald wordt door omstandigheden, omdat het wordt vereenzelvigd met
het intellect - hetgeen een toevoeging is die het Zelf beperkt. Dan kan het zo lijken
dat het Zelf activiteiten ontplooit, zoals 'het Zelf kennen door het Zelf', zoals in Brr.
IV.iv.23: "Ziet het Zelf in Zichzelf" en "O Puruswottama (Hoogste Wezen), Gijzelf
kent Uzelf door Uzelf" (Bh. G. X.15). Maar wanneer er gesproken wordt over het
ene Zelf dat niet bepaald wordt door welke omstandigheid dan ook, dan kan er geen
kennen zijn, noch door zichzelf noch door een ander. Bovendien, omdat het Zelf in
wezen zuiver Bewustzijn is, kan het niet afhankelijk zijn van een ander bewustzijn,
net zoals licht ook niet afhankelijk is van ander licht.
e. Dan is er de uitleg van de Buddhisten, die erop neerkomt dat men zichzelf op een
bepaald ogenblik kan kennen. Kennis wordt dan gekoppeld aan een ogenblik, en
heeft geen Zelf meer. Dit is in tegenspraak met Vedische teksten, zoals Brr.
IV.iii.30: "Want de functie van de kenner om te kennen gaat nooit verloren, want
die is onsterfelijk" en verder Mu. I.i.6.: "Eeuwig, veelvormig, alles doordringend"
en Brr. IV.iv.25: "Dat grote Zelf dat nimmer geboren wordt, komt niet tot verval, en
is onveranderlijk, onsterfelijk, zonder vrees."
f. en g. Weer anderen beweren dat pratibodha zou betekenen 'kennis zonder oorzaak', zoals in het geval van de slapende mens, en nog weer anderen zeggen dat het
de kennis betekent, die 'slechts één keer opflitst'.1 Daarop antwoorden wij: "Met of
zonder oorzaak, en of het nu één of twee keer opflitst, het is en blijft pratibodha,
geen twijfel mogelijk."
Hi, want; vindate, men bereikt; amrbtatvam, onsterfelijkheid, verblijven in het eigen
Zelf, bevrijding door middel van het voornoemde; pratibodha, de kennis van het
Zelf die zich toont in relatie tot elke staat van bewustzijn. Het Zelf wordt dus pas
werkelijk gekend wanneer het in alle staten van bewustzijn wordt herkend. Bewustzijn heeft het Zelf als 'inhoud' en is daarom de enige bron van onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid wordt in ieder geval niet bereikt door van het Zelf een niet-Zelf te
maken. Onsterfelijkheid is het wezenlijke van het Zelf en kent derhalve geen oor1

"Als eenmaal het onveranderlijke Zelf gerealiseerd is, kan er geen 'kennerschap' meer bestaan,
en daarom is er geen mogelijkheid tot verdere kennis. Daarom flitst de kennis slechts eenmaal op
en wordt de oorzaak van onmiddellijke vrijmaking, pratibodha genoemd" (A.G.).
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zaak. Sterfelijkheid ontstaat wanneer het Zelf door onwetendheid geïdentificeerd
wordt met het niet-Zelf.
Hoe wordt onsterfelijkheid dan bereikt door de eerstgenoemde kennis van het Zelf?
De Upaniswad geeft hierop antwoord. AAtmanaa, door het eigen Zelf (door zichzelf);
vindate, bereikt de mens; vīryam, kracht, volheid. De kracht die men kan verkrijgen
door rijkdom, vrienden, toverspreuken, medicijnen, ascese of versterving kan de
dood niet overwinnen, omdat zij door voorbijgaande dingen wordt voortgebracht.
De kracht, die echter uit Zelfkennis voortkomt, wordt enkel met het Zelf verworven
en nergens anders mee. Omdat deze kracht dus uit de Zelfkennis van de mens zelf
voortkomt en daardoor onafhankelijk is van een andere verwervingsmethode, daarom kan alleen die kracht de dood overwinnen. De kracht, die door Zelfkennis wordt
opgeroepen, wordt dus door het Zelf verworven; dus vidyayaa, door kennis omtrent
het Zelf, vindate, bereikt de mens; amrbtam, onsterfelijkheid. In de Upaniswad van de
Atharva Veda (Mu. III.ii.4) staat: "Dat Zelf kan niet worden bereikt door iemand
zonder kracht (die voortkomt uit standvastigheid en zelfvertrouwen)." De uitspraak
'dat men daardoor onsterfelijkheid bereikt' is dus redelijk en op zijn plaats.
Het is werkelijk betreurenswaardig dat men door onwetendheid veroordeeld is tot
dood en geboorte, ziekte en ouderdom. En dit alles temidden van allerlei andere
schepselen zoals goden, mensen, dieren, geesten, enzovoorts bij wie heel veel pijn
en ellende is opgezameld als onvermijdelijk gevolg van een transmigrerend bestaan.
Daarom:
iha cedavedīdatha satyamasti na cedihaavedīnmahati vinas-t-ihb;
bhuates-u bhuates-u vicitya dhīraahb pretyaasmaallokaadamrbtaa bhavanti (5).
II.5. Als de mens dit gerealiseerd heeft, dan is er Waarheid; als er geen realisatie is, dan is er slechts een eindeloze vicieuze cirkelbeweging. Een wijs mens die
Brahman in alle schepselen ziet, keert zich af van deze wereld en wordt onsterfelijk.
Cet, als een mens (op grond van de autoriteit van de geschriften en op grond van
zijn bekwaamheid); aveīdt, gekend heeft, dat wil zeggen: het Zelf, zoals Het reeds
is gedefinieerd, dus ofwel als de waarden die bestaan uit een lang leven, rijkdom en
heiligheid,1 ofwel op de manier zoals hiervoor besproken is; iha, hier, werkelijk;
atha, dan; asti satyam, is er waarheid; dan blijft er in deze menselijke geboorte de
opperste werkelijkheid. Iha, hier (zelfs tijdens het leven); cet, als een echte zoeker;
na avedīt, (die werkelijkheid) niet bereikt, gerealiseerd heeft, dan is er een mahatī,
grote, eindeloze; vinas-t-ihb, destructie, een bestaan van wedergeboorte, dat wil zeggen: een proces van steeds weer geboren worden, oud worden en sterven. Daarom,
de dhīraahb, de wijzen, de Brahmanen, die weten wat wel en niet verdienstelijk is;
1

"Dit wordt gezegd bij wijze van eulogie. (Het idee is dat) zelfs wereldlijke werkelijkheid (of
waarde), wat een lang leven (avināśa), rijkdom (arthavattā), heiligheid (sadbhāva), en roem
inhoudt, naar de kenner van Brahman komt (als een bijproduct). In werkelijkheid volgt het resultaat, wat bestaat uit het gevestigd zijn in Brahman, als een noodzakelijk gevolg" (A.G.).
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vicitya, die de ene werkelijkheid van het Zelf gekend en gerealiseerd hebben; bhuatesu bhuates-u, in alle bewegende en nietbewegende schepselen; pretya, na zich afgekeerd te hebben van; asmaat lokaat, deze wereld van onwetendheid, dat wil zeggen:
de wereld bestaande uit 'ik, mij en mijn', die dus advaita, niet-dualiteit, verwerkelijkt hebben door identiek te worden met het Zelf van alle wezens; amrbtaahb bhavanti,
worden onsterfelijk, worden waarlijk Brahman. Dit wordt bevestigd door Mu.
III.ii.9: "Wie de Opperste Brahman kent, wordt zelf Brahman."
iti kenopaniswadi dvitīyahb khanbdbahb.
Hier eindigt het tweede deel van de Kena Upaniswad.
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DEEL III
brahma ha devebhyo vijigye tasya ha brahmanbo vijaye devā amahīyanta (1).
III.1. Brahman heeft voor de goden de overwinning behaald. De goden waren
trots op 'hun' overwinning, die in feite van Brahman was.
Wanneer een onnadenkend mens de tekst uit Ke. II.3 beschouwt ('onbekend aan
degenen die weten en bekend aan wie niet weet'), zou hij tot de veronderstelling
kunnen komen 'dat alles wat bestaat, gekend kan worden door middel van de juiste
waarnemingsprocessen, terwijl wat niet bestaat onbekend blijft, zoals ook een haas
met hoorns absoluut niet bestaat. Brahman die niet gekend kan worden bestaat dus
absoluut niet.' De bedoeling van dit deel van de tekst is te voorkomen dat deze misvatting post zou vatten. De volgende passages draaien uit op de conclusie: "Als
Brahman geheel en al de baas is en zelfs over de goden heerst, de opperste Heer
over alle heerscharen, ondoorgrondelijk, de oorzaak van de overwinning van de
goden en van het verlies van de demonen, hoe kan Brahman dan niet bestaan?" Of
het is zo dat dit deel van de Upaniswad dient om de kennis van Brahman te prijzen.
Hoe? Heel eenvoudig door te zeggen dat Vuur en andere goden de heerschappij
over de goden kregen dankzij de kennis van Brahman en dat Indra onder hen de
eerste plaats kreeg. Nog weer een andere verklaring geeft aan dat Brahman ondoorgrondelijk is, omdat zelfs Vuur en andere goden, hoe machtig zij ook zijn, slechts
met de allergrootste moeite tot de kennis van Brahman kwamen. Hetzelfde geldt
voor Indra, ook al is hij de leider van de goden. Weer een andere uitleg van deze
passage dient om een instructie te geven over de geheime leerstellingen die gaan
volgen1 (Ke. IV.4-7). Ook kan de passage zo worden opgevat dat alle andere vormen van kennis - behalve de kennis van Brahman - bijvoorbeeld de gedachte dat
men iets kan doen, zoals bijvoorbeeld door de goden de overwinning werd opgeëist
enzovoorts, onjuist zijn.
Brahman, de opperste Brahman waarover reeds gesproken is; ha, waarlijk; devebhyah-, terwille van de goden; vijigye, behaalde de overwinning. In de strijd tussen
goden en demonen gaf Brahman na de nederlaag van de demonen, die de vijanden
van de wereld zijn en die de goddelijke wetten en regels overtreden, de overwinning
en de gevolgen ervan aan de goden, waardoor de stabiliteit van de schepping veiliggesteld werd. Tasya ha brahmanbah- vijaye, door de overwinning die in feite van
Brahman was, werden; devaah-, de goden, Vuur enzovoorts; amahiyanta, overmoedig.
1

"Over de realisatie van het Zelf als Brahman, wat bedoeld is voor de meest gevorderden en wat
niet een object van kennis is, is eerder gesproken. Later zal worden gesproken over de meditatie
op de Brahman met eigenschappen, wat voor de minder gevorderde mensen is. De volgende
passages geven die meditatie, want het gebod daartoe wordt duidelijk gezien (in IV. 6-7). Dus de
werkelijke betekenis ligt hierin. Wat betreft voor de andere interpretaties (geopperd door
SZan4kara), zij zijn slechts om mogelijkheden te tonen" (A.G.).
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ta aiks-antāsmākamevāyamb vijayo 'smākamevāyamb mahimeti; taddhais-āmb
vijajñau tebhyo ha prādurbabhuava tanna vyajānata kimidamb yaks-amiti (2).
III.2. Zij dachten: "Omdat wij deze overwinning echt behaald hebben, komt
de roem en de luister ons toe." Maar Brahman kende hun overwegingen. Hij
verscheen voor de goden en de goden wisten niet wie of wat dat wonderbaarlijke Wezen was.1
Omdat de goden niet wisten dat die overwinning en de roem toebehoorden aan God
die in de harten verblijft als het inwonende Zelf - alwetend, alle resultaten van alle
handelingen van alle schepselen uitdelend, almachtig, en vol verlangen om de stabiliteit van de wereld door Zijn alomvattendheid veilig te stellen - te, zij, deze goden;
aikswanta, dachten; "ayam vijayah-, deze overwinning (behaald door diegenen die
zich identificeren met zulke beperkte machten als Vuur enzovoorts); is asmaakam
eva, waarlijk van ons. Asmaakam eva, waarlijk van ons en niet van God, Die ons
inwonend Zelf is; is ayam mahimaa, deze roem zoals die zich toont door Vuur,
Lucht, Indra enzovoorts, die staten zijn die wij ervaren als gevolg van onze overwinning. Die overwinning is niet behaald door God Die ons inwonende Zelf is."
Brahman ha, inderdaad, zeker; vijajñau, wist; tat, dat, die valse trots. Brahman is
alwetend omdat Het de zintuigen van alle schepselen richting geeft. Omdat Hij die
valse trots van de goden zag en wilde voorkomen dat de goden dezelfde weg als de
demonen opgingen als gevolg van hun valse pretenties, besloot hij de goden een
dienst te bewijzen en ze te helpen om hun valse trots weg te nemen. Tebhyah-, voor
de goden, terwille van de goden; ha, inderdaad; door een nooit vertoonde bijzondere, verbazingwekkende vorm, die Hij uit Zijn eigen Maayaa schiep2; praadurbabhuava,
verscheen hij in waarneembare vorm aan de zintuigen van de goden. De goden na
vyajaanata, begrepen niet; tat, dat, de verschijningsvorm van Brahman; namelijk kim
iti, wat; idam yaks-am, dat eerbiedwaardige Wezen toch mocht zijn.
te 'gnimabruvañjātaveda etadvijānīīi kimidamb yaks-amiti tatheti (3).
III.3. Zij zeiden tegen het Vuur: "O Jaatavedaa, onderzoek toch wat dat wonderbaarlijke Wezen kan zijn." Waarop het Vuur antwoordde: "Laat het zo
zijn."
Te, zij, de goden die er niet in slaagden Het te kennen en Het wilden leren kennen,
maar angst in hun hart hadden. Agnim, tegen het Vuur (letterlijk: tegen datgene wat
aan alles voorafgaat) en die jaatavedaa, bijna alwetend,3 is; abruvan, zeiden ze: O
Jaatavedaa, gij zijt zo almachtig; vijaanihi, onderzoek toch helemaal; etat, dat eerbied1

Zij konden dit raadsel betreffende Brahman, die in de vorm van Yakswa verscheen, niet oplossen.
2

"De Yoga, of de combinatie, van attributen - Sattva, Rajas en Tamas is Maayaa, door middel van
die kracht" (A.G.).
3

Agni gaat aan alle andere goden vooraf (agre gacchati) in het ontvangen van gaven bij offers; en
Jaataaveda is iemand die al wat geschapen is (jaata), kent (veda).
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waardige Wezen, die Yakswa die binnen ons gezichtsveld is gekomen kim etat yaksam iti, wat die Yakswa toch te betekenen heeft.
tadabhyadravattamabhyavadatko 'sītyagnirvā
ahamasmītyabravijjātavedā vā ahamasmīti (4).
III.4. Vuur ging erheen. Tot Vuur sprak dat Wezen: "Wie zijt ge?" Vuur antwoordde: "Ik sta bekend als Vuur, oftewel Jātavedas."
Nadat Vuur "zo zij het," aldus had gezegd, Tat, naar dat (Wezen); adravat, naderde
(Vuur). Tam, aan hem, aan Vuur - Vuur was dat Wezen immers genaderd om Het te
vragen wie of wat Het was, maar Vuur viel stil door het verdwijnen van zijn eigen
overmoed in de aanwezigheid van dat Wezen; abhyavadat, vroeg (dat Wezen); "kahasi iti, wie zijt ge?" Op deze vraag van Brahman antwoordde Vuur; agnih- vai, ik
word Vuur genoemd en sta ook bekend als Jaatavedas. Zo toonde Vuur zijn eigendunk die bestond uit het bekend staan met twee namen.
tasmimbstvayi kimb vīryamityapīdamb sarvamb daheyamb yadidamb prbthivyāmiti (5).
III.5. Het Wezen vroeg: "Welke macht bezit ge als ge Vuur zijt?" Vuur antwoordde: "Ik kan alles op aarde verbranden."
Brahman vroeg vervolgens aan degene die zo had gesproken "tasmin tvayi, als ge
zo iemand bent, die over zulke roemruchte namen en eigenschappen beschikt, kim
vīryam, over welke macht, over welk vermogen beschikt ge dan?" Daarop antwoordde Vuur: "daheyam, ik kan verbranden, tot as reduceren; idam sarvam, deze
gehele schepping, bewegend en niet-bewegend; prbthivyaam, op deze aarde." Het
woord prbthivyaam wordt hier symbolisch gebruikt om alles, ook boven en onder de
aarde, aan te duiden, want dit alles wordt inderdaad verteerd door vuur.
tasmai trbnbamb nidadhāvetaddaheti;tadupapreyāya sarvajavena tanna szaszāka
dagdhumb sa tata eva nivavrbte naitadaszakamb vijñātumb yadetadyaks-amiti (6).
III.6. Het Wezen plaatste een strootje voor Vuur en vroeg: "Verbrand dit
dan." Vuur wierp zich erop, maar kon het niet verbranden. Daarop trok Vuur
zich terug en ging naar de goden om te erkennen dat hij er niet achter kon
komen wie of wat dat Wezen was.
Tasmai, voor Vuur in al zijn overmoed; Brahman trbnbamb nidadhau, plaatste een
strootje voor de neus van het Vuur; etat daha, Brahman gaf de opdracht aan Vuur:
"Verbrand dit dan. Als ge dat niet kunt, beweer dan niet dat ge alles kunt verbranden." Tat upapreyaaya, Vuur benaderde het strootje; sarvajavena, met de snelheid
voortkomend uit volledig enthousiasme. Tat na szaszaaka dagdhum, maar kon het niet
verbranden. Het Vuur was niet in staat het strootje te verbranden; hij begon zich te
schamen en zag zijn verwachting niet uitkomen; hij nivavrbte, trok zich terug tataheva, weg van dat Wezen; en keerde terug naar de goden, en erkende; na aszakam, ik
ben er niet in geslaagd; vijñaatum, om er geheel en al achter te komen; wat etat, dit
Wezen, deze Yaks-a; yat etat yaks-am, wat dat Wezen precies is.
atha vāyumbruvanvāyavetadvijānīhi kimetadyaks-amiti tatheti (7).
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III.7. Toen vroegen de goden Lucht: "O Lucht, onderzoek dat Wezen, wat is
Het?" Lucht antwoordde: "Het zij zo."
tadabhyadravattamabhyavadatko 'sīti vāyurvā
ahamasmītyabravīnmātariszvā vā ahamasmīti (8).
III.8. Lucht ging erheen en het Wezen vroeg: "Wie zijt ge?" Lucht antwoordde: "Ik sta bekend als Lucht, ik ben Mātariszvā."
tasmimbstvayi kimb vīryamityapidamb sarvamādadīya yadidamb prbthivyāmiti (9).
III.9. Het Wezen vroeg: "Welke macht bezit ge als ge dat bent?" Lucht antwoordde: "Ik kan alles op aarde wegblazen."
tasmai trbnbamb nidadhāvetadādatsveti tadupapreyāya sarvajavena tanna
szaszākādātumb sa tata eva nivavrbte naitadaszakamb vijñātumb yadetadyaks-amiti (10).
III.10. Het Wezen plaatste een strootje voor Lucht en zei: "Blaas het weg."
Lucht ging er met alle kracht op af, maar kon het niet wegblazen. Zo keerde
Lucht terug naar de goden en erkende: "Ik heb niet kunnen vaststellen wat dat
Wezen is."
Atha, daarna zeiden de goden tot Lucht: "Lucht, onderzoek het" enzovoorts, en dit
heeft dezelfde betekenis als hierboven; vaayu, lucht, wordt zo genoemd, omdat lucht
blaast, beweegt en drager is van geur; mātariszvā, Mātariszvā, datgene wat zich in
mātari, ruimte; szvayati, voortbeweegt; idam sarvam api, dit alles; ādadīya, kan ik
opnemen, wegblazen; yad idam prbthivyām enzovoorts, zie boven.
athendramabruvanmaghavannetadvijānīhi kimetadyaks-amiti tatheti
tadabhyadravattasmāttirodadhe (11).
III.11. Toen vroegen de goden aan Indra: "O Maghavaa, onderzoek dat wonderbaarlijke Wezen, wat is die Yakswa?" Indra antwoordde: "Het zij zo." Indra
ging erheen, maar het Wezen verdween.
Atha indram abruvan maghavan etat vijaanīhi enzovoorts, voor uitleg zie boven.
Indra is een grote Godheid en wordt maghavaa, Maghavaa genoemd vanwege zijn
kracht. Tat abhyadravat, Indra benaderde dat Wezen. Tasmaat, maar Brahman (dat
Wezen) ging van hem weg (van Indra die Hem naderde); tirodadhe, hij verdween
uit het gezicht. Brahman gunde Indra zelfs geen gesprek opdat Indra's trots over het
feit dat hij Indra was, kon worden vernietigd.
sa tasminnevākāsze striyamājagāma bahuszobhamānāmumāmb
haimavatīmb tāmbhovāca kimetadyaks-amiti (12).
III.12. In die ruimte trof Indra een wonderschone vrouw, namelijk Umā Haimavati.1 Aan haar vroeg Indra: "Wie is deze Yakswa, dit wonderlijke Wezen?"
1

De buitengewoon fascinerende (haimavati) kennis van Brahman (umaa), of de dochter van de
Himalayas, wier naam Umaa was.
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De ruimte of het deel van de ruimte waarin die Yakswa verdween na zich te hebben
gemanifesteerd, en waar Indra zich ook bevond op het moment dat Brahman verdween; tasmin eva aakaasze, juist in die ruimte; sahb, hij, Indra, bleef achter met de
vraag "Wat is die Yakswa?" Hij keerde dus niet terug zoals Vuur en Lucht vóór hem
hadden gedaan. Vol begrip voor zijn eerbied voor dat Wezen verscheen de Kennis
van Brahman (Zelfkennis) in de gedaante van een vrouw, als Umaa. Sahb, hij, Indra;
aajagaama, benaderde; taam bahuszobhamaanaam, deze wonderschone gedaante (Umaa).
Omdat kennis het meest fascinerende van alles is, is de omschrijving 'wonderschoon' op haar plaats. Indra benaderde dus haimavatim, degene die als het ware
een gouden gewaad droeg, dus wonderschoon was. Ofwel Umaa zelf is Haimavati,
de dochter van Himavat (de Himaalaya). Omdat Indra wist dat zij altijd verbonden is
met de alwetende Godheid, begreep hij, dat zij hem antwoord moest kunnen geven.
Daarom benaderde hij haar en taam, tot haar, uvaaca, sprak hij (vroeg aan haar):
"Vertel me; kim etat yaks-am iti, wat is die Yakswa (dat Zichzelf vertoonde en vervolgens weer verdween)?"
iti kenopanis-adi trbtīyah- khan-dbah-.
Hier eindigt het derde deel van de Kena Upaniswad.
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DEEL IV
sā brahmeti hovāca brahman-o vā etadvijaye mahīyadhvamiti
tato haiva vidāñcakāra brahmeti (1).
IV.1. "Het was Brahman", sprak Zij. "Voorwaar ge hebt U verheugd in een
overwinning die in feite aan Brahman toebehoort." Door die uitspraak begreep Indra dat dat Wezen inderdaad Brahman was.
Saa uvāca, zij sprak; brahma iti, in feite Brahman brahman-ah- vai vijaye, het is waarlijk de overwinning van Brahman. De demonen zijn door God overwonnen en jullie
waren daarbij alleen maar behulpzaam (als instrumenten) geweest; mahīyadhvam,
ge hebt U laten voorstaan op een overwinning, die in feite aan Brahman toebehoorde." Het woord etat, is bijwoordelijk gebruikt: zo, aldus. Aan jullie komt slechts de
hoogmoed toe van: "asmaakam eva ayam vijayah- asmaakam eva ayam mahimaa, deze
overwinning is van ons en de roem behoort ons toe" (Ke. III.2). Tatah- ha eva, waarlijk uit die woorden (van Umaa); vidaañcakaara = vidaambcakaara, begreep Indra; brahma iti, dat het Brahman zelf was geweest. Tatah- ha eva, sluit al het andere nadrukkelijk uit: 'alleen daardoor' om aan te duiden dat Indra deze kennis niet zelfstandig
had verkregen.
tasmādvā ete devā atitarāmivānyāndevānyadagnirvāyurindraste
hyenannedis-t-hamb pasparszuste hyenatprathamo vidāñcakāra brahmeti (2).
IV.2. Daarom overtroffen deze goden - Vuur, Lucht en Indra - inderdaad alle
andere goden, daar zij er het dichtste bij kwamen en zij het eerst wisten dat
het Brahman was.
Vuur, Lucht en Indra benaderden Brahman door conversatie en visualisatie. Tasmaat,
daarom; ete devāh-, deze goden; atitarām iva, overtroffen zeer door hun eigen verheven staat, dat wil zeggen: omdat ze zelf zo gelukkig waren om over macht, talent,
enzovoorts te beschikken; anyān devān, de andere goden. Het woord iva, heeft hier
geen betekenis tenzij om te beklemtonen. Yat agnih- vāyuh- indrah-, (de goden) Vuur,
Lucht en Indra; hi, omdat; te, zij, die goden; nedis-t-ham pasparszuh-, het van het
meest nabij aanraakte; enat, Brahman door middel van hun gesprekken enzovoorts;
en bovendien hi, omdat; te, zij, prathamah- (= prathamāh-), het eerste waren, aangezien ze prominent aanwezig waren.
Enat, dit Wezen (Brahman); vidāñcakāra = vidāmbcakāra (lees vidāñcakruh- =
vidāmbcakruh-), zij wisten (dat het Brahman was).
tasmādvā indro 'titarāmivānyāndevānsa hyenannedis-t-hamb
pasparsza sa hyenatprathamo vidāñcakāra brahmeti (3).
IV.3. Indra overtrof alle andere goden, omdat hij er het dichtste bij kwam.
Want hij was de eerste om te weten dat het Brahman was.
Zelfs Vuur en Lucht vernamen enkel van Indra dat het Brahman was en Indra hoorde het van Umā. Tasmāt vai indrah- atitarām iva, daarom overtrof Indra (de andere
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goden). Hi sah- enat nedis-t-ham pasparsza, hij raakte het van dichtbij aan omdat; sahhi enat prathamah- vidāñcakāra brahma iti, de verklaring van dit zinsdeel werd
hierboven reeds gegeven.
tasyais-a ādeszo yadetadvidyuto vyadyutadā u itīn nyamīmis-adā u ityadhidaivatam
(4).
IV.4. Hier is een raad met betrekking tot het overwegen van Brahman door
vergelijking: Kennis van Brahman is als een bliksemschicht of als het knipperen van het oog. Dit zijn vergelijkingen in subtiele zin.1
Tasya, van Brahman; es-ah- aadeszah-, dit is de instructie door middel van vergelijking;
de vergelijking via welke de instructie over het onvergelijkelijke Brahman wordt
overgebracht, heet aadesza; yat etat, dat feit dat bekend staat als vidyutah- vyadyutat.
Aangezien dit niet kan betekenen dat Brahman "oplichtte" (vyadyutat) door (zijn
licht te ontlenen aan) de bliksem2, moet het betekenen: "Het is het oplichten van de
bliksemschicht. De 'aa' geeft de vergelijking aan in de zin van: "Het lijkt op het oplichten van een bliksemschicht," "Het is als een bliksemschicht." Deze vergelijking
is ook te vinden in Brrhadaaran-yaka Upaniswad II.iii.6: "Vergelijkbaar met een enkele
schitterende bliksemschicht." Want Brahman verdween na zich slechts eenmaal
vertoond, vyadyutat, te hebben, net als een bliksemschicht. Men kan ook het woord
tejah-, schittering, toevoegen na vidyutah-, van een bliksemschicht, waarbij vyadyutat, "Het lichtte op" betekent en 'a'a wederom de vergelijking aangeeft: "Het was
alsof de schittering van een bliksemschicht één keer oplichtte." Het woord iti, refereert aan aadesza, in de zin van: 'zo luidt de vergelijking.' Het woord it, wordt gebruikt om deze vergelijking met de volgende te verbinden: "Er is nog een vergelijking voor Brahman." Welke dan? Nyamīmis-at, hij knipperde zoals ook het oog
doet. Letterlijk staat er: "Het veroorzaakte het knipperen," maar dat moet men lezen
als: "Het knipperde. De 'a'a geeft wederom de vergelijking aan. De betekenis is: het
was alsof het ooglid open en dicht ging om het oog naar een object te laten kijken.
Iti adhidaivatam, tot zover de vergelijkingen met betrekking tot Brahman in verband met de wereld van de goden.
athādhyātmamb yadetadgacchativa ca mano 'nena
caitadupasmaratyabhīks-n-amb san4kalpahb (5).
IV.5. Dan volgt de vergelijking met betrekking tot het individuele Zelf. De
geest herinnert zich heel goed, dat hij steeds terugkeert tot Brahman en zich zo
Brahman steeds herinnert.
1

Analogieën met betrekking tot Brahman, bestaande in Zijn goddelijke, maar geconditioneerde,
vorm in de zonnebol (Cf. Gitaa VIII.4). Brahman in Zijn vorm van Hiraṇyagarbha verblijft in de
zonnebol en regeert over alle goden die er zijn, op Zijn verschillende manifestaties na.
2

"'De betekenis dat 'Brahman oplichtte door het licht van de bliksem' is niet toegestaan, omdat
Brahman uit Zichzelf stralend is en dit kan niet afhankelijk zijn van iets anders. De betekenis 'het
veroorzaakte de bliksemschicht' is onacceptabel, omdat het oplichten dat tot iets (als eigenschap)
behoort niet door iets anders kan worden voortgebracht." (A.G.).
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Atha, vervolgens, hierna komt een vergelijking adhyātmam, in verband met het
inwonende Zelf, de ziel; yat etat, het welbekende feit dat; etat, naar Brahman; gacchati iva ca manahb, de geest als het ware toegaat, alsof de geest Brahman binnengaat, Het als een object omvat. En ook het feit dat anena, door die geest; abhīksn- am, herhaaldelijk; upasmarati, zich goed herinnert; etat, deze Brahman; en ook de
san4kalpahb, de gedachte van de geest met betrekking tot Brahman.
Omdat de geest een beperkende toevoeging is met betrekking tot Brahman, lijkt het
alsof Brahman wordt getoond door geestestoestanden als denken, herinneren en
dergelijke, waardoor het lijkt alsof Brahman object wordt. Daarom is er hier sprake
van een aanwijzing via een analogie, in de context van de individuele ziel. In verband met de goden heeft Brahman als kenmerk Zich heel snel te vertonen zoals een
bliksemschicht of als het knipperen van het oog1 en met betrekking tot de individuele geest vertoont Brahman Zich steeds gelijktijdig met de wisselende staten van de
geest.2
Tot zover het onderricht over Brahman door middel van vergelijking. De noodzaak
voor deze manier van uitleggen is, dat Brahman zo ook kan worden onderwezen
aan mensen die wat minder snel van begrip zijn. De zuivere, ongeconditioneerde
Brahman kan als zodanig niet aan zulke mensen worden uitgelegd.
taddha tadvanamb nāma tadvanamityupāsitavyamb sa ya etadevamb
vedābhi hainamb sarvān-i bhuatāni sambvāñchanti (6).
IV.6. Brahman staat bekend als Datgene wat door alle schepselen bemind
wordt. Daarom moet men Brahman beschouwen met behulp van het woord
Tadvana. Wie Brahman zo beschouwt wordt geliefd bij alle mensen.
Tat, Brahman, is; ha, zeker; tadvanam naama; tadvanam is afgeleid van tasya, van
hem en vanam, geliefd. Brahman wordt door alle schepselen geliefd, want Het is
hun eigen Zelf. Daarom is Brahman tadvanam naama, goed bekend als Degene Die
door allen geliefd wordt. Omdat Brahman tadvana is, daarom tadvanam iti, door de
naam "tadvana," dat Zijn kwaliteit aangeeft; moet Brahman zo upaasitavyam, worden beschouwd. De tekst vermeldt voorts het gevolg van zo'n zienswijze; sahb yahb,
een ieder die; veda, beschouwt; etat, Dat, de voornoemde Brahman; evam, aldus,
met de kwaliteiten die hierboven zijn uiteengezet; sarvaan-i bhuataani, alle schepselen;
1

"Het knipperen van het oog is snel - dit is bekend; evenzo is de kracht van Brahman om te handelen snel. Zijn eigenschap in de goddelijke context is de kracht om snel te handelen met betrekking tot de schepping enzovoorts, daar er afwezigheid is van belemmering en inspanning. ... Het
licht van oplichten legt zich onmiddellijk over de gehele wereld, evenzo is naar zijn aard Brahman onovertrefbaar helder. Het brengt snel de schepping enzovoorts van alles voort, en Het bezit
opperste heerlijkheid" (A.G.).
2

"Men moet als volgt mediteren: 'Naar deze Brahman, die van nature licht is, gaat mijn geest en
rust daar.' De instructie in deze vorm is de instructie in de context van de individuele ziel. De
inwonende Brahman wordt aan iemand geopenbaard die aldus mediteert: 'De gedachten in mijn
geest cirkelen voortdurend rondom Brahman'." (A.G.).
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ha, zeker; enam, voor hem (die Het zo beschouwt); abhisambvaañchanti, aanbidden,
Het zo als Brahman aanbidden.
upanis-adamb bho bruahītyuktā ta upanis-adbrāhmīmb vāva ta
upanis-adamabruameti (7).
IV.7. Discipel: "Heer, spreek over de geheime kennis!"
Leermeester: "Ik heb U de geheime kennis uitgelegd, ik heb U de geheime
kennis van Brahman medegedeeld."
Na aldus onderwezen te zijn, sprak de discipel tot de leermeester: "bhohb, Heer;
bruahi, spreek over; upanisadam, het geheim waarover moet worden nagedacht; iti."
De leermeester antwoordde hem: "te, met jou; upanis-at, de geheime kennis; uktaa,
werd besproken." "Wat was dat ook weer?" Daarop antwoordt de leermeester: "te,
aan U, aan jou; upanis-adam vaava abruama iti, heb ik werkelijk die geheime kennis
uiteengezet; brahmīm, met betrekking tot Brahman, tot het opperste Zelf. Want de
reeds verstrekte kennis heeft betrekking op het opperste Zelf." Om het echter te
onderscheiden van wat erop volgt, verklaart de leermeester zich nader en zegt: "De
Upaniswad die ik U uiteengezet heb bestaat enkel en alleen uit datgene wat reeds
bekend stond als de Upaniswad van het Opperste Zelf."
Tegenwerping: Waarom stelt de discipel de vraag: "Heer leg mij de Upanis-ad (de
geheime Kennis) uit," nadat hij de Upaniswad van het Opperste Zelf reeds had gehoord? Als de vraag namelijk betrekking heeft op het voorafgaande, is de vraag
zinloos en slechts een herhaling alsof men maalt wat reeds gemalen is. Maar als de
Upaniswad - de geheime Kennis - niet volledig was, dan is het niet goed er een conclusie aan te verbinden door het resultaat te verwoorden met: "Als intelligente mensen zich van de wereld afwenden, worden ze onsterfelijk" (Ke. II.5). De vraag is
dus irrelevant, zelfs als die betrekking zou hebben op een vermeend overgeslagen
gedeelte uit de Upaniswad, omdat er niets was overgebleven. Wat is de bedoeling van
deze vraag?
Antwoord: Wat de discipel bedoelt te vragen is het volgende: "Heeft de Upaniswad de geheime Kennis - zoals die nu gegeven is nog een nadere uitleg of verklaring
nodig of niet? Als er inderdaad nog een nadere uitleg nodig is, vertel mij dan over
de geheime leer voor wat betreft het nog uit te leggen gedeelte. En als die niet nodig
is, bevestig dat dan eens en voor altijd zoals Pippalaada in de Praszn-a Upaniswad VI.7
zegt: "Buiten Dit is er niets meer." "Daarom is de afsluiting van de leermeester
correct, die zegt: "Ik heb U de Upaniswad - de geheime Kennis - uiteengezet."
Tegenwerping: Maar zou men niet kunnen zeggen, dat dit niet het einde is, omdat
de leermeester in het volgende vers nog verder gaat met "Concentratie, het niet
langer aangetrokken worden door zintuiglijke voorwerpen, plichtsbetrachting, enzovoorts zijn de benen," enzovoorts (Kena IV.8)?
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Antwoord: Zeker, in het volgende vers raakt de leermeester nog een nieuw aspect
aan, maar niet als een nadere toevoeging (szes-a) of een hulpmiddel (sahakaari),1 maar
als middel om de Kennis van Brahman te verwerven. Tapas (concentratie) enzovoorts, de Veda's en aanvullingen op de Veda's die genoemd worden, zijn allemaal
zelf ook niet meer dan aanvullingen. Noch de Veda's noch kennis van uitspraak en
dictie (sziks-aa) die aanvullingen op de Veda's vormen, enzovoorts, kunnen rechtstreeks die Kennis vormen of hulpmiddelen daarbij zijn.
Tegenwerping: Dingen die in één en dezelfde passage voorkomen, kunnen toch best
verschillende functies hebben, al naar gelang wat passend is? Vergelijk het bijvoorbeeld met de invocatie aan het einde van een offerceremonie. Die invocatie is allereerst bedoeld als algemene invocatie voor alle goden, maar vervolgens wordt zij
ook gebruikt voor het aanroepen van de afzonderlijke en bepaalde godheid, die in
verband staat met de plechtigheid. Evenzo zou men kunnen beweren dat eigenschappen zoals concentratie en zelfbeheersing, ritueel, waarheid, enzovoorts, onderdelen van de Kennis van Brahman zijn of nuttige hulpmiddelen, al naar gelang
hun afzonderlijke eigenschappen.2 Het hangt dus van de afzonderlijke betekenis af
of de Veda's en de aanvullingen daarop hulpmiddelen voor Kennis en Ritueel zijn
of niet. Deze indeling (middel tot Kennis of onderdeel van Kennis) krijgt een plaats
als men de betekenis van woorden, onderlinge verbanden tussen de dingen en de
rede in aanmerking neemt. Wat hebt ge hierop te antwoorden?
Antwoord: Die stelling is onlogisch. Zo'n onderscheid komt niet overeen met de
feiten. Het is onredelijk om te veronderstellen dat de Kennis van het Zelf - die juist
alle concepten tenietdoet over een onderscheid tussen handelingen, iemand die
handelingen verricht, en resultaten van handelingen - afhankelijk is van iets dat er
deel van uitmaakt of verband zou hebben met een hulpmiddel. De Kennis van het
Zelf en het gevolg ervan, namelijk vrijheid, kennen slechts één doel: het Zelf, dat
onafhankelijk is van elk ding. "Wie bevrijding wenst, moet alle handelingen tezamen met het resultaat en alle daarbij behorende hulpmiddelen opgeven, want bevrijding zal alleen worden gekend door de mens die van alles afstand heeft gedaan.
De staat van Opperste Werkelijkheid die identiek is aan het inwonende Zelf, wordt
1

"Met het woord szeswa wordt een kenmerkend gedeelte bedoeld dat bijdraagt aan de voortbrenging
van het resultaat (van de voornaamste rite). Met het woord sahakaari wordt iets bedoeld dat niet
noodzakelijkerwijs een bestanddeel behoeft te zijn, maar dat kan worden gecombineerd (met de
voornaamste rite)" (A.G.). Beide dragen bij aan het resultaat.
2

"Aan het einde van alle offers, worden de goden aangeroepen met de hymne die begint met:
aŠGnird" hivrjuxvIvº=t mho Jy|yo÷;t «
aGnIxom|ivd" hivrjuxet|mvIvº=et|" Jy|yo÷Æ|t|m\ »

Hoewel in deze hymne vele goden worden genoemd, is het toch juist om aan het einde de god
voor wie een speciaal offer werd uitgevoerd, aan te roepen, omdat de hymne zelf moet worden
toegepast in overeenstemming met die bedoeling. Evenzo zullen concentratie enzovoorts, zelf
worden gebruikt als kenmerkende bestanddelen van kennis." (A.G.).
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verworven door de mens die van alles afstand doet." Deze Kennis kan dus geen
handeling als hulpmiddel of aanvullend element hebben. Het onderscheid tussen
'algemene' en 'specifieke' betekenis in analogie met de invocatie aan het einde van
een offerceremonie, is dus misplaatst. Het is dus juist om deze vraag en het antwoord als een eindpunt te beschouwen. "De Upaniswad - de geheime Kennis - gaat
tot zover en niet verder. Deze Kennis is voldoende en heeft geen verdere hulpmiddelen nodig."
tasyai tapo damah- karmeti pratis-t-hā vedāh- sarvān4gāni satyamāyatanam (8).
IV.8. Concentratie, het niet langer aangetrokken worden door zintuiglijke
voorwerpen, plichtsbetrachting, enzovoorts, zijn de benen, alsmede de Veda's
en alle hulpwetenschappen (of: de Veda's zijn alle ledematen); Waarheid het
huis.
Concentratie enzovoorts is een hulpmiddel voor het verwerven; tasyai (moet zijn
tasyaah-), van die geheime Kennis (Upaniswad) met betrekking tot Brahman, waarover
ik aldus tot jou gesproken heb; tapah-, concentratie van het lichaam, de zintuigen en
de geest; damah-, het ophouden met je bezighouden met zintuiglijke voorwerpen;
karma, rituelen. Agnihotra, enzovoorts, zijn middelen of instrumenten. De Kennis
van Brahman rijst immers op in de mens die de vereiste heiligheid heeft bereikt
door het schoonmaken van zijn hart. Uit ervaring blijkt immers dat zelfs als over het
Zelf (Brahman) gesproken wordt, het niet of verkeerd wordt begrepen als de mensen niet gezuiverd zijn van zonde, zoals bijvoorbeeld in het geval van Indra en Virocana (Chaandogya Upaniswad VIII.vii-xii). De Kennis die in de Veda's ligt opgesloten, zal pas dagen in een geest die zich door concentratie en dergelijke heeft gezuiverd, zowel in dit leven als in vele vorige levens, bijvoorbeeld SZvetaaszvatara Upaniswad VI.23: "Deze dingen worden onthuld als men ze uitspreekt tot de grote ziel, die
een opperste toewijding koestert voor het stralende Wezen en die dezelfde devotie
koestert voor zijn leermeester als voor dat stralende Wezen." Zo ook de Smrrti, bijvoorbeeld Mahaabhaarata SZaanti Parva 204.8: "Kennis daagt bij de mens zodra zondige
handelingen met wortel en tak zijn uitgeroeid." Het woord iti, draagt de betekenis
van 'enzovoorts' en doelt op andere factoren die het dagen van Kennis bevorderen,
zoals nederigheid en zonder pretenties zijn (Bh.G. XIII.7). [Concentratie, enzovoorts zijn] pratis-t-haa, als het ware de twee benen, de grondvesten van de Upaniswad.
Als die er zijn, is de Kennis van Brahman 'op poten gezet' en wordt zij geactiveerd,
net zoals een mens loopt op zijn benen. Vedaah-, de vier Veda's en de sarvaan4gaani, de
zes onderafdelingen, te beginnen met uitspraak en klankbeeld (sziks-aa) zijn ook de
benen. De Veda's zijn de benen omdat zij vertellen wat plichtsbetrachting en kennis
inhouden, en ook de onderafdelingen, de an4gaani zijn benen want zij zijn bedoeld ter
bescherming van de Veda's. Een andere verklaring is: pratis-t-haa, zijn de twee benen
van de Kennis, en de Veda's zijn de hulpmiddelen (sarvaan4gaani), dus alle andere
ledematen, beginnend bij het hoofd. In deze uitleg worden de onderafdelingen,
zoals kennis van uitspraak en klankvorming, geïmpliceerd in het woord 'Veda's',
want wanneer het hoofdonderwerp wordt genoemd zijn de onderafdelingen erbij
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inbegrepen, omdat zij van het hoofdonderwerp afhankelijk zijn. Satyam aayatanam,
satya is de aayatana, de woonplaats van deze verborgen Kennis. Satya betekent vrij
zijn van bedrog en valsheid in spraak, geest en lichamelijk handelen. Kennis kan
slechts aanwezig zijn bij mensen die vrij zijn van bedrog en heilig zijn, maar niet bij
diegenen die nog demonisch zijn van aard en vol bedrog, zoals stond in de passage:
"bij hen die niet onoprecht zijn, geen valsheid kennen en niet bedriegen" (Praszna
Upaniswad I.16). Daarom wordt Satya (Waarheid) hier voorgesteld als het huis, de
woonplaats. Hoewel met de 'benen' impliciet Waarheid samen met concentratie
enzovoorts bedoeld wordt, geeft de verwijzing naar woonplaats of huis voor 'Waarheid' aan dat het bovenal Waarheid is die Kennis doet dagen. Viswn-u Smrrti 8: "Als
men duizend paardenoffers afweegt tegen Waarheid dan weegt één moment van
Waarheid zwaarder dan duizend paardenoffers."
yo vā etāmevamb vedāpahatya pāpmānamanante svarge
loke jyeye pratitis-t-hati pratitis-t-hati (9).
IV.9. Een ieder die dit zo weet is bevrijd van zonde en duisternis en blijft stevig
gevestigd in de grenzeloze, gelukzalige en opperste Brahman. Daar verblijft
hij.
Yah- vai, een ieder die; veda evam, zich werkelijk realiseert (wat besproken is);
etaam, dit, dat wil zeggen: de gezegende Kennis van Brahman (Zelfkennis) waarover
reeds in het begin van de Upaniswad gesproken wordt (Ke. I.1), die vervolgens geprezen wordt in vers Ke. III.1 en verder, en die "de grondslag is van alle andere
kennis" (Mun-dd. I.i.1). In Ke. II.4 wordt de vrucht, het resultaat van die Kennis,
onsterfelijkheid, genoemd, maar toch wordt dit aan het einde nogmaals genoemd
om de Upaniswad formeel af te sluiten. Wie dit weet, apahatya paapmaanam, na het
verdrijven van duisternis en zonden, na het verdrijven van de oorzaak voor het wereldse bestaan van onwetendheid, verlangen en plichtsbetrachting, pratitis-t-hati,
blijft gevestigd in anante, het grenzeloze; svarge loke, Brahman die één en al gelukzaligheid is. Omdat het woord voorafgegaan wordt door ananta, grenzeloos;
betekent het woord svarga, in dit verband niet 'hemel'. En om te voorkomen dat het
woord ananta, figuurlijk wordt opgevat, voegt de tekst er het woord jyeye, opperste,
hoogste, dat wil zeggen: hoger dan alles, dus in het eigen Zelf dat letterlijk onbegrensd is, aan toe. De bedoeling van het vers is om aan te geven dat die mens niet
meer in deze wereld terugkeert.
iti kenopanis-adi caturthah- khan-dbahb.
Hier eindigt het vierde deel van de Kena Upaniswad.
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Ôm
āpyāyantu mamānbgāni vākprānbaszcaks-uhb szrotramatho balamindriyānbi ca sarvānbi
sarvamb brahmaupaniswadamb mā 'hamb brahma nirākuryāmb mā mā brahma
nirākarodanirākaranbamastvanirākaranbamb me 'stu tadātmani nirate ya upanis-atsu
dharmāste mayi santu te mayi santu;
Ôm szāntihb szāntihb szāntihb.
iti kenopanis-ad
ÔM
Spraak, ogen, oren, ledematen, leven, energie; komt mij te hulp! Deze boeken hebben Brahman tot onderwerp. Ik zal Brahman nooit verloochenen, noch zal Brahman
mij verloochenen. Laat mij één zijn met Brahman, verenigd. Wanneer ik één ben
met Brahman, mogen dan de wetten die deze boeken verkondigen, in mij leven,
mogen de wetten leven.
Ôm vrede, vrede, vrede.
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Ôm
saha naavavatu; saha nau bhunaktu; saha vīryamb karavaavahai;
tejasvi naavadhītamastu; maa vidvis-aazvahai.
Ôm szaantih- szaantih- szaantih-.
ÔM
Moge Hij ons beiden1 beschermen. Moge Hij ons beiden voeden. Mogen wij samen
kracht scheppen. Moge ons studeren vol kracht zijn. Mogen wij nooit tegenover
elkaar staan.
Ôm vrede, vrede, vrede.

1

Leermeester en discipel
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DEEL I
HOOFDSTUK I
INLEIDING
Een buiging voor Bhagavaan1 Yama (de Dood), de zoon van de Zon en verspreider
van de kennis omtrent Brahman, en een buiging voor Naciketas.
Hier begint een korte uitleg van de Kattha Upaniswad om de betekenis ervan gemakkelijker toegankelijk te maken. Het woord upanis-ad ontstaat door het toevoegen
van upa (dichtbij) en ni (met zekerheid) als voorvoegsels en kvip als een achtervoegsel aan de wortel sad dat de betekenis draagt van: splijten (vernietigen), gaan
(bereiken, verwerven) en losmaken. Het woord upanis-ad duidt op de kennis van het
kenbare zoals dat uiteengezet wordt in dit boek. Op welke manier valt kennis onder
de betekenissen van het woord upanişad? Als volgt. Kennis wordt upanis-ad genoemd omdat kennis het zaad van werelds bestaan - zoals onwetendheid - splijt,
beschadigt of vernietigt bij diegenen die bevrijding zoeken en die zich al hebben
losgemaakt van hun verlangen naar allerlei zichtbare en onzichtbare dingen.2 Zij
komen bij (upa sad) de kennis die upanis-ad heet dankzij hun leermeester. Die kennis heeft bepaalde kenmerken die we later zullen noemen, en deze discipelen overwegen die kennis in standvastigheid en zekerheid (ni).3 Daarom staat in Ka. I.iii.15:
"Dàt wetend ontkomt men aan de kaken van de Dood." Een andere verklaring
waarom upanis-ad de betekenis "kennis van Brahman" draagt, is dat die kennis tot
Brahman leidt, want de zoekers naar bevrijding die voldoen aan de reeds genoemde
voorwaarden, bereiken de opperste Brahman. Daarom staat in Ka. II.iii.18: "Vrij
van deugd en ondeugd, vrij van verlangen en onwetendheid bereikte die mens
Brahman." Tenslotte wordt ook de kennis van Vuur, dat aan alle werelden voorafgegaan is, dat uit Brahman voortgekomen is, dat verlichting met zich meebrengt, en
waarover kennis door Naciketas werd gevraagd als antwoord op de tweede wens die
hij mocht uitspreken (Ka. I.i.13), ook upanis-ad genoemd, want die kennis draagt de
betekenis in zich van losmaken (sad). Immers, door het resultaat van die kennis het verwerven van de hemel - verzwakt het alle vormen van pijn en ellende, of
maakt deze los, zoals het verblijf in de moederschoot, geboorte, ouderdom, enzovoorts, die steeds weer in nieuwe levens plaatsvinden. Daarom wordt gezegd in Ka.
I.i.13: "De hemelbewoners krijgen onsterfelijkheid."
1

Iemand die kennis bezit over schepping en teloorgang, over de geboorte en de dood van schepselen, en over onwetendheid en kennis.
2

.AAnuszravika (onzichtbare dingen) "geopenbaard in de geschriften (Veda's), zoals het geluk in de
hemel en dergelijke." (A.G.).
3

"Zij komen bij" betekent: "Zij ontvangen via het onderricht van de leraar," en "zij overwegen"
betekent: "Zij maken een einde aan het idee dat het onmogelijk is (en ga zo maar door) dat het
individuele Zelf en het transcendentale Zelf één zijn." (A.G.).
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Tegenwerping: Is het feitelijk niet zo dat de mensen met het woord upanis-ad het
boek bedoelen; ze zeggen toch: “We lezen in de upanis-ad" en "We onderwijzen de
upanishad"?
Antwoord: Vanuit dat standpunt bezien gaan de betekenissen van sad niet op, bijvoorbeeld dat de kennis de mens losmaakt van de oorzaken van de wereld, zoals
onwetendheid. Die betekenis heeft betrekking op de kennis en niet op een boek.
Maar dat is geen punt, want het boek is de drager van de kennis en kan dus zo worden aangeduid. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de uitspraak: "Geklaarde boter is
waarlijk leven." In de eerste plaats heeft het woord upanişad dus betrekking op
kennis en als afgeleide betekenis krijgen we 'boek'.
De opbouw van het woord upanis-ad geeft dus al aan dat de kennis die erin ligt opgesloten bestemd is voor diegenen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Datgene
waarop de kennis betrekking heeft, blijkt bovendien ook uniek te zijn, namelijk de
kennis van de Opperste Brahman, het inwonende Zelf. Doel van deze upaniswad is
het ophouden van de cirkelgang van dood en geboorte, hetgeen betekent: de verwerkelijking van Brahman.1 Daarmee is het verband (tussen de kennis en het doel
van de kennis) al direct aangegeven.2
Deze verzen zijn dus bestemd voor speciale mensen (die in staat zijn ze te bestuderen en) die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze hebben een speciaal onderwerp,
zijn gericht op een bepaald doel, hebben een bepaald verband met hun doel, omdat
zij de kennis tonen aan degene die er geschikt voor is en die openstaat voor dit onderwerp. Voor zo iemand is de uitleg in de upanis-ad even duidelijk als een appel in
de hand. Daarom zullen wij deze verzen zo goed mogelijk uitleggen. Het verhaal
dat erbij wordt verteld, is bedoeld om de kennis te prijzen.
Ôm uszan ha vai vaajaszravasah- sarvavedasamb dadau;
tasya ha naciketaa naama putra aasa (1).
I.i.1. Ôm. Op een dag gaf de zoon van Vaajaszravas alles weg in de hoop op resultaat. Het verhaal zegt dat hij een zoon had, Naciketas genaamd.
tamb ha kumaaramb santamb daks-in-aasu nīyamaanaasu szraddhaavivesza so 'manyata (2).
I.i.2. Terwijl het bezit werd weggeschonken kreeg de jongen waarachtig geloof.
Hij dacht bij zichzelf:

1

Het volledige ophouden van de wereld (dat wil zeggen: de cyclus van geboorte en dood) is het
gevolg van het ontwortelen van onwetendheid. Aangezien het niet-bestaan van iets dat over iets
anders is heengelegd, samenvalt met datgene wat door een deklaag wordt bedekt, is het ophouden
van de wereld hetzelfde als het bereiken van Brahman. Het woord brahmapraaptalakswan-a in het
commentaar kan echter ook betekenen dat het ophouden (van de wereld) meebrengt dat het opperste geluk dat Brahman is, is gerealiseerd.
2

"Kennis is noodzakelijk voor het verwijderen van ontwetendheid, want dat kan niet door werken
geschieden. Dus het doel van de kennis verhoudt zich tot die kennis als doel tot middel." (A.G.).
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Tam, bij hem, bij Naciketas; kumaaram santam, hoewel aan het begin van zijn leven,
nog niet eens een adolescent, nog maar een kleine jongen; szraddhaa, geloof (in de
waarheid van de geschriften), opgeroepen door een verlangen zijn vader te helpen;
avivesza, kwam binnen. Wanneer? Daks-in-aasu nīyamaanaasu, toen de geschenken werden weggevoerd. Toen de koeien die als geschenk bedoeld waren, stuk voor stuk
naar de priesters en verzamelde Brahmanen werden gebracht; sah- hij, dat wil zeggen Naciketas, die door geloof werd vervuld; amanyata, dacht: Hoe? Dat staat vermeld in het volgende vers, beginnend met pītodaka.a
pītodakaa jagdhatrrn-aa dugdhadohaa nirindriyaah-;
anandaa naama te lokaastaan sa gacchati taa dadat (3).
I.i.3. Hij gaat naar een vreugdeloze wereld als hij koeien weggeeft die water
hebben gedronken en geen gras meer eten, die uitgemolken zijn en geen kalveren meer voortbrengen.
De koeien die als geschenken voor de Brahmanen bedoeld waren, worden nader
omschreven. Zij hebben udakam, water pitam, gedronken en zijn pītodakaah1- ; zij
hebben trrn-am, gras jagdham, gegeten en zijn dus jagdhatrrn-aah-; hun dohah-, melk is
dugdhah-, gemolken en zij zijn dus, dugdhadohaah-. Nirindriyaah-, hun organen hebben
geen kracht meer, ze kunnen niet meer kalveren; dus de koeien zijn uitgehongerd en
onvruchtbaar. Dadat, gevend; taah-, die, zulke koeien; aan de priesters als beloning
voor hun diensten; gacchati, hij (degene die de opdracht geeft voor het offer) gaat;
taan, naar die (werelden); anandaah- naama te lokaah-, die bekend staan als plaatsen waar
geen geluk heerst, als vreugdeloos.
sa hovaaca pitaramb tata kasmai maamb daasyasīti;
dvitīyamb tr-tīyamb tamb hovaaca mrrtyave tvaa dadaamiti (4).
I.i.4. Hij sprak tot zijn vader: "Vader aan wie geeft ge mij?" Hij stelde de
vraag twee keer, drie keer. Toen antwoordde de vader: "Ik geef je aan de
Dood."
Naciketas overwoog: "Ik moet het slechte gevolg van dit offer dat niet klopt, afwenden van mijn vader en zorgen dat hij er niet voor hoeft te boeten. Ik ben een
goede zoon en door mezelf te offeren kan de offerceremonie volmaakt worden voltooid." Met deze gedachte ging sah-, hij naar zijn vader en uvaaca ha, zei; pitaram,
tot zijn vader; "tata, (=taata) O vader, kasmai, aan wie, (aan welke priester); maam
daasyasi, zult gij me geven, zult ge mij als een geschenk aanbieden?" Iti. Maar zijn
vader negeerde de vraag, zodat hij de vraag een tweede keer, dvitīyam, en tr-tīyam,
een derde keer, uvaaca, stelde: "Aan wie zult ge mij geven? Aan wie zult ge mij
geven?" De vader werd woedend bij de gedachte: "Deze jongen gedraagt zich niet
als een kleine jongen." Daarom uvaaca ha, sprak de vader tam, tot hem, zijn zoon;
1

"Het water werd alleen op een eerder tijdstip gedronken; maar later was zelfs het vermogen om
water te drinken afwezig." (A.G.).
Op dezelfde manier ontbreekt het vermogen om gras te eten of melk te geven. (Uitgever).
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"mṛtyave, aan de Dood, de zoon van de Zon; dadaami, geef ik; tvaa, (= tvam) je weg";
iti, aldus [sprak hij].
Maar zijn zoon trok zich, nadat hij zo was toegesproken, bedroefd terug naar een
afgelegen plek en dacht na: Hoe?
Als volgt:
bahuunaamemi prathamo bahuunaamemi madhyamah-;
kimb svidyamasya kartavyamb yanmayaa 'dya karis-yati (5).
I.i.5. In vele opzichten behoor ik tot de besten. In andere opzichten tot de middelmaat. Wat hoopt mijn Vader vandaag van de Dood te krijgen door middel
van mij?
Bahuunaam, onder velen, onder vele leeftijdgenoten of leerlingen; emi, ga ik (ben ik
geplaatst); prathamah-, als eerste, dat wil zeggen dat ik mij als leerling het beste
gedraag. En bahuunaam, onder velen, onder vele middelmatigen, madhyamah- emi, ga
ik (word ik beschouwd) als behorend tot de middelmaat, want ik vertoon middelmatig gedrag. Maar nimmer behoor ik tot de slechtsten.1 Ondanks deze kwaliteiten
heeft mijn vader toch gezegd: "Ik zal je aan de Dood geven." Kim svit, welk; kartavyam, doel; yamasya, van de Dood, kan er zijn. Wat hoopt mijn vader adya, vandaag; karis-yati, te bereiken; mayaa, door middel van mij, door mij naar de Dood te
sturen?
"Mijn vader heeft zeker uit boosheid gesproken zonder aan de gevolgen te denken.
Toch mogen de woorden van de vader niet ontkracht worden." Met deze gedachten
sprak hij als volgt tot zijn vader die reeds grote spijt had van de woorden die hij had
uitgesproken omdat hij dacht: "Wat heb ik nu gezegd!"
anupaszya yathaa puarve pratipaszya tathaa 'pare;
sasyamiva martyah- pacyate sasyamivaajaayate punah- (6).
I.i.6. Bedenk hoe het Uw voorvaderen is vergaan en bedenk hoe het met anderen gaat. De mens vergaat en sterft af als koren en komt dan weer als koren
tevoorschijn.
Anupaszya: anu, achtereenvolgens; paszya, bedenk, overweeg; yathaa, hoe; Uw puurve,
voorvaderen, Uw gestorven vader, grootvader, enzovoorts, zich gedroegen. Wanneer je hun leven overweegt, past het om in hun voetstappen te treden. Tathaa, evenzo; apare, is het gesteld met anderen, andere wijze mensen; pratipaszya, denk ook
aan hen en overweeg dat ook zij nimmer een leugen spraken. Daartegenover staat
het gedrag van slechte mensen, wier gedrag bestaat uit het verdraaien van de waarheid. Bovendien zal niemand door leugens ontkomen aan de dood en ouderdom.
Want martyah-, de mens; sasyam iva, als koren; pacyate, rot weg en vergaat, en na
1

"Het beste gedrag van een leerling is zijn leermeester zo te dienen dat hij steeds weet wat de
meester wil. Middelmatig gedrag is opdrachten aanhoren en uitvoeren en slecht gedrag is ongehoorzaamheid." (A.G.).
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de dood punah- weer; sasyam iva aajaayate, komt hij als koren op (wordt geboren).
Dus wat bereikt men in deze voorbijgaande, menselijke wereld met het verbreken
van Uw gegeven woord? Bescherm Uw eigen waarachtigheid en stuur me naar de
Dood. Dat is de gedachte die achter deze passage steekt.
Na deze woorden van zijn zoon zond de vader hem naar de Dood om geloofwaardig
te blijven. Maar toen Naciketas bij het huis van de Dood aankwam, moest hij drie
nachten (dat wil zeggen: dagen) wachten, omdat de Dood afwezig was. Toen de
Dood terugkwam van zijn reis gaven zijn raadgevers of vrouwen hem de volgende
raad:
vaiszvaanarah- praviszatyatithirbraahman-o gr-haan;
tasyaitaammb szaantimb kurvanti hara vaivasvatodakam (7).
I.i.7. Een Brahmaan die als gast binnentreedt is als vuur. Daarom doet iedereen als volgt zijn best hem tevreden te stellen. O Dood, breng water.
Braahman-ah-, een Brahmaan; als atithih-, gast; praviszati, treedt binnen; als vaiszvaanarah-, vuur, dat de huizen gr-haan, verbrandt. Daarom kurvanti, verrichten goede mensen; tasya, voor hem - voor de gast; etaam, dit soort; szaantim, genoegdoening bestaande uit water om de voeten te wassen, een stoel, enzovoorts, dus hetzelfde als
de mensen doen om een brandend vuur tot bedaren te brengen. Bovendien is er een
sanctie gesteld op het niet nakomen van deze regel (Mu. I.ii. 3). Daarom vaivasvata
O Dood; hara, breng; udakam, water voor Naciketas om zijn voeten te wassen.
aaszaapratīks-e sambgatamb suunr-taamb ces-ttaapuurte putrapaszuumbszca sarvaan;
etadvr-n4kte purus-asyaalpamedhaso yasyaanasznanvasati braahman-o gr-he (8).
I.i.8. Als in een huis een Brahmaan te gast is, en er is geen voedsel, dan doet de
Brahmaan alle hoop en verwachting teniet, en ook alle vruchten van de omgang in goed gezelschap en goede conversatie, alle offergaven en liefdadigheid,
alle zonen en vee. Dat alles verliest hij.
AAszaapratīks-e: aaszaa, de hoop om iets te verwerven wat bereikbaar is maar nog niet
bekend; pratīks-aa de verwachting iets te verwerven dat bereikbaar is en wél bekend;
aaszaapratīks-e betekent dus: hoop en verwachting; sambgatam, het resultaat dat men
bereikt door omgang met heilige mensen.1 Suunr-taamb ca: suunr-taa is goede conversatie,
dus ook de resultaten daarvan. Is-ttaapuurte: is-ttaa is het resultaat van een offer en puurte
is het resultaat van goede werken (liefdadigheid). Putrapaszuun ca, zonen en vee.
Sarvaan etad moet zijn: sarvam etad, dit alles, zoals het is beschreven; vr-n4kte, sluit
hij buiten, dat wil zeggen: vernietigt hij; purus-asya alpamedhasah-, bij een mens
met weinig intelligentie; yasya, in wiens; gr-he, huis; braahman-ah-, een brahmaan;
anasznan, niet etend; vasati, verblijft. Daarom: een gast mag onder geen enkele
voorwaarde worden verwaarloosd. Dat is de strekking.
1

Wij lezen deze passage uit het commentaar als: "sambgatam, satsambyogajam." Anderen lezen
het als: "sambgatam, tatsambyogajam," hetgeen betekent: "het resultaat van het verkeren daarmee, namelijk met datgene wat men hoopt of verwacht."
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Met deze waarschuwing in gedachten kwam de Dood op Naciketas af, verwelkomde hem met alle respect en sprak:
tisro raatrīryadavaatsīrgr-he me anasznan brahmannatithirnamasyah-;
namaste 'stu brahman svasti me 'stu tasmaatprati trīnvaraanvr-n-īs-va (9).
I.i.9. O Brahmaan, ge hebt drie dagen in mijn huis gewoond zonder voedsel
terwijl ge een geëerde gast bent. Laat mij U begroeten en moge geluk bij mij
blijven (doordat deze ongelukkige vergissing mij vergeven wordt). Vraag
daarom drie gunsten - één voor iedere (nacht).
Brahman, O Brahmaan; yad, omdat; avaatsīh-, ge hebt gewoond; gr-he me, in mijn
huis; tisrah- raatrih-, drie nachten lang; anasznan, zonder te eten; atithih-, als gast; en
dan nog wel namasya, een begroeting waardig (eerbiedwaardig), daarom namah- te
astu, laat mij U begroeten; brahman, O Brahmaan; svasti astu, laat er geluk zijn;
me, voor mij; door het ongeluk af te wenden, dat tasmaat, daarom, als gevolg van
Uw verblijf in mijn huis zonder te eten, over mij komt.
Hoewel door Uw goedgunstigheid alle geluk mij zal toevallen wil ik U nog gunstiger stemmen: vr-n-īs-va, vraag om; trīn varaan, drie gunsten - wat ge maar wilt; prati,
één voor iedere nacht die ge zonder voedsel hebt doorgebracht.
Naciketas antwoordde hierop:
szaantasambkalpah- sumanaa yathaa syaadvitamanyurgautamo maa 'bhi r-tyo;
tvatprasr-s-ttamb maa 'bhivadetpratīta etat trayaan-aamb prathamamb varamb vr-n-e (10).
I.i.10. O Dood, als eerste van de drie gunsten vraag ik dat mijn vader Gautama
niet langer ongerust mag zijn, tevredengesteld, niet langer boos op mij en dat
hij mij mag herinneren en met me wil praten wanneer ge me hebt laten gaan.
Als ge gunsten wilt weggeven, dan vraag ik mr-tyo, O Dood; yathaa, zoals; mijn vader gautamah-, Gautama; syaat, mag worden; szaantasambkalpah-: degene die niet langer
meer piekert over mij vanuit de bezorgde gedachte: "Hoe gaat mijn zoon zich gedragen als hij bij de Dood is aangekomen?" Die mens is szaantasambkalpah-; sumanaah-,
kalm van geest; en ook vītamanyuh-, vrij van boosheid; maa abhi, jegens mij. Bovendien abhivadet, hoop ik dat hij bereid is te praten, maa, met mij; tvatprasr-s-ttam, wanneer ge me hebt laten gaan, naar huis hebt gestuurd; pratītah-, als zijn geheugen is
opgefrist, dat wil zeggen: als hij me herkent: "Mijn zoon is weer thuis."1 trayaan-aam,
van de drie gunsten; vr-n-e, kies ik; etad, deze; prathamam, als eerste, dat wil zeggen: de geruststelling van mijn vader.
De Dood antwoordde:
yathaa purastaad bhavitaa pratīta auddaalakiraarun-irmatprasr-s-ttah-;
sukhamb raatrīh- szayitaa vītamanyustvaamb dadr-szivaanmr-tyumukhaat pramuktam (11).
1

"Begunstig me in die zin dat mijn vader me niet mijdt met de gedachte: 'Deze komt thuis nadat
hij een geest is geworden; men mag niet naar hem kijken'." (A.G.).
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I.i.11. Wanneer hij U eenmaal heeft herkend, zal Auddaalaki AArun-i zijn vroegere genegenheid jegens U weer voelen. Wanneer hij ziet dat ge aan de dood bent
ontsnapt, zal hij over zijn boosheid heenstappen en ik zal ervoor zorgen dat hij
nog lange tijd gerust zal slapen.
Yathaa, zoals, met het gevoel van genegenheid dat hij jegens U koesterde; purastaat,
net als vroeger; Uw vader auddaalakih-, Auddaalaki; pratītah-, na (U) herkend te hebben; bhavitaa, zal worden vol genegenheid, precies zoals vroeger. Uddaalaka en Auddaalaki duiden dezelfde (persoon) aan. En hij is tevens aarun-ih-, AArun-i, de zoon van
Arun-a, of hij draagt twee familienamen.1 matprasr-s-ttah-, met mijn toestemming;
szayitaa zal (Uw vader) slapen; raatrīh- nachten lang, dus ook in andere (volgende)
nachten; sukham, tevreden, gerustgesteld. En hij zal ook vītamanyuh-, zonder boosheid worden; tvaam dadr-szivaan, na U, zijn zoon, gezien te hebben; mr-tyumukhaat
pramuktam, bevrijd uit de kaken - uit de greep - van de Dood.
Naciketas antwoordde:
svarge loke na bhayamb kimbcanaasti na tatra tvam- na jarayaa bibheti;
ubhe tīrtvaa 'szanaayaapipaase szokaatigo modate svargaloke (12).
I.i.12. In de hemel is geen vrees want gij (de Dood) komt er niet en niemand
wordt beangstigd door ouderdom. Wie boven honger en dorst uitstijgt en over
alle verdriet is heengestapt, geniet van de hemelse wereld.
Svarge loke, in de hemelse wereld; bhayam kimbcana asti, is geen enkele vrees;
vrees voor ziekte enzovoorts; en tvam, Gij, O Dood; na tatra, bent daar niet. Gij
oefent Uw macht niet plotseling uit, dit zeer in tegenstelling tot wat in deze wereld
gebeurt. Jarayaa, daar is vanwege ouderdom; na bibheti, geen enkele vrees voor U.
Bovendien, ubhe aszanaayaa-pipaase tīrtvaa, wie is uitgestegen boven zowel honger als
dorst; en śokātigah-, wie over verdriet is heengestapt, dus niet meer onderhevig is
aan geestelijke spanningen; modate, verheugt zich; svargaloke, in de hemelse wereld.
sa tvamagnimb svargyamadhyes-i mr-tyo prabruuhi tvamb szraddadhaanaaya mahyam;
svargalokaa amr-tatvamb bhajanta etad dvitiyena vr-n-e varen-a (13).
I.i.13. O Dood, zelf hebt ge alle inzicht in dat Vuur dat tot de hemel leidt.
Spreek daarover tegen mij die vol geloof ben omdat de hemelbewoners onsterfelijkheid verkrijgen. Dat vraag ik als tweede gunst.
Mr-tyo, O Dood; sah- tvam, zelf, zoals ge zijt; adhyes-i herinnert ge U, dat wil zeggen:
kent ge; svargyam agnim, het Vuur dat het middel is om de hemel te bereiken; de
1

Het achtervoegsel in auddaalaki hoeft niet persé een andere betekenis te hebben dan het woord
uddaalaka, maar het kan ook aangeven dat het hier gaat om de zoon van Uddaalaka. In het laatste
geval is hij een afstammeling van zowel de Uddaalaka's als de Arun-a's. Dit was mogelijk als een
meisje zonder broer werd uitgehuwelijkt met als voorwaarde dat haar zoon tot beide families
gerekend zou worden, zodat het offeren van rijstballetjes en dergelijke aan de overledenen van
beide geslachten gegarandeerd zou blijven.
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hemel die de eigenschappen heeft zoals beschreven; (daarom) tvam, gij; prabruuhi
spreek; mahyam szraddadhaanaaya, tegen mij die vol van geloof ben en bid om de
hemel; (vertel me over dat Vuur) door de verering waarvan; svargalokaah-, de hemelbewoners, dat wil zeggen: zij die de hemel bereikt hebben, degenen die offers
brengen; bhajante verkrijgen; amr-tatvam; onsterfelijkheid. Dit feit dat etad, die
kennis omtrent het vuur uitmaakt; vr-n-e, daar vraag ik om; dvitīyena varen-a, door
middel van de tweede gunst.
Dan belooft de Dood:
pra te bravīmi tadu me nibodha svargyamagnimb naciketah- prajaanan;
anantalokaaptimatho pratiswtthaamb viddhi tvametamb nihitamb guhaayaam (14).
I.i.14. Ik zal Uw vraag beantwoorden, Naciketas. Luister goed naar mijn
woorden en begrijp aldus wat ik ervan weet en wat ik U te zeggen heb. Ge
moet weten dat dit Vuur dat tot de grenzeloze hemel leidt en dat tevens de
steunpilaar is, gevestigd is in het verborgene.
Naciketah-, Naciketas; te, aan U; pra-bravīmi, ik zal uitleggen, Uw gebed verhoren.
e, naar mij, mijn woorden; nibodha, luister goed en begrijp ze zodoende; tad u,
precies dat, dat wil zeggen: svargyam agnim, het Vuur dat tot de hemel leidt, dat het
middel is om de hemel te bereiken; dat zal ik U uitleggen; prajaanan, omdat ik er
weet van heb. Dat is de strekking. De uitdrukkingen: "Ik zal uitleggen" en "Luister
goed" dienen om de aandacht van de leerling te vestigen (op het onderwerp). Vervolgens prijst de Dood het Vuur dat anantalokaaptim, het bereiken van de onbegrensde wereld, dat wil zeggen: het middel om het resultaat, namelijk de hemel, te
bereiken, is; atho, en ook; pratis-t-haam, de steunpilaar van de kosmos - in de vorm
van Viraat1 (het Kosmische Wezen); etam, dit Vuur waarover we nu spreken; viddhi,
moet ge kennen (als); nihitam guhaayaam, gevestigd in de verborgen plaats, dat wil
zeggen: in het intellect van diegenen die kennis hebben.
Dan gaat de Upaniswad verder:
lokaadimagnimb tamuvaaca tasmai yaa is-ttakaa yaavatīrvaa yathaa vaa;
sa caapi tatpratyavadadyathoktamathaasya mr-tyuh- punarevaaha tus-ttah- (15).
I.i.15. De Dood legde hem het Vuur uit dat de oorsprong is van de kosmos en
ook de soort en het aantal stenen die voor het offeraltaar nodig zijn en bovendien de wijze waarop ze gerangschikt moeten worden. En Naciketas herhaalde
woordelijk wat de Dood had gezegd. De Dood verheugde zich hierover en hernam het woord.
Tasmai, tegen hem, tegen Naciketas; uvaaca, sprak de Dood; tam lokaadim agnim,
over dat Vuur waarover het hier gaat en waarover Naciketas heeft gebeden, over het
1

"In de Brrhadaaran-yaka Upaniswad lezen we: "Hij (Viraatt, het Kosmische Wezen, belichaamd in het
fysieke universum) splitste zichzelf in drie vormen (I.ii.3)" en uit deze Vedische tekst blijkt dus
dat het de kosmische Viraatt is die bestaat als vuur, lucht en de zon. Vuur is dus een aspect van
Viraatt, en daarmee is het een steunpilaar van het universum." (A.G.).
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vuur dat (als Viraatt) aan de wereld voorafging - aangezien het het eerste belichaamde
wezen was. Bovendien sprak hij over yaah- is-ttakaah-, wat voor soort stenen moeten
worden verzameld (voor het offeraltaar); yaavatīh- vaa, en hoeveel (stenen het moeten
zijn); yathaa vaa, en hoe het vuur moet worden opgebouwd.1 "Dat alles vertelde hij",
is de betekenis. Sah- ca api pratyavadat, en hij, Naciketas, herhaalde woordelijk en
met begrip; tad, alles; yathoktam, zoals de Dood het zojuist gezegd had. Atha, daarop; tus-ttah-, tevredengesteld door het herhalen van zijn woorden; mr-tyuh-, de Dood;
punah- eva aaha, hernam het woord, om Naciketas een extra gunst te geven buiten de
drie die hij al had beloofd.
tamabravīt prīyamaan-o mahaatmaa varamb tavehaadya dadaami bhuuyah-;
tavaiva naamnaa bhavitaa 'yamagnih- sr-n4kaamb cemaamanekaruupaamb gr-haan-a (16).
I.i.16. Goed gestemd sprak de Dood tot Naciketas: "Als een gunst verleen ik U
nog een gave. Dit Vuur zal bekend staan als het Naciketas-vuur. En bovendien
ontvangt ge hierbij deze veelvormige ketting."
Hoe sprak hij? Prīyamaan-ah-, verheugd, verblijd over de ontvankelijkheid van zijn
discipel; mahaatma, de grote ziel, iemand die niet kleingeestig is; tam, tegen hem,
tegen Naciketas; abravt, sprak: Iha, Hier, omdat ik zo blij ben, tava, voor U; varam,
een vierde geschenk2; adya, nu; dadaami, geef ik U; bhuuyah-, nogmaals. Ayam agnih-,
dit Vuur waarover ik gesproken heb; bhavitaa, zal beroemd worden; tava eva naamnaa,
met Uw naam; ca, bovendien gr-haan-a, neem aan, imaam, dit; sr-n4kaam, halssnoer;
(welke is) anekaruupaam, veelvormig en gevarieerd, rinkelend, bezet met een groot
aantal edelstenen van allerlei kleuren. Of sr-n4kaam, (kan betekenen) de weg die bestaat uit ritueel, welke niet oneerbaar is. Het idee is: aanvaard die aanvullende kennis met betrekking tot (allerlei) handelingen (karma), (die veelvormig is) omdat die
tot verschillende resultaten leidt.
Daarna prijst de Dood nogmaals handeling (karma):
trin-aaciketastribhiretya sandhimb trikarmakr-ttarati janmamr-tyuu;
brahmajajñamb devamīd-yamb viditvaa nicaayyemaamb szaantimatyantameti (17).
I.i.17. Wie zich verbindt met het drievoudige aspect van de dingen en wie het
Naciketas-vuuroffer drie keer opdraagt en wie het drievoudige pad van handeling bewandelt, die zal uitrijzen boven de Dood, Kennis verkrijgend van die
stralende Ene die uit Brahman geboren is, en Hem prijzend en realiserend,
bereikt hij volledige vrede.
Sandhim etya, verbinding verkrijgend; tribhih-, met de drie aspecten - vader,
moeder, leraar; dat wil zeggen: iemand die op de juiste wijze aanwijzingen krijgt
van zijn moeder, enzovoorts, want dat is een geldige manier om kennis te verkrijgen
1

Hoe het hout voor het offervuur moet worden opgestapeld, hoe het vuur moet worden verkregen,
en hoe het [hout ermee] moet worden aangestoken.
2

De andere drie zijn: de gemoedsrust van zijn vader, kennis omtrent Vuur, en kennis omtrent het
Zelf.

78
volgens een andere Vedische tekst (Br.Up. IV.i.2.): "Zoals iemand die een moeder,
vader en leermeester heeft, moet zeggen ..." Tribhih- kan ook betekenen: door de
Veda's, de Smrrti's en goede mensen; of: door waarneming, gevolgtrekking en de
geschriften. Immers uit ervaring kan worden vastgesteld dat hieruit duidelijkheid1
volgt. Triṇaaciketah-, degene die het Naciketas-vuur drie keer heeft aangelegd of
degene die zich kennis erover heeft eigen gemaakt, erover studeert en het toepast,
en trikarmakr-t, wie drie soorten handeling (karma) uitvoert: het offeren, studie (van
de Veda's) en naastenliefde; tarati, overstijgt; janmamr-tyuu, geboorte en dood.
Bovendien viditvaa, wie kent - uit de geschriften brahmajajñam: brahmaja, is
degene die geboren is uit Brahmaa (Hiran-yagarbha). (Dat is dus Viraatt). Wie
brahmaja, is en jña, verlicht, is dus brahmajajña, alwetend want Hij (Viraatt) is
alwetend. Die devam, godheid (kennend) die een deva wordt genoemd omdat hij
een stralend wezen is (de etymologische betekenis), dus die zich onder meer
kenmerkt door kennis die īd-yam, prijzenswaardig (eerbiedwaardig) is; (en) nicaayya,
beschouwend (mediterend over) Viraatt als het eigen Zelf2; die mens eti, verkrijgt
imaam, deze (tastbare) voor de hand liggende, aangezien die mens het begrijpt;
szaantim, vrede, afstand doen (van objecten); atyantam, volledig. Bedoeld wordt dat
door meditatie en ritueel te combineren, een mens de staat van Viraat3t kan bereiken.
Nu besluit hij de resultaten van de kennis omtrent het Vuur en het opstapelen ervan,
evenals het onderwerp dat hier besproken wordt als volgt:
trin-aaciketastrayametadviditvaa ya evam- vidvaambszcinute naaciketam;
sa mr-tyupaaszaan puratah- pran-odya szokaatigo modate svargaloke (18).
I.i.18. Wie het Naciketas-vuuroffer drie keer uitvoert en die deze drie kent
terwijl hij het Naciketas-offer volvoert, overstijgt de strikken van de Dood en
voorbijgaand aan zorg en verdriet, hoewel nog op aarde, geniet hij van hemelse vreugde.
Viditvaa, na te hebben gekend etad trayam, deze drie (factoren), zie vers 15: "Soort
en aantal van stenen en de wijze waarop het vuur gerangschikt moeten worden";
wie triṇaaciketah-, het Naciketas-offer drie keer brengt en yah-, wie evam vidvaan, het
Vuur (Viraatt) zo kent, dat wil zeggen: als identiek met zichzelf; cinute, voert uit;

1

"Begrip omtrent plichten en dergelijke." (A.G.).

2

Het aantal bakstenen (bij dit offer) is 720; gelijk aan het aantal dagen plus het aantal nachten in
het jaar (vereenzelvigd met Viraatt, Prajaapati). Vanwege deze getalsmatige overeenkomst ben ik
Vuur (= het Jaar, Prajaapati) dat is opgebouwd uit die dagen en nachten. Zo mediteert men over het
Vuur (Viraatt) als zijnde identiek aan zichzelf." (A.G.).
3

Vertaling van Baalagopaalendra: "Zoals iemand drie soorten van handeling onderneemt wanneer
hij eenmaal in kontakt is gekomen met de drie bruggen over de Dood heen, zo bereikt degene die
het Naciketas-vuuroffer drie keer brengt (ook onsterfelijkheid). Bovendien, door kennis te verkrijgen van die alwetende Ene, die uit Brahmaa geboren is en die Ene (als zichzelf) realiserend,
bereikt die mens deze vrede volledig." "

KATHA UPANIŞAD

79

naaciketam, het Naciketas-vuur, hij voert het offer uit dat Naaciketa heet1; sah-, hij;
pran-odya, afwerpend; mr-tyupaaszaan, de strikken van de Dood, namelijk ondeugd,
onwetendheid, begeerte, haat, enzovoorts; puratah-, zelfs eerder, dat wil zeggen:
vóór de dood; szokaatigah-, verdriet, dat wil zeggen: geestelijk lijden overstijgend;
modate, verheugt zich; svargaloke, in de hemel, in de wereld van Viraatt, door zich
met Hem te vereenzelvigen.
es-a te 'gnirnaciketah- svargyo yamavr-n-īthaa dvitīyena varen-a;
etamagnimb tavaiva pravaks-yanti janaasastr-tīyamb varamb naciketo vr-n-is-va (19).
I.i.19. Naciketas, dit is het geschenk van het Vuur dat ten hemel leidt en die ge
als tweede vraag hebt gesteld. De mensen zullen werkelijk over dit Vuur als het
Uwe spreken. Vraag nu de derde gave, O Naciketas.
Naciketah-, O Naciketas; te, voor U; es-ah-, dit is; svargyah- agnih-, het Vuur, het geschenk omtrent het Vuur, dat ten hemel leidt; yam, welke, het Vuur dat ge als een
gave avr-n-īthaah-, hebt gevraagd; dvitīyena varen-a, als tweede gunst. De gunst betreffende het offervuur is U verleend. Dit is enkel de afsluiting van het voorafgaande.
Bovendien janaasah- (= janaah-), de mensen; pravaks-yanti, zullen spreken over; etam
agnim, dit Vuur; tava eva, als het Uwe door Uw naam eraan te verbinden; dit is de
vierde gave die ik U gegund heb, omdat ge mij zo gunstig gestemd hebt. Naciketah,O Naciketas; vr-n-īs-va, vraag om tr-tiyam varam, de derde gunst. De gedachte is:
"Totdat ook die gunst verleend is, zal ik U iets verschuldigd blijven."
Slechts wat met de twee gunsten wordt aangeduid, kan met de vroegere mantra's en
de Braahman-a's (van de Veda's) worden bereikt, die immers een stelsel van regels en
verboden vertegenwoordigen en niet de ware kennis omtrent de werkelijkheid, die
het Zelf wordt genoemd. Wat verwijderd moet worden is de natuurlijke onwetendheid die het zaad is voor ons bestaan in de wereld. Die onwetendheid bestaat uit het
toekennen van andere kwaliteiten aan het Zelf dan Het in werkelijkheid heeft: namelijk dat het Zelf handelingen verricht en de Persoon is die handelt en ervaart. Die
onwetendheid bestaat uit het hele stelsel van regels en verboden (het onderwerp van
de Geschriften). Om die onwetendheid te laten verdwijnen is het nodig om te spreken over de kennis van de Eenheid van het Zelf en Brahman. Die kennis is onverenigbaar met onwetendheid omdat in die kennis geen zweem meer over is van
het toekennen van wezensvreemde kwaliteiten aan het Zelf, namelijk dat Het handelingen zou verrichten en een Persoon zou zijn die handelt en ervaart. Die Zelfkennis leidt tot totale Zelfrealisatie. Daarom komen nu de volgende szloka's aan de
orde. Het verhaal van deze Upaniswad tot nu toe toont aan dat er zonder Zelfkennis die in de derde vraag aan de orde komt - geen echte tevredenheid kan zijn, zelfs niet
als men de tweede gunst heeft verkregen. Iemand die zich ervan heeft weerhouden
gebruik te maken van de wisselende doelstellingen en methodes die onderdeel zijn
1

Volgens Baalagopaalendra: "Hij voert een meditatie uit over het Naaciketas-Vuur (dat wil zeggen:
Viraatt)", waarbij het woord kratu in diens commentaar wordt opgevat in de betekenis van "meditatie".
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van bovengenoemde rituelen, wordt ontvankelijk voor Zelfkennis, en om deze doelstellingen en methodes aan de kaak te stellen, probeert de Dood Naciketas te verleiden door hem zonen en dergelijke te beloven. Op de uitnodiging: "Naciketas, vraag
om de derde gunst," antwoordde Naciketas:
yeyamb prete vicikitsaa manus-ye 'stītyeke naayamastīti caike;
etadvidyaamanuszis-ttastvayaa 'ham- varaan-aames-a varastr-tīyah- (20).
I.i.20. Ik zou willen weten wat het antwoord is op de twijfel die oprijst bij de
dood van een mens wanneer gezegd wordt: "Het bestaat", terwijl anderen dan
zeggen: "Het bestaat niet." Daarin zou ik door U onderwezen willen worden.
Van de wensen is dit mijn derde wens.
Yaa iyam vicikitsaa, de twijfel die ontstaat; prete manus-ye, wanneer een mens sterft;
eke, sommigen (zeggen); asti iti, het Zelf, dat losstaat van het lichaam, van de zintuigen, van de geest, van het intellect en dat steeds met een nieuw lichaam wordt
verbonden (in een volgend leven), bestaat. Ca eke, en anderen (zeggen); ayam, dat
Zelf, zo'n Zelf; na asti, bestaat niet. Daarom is het iets waarover geen kennis door
ons kan worden verkregen door directe waarneming en evenmin door logische redenering. Toch is het hoogste menselijke doel afhankelijk van een duidelijk inzicht
in deze kwestie. Daarom etad vidyaam aham, ik zou dit willen weten; tvayaa anuszisttah-, doordat U mij onderwijst. Varaan-aam, van alle gunsten; es-ah-, is deze ene; varah-,
gunst; tr-tīyah-, de derde, die Naciketas nog tegoed had.
Maar de Dood wil zich ervan vergewissen of deze mens (dat wil zeggen Naciketas)
wel echt rijp is om deze Zelfkennis te ontvangen (of niet), waardoor de hoogste
realisatie kan worden bereikt. Daarom vraagt de Dood hem het volgende:
devairatraapi vicikitsitamb puraa na hi suvijñeyaman-ures-a dharmah-;
anyam- varamb naciketo vr-n-īs-va maa moparotsīrati maa sr-jainam (21).
I.i.21. Hierover hebben zelfs de goden vanouds twijfels gehad. Het principe
waar ge naar vraagt is heel subtiel en daarom niet gemakkelijk te begrijpen.
Vraag daarom iets anders, Naciketas! Dwing mij niet, geef deze wens op die
van mij wordt gevraagd!
Puraa, in vroeger tijden; atra, met betrekking tot deze zaak; vicikitsitam, werd er
twijfel gekoesterd; devaih- api, zelfs door de goden; hi, omdat; es-ah- dharmah-, dit
principe, dat het Zelf wordt genoemd; na suvijñeyam, is niet gemakkelijk te begrijpen - voor gewone mensen, zelfs niet wanneer ze ervan gehoord hebben; an-uh-,
omdat het subtiel is. Daarom naciketas, O Naciketas; vr-n-īs-va, vraag; anyam varam,
om een andere gunst, waarbij niet zoveel twijfel over het resultaat bestaat; maa
uparotsīh-, dwing niet; maa, mij - zoals een schuldenaar door zijn schuldeiser achterna wordt gezeten - maa is hetzelfde als maam (mij); atisr-ja, geef op; enam, deze
gunst; die maa, van mij gevraagd wordt (dat wil zeggen opgeëist wordt).
Toen Naciketas op die manier was aangesproken, antwoordde hij:
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devairatraapi vicikitsitamb kila tvam- ca mr-tyo yanna sujñeyamaattha;
vaktaa caasya tvaadr-ganyo na labhyo naanyo varastulya etasya kaszcit (22).
I.i.22. Zelfs de goden hebben hierover twijfels gehad; en omdat ook gij, O
Dood, zegt dat het niet gemakkelijk te begrijpen is en er geen ander is die dit
kan uitleggen, daarom is er geen andere gave die hiermee te vergelijken is.
"Atra, hierover hebben zelfs de goden getwijfeld" - dat hebt ge zelf tegen ons gezegd; ca, en; mr-tyo, O Dood; yad, omdat; tvam, U; aattha, zegt dat de werkelijkheid
van het Zelf na sujñeyam, niet goed begrepen wordt; daarom kunnen zelfs de geleerden die vraag niet beantwoorden; vaktaa ca asya, als een onderwijzer van dit
principe; anyah-, iemand anders - die geleerd is; tvaadr-k, zoals gij; na labhyah-, is niet
beschikbaar - zelfs niet als je hem gaat zoeken. En dat terwijl het antwoord op deze
vraag het middel is om het hoogste doel te bereiken. Vandaar na anyah- varah-, er is
geen andere gunst; kah- cit, welke dan ook; die etasya tulyah-, vergelijkbaar is met
deze, want alle andere gunsten hebben vergankelijke resultaten. Dit is de strekking.
Desondanks gaat de Dood voort met Naciketas op de proef te stellen, en hij zegt:
szataayus-ah- putrapautraanvr-nīs-va bahuunpaszuun hastihiran-yamaszvaan;
bhuumermahadaayatanamb vr-n-īs-va svayamb ca jīva szarado yaavadicchasi (23).
I.i.23. Vraag om zonen en kleinzonen die honderd jaar oud zullen worden!
Vraag veel vee, olifanten en goud, paarden, en een groot stuk van de aarde!
Leef zolang ge wenst!
Vr-n-īs-va, vraag om; putra-pautraan, zonen en kleinzonen; die szataayus-ah-, een honderdjarig leven zullen krijgen. Bovendien vraag om bahuun, veel; paszuun, dieren zoals koeien; hastihiran-yam, olifanten en goud en aszvaan, paarden. Vervolgens
vŗnīşva, vraag om; mahat aayatanam, een groot rijk, een plaats om te wonen, een
landstreek, een koninkrijk; bhuumeh-, van de aarde. Bovendien is dit alles zinloos als
je zelf slechts een korte tijd te leven hebt. Daarom stelt de Dood voor ca, en; svayam, gijzelf jīva, leef, behoud het lichaam met alle zintuigen in onbeschadigde toestand; voor zovele; szaradah-, jaren; yaavat icchasi, als ge wilt leven.
etattulyamb yadi manyase varamb vr-n-īs-va vittamb cirajīvikaamb ca;
mahaabhuumau naciketastvamedhi kaamaanaamb tvaa kaamabhaajamb karomi (24).
I.i.24. Als ge denkt dat er nog iets anders is dat hieraan gelijk is, vraag dat
dan! Vraag een lang leven en rijkdom! Word heerser over een groot gebied! Ik
zal maken dat ge van alle heerlijke dingen kunt genieten.
Yadi, als; manyase, ge denkt; aan nog een andere varam, gunst; etat-tulyam, die
hiermee vergelijkbaar is; vr-n-īs-va, vraag dan om die gunst. Bovendien (vraag om)
vittam, rijkdom, dat wil zeggen: een weelde aan goud, juwelen, enzovoorts; ca
cirajīvikaam, en een lang leven, dus: vraag om een lang leven tezamen met rijkdom.
Kortom tvam naciketah-, gij Naciketas; edhi, word (koning); mahaabhuumau, in een
groot gebied. Bovendien karomi, ik maak; tvaa, U; kaamabhaajam, deelhebber in het
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genot, in staat om te genieten; kaamaanaam, van dingen om van te genieten - goddelijk
zowel als menselijk, want ik ben een godheid wiens wil wet is.
ye ye kaamaa durlabhaa martyaloke sarvaan kaamaambszchandatah- praarthayasva;
imaa raamaah- sarathaah- satuuryaa na hīdr-szaa lambhanīyaa manus-yaih-;
aabhirmatprattaabhih- paricaarayasva naciketo maran-amb maa 'nupraaks-ih- (25).
I.i.25. Vraag alle dingen die ge maar wenst en die moeilijk verkrijgbaar zijn,
naar believen, zoals bijvoorbeeld nymphen met voertuigen en muziekinstrumenten die zeker niet weggelegd zijn voor de sterfelijken. Laat Uzelf door hen
bediend worden, ik bied ze aan. Maar, O Naciketas, vraag niet over de Dood!
Ye ye, alle dingen die; kaamaah-, wenselijk zijn en durlabhaah-, moeilijk verkrijgbaar;
martyaloke, in de menselijke wereld; sarvaan kaamaan, al die wenselijke dingen;
praarthayasva, vraag erom; chandatah-, naar keuze. Bovendien imaah-, hier zijn: hemelse nymfen, dat wil zeggen: de raamaah-, (de vrouwen) die mannen in verrukking
brengen (ramayanti); (en ze zijn er) sarathaah-, met wagens; satuuryaah-, met muziekinstrumenten; īdr-szaah-, zulke (vrouwen); na hi lambhanīyaah-, zijn zeker niet te verkrijgen zonder de gunsten van personen zoals wij; manus-yaih- door stervelingen.
AAbhih-, door hen, door deze vrouwelijke wezens; matprattaabhih-, die ik U aanbied;
paricaarayasva, laat je bedienen, dat wil zeggen: laat ze je bedienen, bijvoorbeeld
door ze je voeten te laten wassen; naciketah-, O Naciketas; maran-am, voor wat de
dood betreft, dus wat de vraag betreft of er na de dood van het lichaam nog een
bestaan is of niet: die vraag is even zinloos als het bestuderen van de tanden van een
kraai, dus maa anupraaks-ih-, vraag mij daar niet naar. Dat past U niet.
Maar Naciketas bleef onberoerd als de diepte van een groot meer, hoezeer hij ook
op de proef werd gesteld, en antwoordde:
szvobhaavaa martyasya yadantakaitat sarvendriyaan-aamb jarayanti tejah-;
api sarvamb jīvitamalpameva tavaiva vaahaastava nr-tyagīte (26).
I.i.26. O Dood, al die dingen zijn voorbijgaand en zij verkwisten de kracht van
de zintuigen waar een mens de beschikking over heeft. Alle leven, zonder uitzondering, is kort. Alleen van U zijn de voertuigen, van U zijn de dansen en de
liederen.
Antaka, O Dood, de genietingen die ge opsomt zijn szvobhaavaah-, voorbijgaand, dat
wil zeggen: er bestaat twijfel of het bestaan (bhaava) ervan er morgen (szvah-) nog zal
zijn; bovendien jarayanti, verteren al die genietingen zoals nymfen enzovoorts;
tejah-, de kracht; yad, die (er is); indriyaan-aam, van al de zintuigen; martyasya, van
een mens; al die genietingen zijn dus eigenlijk maar slecht omdat zij de deugd,
kracht, energie, intelligentie, goede naam, en wat al niet meer, van een mens teniet
doen. En ten aanzien van dat lange leven dat ge wilt aanbieden, kan ik het volgende
zeggen: sarvam api jīvitam, alle leven - zelfs dat van de Schepper (Brahmaa) is;
alpam eva, werkelijk kort; wat valt er dan nog te zeggen over het leven van een
mens als ik? Daarom, vaahaah-, de voertuigen enzovoorts, en ook de nr-tyagīte, dansen
en liederen; zijn tava eva, alleen voor U - houd ze maar!
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na vittena tarpan-īyo manus-yo lapsyaamahe vittamadraaks-ma cettvaa;
jīvis-yaamo yaavadiszis-yasi tvamb varastu me varan-īyah- sa eva (27).
I.i.27. De mens is niet tevreden met rijkdom alleen. Maar als we U ontmoet
hebben, zullen we toch al rijkdom verwerven en zullen we zo lang leven als gij
het ons toestaat. Maar de wens die de moeite waard is blijft dezelfde.
Bovendien manus-yah-, de mens; na tarpan-īyah-, is niet tevreden te stellen; vittena,
door grote rijkdom. Het verkrijgen van rijkdom in deze wereld heeft nog nooit iemand gelukkig gemaakt. Maar als in ons al het verlangen naar rijkdom zou opkomen, dan lapsyaamahe, zullen wij verwerven, verkrijgen; vittam, rijkdom; cet
adraaks-ma, nu we hebben gezien tvaa, U. Voor tvaa lees tvaam. Ook op die manier
zullen we een langdurig leven verwerven. Jīvis-yaamah-, wij zullen leven; yaavat, zo
lang als; tvam, gij; iszis-yasi, zult regeren (lees: iszis-yase), dit bepaalt, omdat U de
Dood bent. Hoe kan een mens die U ontmoet heeft arm zijn en hoe kan hem een
kort leven beschoren zijn? Varah- tu me varan-iyah- sah- eva, dus de wens die echt de
moeite waard is, is uitsluitend de vraag die ik reeds stelde: de vraag naar de kennis
van het Zelf.
ajīryataamamr-taanaamupetya jīryanmartyah- kvadhah-sthah- prajaanan;
abhidhyaayan varn-aratipramodaanatidīrghe jīvite ko rameta (28).
I.i.28. Wanneer iemand in de nabijheid is geweest van de onsterfelijken, wie zal
dan in dit aardse bestaan nog genot vinden in een lang leven terwijl hij zich
bewust is [van de vergankelijkheid] van muziek en spel en van het genot ervan?
Bovendien upetya, in de nabijheid gekomen zijnde; ajīryataam, van de onvergankelijken, van degenen die het verval van de ouderdom niet ondergaan; amr-taanaam, van
de onsterfelijken (en) prajaanan, wetend, inziende dat er iets beters van hen verkregen kan worden terwijl hij als mens zelf is jīryan martyah-, onderworpen aan verval
en dood (en hoewel hijzelf is) kvadhah-sthah-, aardbewoner. Het woord is als volgt
afgeleid: ku, is de aarde en die is adhah-, beneden ten opzichte van de hemel en
andere plaatsen. Iemand die daar leeft (tis-tthati) is kvadhah-sthah-. Hoe kan hij vragen
naar zulke voorbijgaande zaken als zonen, rijkdom, goud en dergelijke? Zo'n vraag
kun je toch alleen verwachten van mensen die geen onderscheid maken? Kvadhahsthah- kan ook worden gelezen als kva tadaasthah-. Tadaasthah- is degene die geabsorbeerd is in, die zijn toevlucht zoekt tot (aasthaa) die dingen, zoals kinderen, enzovoorts, waarbij kva 'wanneer' betekent. (De betekenis van dat zinsdeel is dan:)
"Wanneer zal iemand die naar een hoger menselijk doel streeft dan dat, hoe moeilijk het ook zeker te stellen is, nog in beslag worden genomen (tadaasthah-) door
dergelijke bezittingen?" Met andere woorden: niemand zal hiernaar verlangen als
hij weet dat het waardeloos is, want ieder mens zal steeds naar beter en nog beter
streven. Daarom laat ik me niet verleiden door het vooruitzicht van kinderen, rijkdom, enzovoorts. Bovendien kah-, wie, welk redelijk denkend mens; abhidhyaayam,
die overweegt, die de ware aard heeft vastgesteld van; varn-aratipramodaan; muziek,
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amusement en genot, afkomstig van hemelse nymfen en dergelijke, en die heeft ingezien dat dit alles van voorbijgaande aard is; rameta, kan nog genoegen scheppen;
atidīrghe jīvite, in een lang leven?
yasminnidamb vicikitsanti mr-tyo yatsaamparaaye mahati bruuhi nastat;
yo 'yamb varo guud-hamanupravis-t-o naanyamb tasmaannaciketaa vr-n-īte (29).
I.i.29. O Dood, vertel ons over datgene van de andere wereld waarover de mensen twijfelen, terwijl de kennis ervan grote gevolgen heeft. Buiten deze vraag
die betrekking heeft op iets ondoorgrondelijks vraagt Naciketas niets meer.
Probeer daarom niet mij te verleiden met die voorbijgaande dingen en bruuhi nah-,
vertel ons; tad, dat, datgene waar ik om gevraagd heb; yasmin, waarover (het Zelf
over welke); de mensen idam vicikitsanti, in twijfel zijn of Het al dan niet bestaat;
saambparaaye, in verband met de volgende wereld, als een mens sterft; yad, hetwelk dat wil zeggen: de zekere kennis omtrent het Zelf welke; mahati, een groot gevolg
wordt toegeschreven. Om kort te gaan: ayam varah-, deze gunst die betrekking heeft
op het Zelf waarover het hier gaat; en yah-, die guud-ham anupravis-t-ah-, is binnengegaan in een ontoegankelijke schuilplaats - die zeer ondoorgrondelijk is geworden;
buiten die gunst anyam, enige andere gunst met betrekking tot het niet-Zelf waarnaar onredelijke mensen zouden kunnen vragen; naciketaa na vr-nīte, vraagt Naciketas niet, zelfs niet in gedachten. Deze (laatste uitspraak) is van de Upaniswad zelf (en
geen uitspraak van Naciketas).
iti kaat-hakopanis-adi prathamaadhyaaye prathamaa vallī.
Aldus het eerste hoofdstuk van het eerste deel van de Kattha Upaniswad.
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DEEL I
HOOFDSTUK II
Nadat Yama zijn discipel op de proef had gesteld en tot de slotsom was gekomen
dat zijn discipel er klaar voor was om kennis te verwerven, sprak hij:
anyacchreyo 'nyadutaiva preyaste ubhe naanaarthe purus-amb sinītah-;
tayoh- szreya aadadaanasya saadhu bhavati hīyate 'rthaadya u preyo vr-n-īte (1).
I.ii.1. Het beste is één ding. Het plezierige is waarlijk iets anders. Deze twee
dienen verschillende doeleinden, en binden ieder mens. Wie zich richt op het
beste, hem valt het goede ten deel. Maar wie kiest voor het plezierige dwaalt af
van het ware doel.
SZreyah-, het meest wenselijke, het hoogste doel (vrijheid); anyat eva, (is) waarlijk
anders; tathaa, evenzo; uta ook; preyah-, wat plezieriger is; anyat eva, (is) inderdaad
verschillend; te ubhe, zij beide, wat het meest wenselijke is en wat plezieriger is;
naanaa arthe, met hun verschillende doeleinden; sinītah-, binden; purus-am, de mens;
iemand die onderworpen is aan kaste, levensfase en dergelijke, is ontvankelijk voor
beide invloeden. Alle mensen worden door deze twee motieven gedreven, afhankelijk van zijn idee van plichtsbetrachting. Want door een verlangen naar welvaart of
juist naar onsterfelijkheid, zal een mens zich het plezierige ten doel stellen of
slechts genoegen nemen met het meest wenselijke. Daarom wordt gezegd dat alle
mensen door deze twee motieven worden gestuurd op basis van hun plichtsgevoel
dat hen aanzet tot wat plezieriger is of wat het meest wenselijke is. Deze twee doelstellingen zijn weliswaar gerelateerd aan de (twee) menselijke doelstellingen,1 maar
ze zijn toch aan elkaar tegengesteld omdat de ene gebaseerd is op kennis en de andere op onwetendheid. Men kan dus niet beide 'heren' tegelijkertijd dienen. Of men
dient de één, of de ander. Vandaar dat tayoh-, van die twee aadadaanasya, voor diegene die aanvaardt szreyah-, enkel het meest wenselijke, dus afstand doet van het plezierige omdat dat (laatste) het resultaat is van onwetendheid saadhu bhavati, ontstaat
het welzijn, het goede - als resultaat, maar de kortzichtige, en onwetende mens die
het andere kiest; hīyate, vervreemdt; arthaat, van dit doel, het menselijke doel. Hij
valt af van het eeuwige, hoogste doel. Wie is die mens? Yah- u, degene die; preyahvr-n-īte, kiest voor, zich vastklampt aan, het aangename.
Als de mens de mogelijkheid van keuze heeft, waarom kiezen de meeste mensen
dan alleen voor het aangename? Hier volgt het antwoord:
szreyaszca preyaszca manus-yametastau samparītya vivinakti dhīrah-;
szreyo hi dhīro 'bhi preyaso vr-n-īte preyo mando yogaks-emaadvr-n-īte (2).
I.ii.2. Het beste en het plezierige dienen zich aan. Een verstandig mens gebruikt de rede en maakt onderscheid. Hij verkiest het beste boven het aange1

Namelijk welvaart in deze wereld en in het hiernamaals enerzijds, en bevrijding anderzijds.
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name. Maar de dwaas zal het aangename verkiezen terwille van vermeerdering
van bezit en zekerheid.
Zeker, een mens kan kiezen. Maar wie niet zo helder bij zijn verstand is, zal ze niet
gemakkelijk van elkaar onderscheiden, noch voor wat betreft de methoden die aangewend worden, noch voor wat betreft de vruchten die zij voortbrengen. Zo komt
het dat szreyas ca preyas ca, het meest wenselijke en het plezierige; manus-yam
etaḥ, de mens benaderen alsof ze met elkaar vermengd zijn. Maar zoals een zwaan
melk en water van elkaar kan scheiden, zo zal een dhīrah-, intelligent mens;
samparītya, die de zaak volledig heeft overzien, die met zijn verstand overwogen
heeft wat belangrijk is en wat niet; vivinakti, onderscheid maken; tau, tussen die
twee, het meest wenselijke en het plezierige, en dan szreyah- hi, voorwaar het meest
wenselijke abhivr-n-īte, kiezen omdat het waardevoller is, preyasah-, in vergelijking
tot het plezierige. Wie doet dat? dhīrah-, een verstandig mens. Maar mandah-, de
dwaas die een beperkte intelligentie heeft en geen onderscheid weet te maken; vrn- īte preyah-, verkiest het aangename, zoals vee en zoons; yogaks-emaat, terwille van
yoga en ks-ema, dat wil zeggen: terwille van de groei van het lichaam en de bescherming ervan.
sa tvamb priyaanpriyaruupaambszca kaamaanabhidhyaayannaciketo 'tyasraaks-īh-;
naitaamb sr-n4kaamb vittamayīmavaapto yasyaamb majjanti bahavo manus-yaah- (3).
I.ii.3. O Naciketas! Ge zijt er inderdaad in geslaagd om na zorgvuldige overweging alle begeerlijke dingen en alle genot te laten liggen. Ge hebt dit pad van
rijkdom en bezit niet aanvaard waarop velen hun ongeluk tegemoet gaan.
Sah- tvam, ge zijt zodanig dat ge - hoewel door mij steeds weer op de proef gesteld abhidhyaayan, na zorgvuldige overweging - van de tekortkomingen zoals de voorbijgaande, tijdelijke aard en ook het onsubstantiële karakter van kaamaan, begeerlijke
zaken, zoals priyaan, dierbaren, bijvoorbeeld kinderen; ca, en; priyaruupaan, veroorzakers van genot, zoals nymfen,1 naciketah-, Naciketas, atyasraaks-īh-, hebt ge terzijde
gelegd. Wat een intelligentie hebt gij! Na avaaptah-, ge hebt niet aanvaard; etaam,
deze noodlottige sr-n4kaam, weg; vittamayīm, vol rijkdom waarin de onwetende mensen hun vertrouwen stellen. Yasyaam, op deze weg; bahavah-, vele; manus-yaah-, mensen; majjanti, zinken weg, gaan hun ongeluk tegemoet.
In het eerste vers wordt gezegd: "Wie zich richt op het beste, valt het goede ten
deel. Maar wie kiest voor het plezierige dwaalt af van het ware doel." Waarom?
Hier volgt het antwoord:
duuramete viparīte vis-uuci avidyaa yaa ca vidyeti jñaataa;
vidyaabhīpsinamb naciketasamb manye na tvaa kaamaa bahavo 'lolupanta (4).

1

Kinderen zijn je eigen Zelf, als het ware, terwijl nymfen een stap verder van iemand zijn verwijderd.

KATHA UPANIŞAD

87

I.ii.4. Kennis en onwetendheid zijn tegenstrijdig. Zij volgen verschillende wegen. Naciketas verlangt naar kennis, want geen van alle vormen van genot, hoe
veelvoudig ook, konden hem verleiden.
Ete, deze twee; zijn duuram, verreweg, over grote afstand; viparīte, tegenstrijdig,
elkaar uitsluitend zoals licht en donker, want zij zijn gebaseerd op het wel of niet
gebruiken van onderscheidingsvermogen vis-uuci, zij volgen verschillende wegen en
geven dus verschillende gevolgen. Zij zijn de grondslag voor een bestaan in de
wereld of voor bevrijding. Dat is de strekking. Welke zijn die twee? Enerzijds yaa ca
jñaataa, datgene wat bekend staat of gekend wordt door mensen met inzicht; avidyaa
iti, als onwetendheid, die dus het plezierige als doelstelling heeft; yaa ca vidyaa iti, en
datgene wat als kennis bekend staat - en dat het meest wenselijke ten doel heeft.
Van deze twee manye, beschouw ik jou; naciketasam, Naciketas; als vidyaabhipsinam, degene die naar kennis verlangt. Waarom? Omdat kaamaah-, de begeerlijke zaken, zoals nymfen enzovoorts, die de geest van niet-verlichte mensen afleiden,
hoewel ze bahavah-, groot in aantal zijn; na alolupyanta tvaa, je niet hebben verleid.
Voor tvaa, lees\, tvaam. Jou hebben zij niet van het pad van het meest wenselijke afgeleid, omdat ze niet in staat waren enige wens om van die dingen te genieten in je
wakker te roepen. Daarom ben ik van mening dat je werkelijk naar verlichting verlangt en rijp bent voor het meest wenselijke. Dat is de strekking.
avidyaayaamantare vartamaanaah- svayamb dhīraah- pan-d-itambmanyamaanaah-;
dandramyamaan-aah- pariyanti muud-haa andhenaiva nīyamaanaa yathaandhaah- (5).
I.ii.5. Dwaze mensen bevinden zich middenin onwetendheid en desondanks
menen ze dat ze intelligent zijn en inzicht hebben. Zo gaan zij steeds maar
rond, en ze dwalen rond als blinden die door blinden worden geleid.
Zij die geneigd zijn te leven in een werelds bestaan, vartamaanaah-, leven; avidyaayaam
antare, temidden van onwetendheid. Het is alsof zij in diepe duisternis vastgebonden zijn met honderden boeien en touwen die gevormd worden door hun verlangen
naar zonen, vee, en dergelijke; manyamaanaah- svayam, terwijl ze van zichzelf denken dat ze dhīraah-, intelligent zijn en pan-d-itaah-, kenners van de geschriften. Deze
muud-haah-, onverstandige mensen die hun onderscheidingsvermogen niet gebruiken;
pariyanti, draaien in cirkels rond; dandramyamaan-aah-, doordat zij allerlei kromme
wegen bewandelen.1 Zo worden zij getroffen door ouderdom, dood, ziekte enzovoorts, en zij lijken op andhaah-, blinden; nīyamaanaah-, die geleid worden; andhena
eva, door een blinde. En wanneer ze een oneffen weg bewandelen, struikelen ze en
overkomt hun een ongeluk. Enkel en alleen door hun onwetendheid blijven ze verstoken van ieder begrip omtrent het bereiken van de andere wereld.
na saammparaayah- pratibhaati baalamb pramaadyantamb vittamohena muud-ham;
ayamb loko naasti para iti maanī punah- punarvaszamaapadyate me (6).

1

Wij lezen hier gacchantaḥ. Een alternatief is icchantaḥ: wensen.
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I.ii.6. Iemand die geen onderscheid maakt en zich voortdurend vergist omdat
hij zich laat meeslepen door de verlokkingen van rijkdom, zal geen kennis
verwerven over de manier waarop de andere wereld kan worden bereikt. Degene die ervan overtuigd is dat alleen deze wereld bestaat en verder niets, zal
voortdurend onder mijn invloed komen.
Samparaayah-, de andere wereld die wordt bereikt wanneer het lichaam (sampara)
wegvalt: saammparaayah-, iedere methode uit de geschriften die tot die andere wereld
voert. Die (methode) na pratibhaati, wordt niet bekend gemaakt aan, wordt niet
praktisch uitvoerbaar voor baalam, een jongen, iemand die zijn onderscheidingsvermogen niet gebruikt, die pramaadyantam, zich voortdurend vergist omdat hij met
zijn geest voortdurend bezig is met zijn verlangens naar kinderen, vee, en dergelijke, en die dus muud-ham, verdwaasd, en gehuld is in de duisternis (van onwetendheid), vittamohena, omdat hij door al zijn rijkdom geen onderscheid maakt. "Er is
slechts ayamb lokah-, deze wereld, dat wil zeggen: deze zichtbare, zintuiglijke wereld
vol met vrouwen, eten, drinken enzovoorts; na parah- asti, en er is geen andere,
onzichtbare wereld." Iti maanī, door voortdurend zo te denken, wordt hij punah- punah- steeds opnieuw geboren. Zo aapadyate vaszam, komt die mens onder de heerschappij me, van mij, de Dood, en zo blijft hij vastzitten in onophoudelijk lijden in
de vorm van geboorte, dood enzovoorts. Zo ziet de wereld er meestal uit.
Onder duizenden is er maar een enkeling zoals jij die naar het meest wenselijke
verlangt en die een kenner van het Zelf wordt.
Want:
szravan-aayaapi bahubhiryo na labhyah- sr-n-vanto 'pi bahavo yamb na vidyuh-;
aaszcaryo vaktaa kuszalo 'sya labdhaa ''szcaryo jñaataa kuszalaanuszis-t-ah- (7).
I.ii.7. Dat Zelf is voor de meesten niet bereikbaar door er alleen maar over te
horen. Evenmin kunnen de meesten het Zelf kennen, zelfs niet wanneer zij
ervan horen. Daarom is degene die het Zelf weet uit te leggen een wonderbaarlijk mens. Evenzo is degene die de uitleg weet te waarderen een wonderbaarlijk mens. Wonderbaarlijk is degene die tot Zelfkennis komt onder de
leiding van een bevoegde leermeester.
Yah-, dat Zelf, dat; na labhyah-, niet bereikbaar is; bahubhih-, voor velen; szravan-aaya
api, zelfs ten behoeve van het horen ervan. Yam, dat Zelf dat bahavah-, vele (anderen); szr-n-vantah- api, zelfs wanneer zij erover horen; na vidyuh-, niet kennen. Want
iemand wiens geest niet gezuiverd is, kan geen Zelfkennis verwerven.
Bovendien, asya vaktaa, wie uitleg erover kan geven (is) aaszcaryah-, een wonderbaarlijk mens, te vergelijken met een wonder. Hij is een zeldzaamheid. Evenzo is degene die erover hoort en daarin kuszalah- bedreven is, een zeldzaamheid want hij bereikt labdhaa; het Zelf. Want aaszcaryah- jñaataa, een wonderbaarlijk mens, een zeldzame ziel, wordt een kenner, mits hij kuszalaanuszis-t-ah-, door een bekwame leermeester
is onderwezen.
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Waarom (is dat zo)? Hier volgt de reden:
na naren-aavaren-a prokta es-a suvijñeyo bahudhaa cintyamaanah-;
ananyaprokte gatiratra naasti an-īyaan hyatarkyamaan-upramaan-aat (8).
I.ii.8. Niemand met een beperkt begrip kan het Zelf afdoende begrijpen, want
het Zelf zal steeds als verschillend worden beschouwd. Maar wanneer als nietanders over het Zelf wordt gesproken dan houdt het op-weg-zijn op. Het Zelf is
subtieler dan het atoom en is boven iedere redenatie verheven.
Es-ah-, dit - het Zelf waarnaar ge mij vraagt; proktah-, (wanneer) erover wordt gesproken; avaren-a naren-a, door iemand van lagere statuur, dat wil zeggen: door
iemand met een werelds begrip; na suvijñeyah-, zal het zeker niet goed worden begrepen, want het wordt bahudhaa, op verschillende manieren beschouwd zoals: bestaand - niet bestaand, handelend - niet handelend enzovoorts, cintyamaanah-, wanneer men het Zelf tot onderwerp van discussie maakt. Hoe kan het Zelf dan worden
doorgrond? Als volgt: ananyaprokte, wanneer iemand over het Zelf spreekt vanuit
een staat waar verschillen wegvallen, door een leermeester die geen dualiteit meer
ziet en die verenigd is met Brahman, die hij (op zijn beurt) zal onthullen,1 dan atra,
hier, met betrekking tot het Zelf na asti, is er niet langer: gatih-, een denkproces in
de zin van de vraag of Het wel of niet bestaat, want het Zelf sluit alle gedachten uit
die twijfel opwekken.
Andere vertaling:
Ananyaprokte, wanneer het (Opperste) Zelf, dat niet verschilt van en identiek is met
het eigen Zelf, voldoende is uitgelegd2; na asti gatih-, dan is er geen ander begrip
meer mogelijk3; atra, in dit Zelf, want er is niets anders4 dat gekend moet worden.
De realisatie van de eenheid van het Zelf is namelijk de climax van alle kennis. Dus
aangezien er niets meer is dat gekend moet woren, houdt het kennen zelf in dit bestaan ook op. Dat is de strekking.
Andere vertaling:
Wanneer over het Ene Zelf wordt gesproken; na asti gatih-, dan is er geen transmigratie5 meer, want de bevrijding die het gevolg is van die realisatie treedt onmiddellijk in.
Andere vertaling:
Wanneer een leermeester spreekt over het Zelf terwijl die de eenheid verwerkelijkt
1

of: "die door de Upaniswads is onthuld" (Baalagopaalendra)..

2

of: "wanneer is uitgelegd dat het (Opperste) Zelf niet verschillend is, identiek is aan het eigen
Zelf." (Baalagopaalendra).
3

Naast de realisatie: "Ik ben Brahman."

4

Naast de eenheid van het Zelf en Brahman.

5

Baalagopaalendra vat sambsaara-gati op als: "dualiteit lijkt de realiteit." Deze misvatting verdwijnt
als er Zelfkennis is gekomen.
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heeft met Brahman over Welke hij spreekt, dan na agatih-, kan er niet langer onbegrip of ontbreken van realisatie zijn. De luisteraar realiseert zich nu, net als daarvoor zijn leermeester: "Ik ben dat (Zelf)." Dat is de strekking.
Het Zelf wordt zodoende echt gekend wanneer de eenheid van het Zelf (met de leer)
door een leermeester wordt onderwezen die goed bekend is met de geschriften.1
Anders wordt het Zelf an-īyaan, subtieler zelfs; an-upramaan-aat, dan een atomair deeltje. (Want Het is) atarkyam (moet zijn atarkyah) niet te beredeneren; Het kan niet
worden gekend enkel door redenatie via het eigen (onafhankelijke) intellect.2 Want
als het Zelf wel bediscussieerd kan worden, en men gaat ervanuit dat het zo groot is
als een atomair deeltje, kan iemand anders naar voren brengen dat Het subtieler is
dan dat, en weer iemand anders dat Het het meest subtiele is. Dus aan het rusteloze
gediscussieer zal geen einde komen.
nais-aa tarken-a matiraapaneyaa proktaanyenaiva sujñaanaaya pres-t-ha;
yaamb tvamaapah- satyadhr-tirbataasi tvaadr-n4no bhuuyaannaciketah- pras-t-aa (9).
I.ii.9. O geliefde! De wijsheid die ge reeds bezit kan nimmer worden bereikt
door middel van het rationele denken. Maar wanneer iemand die anders is
(een wijs mens) spreekt, leidt dat tot waarachtig inzicht. Gij zijt werkelijk
vastbesloten. Ik zou willen dat iedere vraagsteller was zoals gij, O Naciketas.
Daarom kan es-aa, dit, deze wijsheid met betrekking tot het Zelf zoals deze wordt
aangeboden in de Veda's en die ontstaat wanneer over het Zelf wordt onderwezen
door iemand die er één mee is geworden; tarken-a, door logisch redeneren, enkel tot
stand gebracht door het eigen intellect na aapaneyaa, niet worden bereikt of (als men
apaneyaa leest:) kan niet uitgeroeid, vernietigd worden. De logisch denkende mens
die geen verstand heeft van de Veda's, springt van de hak op de tak als hij spreekt,
omdat hij wordt geleid door de associaties van zijn eigen intellect. Daarom, pres-t-ha,
O geliefde, leidt de wijsheid die uit de Veda's ontstaat, sujñaanaaya bhavati, tot waarachtig inzicht, wanneer die wijsheid prokte, wordt onderwezen; anyena eva, door
iemand die werkelijk ànders is, door een leermeester die verstand heeft van de
Veda's en die verschilt van de logisch denkende mens. Wat is dan dat geloof aan
gene zijde van alle argumentatie? Yaam, dat inzicht, die wijsheid, welke; tvam aapah-,
gij hebt bereikt, als gunst die is verleend door mij. Asi, ge zijt; satyadhr-tih-, vastbesloten. Uw beslissingen zijn gericht op zaken die werkelijk zijn. De Dood spreekt
het woord bata, uit (dat mededogen uitdrukt), omdat hij mededogen voelt voor
Naciketas, en daarmee prijst hij de kennis aan die hij hem gaat bijbrengen. Bhuuyaat,
moge zijn; nah-, voor ons; pras-t-aa, iedere vraagsteller, ongeacht wie, of het nu een
zoon is of een leerling, tvaadr-k, zoals gij. Hoe dan? Een vragensteller zoals gij, naciketah-, O Naciketas.
1

"Wanneer het wordt onderwezen door een leraar die goed bekend is met de geschriften en gevestigd is in de staat van niet-verschillend-zijn." (Baalagopaalendra).
2

Te onderscheiden van het intellect dat gezuiverd is door de onderwijzingen van een ingewijde.
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Omdat de Dood blij is, herneemt hij:
jaanaamyahamb szevadhirityanityamb na hyadhruvaih- praapyate hi dhruvamb tat;
tato mayaa naaciketaszcito 'gniranityairdravyaih- praaptavaanasmi nityam (10).
I.ii.10. Ik weet dat deze schat onstandvastig is. Want wat zelf standvastig is,
kan niet door middel van onstandvastigheid worden bereikt. Daarom stapelde
ik het Naciketas-vuur op met onstandvastig materiaal en zodoende heb ik (relatieve) onvergankelijkheid (de hemel) verworven.
Aham jaanaami, ik weet; iti, inderdaad dat; szevadhih-, de schat die uit de vruchten van
handeling bestaat en waarnaar de mensen verlangen als een schat; anityam, (eigenlijk anityah-), niet blijvend is. Hi, want; anityaih-, door tijdelijke dingen; tad, dat;
dhruvam, tijdloze, dat wil zeggen: de schat die het Opperste Zelf is; na praapyate,
kan niet bereikt worden. Alleen die schat die uit voorbijgaand plezier bestaat, kan
door middel van voorbijgaande dingen worden bereikt. Hi, omdat dit zo is; tatah,daarom; mayaa, door mij - wetend dat het blijvende nimmer door het voorbijgaande
verworven kan worden; naaciketah- agnih-, is het Naciketas-vuur; citah-, opgebouwd,
dat wil zeggen: het offer om hemelse gelukzaligheid te verwerven werd volbracht;
anityaih- dravyaih-, met voorbijgaande dingen - met dieren enzovoorts. Door zo de
vereiste verdiensten te verwerven, praaptavaan asmi, heb ik bereikt; nityam, het blijvende, de relatief 'blijvende' verblijfplaats van de Dood, die de hemel wordt genoemd.
kaamasyaaptimb jagatah- pratis-t-haamb kratoraanantyamabhayasya paaram;
stomamahadurugaayamb pratis-t-haamb dr-s-t-vaa dhr-tyaa dhīro naciketo 'tyasraaks-īh- (11).
I.ii.11. O Naciketas, de vervulling van verlangens, de bron en ondersteuning
van de wereld, de onbeperkte1 mogelijkheden van het offer, de uiterste grenzen
van vreesloosheid, de ontzagwekkende loop en omvang [van Hiran-yagarbha]
die zo geprezen wordt en ook [Uw eigen] bestaan, [dat alles] hebt ge met geduld onderzocht en ge hebt het allemaal opgegeven.
Dr-s-t-vaa, nadat ge hebt gezien, onderzocht; (Hiran-yagarbha als) kaamasya aaptim, de
vervulling van alle wensen, dat alle wensen daar2 eindigen (zie ook Mu. III.ii.2) en
ook als: jagatah- pratis-t-haam, de ondersteuning – aangezien Hij alles doordringt - van
de wereld omdat het alles op persoonlijk niveau, op het niveau van de elementen,
op het niveau van de hemel, enzovoorts omvat; en ook de aanantyam kratoh-, de onbeperktheid van meditatie3, het (relatief) oneindige resultaat van meditatie op
Hiraṇyagarbha, hetgeen de zijnstoestand van Hiran-yagarbha is; en ook de paaram
abhayasya, de overkant, de uiterste grens van vreesloosheid, en ook de urugaayam,
1

Dit alles moet enkel in relatieve zin worden opgevat.

2

Dat wil zeggen: in de zijnstoestand van Hiran-yagarbha. Wensen kunnen de mens niet voorbij
Hiran-yagarbha brengen.
3

De vertaling "Meditatie" is volgens Baalagopaalendra. Anderen vertalen het met "offer".
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ontzaglijke omloop (van Hiran-yagarbha)1 die stomamahat, is, dat wil zeggen:
datgene wat stoma, prijzenswaardig is, en mahat, groot, omdat het vele
eigenschappen heeft zoals de mogelijkheden van de goden om ontastbaar en
dergelijke te worden, heet stomamahat, want niets gaat het te boven. (Verder heb
je) pratis-t-haam, je eigen staat (onder ogen gezien), naciketah-, O Naciketas. Dit alles
hebt ge gezien dhr-tyaa, met geduld, en ge bent dhīrah-, wijs geworden; atyasraaks-īh-,
ge hebt opgegeven. Al deze wereldse genietingen hebt ge opgegeven (tot op het
zijnsniveau van Hiran-yagarbha) omdat ge louter en alleen naar de Allerhoogste Ene
verlangt. Ge zijt werkelijk onnavolgbaar, Naciketas!
tamb durdarszamb guud-hamanupravis-t-amb guhaahitamb gahvares-t-hamb puraan-am;
adhyaatmayogaadhigamena devamb matvaa dhīro hars-aszokau jahaati (12).
I.ii.12. Een intelligent mens geeft geluk en verdriet op door zijn geest uitsluitend te richten op het Zelf en zich geheel te wijden aan de aloude godheid die
onzichtbaar is, ontoegankelijk, die zijn zetel heeft in het intellect en gevestigd is
temidden van het lijden.
Tam, dat Zelf dat ge wenst te kennen, is durdarszam, moeilijk te zien, omdat het
fijner is dan het fijnste; en guud-ham anupravis-t-am, ontoegankelijk, dat wil zeggen:
verborgen achter allerlei vormen van kennis die met de omstandigheden in de wereld veranderen; guhaahitam, gezeten in het intellect omdat het daar waargenomen
kan worden; gahvares-t-am, bestaande temidden van het lijden, dat wil zeggen: omgeven door een lichaam en door zintuigen die de oorzaak van veel ellende zijn.
Omdat het zo ontoegankelijk is, geplaatst middenin het intellect, en dus gezeteld in
het midden van de ellende, daarom is het moeilijk waar te nemen. Matvaa, overwegend die puraan-am devam, aloude (eeuwigdurende) godheid, het Zelf; en adhyaatmayogaadhigamena, zich concentrerend op het opperste Zelf door zich terug te trekken van alle uiterlijkheden heet adhyaatmayoga; door dat vermogen te ontwikkelen
dhīrah-, een intelligent mens jahaati, geeft op; hars-aszokau, geluk en verdriet, want
voor het Zelf is er geen voorspoed of tegenspoed.
etacchrutvaa samparigr-hya martyah- pravr-hya dharmyaman-u metamaapya;
sa modate modanīyamb hi labdhvaa vivr-tamb sadma naciketasamb manye (13).
I.ii.13. Wanneer een sterveling hierover gehoord heeft en het begrepen heeft
door deze bron van rechtschapenheid te (onder)scheiden en wanneer hij zo die
allerfijnste staat bereikt, verheugt hij zich, want hij heeft de bron zelf van alle
geluk gevonden. Ik ben van mening dat de woonplaats [van het Zelf] voor Naciketas open staat.
Verder, szrutvaa, wanneer ge gehoord hebt, door de genade van de leermeester etad,
de werkelijkheid van dat Zelf waarover ik zal spreken; samparigr-hya, na (Het)
volledig gevat te hebben - als je eigen Zelf; en pravr-hya, na het onderscheiden te
1

Omdat daardoor de zijnstoestand van Hiran-yagarbha wordt bereikt die lange tijd in stand blijft,
tot de uiteindelijke oplossing [van de schepping].
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hebben (van het lichamelijke en dergelijke); dharmyam, dat rechtvaardige1 (het
Zelf); en aapya, na verworven te hebben; etam an-um, dat allerfijnste, het Zelf; sahmartyah-, die sterveling die zo verlicht is geworden; modate, verheugt zich; labdhvaa,
omdat hij verworven heeft; modanīyam, dat wat geluk schenkt. Daarom manye, ben
ik van mening dat de sadma, de verblijfplaats, de woonplaats van Brahman, die
deze eigenschap heeft; vivr-tam, wijd open staat of: nabij is2; naciketasam, voor
(jou) Naciketas. Met andere woorden: volgens mij bent ge klaar om bevrijd te worden."
Naciketas antwoordde: "Als dat zo is, meester, en U verheugt U over mij, dan... "
anyatra dharmaadanyatraadharmaadanyatraasmaatkr-taakr-taat;
anyatra bhuutaacca bhavyaacca yattatpaszyasi tadvada (14).
I.ii.14. "Leer mij over datgene wat verschilt van deugd en wat verschilt van
ondeugd, wat verschilt van oorzaak en gevolg en wat verschilt van verleden en
toekomst."
Anyatra dharmaat, verschillend van deugd, dat wil zeggen: losstaand van het verrichten van verplichtingen die in de geschriften vermeld staan, alsmede hun resultaten en de hulpmiddelen die eraan te pas komen, en ook anyatra adharmaat, verschillend van ondeugd; evenzo anyatra asmaat kr-taakr-taat, verschillend van dit kr-ta, gevolg
en van deze akr-ta, oorzaak; bovendien anyatra bhuutaat ca bhavyaat ca, verschillend
van wat was en wat zal zijn, en ook van wat is, dus wat niet onderhevig is aan de
drie tijden (verleden, heden en toekomst); yad, datgene wat - datgene wat aan gene
zijde van de empirische ervaringswereld staat, en wat paszyasi, gij ziet, kent, tad,
dat; vada, onderwijs me.
In antwoord op de vraag van Naciketas en ook om nog andere dingen duidelijk te
maken, sprak de Dood hem als volgt toe:
sarve vedaa yatpadamaamananti tapaambsi sarvaan-i ca yadvadanti;
yadicchanto brahmacaryamb caranti tatte padamb sambgrahen-a bravīmyomityetat
(15).
I.ii.15. Ik zal U in het kort spreken over wat de Veda's onomwonden verklaren,
waar alle opofferingsgezindheid op is gericht en waardoor mensen Brahmacarya beoefenen: dat is Ôm.
Yad padam, dat bereikbare, het doel dat; sarve vedaah-, alle Veda's zonder ervan af te
wijken; aamananti, uitdragen; ca, en; yad, waarvan; sarvaan-i tapaambsi, alle vormen
van onthouding; vadanti, spreken - op het bereiken waarvan ze gericht zijn ; yad
icchantah-, waarnaar verlangend; caranti, (zij) beoefenen; brahmacaryam, Brahmacarya. Die gelofte houdt in te leven (om te studeren) in het huis van de leermeester
1
2

Letterlijk: dat wat leidt tot deugd. De hoogste deugd is het kennen van de Werkelijkheid.

Brahman en de verblijfplaats zijn identiek, en dat de verblijfplaats naar Naciketas toekomt, wil
zeggen dat Brahman hem gunstig gezind is.
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of iets anders (namelijk levenslang celibaat) met het doel om Brahman te bereiken;
bravīmi, ik zeg; te, U; sambgrahen-a, in het kort; tad, dat (doel); ôm iti etad, is dit:
"Ôm"; het doel waarnaar ge zoekt is dat wat door het woord Ôm wordt aangeduid
en het heeft het teken voor Ôm als symbool.1
(Aangezien Ôm de naam en het symbool is van Brahman). Daarom:
etaddhyevaaks-aramb brahma etaddhyevaaks-aramb param;
etaddhyevaaks-aramb jñaatvaa yo yadicchati tasya tat (16).
I.ii.16. Deze klank Ôm is de lagere Brahman en ook de hogere Brahman. Wie
de aandacht op deze klank richt, bereikt datgene wat hij wenst.
Etad eva aks-aram brahma, deze klank (Ôm) is waarlijk (de lagere) Brahman (Hiranyagarbha). Etad eva aks-aram param, deze klank (Ôm) is waarlijk de opperste
Brahman. Deze klank (Ôm) is het symbool voor beide. (tijdens) het vereren van
etad eva aks-aram, deze onverwoestbare klank Ôm als Brahman; of men nu realisatie van de allerhoogste of de lagere Brahman wenst; yah-, dat wat een ieder; icchati,
verlangt, wenst; tad tasya, dat wordt het zijne. Wie de opperste Brahman wenst, zal
Dat kunnen kennen; wie de lagere Brahman wenst, zal Dat kunnen bereiken.
etadaalambanamb szres-t-hametadaalambanamb param;
etadaalambanamb jñaatvaa brahmaloke mahīyate (17).
I.ii.17. Dit is het beste middel. Dit middel is de opperste Brahman. Wie zich op
dit middel toelegt wordt geliefd in de wereld van Brahman.
Dus van alle middelen (zoals de Gaayatri mantra) om Brahman te bereiken, etad
aalambanam, is dit middel; szrest-ham, het meest hoogstaande, het meest aan te prijzen; etad aalambanam param, dit middel is de opperste Brahman en ook de lagere
Brahman, aangezien het verband houdt met zowel de lagere Brahman als de opperste Brahman. Jñaatvaa, zich concentrerend op; etad aalambanam, dit middel; brahmaloke mahiyate, wordt men geëerd in de wereld van Brahman. Wie één wordt met
Brahman, lager en hoger (als resultaat van meditatie), wordt als Brahman aanbeden.
Voor de middelmatige en de minst bekwame leerlingen is Ôm aangereikt, zowel als
een middel (om op het Zelf te mediteren), als ook een symbool (om het Zelf te aanbidden). Dat Zelf heeft geen eigenschappen en er werd naar gevraagd in Ka. I.ii.14:
"Leer mij over datgene wat verschilt van deugd .....", enzovoorts. Het is evenzo
1

Zoals algemeen bekend, is datgene wat wordt onthuld (dat wil zeggen: in de geest oplicht) bij
het uitspreken van een woord, de betekenis van dat woord. Daarom is de betekenis, die geen
relatie heeft met uiterlijke zaken, die zichzelf bij het uitspreken van het woord Ôm onthult aan de
mens die zijn geest heeft geconcentreerd, afhankelijk van Ôm, het is de betekenis van Ôm. Men
moet als volgt mediteren: "Ik ben Brahman, aangeduid door het woord Ôm en geconditioneerd
door Māyā waarin de eigenschap sattva overheerst." Als men hiertoe echter niet in staat is, moet
men het concept "Brahman" over het Ôm-teken heenleggen. De meest hoogstaande geesten kunnen aan Brahman denken zonder zich van Ôm te bedienen. De gemiddelde mens kan op Brahman
mediteren met behulp van Ôm. En de mens van lagere orde kan Brahman aanbidden via het Ômteken.
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aangeboden terwille van dit soort leerlingen als ze de lagere Brahman willen leren
kennen.
Nu komt het volgende (vers) waarvan het doel is om rechtstreeks de aard van dat
Zelf vast te stellen, waarvoor Ôm het middel is.
na jaayate mriyate vaa vipaszcinnaayamb kutaszcinna babhuuva kaszcit;
ajo nityah- szaaszvato 'yamb puraan-o na hanyate hanyamaane szarīre (18).
I.ii.18. Het Zelf dat bewustzijn is, wordt niet geboren en sterft niet. Het heeft
geen begin en geen gevolg. Het is zonder geboorte, tijdloos, onveranderlijk en
aloud. Wanneer het lichaam sterft, sterft Het niet.
Vipaszcit, het intelligente wezen (het Zelf) - intelligent omdat Zijn wezen, het bewustzijn, nooit verloren gaat; na jaayate, wordt niet geboren - Het wordt niet voortgebracht; na vaa mriyate, noch sterft Het. Wat veranderlijk is, is aan geboorte onderhevig en maakt vele veranderingen door. Om alle veranderingen in het Zelf te ontkennen, worden allereerst de eerste en de laatste verandering, in de vorm van geboorte en dood, ontkend in deze tekst: "Hij wordt niet geboren en sterft niet." Bovendien ayam, dit wezen, het Zelf; na kutaszcit, kent geen oorsprong, geen andere
oorzaak; na kaszcit babhuuva, noch komt iets uit het Zelf voort - iets dat anders is dan
het Zelf. Daarom is ayam ajah-, dit Zelf zonder geboorte; nityah-, eeuwig; szaaszvatah-,
niet aan verval onderhevig. Het voorbijgaande is aan verval onderhevig, maar Dat is
iets dat eeuwig bestaat; daarom ook is het puraan-ah-, aloud, altijd nieuw sinds onheuglijke tijden. Men zegt dat iets op dit moment nieuw is als het tot bestaan komt
door de ontwikkeling die de samenstellende delen doormaken, zoals bij een pot. Het
Zelf is daaraan tegenovergesteld; Het is aloud, dat wil zeggen: Het kan niet groeien.
Daarom kan het Zelf na hanyate, niet worden gedood, niet worden gekwetst; szarīre
hanyamaane, wanneer het lichaam wordt gedood - met wapens enzovoorts, ook al
bestaat het Zelf hier. Het is net zoiets als de ruimte.
hantaa cenmanyate hantumb hataszcenmanyate hatam;
ubhau tau na vijaanīto naayamb hanti na hanyate (19).
I.ii.19. Wie denkt Zelf te kunnen doden en wie, eenmaal gedood, meent dat hij
Zelf is gedood, hebben het beiden mis. Het Zelf doodt niet noch kan Het gedood worden.
Het Zelf is weliswaar zoals het is beschreven, maar; cet, als iemand; manyate, denkt
dat enkel het lichaam het Zelf is, hantum, om Het te kunnen doden, - als hij denkt:
"Ik zal Het doden," en de ander die hataḥ gedood is; cet, als hij ook; manyate, zou
denken dat het Zelf; hatam, gedood is, - als hij denkt: "Ik ben gedood"; Ubhau tau,
beiden (geven gelijkelijk blijk); na vijaanitah-, niet te weten, Zichzelf niet te kennen;
want ayam, dit Zelf; na hanti, doodt niet, omdat Het onveranderlijk is; na hanyate,
noch wordt Het gedood, juist omdat Het onveranderlijk is. Zo is het ook met de
ruimte gesteld. Het bestaan in de wereld, dat altijd bestaat uit deugd en ondeugd,
behoort enkel bij een onwetend mens en niet bij de Kenner van Brahman, want voor
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deze vallen deugd en ondeugd weg, omdat ze irrelevant zijn. Dit wordt bevestigd
door de autoriteit van de Veda en ook door de logica.
Hoe kan men het Zelf kennen? Het volgende wordt daarover gezegd:
an-oran-īyaanmahato mahīyaanaatmaa 'sya jantornihito guhaayaam;
tamakratuh- paszyati vītaszoko dhaatuprasaadaanmahimaanamaatmanah- (20).
I.ii.20. Het Zelf is fijner dan het fijnste en groter dan het grootste. Zijn woonplaats is in het hart van ieder schepsel. Wie geen wensen koestert, ziet de luister van het Zelf stralen door de stille doorschijnendheid van de organen. Zo
bevrijdt hij zich van pijn en ellende.
(Het Zelf is) an-īyaan, fijner, an-oh-, dan het fijne, zoals een klein stukje szyaamaaka
(graan); mahiyaan, groter; mahatah-, dan het grote, dan dingen met grote omvang
zoals de aarde. Groot of klein, de afmetingen van ieder ding zijn altijd een afgeleide
van de werkelijkheid van het eeuwige Zelf. Zonder het Zelf hebben afmetingen
geen werkelijkheid. Daarom is het Zelf fijner dan het fijne, groter dan het grote. Het
wordt aan omstandigheden gebonden door naam, vorm en handelingen, die slechts
beperkende toevoegingen zijn. En dit AAtmaa, Zelf; nihitah-, heeft Zijn woonplaats bestaat als het Zelf; guhaayaam, in het hart; asya jantoh-, van dit schepsel - (in het hart
van) ieder schepsel, vanaf de Schepper (Brahmaa) tot aan een graspol. Tam, het Zelf
dat gerealiseerd kan worden door horen, denken en mediteren1; (Hij ziet die is)
akratuh-, een mens zonder begeerten, dat wil zeggen: iemand die niet langer aangetrokken wordt door uiterlijkheden - zichtbaar èn onzichtbaar. Wanneer die (onthechting) plaatsvindt; dhaatavah-, komen de menselijke instrumenten (zoals de geest)
tot rust. Het woord dhaatu wordt hier gebruikt omdat deze elementen het lichaam
vasthouden (dhaaran-a). Dhaatuprasaadaat, vanwege de vrede van die organen; paszyati,
ziet die mens; tam mahimaanam, die luister; aatmanah-, van het Zelf - dat niet onderhevig is aan groei of verval, die het gevolg zijn van handelingen - zo realiseert die
mens zich het Zelf als: "Ik ben het Zelf", en zo raakt hij, vītaszokah-, vrij van pijn.
Zolang een mens nog wensen koestert, hetgeen gebruikelijk is, is het Zelf nauwelijks kenbaar, want:
aasīno duuramb vrajati szayaano yaati sarvatah-;
kastamb madaamadamb devamb madanyo jñaatumarhati (21).
I.ii.21. Hoewel in rust, reist Het ver; hoewel in slaap, is Het overal. Wie kan
beter dan Ik, de Dood, weten dat het Zelf zowel vreugde kent als geen vreugde
kent?
Terwijl (het Zelf) aasīnah-, gezeten is, in rust, niet bewegend; duuram vrajati, gaat Het
toch ver weg; szayaanah-, terwijl Het slaapt; yaati, gaat Het toch; sarvatah-, overal heen.
1

Hier wordt Baalagopaalendra gevolgd. De zinsnede darszana-szravan-a-manana-vijñaana-lin4gam kan
ook betekenen: "het Zelf Wiens bestaan afgeleid kan worden uit de handelingen zien, horen,
denken en weten."
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Het is madaamada, vreugdevol (mada) en zonder vreugde (amada). Het heeft dus
tegengestelde eigenschappen. Daarom valt Het moeilijk te kennen. Kah-, wie;
madanyah-, behalve ik; jñaatum arhati, kan Het kennen; devam de godheid, die tam
madaamadam, met en zonder vreugde is? Het Zelf heeft, aangezien Het via diverse
beperkende toevoegingen onderworpen is aan omstandigheden, tegengestelde
eigenschappen, en lijkt nu eens op een prisma (viszvaruupa) en dan weer op een steen
der wijzen (cintaaman-i).1 Alleen een wijs mens met verfijnd intellect, zoals wij, kan
het Zelf kennen. Daarom is erop gewezen hoe moeilijk het is om het Zelf te
realiseren, in de zinsnede: kah- tam madanyah- jñaatum arhati, "Wie anders kan het
Zelf kennen dan ik?" Slaap betekent het ophouden van alle zintuiglijke activiteiten.
Beperkingen in het bewustzijn, die worden veroorzaakt door de zintuigen,2 vallen
weg als iemand slaapt. Als het Zelf in deze staat (van slaap) is, wordt het bewustzijn
iets algemeens, en daarom lijkt het yaati sarvatah-, overal heen te gaan [overal te
zijn]. Als Het in een toestand is waarin het bewustzijn met specifieke objecten is
verbonden, lijkt Het, hoewel Het van nature stil blijft, duuram vrajati, ver te reizen,
al naar gelang bijvoorbeeld de geest beweegt, want het wordt onderworpen aan
omstandigheden zoals de geest. In werkelijkheid blijft Het hier (in dit lichaam)
alleen maar bestaan.
De tekst toont verder hoe de kennis van het Zelf er ook voor zorgt dat verdriet verdwijnt:
aszarīramb szarīres-vanavasthes-vavasthitam;
mahaantamb vibhumaatmaanamb matvaa dhīro na szocati (22).
I.ii.22. De intelligente mens die het Zelf kent als onbelichaamd temidden van
het belichaamde, als onveranderlijk temidden van het veranderlijke, als groot
en allesdoordringend, die mens kent geen verdriet.
Het Zelf is op Zichzelf beschouwd als de ruimte. (Als men op) dat Zelf (heeft
gemediteerd als) aszarīram, onbelichaamd, als dat onbelichaamde Zelf, szarīres-u,
temidden van de lichamen; de goden, de voorvaderen, de mensen, en dergelijke;
avasthitam, (als) blijvend, onveranderlijk; anavasthes-u, temidden van die dingen,
die geen vaste grond hebben, temidden van het vergankelijke, en (als men heeft
gemediteerd) op; mahaantam, het grote (Zelf); en om te voorkomen dat het woord
'groot' in relatieve zin wordt opgevat, staat er ook nog in de tekst: vibhum, het allesdoordringende; aatmaanam, Zelf. Het woord aatman (Zelf) betekent in de eerste plaats
het inwonende Zelf. Matvaa, gemediteerd hebbend - als "Ik ben Dat" - op dit Zelf,
dat is zoals het is beschreven, dhīrah-, de wijze mens; na szocati, kent geen verdriet.
Want het is niet redelijk dat zo iemand die het Zelf heeft leren kennen, nog verdriet
zou kunnen hebben.
1

Een viszvaruupa juweel lijkt verschillende kleuren te hebben, en een cintaaman-i vertoont verschillende vormen, al naar gelang wat zijn bezitter denkt.
2

Dan kent het bewustzijn beperkte uitdrukkingsvormen, zoals: "Ik ben een mens", "Ik zie iets
blauws", enzovoorts. (A.G.).
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Hoewel het Zelf moeilijk kan worden gekend volgens de tekst, is het toch mogelijk,
mits op de juiste manier:
naayamaatmaa pravacanena labhyo na medhayaa na bahunaa szrutena;
yamevais-a vr-n-ute tena labhyastasyais-a aatmaa vivr-n-ute tanuumb svaam (23).
I.ii.23. Het Zelf wordt niet gekend door veel studie, noch door het intellect,
noch door veel te horen. Het Zelf wordt gekend door de mens die zich tot Zichzelf richt. Zo toont het Zelf zijn ware aard aan Zichzelf.
Ayam aatmaa, dit Zelf; na labhyah-, kan niet worden bereikt, kan niet worden gekend;
pravacanena, door je vele Veda's eigen te maken; en na medhayaa, evenmin door
het intellect, door het vermogen de betekenis van teksten te begrijpen; na bahunaa
szrutena, ook niet alleen door van alles te horen. Hoe kan Het dan worden gekend?
Aldus: yam eva, dat (Zelf) dat waarlijk het eigen Zelf is (van de zoeker); waartoe esah-, die zoeker; vr-n-ute, bidt; tena, door dat Zelf, die de zoeker (Zélf is) kan het Zelf
labhyah-, worden gekend. Men weet dan dat Het zo-en-zo is. De strekking is: aan
degene die geen wensen koestert en alleen het Zelf zoekt, zal het Zelf zich uit Zichzelf openbaren1. Hoe wordt het gekend? Aldus: es-ah, dit Zelf; tasya, van de zoeker
van het Zelf;2 vivr-n-ute, onthult; svaam, zijn eigen, ware tanuum, lichaam, dat wil zeggen: zijn eigen aard.
Er is nog iets dat moet worden gezegd:
naavirato duszcaritaannaaszaanto naasamaahitah-;
naaszaantamaanaso vaa 'pi prajñaanenainamaapnuyaat (24).
I.ii.24. Wie zich niet onthoudt van slecht gedrag, wie geen rust kent, wie de
geest niet tot concentratie brengt, noch wie niet door zijn gedachten met rust
wordt gelaten, kan dit Zelf niet door kennis bereiken.
Na aviratah- duszcaritaat, wie zich niet onthoudt van slecht gedrag, dat wil zeggen:
zondig gedrag dat hetzij regelrecht in strijd is met de SZruti en de Smrrti, hetzij er niet
door gesanctioneerd is; na aszaantah-, wie zijn zintuigen niet onder beheersing heeft
en zich niet onttrokken heeft aan de verleidingen die door de zintuigen worden
aangedragen; na asamaahitah-, evenmin iemand die de geest niet weet te concentreren en dus verstrooid is; na, evenmin iemand die de geest wellicht weet te
concentreren, maar die aszaantamaanasah-, nog geen vrede in het denken kent, omdat
hij nog uit is op resultaat van zijn concentratie; aapnuyaat, kan bereiken; enam, dit
Zelf, waarover het hier gaat; prajñaanena, door kennis; van Brahman. Maar wie zich
niet overgeeft aan slecht gedrag, wie zich niet laat verleiden door zintuiglijke waarneming, wie zijn geest kan concentreren, wie zich geen zorgen maakt over het resultaat van concentratie, en wie een leermeester heeft, bereikt het hiervoor genoemde Zelf door kennis. Dat is de strekking.
1

Door Zijn genade. Voor andere interpretaties van dit vers, zie Mu.III.iii.3.

2

Volgens sommigen betekent tasya: "aan die zoeker".
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yasya brahma ca ks-atramb ca ubhe bhavata odanah-;
mr-tyuryasyopasecanamb ka itthaa veda yatra sah- (25).
I.ii.25. Hoe kan een mens het Zelf kennen als zelfs priesters en krijgers Zijn
voedsel zijn en voor wie de dood niet meer is dan peper en zout voor een maaltijd?
Maar hoe kan iemand die niet zo is, het Zelf kennen? Yasya, het Zelf waarvoor;
ubhe, beiden; brahma ca ks-atram ca, zowel de brahmaan (priester) als de kswatriya
(krijger), hoewel deze de behoeders van juist gedrag en de beschermers van alle
mensen zijn; bhavatah-, worden; odanah-, voedsel; yasya, voor welk Zelf; mr-tyuh-, de
dood, al is deze de grote allesvernietiger; upasecanam, een toevoeging (wordt) als
kerrie bij een maaltijd, omdat de dood zelfs niet geschikt is om voedsel te zijn. Kah,wie nog zo aan de wereld hecht en de genoemde disciplines niet realiseert; hoe kan
hij veda, weten; itthaa, op die wijze - als iemand die deze disciplines wel verworven
heeft; yatra, waar1; sah-, dat Zelf (bestaat)?
iti kaat-hakopanis-adi prathamaadhyaaye dvitīyaa vallī.
Aldus het tweede hoofdstuk van het eerste deel van de Kattha Upaniswad.

1

Het Zelf Dat eet - dat wil zeggen: het universum vernietigt -, bestaat in Zijn eigen heerlijkheid.
Wie kent Het als zodanig?
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DEEL I
HOOFDSTUK III
De relatie van dit hoofdstuk, dat begint met r-tam pibantau (met het voorgaande) is
als volgt: er is gezegd dat kennis en onwetendheid verschillende en tegengestelde
gevolgen hebben. Maar (hun eigen aard en kwaliteiten) zijn nog onbesproken gebleven, evenals de consequenties daarvan. Om dit te doen maakt de Upaniswad gebruik
van de vergelijking van de strijdwagen, om het begrip te vergemakkelijken. Zo
worden er ook twee 'zelven' ten tonele gevoerd om onderscheid te maken tussen dat
wat bereikt wordt en degene die het bereikt, en tussen het doel en degene die erheen
op weg gaat.
r-tamb pibantau sukr-tasya loke guhaamb pravis-t-au parame paraardhe (rdhye);
chaazyaatapau brahmavido vadanti pañcaagnayo ye ca trin-aaciketaah- (1).
I.iii.1. Kenners van Brahman, zij die de vijf vuren kennen en diegenen die het
Naciketas-vuuroffer driemaal hebben uitgevoerd, zeggen ons dat de twee drinkers van r-ta als resultaat van goed handelen, zijn als licht en schaduw. Zij zijn
het lichaam binnengegaan, in de holte [van het hart], de woonplaats van de
Allerhoogste (Brahman).
Pibantau, twee drinkers van; r-tam, waarheid, dat wil zeggen: de gevolgen van handeling (die waarheid heten) omdat ze onvermijdelijk zijn. De ene drinker geniet van
de vruchten van zijn daden, de ander niet. Toch worden beiden 'genieters' genoemd
omdat ze worden verbonden met degene die geniet, net zoals we het hebben over
mensen met hun parasols1. Sukr-tasya, van eigen handelingen; dit (woord) moet
verbonden worden met r-tam, dus: (de drinkers van) de vruchtendrank van hun eigen
daden. Pravis-t-au, (deze) twee zijn binnengegaan; loke, binnenin het lichaam;
guhaam (= guhaayaam), in de holte, in het intellect; parame, in de opperste; het (dat
wil zeggen: de ruimte binnenin het hart) is het hoogste in vergelijking met de uiterlijke ruimte; deze wordt begrensd door het lichaam; paraardhe, in dat wat de woonplaats (ardha) is van para (Brahman). Daar wordt namelijk de opperste Brahman
waargenomen. De betekenis is dus dat die twee de hoogste verblijfplaats van Brahman zijn binnengegaan. Die verblijfplaats is de ruimte binnenin het hart. Brahmavidah-, de kenners van Brahman; vadanti, spreken over deze twee, en zeggen dat ze
zoveel verschillen van elkaar als chaazyaatapau, licht en donker. Want de ene is gehecht aan de wereld en de ander niet. Maar niet alleen zij die de rituelen hebben
opgegeven, spreken (over dit onderscheid), maar ook de pañcaagnayah-, degenen die
de vijf vuren vereren, te weten de gezinshoofden; ca en, ook; trin-aaci-ketaah-, degenen
die driemaal het Naciketas-vuur hebben opgebouwd.
1

Als een koning met zijn hofhouding naar buiten komt om deel te nemen aan een processie waarbij parasols worden gedragen, zegt men: "Daar gaan mensen met hun parasols." Echter, de meeste
deelnemers aan de processie zijn geen eigenaar van parasols [al dragen ze de parasols wel].
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yah- seturījaanaamaks-aramb brahma yat param;
abhayamb titīrs-ataamb paaramb naaciketamb szakemahi (2).
I.iii.2. Wij zijn bekend met het Naciketas-vuuroffer, dat als een brug is voor
degene die dat offer brengt, en ook met datgene wat de onverwoestbare opperste Brahman is, vreesloos is en de andere oever voor allen die de andere kant
willen bereiken.
SZakemahi, wij waren bekend met, en konden opbouwen Naaciketam, het Naciketasvuur (dat Viraatt is); yah-, degene die; is als een setuh-, brug, omdat het offer zo is
opgezet dat het voorbij verdriet voert; ījaanaanaam, voor degenen die het offer brengen, die rituelen uitvoeren; bovendien datgene wat abhayam, vreesloos, is; aks-aram
brahma, de onverwoestbare Brahman, die het uiteindelijke toevluchtsoord is, en het
Zelf wordt genoemd; paaram titīrs-ataam, voor diegenen die naar de kust willen gaan,
de kust van de (zee van) deze wereld, dat hebben we ook leren kennen. De betekenis is dat zowel de immanente als de transcendente Brahman, die het toevluchtsoord
zijn van degenen die respectievelijk de rituelen en Brahman kennen, de moeite van
het verwerkelijken waard zijn. Deze twee werden namelijk geïntroduceerd in het
vers beginnend met r-tam pibantau.
Terwille van diegene onder deze twee (Zelven) die door beperkende toevoegingen
een ziel is geworden die verhuist van lichaam naar lichaam en onderhevig kan zijn
aan kennis en onwetendheid, waardoor men respectievelijk bevrijding en wereldse
status bereikt, is de beeldspraak van de strijdwagen in het leven geroepen, als middel om beide (doelen) te bereiken.
aatmaanamb rathinamb viddhi szarīramb rathameva tu;
buddhim- tu saarathimb viddhi manah- pragrahameva ca (3).
I.iii.3. Weet dat het Zelf de meester is en de menselijke belichaming de wagen.
Het intellect is de wagenmenner en de denkende geest de teugels.
Viddhi, weet; dat van deze de aatmaanam, het Zelf, degene die de vruchten van karma
geniet en die de ziel is in de wereldse staat, is als rathinam, de berijder, de eigenaar
van de wagen; tu, maar; (weet dat) szarīram, het lichaam is als ratham, de wagen;
want het lichaam wordt getrokken door de zintuigen die als de paarden voor de
wagen zijn; tu, enviddhi, weet; dat buddhim, het intellect dat onderscheid kan maken; als de saarathim, wagenmenner is; want het lichaam wordt bestuurd door het
intellect, evenals een wagen door de wagenmenner bestuurd wordt. Alle fysieke
handelingen worden immers in het algemeen vanuit het intellect begeleid en gestuurd. (Weet dat) manah, de geest, die wordt gekarakteriseerd door wil, twijfel en
dergelijke; als de pragraham, leidsels is. Paarden worden ingetoomd door de teugels en evenzo handelen de zintuigen zoals het oor enzovoorts, als ze worden beteugeld door de geest.
indriyaan-i hayaanaahurvis-ayaambstes-u gocaraan;
aatmendriyamanoyuktamb bhoktetyaahurmanīs-in-ah- (4).
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I.iii.4. De zintuigen worden de paarden genoemd. En als de zintuigen met
paarden worden vergeleken dan zijn de zintuiglijke objecten de wegen. Weldenkende mensen noemen dat Zelf de genieter wanneer Het verbonden is met
lichaam, zintuigen en geest.
AAhuh-, zij noemen, dat wil zeggen: diegenen die de vergelijking kunnen maken met
de strijdwagen; indriyaan-i, de zintuigen, zoals het oog; hayaan, de paarden; want de
wagen wordt door paarden getrokken en het lichaam door de zintuigen. Maar tes-u,
die zintuigen, die worden vergeleken met de paarden, kennen de vis-ayaan, zintuiglijke objecten, zoals kleur en dergelijke, als gocaraan, de wegen. Manīs-in-ah-, zij die
onderscheid maken; aahuh-, noemen; aatmendriyamanoyuktam, het Zelf wanneer het
verbonden is met het lichaam, de zintuigen en de geest; bhoktaa, de genieter, dat wil
zeggen: de ziel die transmigreert. Immers, het Absolute Zelf kan nimmer genieter
zijn. Het feit van het genieten wordt geschapen door de beperkingen die rond het
Zelf geschapen zijn, zoals het intellect. Er is dan ook een andere Vedische tekst die
het niet-genieten van het Absolute (Zelf) bevestigt (Brr. IV. iii.7): "Het is alsof Het
denkt, het is alsof Het schudt." Alleen in dat geval is het wenselijk om de staat van
Vis-n-u te bereiken (Ka. I. iii.9) als de eigen staat. Daarom wordt de vergelijking nu
verder uitgewerkt. Een alternatief is er niet, want men kan de eigen (ware) natuur
niet overstijgen. Dus:
yastvavijñaanavaanbhavatyayuktena manasaa sadaa;
tasyendriyaan-yavaszyaani dus-t-aaszvaa iva saaratheh- (5).
I.iii.5. Maar wanneer het intellect (buddhi) zich steeds inlaat met een onbeheerste geest, verliest het zijn vermogen om onderscheid te maken. Dan worden de onbeteugelde zintuigen als de slechte paarden van een wagenmenner.
Yah- tu, maar degene die, de wagenmenner die het intellect wordt genoemd; bhavati,
wordt; avijñaanavaan, onkundig, uit onvermogen om te onderscheiden met betrekking
tot het betrokken en niet betrokken geraken, terwijl daarentegen de andere wagenmenner (de echte) de wagen wél goed weet te besturen; sadaa, steeds; verbonden
ayuktena manasaa, met een onbeheerste geest. Tasya, van hem, van dat onkundige
intellect, van de wagenmenner zijn; indriyaani, de zintuigen, die met de paarden
worden vergeleken; avaszyaani, onbeteugeld, niet in de hand te houden dus-t-aaszvaah- iva,
als slechte paarden; saaratheh, van de berijder, van de andere (echte) berijder.
yastu vijñaanavaanbhavati yuktena manasaa sadaa;
tasyendriyaan-i vaszyaani sadaszvaa iva saaratheh- (5).
I.iii.6. Maar het intellect dat steeds verbonden is met een zelfbeheerste geest
bezit het vermogen om onderscheid te maken. Dan laten de zintuigen zich ook
beteugelen, als de getemde paarden van een wagenmenner.
Yah- tu, maar degene (dat intellect) die een wagenmenner is, die het tegendeel is van
de wagenmenner uit het vorige vers, bhavati, wordt vijñaanavaan, kundig, in het bezit
van het vermogen om onderscheid te maken; yuktena manasaa sadaa, omdat het altijd
verbonden is met een beheerste geest, begiftigd met een geconcentreerde geest;
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tasya, van dat (intellect); zijn indriyaani, de zintuigen, die met de paarden worden
vergeleken; vaszyaani, controleerbaar; men kan hen aansporen en tot staan brengen;
sadaszvaah- iva, zoals goede paarden; saaratheh-, van de andere (echte) berijder.
Dit is het gevolg voor een berijder, wanneer het intellect van het vorige vers zijn
wagenmenner is.
yastvavijñaanavaanbhavatyamanaskah- sadaa 'szucih-;
na sa tatpadamaapnoti sambsaaramb caadhigacchati (7).
I.iii.7. Maar hij (die meester van de wagen) bereikt dat doel (door middel van
dat intellect) niet, wanneer hij verbonden is met een intellect dat geen onderscheid maakt en met een onbeheersbare geest; hij is onzuiver en hij bereikt een
wereldlijk bestaan.1
Yah- tu, maar degene (de ziel, de eigenaar van de strijdwagen) die; avijñaanavaan
bhavati, verbonden is met een intellect dat geen onderscheid maakt; amanaskah- van
wie de geest niet onder controle is en die precies om die reden aszucih-, onzuiver is;
adaa, voor altijd; sah-, die berijder van de strijdwagen; na aapnoti, bereikt niet; tad
padam, dat doel, de bovengenoemde onverwoestbare Ene, die het hoogste doel is.
Hierbij had die wagenmenner (het intellect) hem moeten helpen. Niet alleen is er
voor die ziel dus geen bevrijding, maar adhigacchati, hij komt terecht in; sam-saaram, het bestaan in een wereld waarin geboorte en dood een rol spelen.
yastu vijñaanavaanbhavati samanaskah- sadaa szucih-;
sa tu tatpadamaapnoti yasmaadbhuuyo na jaayate (8).
I.iii.8. De ziel echter, die zich verbonden heeft met een intellect dat onderscheid
weet te maken en die een gedisciplineerde geest ter beschikking heeft, is zuiver
en bereikt het doel van waaruit geen geboorte is.
Yah- tu, de andere ziel echter die; vijñaanavaan, verbonden is met een wagenmenner
die onderscheid maakt - dus dan heeft de berijder van de strijdwagen kennis tot zijn
beschikking; samanaskah-, wiens geest beheerst is en die juist om die reden sadaa
szucih-, voor altijd zuiver; sah- tu, die nu; tad padam aapnoti, bereikt die staat; yasmaat,
van waaruit - omdat hij nooit meer vervreemd kan raken van het doel dat hij heeft
bereikt -; bhuuyah-, weer; na jaayate, hij niet geboren wordt, in de wereld.
Wat is dat doel? De tekst beschrijft Het als volgt:
vijñaanasaarathiryastu manah- pragrahavaannarah-;
so 'dhvanah- paaramaapnoti tadvis-n-oh- paramamb padam (9).
I.iii.9. De mens die beschikt over een kundige menner in de vorm van een intellect dat onderscheid weet te maken en die de teugels van de geest goed in handen heeft, bereikt het einde van de weg, de hoogste plaats van Viswn-u.
1

Sommige vertalers vatten yah-, dat (in die opvatting) verwijst naar het intellect, op als de eerste
naamval van het eerste deel, en sah-, dat (in die opvatting) verwijst naar de ziel, als de eerste
naamval van het tweede deel.
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Yah- narah- tu, maar de mens die, zoals eerder is beschreven; vijñaanasaarathih-, een
intellect als wagenmenner heeft dat onderscheid maakt; manah- pragrahavaan, die als
teugels beschikt over zijn geest, wiens geest dus onder controle staat, die een geconcentreerde geest heeft en dus heilig is geworden; sah- [narah-], die mens met
kennis; aapnoti, bereikt; adhvanah- paaram, het einde van de weg, juist dat hoogste
doel dat men moet bereiken, voorbij de loop van de wereld. Hij komt vrij te staan
van alle wereldse gehechtheden. Tad, dat; paramam padam, is de hoogste plaats,
dat wil zeggen: de natuur zelf; vis-n-oh- van Viswn-u, van de allesdoordringende Brahman, van het opperste Zelf, dat Vaasudeva1 wordt genoemd, en dat door deze mens
met kennis wordt bereikt.
Het volgende gedeelte geeft aan hoe het doel (Brahman) dat moet worden bereikt,
kan worden gerealiseeerd als het inwonende Zelf, door middel van een aantal stappen in opwaartse richting, van grof naar fijn. Het begint bij de fysieke zintuigen.
indriyebhyah- paraa hyarthaa arthebhyaszca paramb manah-;
manasastu paraa buddhirbuddheraatmaa mahaanparah- (10).
I.iii.10. Het doel van de zintuigen - de zintuiglijke objecten - is hoger dan de
zintuigen. De (denkende) geest is hoger dan de zintuiglijke objecten. Het intellect is hoger dan de (denkende) geest. Mahat (de Grote Ziel) is hoger dan het
intellect.
Nu zijn de zintuigen grof. De arthaah-, de zintuiglijke objecten waardoor de zintuigen
zijn geschapen opdat de zintuiglijke objecten onthuld konden worden, zijn zonder
twijfel; paraah-, hoger, fijner, indringender - en ze zijn hun innerlijke wezen -; indriyebhyah-, dan de zintuigen; die er immers het gevolg van zijn (de zintuigen zijn
immers geschapen uit zintuiglijke objecten om die te kunnen waarnemen.) Arthebhyah- ca, maar ten opzichte van die zintuiglijke objecten; is manah-, de geest; param, hoger, fijner, doordringender, en het is hun innerlijke wezen. Het woord
manah-, heeft op deze plaats de betekenis van de elementen in hun rudimentaire,
subtiele vorm, de tanmaatraah-, de substantie waaruit de geest voortkomt, omdat zij de
bron zijn van wil en van vermoedens. Manasah- tu, maar vergeleken met zelfs de
geest; is buddhih-, het intellect; paraa, hoger, fijner, doordringender, en het is hun
innerlijke wezen. Het woord buddhi heeft op deze plaats de betekenis van de rudimentaire elementen tanmaatraah-) die de bron zijn van onderscheidingsvermogen,
enzovoorts. Maar buddheh-, ten opzichte van het intellect; mahaan aatmaa, is de Grote
Ziel (hoger). Het is de aatmaa, de ziel, omdat het het meest innerlijke beginpunt is van
alle intelligentie van alle wezens, en het is mahaan, groot, want het is het meest
doordringende van alles. Het beginsel dat Hiran-yagarbha wordt genoemd, dat geboren is vóór alle wezens vanuit het ongemanifesteerde (Maayaa) en dat bestaat uit
zowel intelligentie als handeling, wordt de Grote Ziel genoemd. Het is parah-, hoger
dan het intellect.
1

Hij die een verblijfplaats (vaasa) verschaft aan allen binnen in Zichzelf, is vaasu. Deva betekent
lichtgevend, dat wil zeggen: uit zichzelf stralend. Hij is zowel vaasu als deva.
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mahatah- paramavyaktamavyaktaatpurus-ah- parah-;
purus-aanna paramb kimbcitsaa kaas-t-haa saa paraa gatih- (11).
I.iii.11. Het Ongemanifesteerde is hoger dan Mahat; Purus-a is hoger dan het
Ongemanifesteerde. Purus-a is het eindpunt, het hoogste doel.
Mahatah-, maar ten opzichte (zelfs) van Mahat (de Grote Ziel) is; param, hoger,
fijner, het innerlijke wezen, het meest doordringende; avyaktam, het ongemanifesteerde, datgene wat het zaad is van het gehele universum, de essentie van ongemanifesteerde naam en vorm, de staat van samengaan van alle vermogens die schuilen in oorzaken en gevolgen,1 en dat wordt aangeduid met termen als (avyakta,
ongemanifesteerd), (avyaakrta, niet ontwikkeld), (aakaasza, ruimte) en dergelijke, en
dat geheel en al is gegrondvest op het opperste Zelf, zoals de potentie van een banyan-boom schuilt in een minuscuul banyan-zaadje2. Maar avyaktaat, ten opzichte
van avyakta, het ongemanifesteerde,3 is (purus-ah-, Purus-a) parah-, hoger, fijner en
groter omdat het de oorzaak is van alle oorzaken en het meest innerlijke wezen van
alle wezens. Daarom ook heet hij puruswa (letterlijk: Persoon) want (een afgeleide
betekenis:) hij vult alles op. De tekst sluit de mogelijkheid uit dat er iets hogers is
dan Hij en zegt daarom: purus-aat na param kim cit, er is niets hogers dan Puruswa.
Aangezien er geen andere substantie is voorbij Purus-a die een massa zuiver bewustzijn is, is Puruswa kaas-t-haa, het toppunt, het summum van fijnheid, grootsheid en innerlijkheid, want het is het wezen Zelf. Hier eindigt alle verfijning enzovoorts, die
begint bij de zintuigen. Daarom is dit paraa gatih-, het hoogste doel van alle reizigers,
alle individuele zielen die transmigreren, want de Smrrti zegt: "Daarheen gaande van
waaruit zij niet meer terugkeren." (Bh.G. VIII.21, XV. 6).
Tegenwerping: Maar is het niet zo dat als er een gaan is, er ook een komen is? Hoe
kan men dan beweren: "Van waaruit hij niet meer wordt geboren" (Ka. I.iii.8)?
Antwoord: Dat is geen bezwaar. Aangezien Hij het inwonende Zelf van alle wezens
is, wordt er bij wijze van beeldspraak gezegd dat Hij gerealiseerd wordt, alsof men
Hem zou kunnen bereiken. En dat Hij het inwonende Zelf is, wordt aangetoond
door het feit dat Hij hoger is dan de zintuigen, de geest en het intellect. Hij die op
reis is, gaat zeker op weg naar iets dat hij nog niet heeft bereikt, dat niet aanwezig is
en dat niet het Zelf is; maar dit geldt niet voor iemand die niet op reis is. Daarom is
er de tekst uit de Veda: "Zij die voorbij willen gaan aan de levenswijze (van de
wereld), betreden geen wegen..." (Itihaasa Upaniswad 18). Zo wordt hierna ook aangetoond dat Hij het inwonende Zelf is van alle wezens.
1

Gedurende de tijd waarin het universum is opgelost.

2

"Zoals het zaad, waarin de potentie van de boom schuilt, slechts één enkel ding is, en geen twee,
zo is Brahman, dat de macht van Maayaa bezit, ook geen veelheid." (A.G.).
3

Dat heeft geen individueel bestaan als men het beziet vanuit het gezichtspunt van bestaan en
dergelijke. Het is de oorzaak van de gehele gemanifesteerde wereld. Aangezien het afhankelijk is
van het opperste Zelf, wordt deze laatste ook, in indirecte zin, de oorzaak genoemd. Maar in
werkelijkheid is het Zelf niet de oorzaak, want Het is niet onderhevig aan verandering.
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es-a sarves-u bhuutes-u guud-ho''tmaa na prakaaszate;
dr-szyate tvagryayaa buddhyaa suuks-mayaa suks-madarszibhih- (12).
I.iii.12. Hij (Purus-a) is verborgen aanwezig in ieder wezen. Daarom toont het
Zelf zich niet. Maar door de scherpzinnige mens met verfijnd intellect wordt
Het gezien.
Es-ah-, deze ene, deze Purus-a; sarves-u bhuutes-u, in alle schepselen van Brahmaa tot
een graspol; guud-hah-, is verborgen, alhoewel Hij activiteiten bezit als horen, zien, en
dergelijke, is Hij toch bedekt door avidyaa, dat wil zeggen: Maayaa.1 Aangezien Hij de
aatmaa, het Zelf is (van alle wezens); na prakaaszate, toont Hij zich als het Zelf van wie
dan ook.2 Ach, hoe onpeilbaar, onbegrijpelijk en veelvormig is deze Maayaa, die ervoor zorgt dat elk wezen, hoewel het in werkelijkheid identiek is met het hoogste
Wezen, en hoewel het dit te horen krijgt, niet beseft: "Ik ben het opperste Zelf,"
terwijl hij zelfs zonder dit te horen te krijgen, de niet-zelven voor Zichzelf aanziet,
namelijk het samenstel van lichaam en zintuigen, uitgaande van het idee: "Ik ben de
zoon van die-en-die", hoewel deze (laatstgenoemde objecten) waarneembaar zijn
(en dus niet zijn eigen wezen), net zo goed als bijvoorbeeld potten dat zijn! Werkelijk, door de Maayaa van het hoogste Wezen beweegt ieder mens steeds opnieuw
(door geboorte en dood heen). De Smrrti, Bh.G. VII vers 25, zegt hierover: "Ik ben
niet aan allen geopenbaard, want ik ben verborgen door mijn Yoga-Maayaa" (dat wil
zeggen: de illusie die voortkomt uit het samenkomen van de gun-a's).
Tegenwerping: Is het niet tegenstrijdig om te beweren: "De intelligente mens die
het Zelf realiseert, kent geen verdriet" (Ka. II. i.4) en ook: "Het toont zich niet."
Antwoord: Dit is niet tegenstrijdig. De uitspraak: "Het toont zich niet" is gericht tot
diegene wiens intellect nog niet gezuiverd is. Tu, maar; (Het) dr-szyate, wordt waargenomen door een gezuiverd (intellect), door een agryayaa, een éénpuntig (intellect),
dat (intellect) wat als een punt, agra is, is agryaa; daardoor, dat wil zeggen: door het
samengaan met concentratie; suuks-mayaa, door het subtiele (intellect), dat bezig is
met het vaststellen van subtiele dingen.3 Door wie? Suks-ma-darszibhih-, door de
zieners van subtiele dingen. Deze zieners zijn er bedreven in geraakt om in het
meest subtiele door te dringen met hun inzicht dat er een hiërarchie van subtiliteit
is. Dit inzicht hebben ze verkregen door het proces te volgen dat wordt beschreven
in de tekst: "De zintuiglijke objecten zijn hoger dan de zintuigen", enzovoorts (Ka.
I.iii.10). Door hen, dat wil zeggen: door de geleerden.
1

Het woord avidyaa (onwetendheid) alleen al geeft aan dat onwetendheid verwijderd kan worden
door vidyaa (kennis); en Maayaa (kosmische illusie) geeft aan dat het niet echt is.
2
3

Het Zelf kan als zodanig niet de inhoud zijn van enig conventioneel idee.

"Als de geest geconcentreerd wordt door de vervolmaking van meditatie en dus een hulp wordt,
dan ontstaat uit de mahaavaakya (de grote uitspraak: "Dat zijt gij") die met die geest verbonden
wordt, een overtuiging als "Ik ben Brahman". Op basis van dit intellectuele patroon wordt de
werkelijkheid van Brahman onthuld; en dit wordt gewoonlijk aangeduid als de door Zichzelf
onthulde rechtstreekse waarneming van Brahman." (A.G.).

KATHA UPANIŞAD

107

De manier om Hem te realiseren wordt nu aangegeven:
yacchedvaan4manasi praajñastadyacchejjñaana aatmani;
jñaanamaatmani mahati niyacchettadyacchecchaanta aatmani (13).
I.iii.13. De intelligente mens laat spraak opgaan in geest; geest in intellect; intellect in Mahat en Mahat in het Zelf, dat vrede is.
Praajñah-, de mens met onderscheidingsvermogen; yacchet, moet laten opgaan. Watvaak, dat wil zeggen: vaacam, het spraakorgaan (dat wil zeggen: alle organen); vaak
wordt hier beeldend gebruikt voor alle organen. Waar? Manasī, in de geest. Het
gebruik van het woord met de lange i is een onregelmatigheid in het Vedische taalgebruik. Tad, die geest; yacchet, moet hij laten opgaan jñaane aatmani, in het intellect
- stralend van nature - dat hun wezen is; omdat het intellect de organen doordringt,
te beginnen met de geest, is het hun wezen, hun meest innerlijke beginpunt. Jñaanam
niyacchet, het intellect moet hij laten opgaan in mahati aatmani, in de Grote Ziel, de
Eerstgeborene (Hiran-yagarbha). Het idee is om het intellect even helder en stralend
te laten zijn als de de Eerstgeborene. En die Grote Ziel moet hij weer laten verzinken in het szaante, vredige - omdat Het vanuit Zijn aard geen onderscheid kent en
onveranderlijk is; (in dat vredige) aatmani, Zelf, in het echte Zelf dat binnenin alles
is en de getuige is van alle veranderingen van het intellect.
Men doorziet de verbeelding van het water in een fata morgana, de slang die in feite
een stuk touw is, en van vuil in de hemel, door in te zien dat er slechts een fata
morgana, een touw of de hemel is. Evenzo kan men alle projecties van onwerkelijke
onwetendheid, die gekenmerkt worden door handeling, instrument en resultaat, en
dat bestaat uit het drietal 'naam, vorm en handeling', door de kennis van de ware
natuur van het eigen Zelf laten opgaan in de Puruswa, het Zelf. Zo wordt men gevestigd in het Zelf en vredig in de geest. Dan is zijn doel bereikt. Aangezien dat zo is,
wordt het volgende gezegd om dit te realiseren:
uttis-t-hata jaagrata praapya varaannibodhata;
ks-urasya dhaaraa niszitaa duratyayaa durgamb pathastatkavayo vadanti (14).
I.iii.14. Sta op, word wakker en leer door te luisteren naar de eerbiedwaardige
wijzen! Zij zeggen dat dit pad onbegaanbaar is als het scherp van de snede en
daarom moeilijk om op te lopen.
Gij schepselen, die slapen in onwetendheid, die geen begin heeft; uttis-t-hata, sta op,
keer U tot Zelfkennis; jaagrata, word wakker; beëindig deze slaap van onwetendheid
die naar zijn aard verschrikkelijk is en de oorzaak van alle ellende. Hoe [beeindig je
die slaap]? Door praapya, te benaderen; varaan, de eerbiedwaardigen, de uitstekende
leermeesters, die dat [Zelf] kennen. Nibodhata, leer van hen het allesdoordringende
Zelf, dat zij onderwijzen als: "Ik ben Dat." Uit moederlijke zorg waarschuwt de
Upaniswad voorts om dit niet te verwaarlozen, want wat men moet leren kennen, kan
worden bevat door een zeer verfijnd intellect. Waarmee kan deze verfijnde intelligentie worden vergeleken? Dat wordt nu gezegd: dhaaraa, het scherp; ks-urasya, van
een scheermes dat niszitaa, geslepen is, wordt duratyayaa, iets waar je slechts met zeer
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veel moeite overheen kunt lopen, onbegaanbaar, omdat men moeilijk met de voeten
over dat scheermees heen kan lopen, daarom vadanti, zeggen, kavayah-, de intelligente mensen; dat pathah- (= panthaanam), het pad, durgam, moeilijk begaanbaar is,
dat wil zeggen: moeilijk te bereiken. Omdat datgene wat men moet kennen zo subtiel is, wordt het pad van kennis dat ertoe leidt als onbegaanbaar beschreven.
Hoe subtiel is datgene wat men moet kennen wel niet? Daar gaat het nu over. Aarde
is grof, want het is ontwikkeld vanuit [de beginselen van] geluid, aanraking, kleur,
smaak en geur, en het kan worden waargenomen door alle zintuigen. Dit geldt ook
voor het lichaam. Nu wordt een hiërarchie van fijnheid, allesdoordringendheid,
zuiverheid, blijvendheid, enzovoorts, opgemerkt in water, enzovoorts, doordat de
eigenschappen van geur, enzovoorts, één voor één worden weggenomen, tot men
bij aakaasza (ruimte) uitkomt.1 Dus waarom is het nodig om te spreken over de onovertroffen subtiliteit, enzovoorts, van datgene waarin deze kenmerken en oorzaken
van de fysieke wereld, dus geur tot en met geluid, niet bestaan? Dat wordt in de
Upaniswad als volgt uitgelegd:
aszabdamasparszamaruupamavyayamb tathaa 'rasamb nityamagandhavacca yad;
anaadyanantamb mahatah- paramb dhruvamb nicaayya tanmr-tyumukhaat pramucyate
(15).
I.iii.15. Men ontstijgt aan de klauwen van de dood door Dat te kennen, dat zelf
klankloos, ontastbaar, vormloos is, wat niet verandert en geen smaak heeft,
eeuwig, reukloos, zonder begin, zonder einde, voorbij Mahat en altijd onbeweeglijk.
Yad, datgene wat beschreven wordt als; aszabdam, zonder geluid; asparszam, zonder
voelen; aruupam, kleurloos; avyayam, niet aan verval onderhevig; en ook; arasam,
smaakloos; nityam, eeuwig. Dat is Brahman, Dat niet aan verval onderhevig is. Wat
klank enzovoorts bezit, komt tot verval. Maar Brahman is klankloos en komt dus
niet tot verval. Het is dus eeuwig. Wat aan verval onderhevig is, is aan tijd gebonden. Maar Dit is niet aan verval onderhevig en is dus eeuwig. Dan is er nog een
reden dat Het eeuwig is: het is anaadi, zonder begin. Wat een oorzaak heeft, blijft
niet bestaan, want het is het gevolg van een oorzaak en keert tot die oorzaak terug,
zoals bijvoorbeeld iets tot aarde terugkeert. Maar Dit is de oorzaak van alles en niet
een gevolg en daarom is Het eeuwig: het heeft geen oorzaak waarnaar Het kan terugkeren. Evenzo is Het anantam, oneindig, Datgene wat geen einde heeft. Bijvoorbeeld de plataan is duidelijk niet blijvend nadat hij iets heeft voortgebracht in
de vorm van vruchten en dergelijke, maar zelfs in die zin is Brahman op geen enkele manier eindig, en ook om deze reden is Het eeuwig. Het is van nature param,
verschillend mahatah-, van het principe Mahat, dat ook wel buddhi, intelligentie
1

Aarde heeft vijf eigenschappen: geur, smaak, kleur, aanraking en geluid; water bestaat uit de
vier eigenschappen gerekend vanaf smaak; vuur uit de laatste drie; lucht uit de laatste twee; en
ruimte uit de laatstgenoemde eigenschap. Het is moeilijk om het woord aakaasza te vertalen. Vedaantasaara omschrijft het als het element dat ruimte verschaft en geluid als eigenschap heeft.

KATHA UPANIŞAD

109

wordt genoemd. Het is er verschillend van omdat Het de Getuige is, het eeuwige
Bewustzijn, en het is Brahman, het Zelf van alle wezens. Daarvan is al eerder gezegd: "Het is verborgen in alle wezens" (Ka. I.iii.12). Dhruvam, Het is Datgene wat
onveranderlijk aanwezig blijft; de eeuwigheid daarvan is niet relatief zoals die van
aarde en dergelijke. Nicaayya, wanneer men tad, Dat, realiseert; dat Zelf, Brahman,
zoals Het is beschreven; pramucyate, wordt men bevrijd uit, raakt men onthecht van
mr-tyumukhaat, de klauwen, de greep van de Dood, die bestaat uit onwetendheid,
verlangens en handeling.
Om de kennis waarover wordt gesproken te prijzen, zegt de Upaniswad het volgende:
naaciketamupaakhyaanamb mr-tyuproktamb sanaatanam;
uktvaa szrutvaa ca medhaavi brahmaloke mahīyate (16).
I.iii.16. Wie deze eeuwige leer doorgeeft en ernaar luistert zoals die van Naciketas ontvangen is en door de Dood geformuleerd, die intelligente mens wordt
opgenomen in de luisterrijke staat van Brahman zelf.
Uktvaa, vertellend aan Brahmanen; ca, en; szrutvaa, horend - van leraren; sanaatanam
upaakhyaanam, dit eeuwige verhaal - eeuwig omdat het Vedisch is; naaciketam, zoals
dat ontvangen werd door Naciketas; (en) mr-tyuproktam, verteld door de Dood;
medhaavi, de intelligente mens mahīyate, wordt verheerlijkt, hij wordt bewonderenswaardig; door identiek te worden met Brahman, brahmaloke in de wereld van
Brahman die identiek is aan Brahman zelf.
ya imamb paramamb guhyamb szraavayed brahmasambsadi;
prayatah- szraaddhakaale vaa tadaanantyaaya kalpate;
tadaanantyaaya kalpata iti (17).
I.iii.17. Wie na zich gezuiverd te hebben deze geheime leer laat horen in een
gezelschap van wijze mensen of bij het ritueel voor de overledenen, maakt dat
(die ceremonie) geschikt voor eeuwigdurend resultaat.
Yah-, wie; prayatah-, na zich gezuiverd te hebben; idam szraavayet, zorgt dat deze tekst
wordt gereciteerd - zowel letterlijk als met uitleg - , (welke) paramam guhyam, het
hoogste geheim (is); brahmasambsadi, in een gezelschap van Brahmanen; szraaddhakaale vaa, of tijdens de rituelen voor de gestorvenen; (dan) tad, dat begrafenisritueel
voor die mens; kalpate, wordt gunstig; aanantyaaya, een eeuwigdurend resultaat.
Tadaanantyaaya kalpate, wordt herhaald teneinde deel I te besluiten.
iti kaat-hakopanis-adi prathamaadhyaaye tr-tiyaa vallī.
Aldus het derde hoofdstuk van het eerste deel van de Kattha Upaniswad.
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DEEL II
HOOFDSTUK I
Er werd gezegd: "Hij is verborgen in alle schepselen en daarom vertoont Hij zich
niet als het Zelf (van allen), maar Hij wordt gezien door een geconcentreerd en
verfijnd intellect" (Ka. I.iii.12). Wat is het obstakel voor dit geconcentreerde intellect, waardoor dat intellect afwezig is en het Zelf niet gezien wordt? Deel II begint
met de oorzaak te laten zien van dat niet-zien.1 Want slechts wanneer de oorzaak
gekend wordt van dat wat het goede in de weg staat, kan er een poging worden
gedaan deze te verwijderen en anders niet:
paraañci khaani vyatr-n-at svayambhuustasmaatparaan4paszyati naantaraatman;
kaszciddhīrah- pratyagaatmaanamaiks-adaavr-ttacaks-uramr-tatvamicchan (1).
II.i.1. De in zichzelf bestaande Heer bracht de naar buiten gerichte zintuigen in
verwarring. Daarom ziet men de uiterlijke dingen en niet het innerlijke Zelf.
Af en toe wendt een mens die gebruik maakt van zijn onderscheidingsvermogen en die onsterfelijkheid verlangt, zijn ogen af en ziet dan het
Zelf dat binnenin aanwezig is.
Paraañci, naar buiten gaand; met het woord khaani (kha betekent opening, holte),
worden de zintuigen bedoeld zoals oor, enzovoorts, die door dat woord beeldend
worden aangeduid. Zij bewegen duidelijk naar buiten om hun objecten waar te nemen, zoals geluid. Hij vyatr-n-at, beschadigde, dat wil zeggen: doodde ze; omdat ze
van nature zo functioneren. Wie is Hij (die dit deed)? Svayambhuuh-, de opperste
Heer - die altijd bestaat (bhuu), en (svayam door Zichzelf) op Zichzelf, van niets anders afhankelijk. (Omdat Hij ze schade toebracht); tasmaat, daarom; paszyati, ziet
degene die waarneemt (het individu), merkt hij op; paraak, dat wat buiten is; geluiden enzovoorts, wat het niet-Zelf is en bestaat als object buiten het individu, dus: na
antaraatman, dat wil zeggen: na antaraatmaanam, maar (ziet) niet het Zelf dat binnenin is. Alhoewel dit de natuur van de mens is, is het net als bij het omkeren van de
stroom van een rivier; kah- cit dhīrah-, dat een (enkeling), die gebruik maakt van zijn
onderscheidingsvermogen (ziet), pratyagaatmaanam, het Zelf dat binnenin is. Dat wat
pratyak, binnenin is en tezelfdertijd aatmaa, het Zelf, is, de pratyagaatmaa. In het
spraakgebruik betekent het woord aatmaa gewoonlijk alleen de individuele ziel en
niets anders. Ook etymologisch gezien heeft het woord aatmaa die betekenis. In de
Smrrti wordt de afleiding van dit woord namelijk als volgt gegeven: "Het wordt de
aatmaa genoemd, omdat het (alle) objecten in de wereld doordringt, absorbeert en
ervan geniet en omdat de wereld zijn voortdurende bestaan Hieraan ontleent."
(Lin4ga Puraan-a (I.ixx.96). Dit inwonende Zelf - ieders eigen realiteit - aiks-at, zag,
1

Dit is vertaald uitgaande van de lezing: tadadarszana. Er kan ook taddarszana staan, hetgeen juist
de tegenovergestelde betekenis oplevert.
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dat wil zeggen: ziet, iemand, want in de Veda kent men geen regulier gebruik van
de tijden. De wijze waarop men ziet wordt als volgt verklaard: aavṛttacaks-uh-, met de
ogen bedekt - met het oog, dat wil zeggen: de categorie organen te beginnen met het
oor, afgewend van alle objecten van waarneming. Iemand die aldus gezuiverd is,
ziet het Zelf dat binnenin is. Want het is niet mogelijk dat één en dezelfde persoon
verwikkeld is in het denken aan de zintuiglijke objecten en tegelijkertijd het Zelf
ziet. Waarom ook weer moet de mens die gebruik maakt van zijn onderscheidingsvermogen zijn natuurlijke neiging met grote moeite stopzetten om vervolgens het
Zelf te realiseren? Dit is het antwoord: icchan, wensend, omdat hij voor zichzelf
wenst; amr-tatvam, onsterfelijkheid - ieders eigen onveranderlijke natuur.
paraacah- kaamaananuyanti baalaaste mr-tyoryanti vitatasya paaszam;
atha dhīraa amr-tatvamb viditvaa dhruvamadhruves-viha na praarthayante (2).
II.i.2. Degenen die hun intelligentie niet gebruiken, volgen uiterlijke wensen.
Zij raken verstrikt in de netten van de wijdverspreide dood. Daarom bidden
zij die gebruik maken van hun onderscheidingsvermogen en die weten wat
ware onsterfelijkheid is temidden van vergankelijke dingen, om niets hier op
aarde.
De natuurlijke neiging om de dingen die buiten ons zijn en die niet het Zelf zijn te
zien, is de oorzaak die ons verhindert om het Zelf te zien, en dit is onwetendheid,
daar het tegenovergesteld is aan dat (zien). Er is die dorst naar de geneugten van
juist die uiterlijke dingen, zichtbaar of niet, die door onwetendheid worden aangedragen. Degenen voor wie het zien van het Zelf door deze twee – onwetendheid en
dorst - belemmerd wordt, deze baalaah-, mensen met weinig intelligentie; anuyanti,
volgen; alleen paraacah- kaamaan, de uiterlijke, begerenswaardige dingen. Te, zij; om
die reden; yanti, raken verstrikt in; paaszam, de valstrikken - waarin men gevangen
raakt en die bestaan uit associatie of dissociatie met het lichaam, de zintuigen enzovoorts; vitatasya, van dat wat uitgestrekt is, overal uitgespreid; mr-tyoh- - van de
dood - het samenstel van onwetendheid, wens en handeling. Dit betekent dat zij
voortdurend onderworpen zijn aan geboorte, dood, ouderdom, ziekte en de verscheidene overige vormen van kwaad. Daar dit zo is, atha, daarom; dhīraah-, de mensen die gebruik maken van hun onderscheidingsvermogen; viditvaa, die hebben leren
kennen; amr-tatvam, onsterfelijkheid - die bestaat uit het voortdurend zijn in de ware
staat van het Zelf dat binnenin is; als dhruvam, dat wat zeker is; want de onsterfelijkheid van de goden en van anderen is onbestendig, terwijl de onsterfelijkheid die
bestaat uit het voortdurend zijn in de ware staat van het Zelf dat binnenin is, onwankelbaar is, zoals wordt bevestigd door: "Het neemt niet toe of af doordat men
werkt." (Brr. IV.iv.23). Omdat zij de standvastige en onwrikbare onsterfelijkheid,
die deze kwaliteit heeft, hebben leren kennen, en omdat zij het herkend hebben
adhruves-u, temidden van alle voorbijgaande dingen; na praarthayante, bidden de
kenners van Brahman niet om iets te verkrijgen; iha, in deze wereld, die vol is van
het kwade; omdat dit alles lijnrecht staat tegenover het zien van het Zelf dat binnen-
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in ons is. De gedachte is dat zij onvermijdelijk uitstijgen boven de wens tot nageslacht, rijkdom en de wereld (der geneugten).
Hoe wordt dit gekend, dat maakt dat verlichte mensen nergens anders meer om
bidden? Dat wordt in het volgende vers gezegd:
yena ruupamb rasamb gandhamb szabdaan sparszaambszca maithunaan;
etenaiva vijaanaati kimatra pariszis-yate; etadvai tat (3).
II.i.3. Wat blijft er over (onkenbaar voor dit Zelf) van hetzelfde Zelf waardoor
mensen kleur, smaak, geur, klank, aanraking en sexueel plezier ervaren? Dit is
Dat (het Zelf waar Naciketas naar vroeg).
Yena, datgene waardoor - door het Zelf dat van nature bewustzijn is; vijaanaati alle
mensen duidelijk kennen; ruupam, vorm; rasam, smaak; gandham, geur; szabdam,
geluid; sparszaan, aanrakingen; ca, en; maithunaan, aangename sexuele gevoelens.
Tegenwerping: Het idee: "Ik weet door het Zelf dat verschillend is van het lichaam,
enzovoorts" is toch niet voor iedereen vertrouwd? Iedereen ondervindt het eerder
als volgt: "Ik als samenstelling van lichaam, enzovoorts, weet."
Antwoord: Maar dat is niet zo. Daar het samenstel van lichaam, enzovoorts, qua
substantie niet te onderscheiden is van (kenbare objecten als) klank, enzovoorts, en
het dus ook op die manier gekend kan worden, kan het redelijkerwijs niet de kenner
zijn. Als het samenstel van lichaam, enzovoorts, hoewel bestaande uit kleuren, enzovoorts, kleuren zou kunnen waarnemen, dan zouden ook de uiterlijke kleuren,
enzovoorts, elkaar moeten kennen, en ook de eigen individuele kenmerken. Maar
dit is niet overeenkomstig de feiten. Op precies dezelfde wijze als datgene, waardoor ijzer (en al het andere) brandt, (logischerwijze) vuur is, zo ook nemen mensen
kleur en andere eigenschappen waar in de vorm van een lichaam, enzovoorts; etena
eva, uitsluitend hierdoor - door het Zelf dat van nature bewustzijn is en dat verschillend is van het lichaam, enzovoorts. Kim wat; pariszis-yate, blijft er over; atra, in
deze wereld; wat onkenbaar is voor het Zelf? Niets blijft over, maar alles kan met
zekerheid gekend worden door het Zelf. Het Zelf waarvoor niets ongekend kan
blijven, is alwetend. Etad vai tad, dit (Zelf) is waarlijk dat. Wat is dat? Dat waar
Naciketas naar vroeg en waarover de goden eveneens in twijfel verkeerden en wat
verschilt van deugd, enzovoorts, wat de hoogste staat is van Viswn-u en waarbuiten
niets bestaat. Dat wat aldus beschreven is, wordt hier bedoeld. Dit is het idee.
In de veronderstelling dat het Zelf, dat subtiel is, moeilijk te kennen is, verkondigt
de tekst hetzelfde idee steeds weer opnieuw.
svapnaantamb jaagaritaantamb cobhau yenaanupaszyati;
mahaantamb vibhumaatmaanamb matvaa dhīro na szocati (4).
II.i.4. Een wijs mens die het grote en allesdoordringende Zelf heeft gerealiseerd, waardoor de mens dingen ziet, zowel tijdens de slaap als wanneer hij
wakker is, koestert geen verdriet.
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Yena, Datgene - het Zelf - waardoor; een mens anupaszyati, waarneemt; svapnaantam, de inhoud van slaap, de objecten die in de slaap worden waargenomen; en
jaagaritaantam, de inhoud van de wakende staat, de objecten die in de wakende staat
worden waargenomen; ubhau, beide - zowel objecten uit de slapende als de wakende staat. Dit alles moet uitgelegd worden, zoals hierboven.1 Matvaa, realiserend; dat
mahaantam vibhum aatmaanam, het grote allesdoordringende Zelf; als men het rechtstreeks heeft leren kennen als identiek met zichzelf: "Ik ben het opperste Zelf",
dhīrah-, de wijze; na szocati, koestert geen verdriet.
ya imamb madhvadamb veda aatmaanamb jīvamantikaat;
īszaanamb bhuutabhavyasya na tato vijugupsate; etadvai tat (5).
II.i.5. Ieder die dit Zelf kent van nabij2 als de genieter van de vruchten van alle
handelingen, de onderhouder van het leven en als de heer van verleden en toekomst, hoeft zichzelf niet langer te beschermen. Dit is Dat.
Daar komt nog bij dat, yah-, ieder die; veda, kent; antikaat, van nabij; imam, dit; aatmaanam, Zelf; - jīvam, de onderhouder van alle levenskracht, enzovoorts; madhvadam, de genieter van de vruchten van handelingen - als īszaanam, de heerser; bhuutabhavyasya, van verleden en toekomst - van alle drie de tijden; tatah-, daarna - als
hij dat weet; na vijugupsate, wenst niet (zichzelf) te beschermen - omdat hij onbevreesdheid heeft bereikt. Men wenst het Zelf te behouden zolang men vol vrees is
en het Zelf als tijdelijk beschouwt. Maar wanneer men het eeuwige, niet-dualistische Zelf kent, wie wil er dan nog iets beschermen en voor wie? De woorden etad
vai tad, moeten op dezelfde manier worden verklaard als hierboven.
Nu wordt getoond dat het innerlijke Zelf, dat vereenzelvigd moet worden met God,
het Zelf is van alles:
yah- puurvamb tapaso jaatamadbhyah- puurvamajaayata;
guhaamb praviszya tis-t-hantamb yo bhuutebhirvyapaszyata; etadvai tat (6).
II.i.6. Hij kent deze eerdergenoemde Brahman als de Eerstgeborene
(Hiraṇyagarbha)3; - eerder dan de vijf elementen uit bewustzijn (Brahman)
geboren - wonende in de ruimte van het hart temidden van het lichaam en de
zintuigen, nadat hij daar is binnengetreden.
Yah-, ieder die vrijheid wenst; (vyapaszyata, ziet) puurvam jaatam, de Eerstgeborene Hiran-yagarbhayah-, die; puurvam, eerder; ajaayata, geboren werd. Eerder dan wat?
Dat wordt gezegd: adbhyah-, dan water. Het idee is dat Hij eerder was dan de vijf
elementen, inclusief water, en niet alleen eerder dan water; Tapasah-, (geboren) uit
1

De tegenwerping die men kan maken met betrekking tot het feit dat het Zelf de echte kenner is,
kan men weerleggen als in II.i.3.
2
3

Als niet verschillend van zichzelf.

Zoals een ornament, gemaakt van goud, altijd goud blijft, zo is Hiran-yagarbha niets anders dan
Brahman.
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Brahman, gekarakteriseerd door bewustzijn, enzovoorts. Ieder die deze Eerstgeborene (ziet), die de lichamen van de goden, enzovoorts, heeft geschapen, (en) praviszya guhaam, is binnengetreden in de ruimte van het hart, bij iedereen, en die
tişṭhantam, blijft bestaan; bhuutebhih-, verbonden met de elementen, temidden van lichaam en zintuigen, de waarnemer van geluid enzovoorts; yah vyapaszyata, dat wil
zeggen: paszyati, ieder die ziet; etad vai tad, juist datgene wat het onderwerp van
gesprek is.
yaa praan-ena sam-bhavatyaditirdevataamayī;
guhaamb praviszya tis-t-hantīmb yaa bhuutebhirvyajaayata; etadvai tat (7).
II.i.7. Hij [kent] deze Brahman, die deze Aditi [kent] die alle godheden omvat,
die geboren wordt als Hiran-yagarbha, die zich manifesteert verbonden met de
elementen en die verblijft in de ruimte van het hart als hij daar is binnengetreden.
Verder kent Hij; yaa aditih-, deze Aditi - zo genoemd omdat het dingen, zoals klank,
kan ervaren (adana); devataamayi, die degene is die alle godheden omvat, (en) sambhavati, geboren wordt; praan-ena, als Hiran-yagarbha - vanuit de hoogste Brahman.
De zin "Hij die deze Aditi kent, die verblijft in de ruimte van het hart, nadat hij daar
is binnengetreden" - moet begrepen worden als hiervoor. Deze Aditi moet onderscheiden worden als - yaa, degene die; vyajaayata, geboren werd, dat wil zeggen:
geschapen is; bhuutebhih-, verbonden met de elementen.
aran-yornihito jaatavedaa garbha iva subhr-to garbhin-ībhih-;
dive dive īd-yo jaagr-vadbhirhavis-madbhirmanus-yebhiragnih-; etadvai tat (8).
II.i.8. Het offervuur, verborgen in twee vuurstokken (evenals het Vuur verborgen in de harten van Yogi's), dat even goed beschermd is als het ongeboren
kind in de moederschoot, alsook het Vuur dat dagelijks met offers (en overweging) door wakkere mensen aanbeden wordt, ook dat Vuur is niets anders
dan deze Brahman.
Bovendien, dat jaatavedaah-, Vuur, dat als de god van het offer, nihitah-, zetelt;
araṇyoh-, in de bovenste en onderste vuurstokken - (door deze tegen elkaar te
wrijven wordt vuur geproduceerd) - als de eter van alle offerandes, (gezeteld) is in
de individuele mens (als Viraatt, in het hart); en daar subhr-tah-, goed beschermd
wordt door beschouwelijke mensen; garbhah- iva, evenals het ongeboren kind goed
beschermd wordt; garbhin-ībhih-, door zwangere vrouwen, die voedsel, drank, enzovoorts gebruiken die niet verwerpelijk zijn. Dit betekent dus: evenals in de wereld
het ongeboren kind goed beschermd wordt, zo wordt ook 'het' (dat wil zeggen: het
Vuur) beschermd door priesters en mediterenden. Voorts wil het zeggen dat dit
agnih-, Vuur; dat dive dive, dagelijks; īd-yah-, geprezen en aanbeden moet worden
door offeraars en mediterenden met offerandes en in het hart jāgr-vadbhih-, door de
niet-slapenden, dat wil zeggen: door de waakzame mensen; manus-yebhih-, manusyaih-, door de mensen; havis-madbhih-, die offergaven bezitten, zoals geklaarde boter,
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en die ook mediteren en contempleren; tad, dat Vuur; etad vai, is slechts dit - de
Brahman waarover gesproken wordt.
yataszcodeti suuryo 'stamb yatra ca gacchati;
tamb devaah- sarve arpitaastadu naatyeti kaszcana; etadvai tat (9).
II.i.9. Alle goden zijn vastgeklonken aan datgene waaruit de zon oprijst en
waarin hij weer ondergaat. Niets of niemand gaat dat te boven. Dit is Dat.
Bovendien, yatah- ca, - dat waaruit, de Praan-a (Hiran-yagarbha) waaruit; suuryah-, de
zon; udeti, oprijst; yatra, waarin, waarin Praan-a zelf; astam gacchati, ondergaat - dag
na dag; tam, aan dat - aan de Praan-a die het Zelf is, sarve devaah-, zijn alle goden Vuur enzovoorts in de goddelijke samenhang, en spraak enzovoorts in de persoonlijke samenhang; arpitaah-, vastgemaakt - als spaken aan de naaf van een wagenwiel
- gedurende de periode van het bestaan (van de schepping). Hij (die Praan-a) is ook
Brahman. Dit is die allesdoordringende Brahman. Tad u, Dat in waarheid na kah
cana, niemand, wie dan ook; atyeti, gaat te boven; men kan niet ophouden om
daarmee vereenzelvigd te zijn zodat men iets anders wordt dan Dat. Dit is Dat.
Het volgende vers is er om de twijfel tegen te gaan die men eventueel zou kunnen
hebben, dat het Ene, dat aanwezig is in alle wezens, van Brahmaa tot aan alles wat
niet beweegt, en dat niet-Brahman lijkt - als gevolg van al die specifieke, beperkende toevoegingen - een individuele ziel zou zijn die verschilt van de opperste Brahman en onderworpen is aan geboorte en dood:
yadeveha tadamutra yadamutra tadanviha;
mr-tyoh- sa mr-tyumaapnoti ya iha naaneva paszyati (10).
II.i.10. Werkelijk, wat hier is, is daar; wat daar is, is evenzo hier. Wie meent
dat hier verschil in is, gaat van dood tot dood.
Yad eva iha, werkelijk, dat wat hier is - dat wezen waarvan de onwetenden denken
dat het wereldse kenmerken bezit omdat het geassocieerd wordt met beperkende
toevoegingen, zoals het lichaam en de zintuigen (dat wil zeggen: alsof Het hier in
het individu bestaat); tad, dat, dat wezen dus, gevestigd in Zijn eigen realiteit, is
amutra, daar - (bestaand in Zijn causale staat als) Brahman die van nature een massa van bewustzijn is en vrij van alle wereldse toevoegingen. En yad amutra, dat wat
daar is (in de causale staat) gevestigd in Zichzelf; tad, juist dat ding; iha anu, (is)
evenzo hier; en lijkt verschillende vormen te hebben overeenkomstig de beperkende
toevoegingen zoals naam en vorm, lichaam en zintuigen; Het is niet iets anders.
Omdat die reden geldt: paszyati, ziet, neemt waar; yah-, iedereen die, misleid als hij
is door onwetendheid bestaand uit het zien van verschillen die horen bij beperkende
toevoegingen; iha, hier - in deze Brahman die geen veelvoud is; naanaa iva, als het
ware verschil; hij ervaart zulke verschillen als: "Ik ben verschillend van het opperste Zelf en de opperste Brahman is verschillend van mij," sah-, hij; aapnoti, krijgt; mrtyoh- mr-tyum, dood na dood; hij wordt onderworpen aan herhaalde geboorte en
dood. Daarom moet men niet zo kijken, maar men moet als volgt kijken: "Ik ben
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werkelijk Brahman, Dat geheel en al homogeen bewustzijn is en alles geheel en al
doordringt als de ruimte." Dit is de betekenis van de zin.
manasaivedamaaptavyamb neha naanaa 'sti kimbcana;
mr-tyoh- sa mr-tyumb gacchati ya iha naaneva paszyati (11).
II.i.11. Dit kan bereikt worden door middel van de geest. Er is geen enkele
verscheidenheid. Degene die kijkt alsof er verschil is, gaat van dood tot dood.
Voordat kennis van eenheid verkregen wordt, moet idam, dit - Brahman die eenvormig is; aaptavyam, bereikt worden, daar het identiek is aan het Zelf, omdat er
niets anders bestaat; manasaa, door middel van de geest, die gezuiverd is door de
leraar en de geschriften. En omdat onwetendheid, die verscheidenheid laat zien,
ophoudt als dit bereikt is; iha, hier - in de Brahman; naanaa, verscheidenheid; kim
cana, hoe gering ook; na asti, bestaat niet. Anderzijds, yah-, hij die - zijn blik van
onwetendheid, wat te vergelijken is met duisternis, niet opgeeft; (en) naanaa iva paszyati, kijkt alsof er verscheidenheid is; sah-, hij; mr-tyoh- mr-tyum gacchati, gaat (inderdaad) van dood tot dood, al is het verschil dat hij eroverheen legt nog zo klein.
Dit is de betekenis.
De Upanis-ad spreekt nogmaals over deze Brahman waarover het hier gaat:
an4gus-t-hamaatrah- purus-o madhya aatmani tis-t-hati;
īszaanamb bhuutabhavyasya na tato vijugupsate; etadvai tat (12).
II.i.12. Het Wezen (Purus-a), dat zo groot is als een duim, huist in het lichaam.
Hij die hem kent als degene die heerst over verleden en toekomst, wenst dankzij deze kennis niet het Zelf te beschermen. Dit is Dat.
An4gus-t-hamaatrah-, zo groot als een duim: de lotus van het hart heeft de grootte van
een duim; (en) omdat het wordt bepaald door het innerlijke orgaan dat zich bevindt
in de ruimte binnen de lotus van het hart, heeft (het Zelf) de grootte van een duim,
zoals de ruimte binnen een stuk bamboestengel dat de grootte heeft van een duim.
Purus-ah-, betekent Hij van wie alles vervuld is. Hij, die Hem kent, degene die
tişṭhati, verblijft; madhye aatmani, in het lichaam; als de iszaanamb bhuutabhavyasya,1
de heerser over verleden en heden. (De passage) na tatah-, enzovoorts, moet verklaard worden als hiervoor (Ka. II. i.5).
an4gus-t-hamaatrah- purus-o jyotirivaadhuumakah-;
īszaano bhuutabhavyasya sa evaadya sa u szvah-; etadvai tat (13).
II.i.13. De Purus-a, die zo groot is als een duim, is als licht zonder rook. Hij is
de heerser over verleden en toekomst. Hij bestaat vandaag en zal morgen bestaan. Dit is Dat.
Bovendien, an4gus-t-hamaatrah- purus-ah-, de Purus-a (het allesdoordringende wezen) ter
grootte van een duim, is jyotih- iva adhuumakah-, als een licht zonder rook. Adhuuma1

Men kan ook lezen: iszaano bhuutabhavyasya.
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kah- is eerder adhuumakam, omdat het hoort bij jyotih- (hetgeen onzijdig is). Hij die
als zodanig wordt waargenomen door de Yogi's in hun hart, is de īszaanah- bhuutabhavyasya, de Heer over verleden en toekomst. Sah-, Hij, de eeuwige en onveranderlijke; bestaat adya, nu, in alle wezens; u, en; sah-, Hij, zal bestaan; szvah-, zelfs morgen.
Het idee is dat er nu niemand bestaat, noch dat er ooit iemand geboren zal worden,
die Zijn gelijke is. Hoewel een van de tegenwerpingen, zoals: "Sommigen zeggen
dat Hij (na de dood) niet bestaat" (Ka. I.i.20), redelijkerwijze niet kan oprijzen,
wordt deze toch nog weerlegd door de Upanis-ad zelf in zijn eigen woorden en op
deze manier wordt ook de theorie van een bestaan-bij-momenten ontkracht.
De Upanis-ad weerlegt opnieuw de opvatting als zou er verschil bestaan als het gaat
over Brahman.
yathodakamb durge vr-s-t-amb parvates-u vidhaavati;
evamb dharmaan pr-thak paszyambstaanevaanuvidhaavati (14).
II.i.14. Zoals regen, die valt op onbereikbare hoogte, zich verspreidt over (lagere) heuvelachtige gebieden, zo ook zal iemand die de belichamingen van het
Zelf als verschillend ervaart, achter hen aanrennen.
Yathaa, zoals; udakam, water; vr-s-t-am, dat gegoten is; durge, op een ontoegankelijke
plaats, op een hoogte; vidhaavati, neerstroomt - en terwijl het zich verspreidt, verstrooid wordt; parvates-u, over de heuvels, over de heuvelachtige lagere gebieden;
evam, zo ook; paszyan, omdat men ziet; dharmaan, de zelven; pr-thak, als verschillend
- in iedereen; anuvidhaavati, rent men aan achter taan eva, hen alleen - die zielen die
overeenkomen met de verschillende lichamen. Dat betekent dat hij telkens weer
verschillende lichamen aanneemt.
Nu wordt uitgelegd hoe iemand de natuur van het Zelf verkrijgt bij Zelfrealisatie,
omdat hij niet langer verschillen ziet die het gevolg zijn van beperkende toevoegingen. Hij ziet een Zelf zonder dualiteit, als een homogene massa van zuiver bewustzijn, en hij is vervuld van kennis en verzonken in meditatie.
yathodakamb szuddhe szuddhamaasiktamb taadr-geva bhavati;
evamb munervijaanata aatmaa bhavati gautama (15).
II.i.15. O Gautama, zuiver water dat wordt uitgegoten in zuiver water blijft
inderdaad hetzelfde. Hetzelfde is het geval met het Zelf van de mens van kennis, die (het Zelf) overweegt.
Yathaa, zoals; szuddham udakam, zuiver water; aasiktam, dat uitgegoten wordt; szuddhe, in zuiver (water); taadr-k eva, slechts hetzelfde, van dezelfde kwaliteit en niet
iets anders; bhavati, wordt; evam, zo; bhavati, wordt; aatmaa, het Zelf ook; vijaanatah-,
van iemand die weet - die de eenheid realiseert; muneh-, van iemand die overweegt;
gautama, O Gautama. Geef daarom de visie van dualiteit op die slechte beoefenaars
van de logica erop nahouden en de dwalingen waarin de ongelovigen geloven.
Mensen van wie de trots tot rust is gebracht, dienen vurig te verlangen naar de rea-
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lisatie van de eenheid van het Zelf, ingeprent door de Veda's, die heilzamer zijn dan
duizend vaders en moeders. Dat is het idee.
iti kaat-hakopanis-adi dvitiyaadhyaaye prathamaa vallī.
Aldus het eerste hoofdstuk van het tweede deel van de Kattha Upaniswad.
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DEEL II
HOOFDSTUK II
Aangezien Brahman moeilijk gekend kan worden, wordt nu opnieuw begonnen om
op een andere manier de werkelijkheid, die Het is, vast te stellen:
puramekaadaszadvaaramajasyaavakracetasah-;
anus-t-haaya na szocati vimuktaszca vimucyate; etadvai tat (1).
II.ii.1. Er is een stad met elf poorten van de ongeboren [Eén], wiens bewustzijn
standvastig is. (Op Hem) mediterend, kent men geen verdriet en omdat men
bevrijd wordt, wordt men vrij. Dit is Dat.
Puram, een stad, dat wil zeggen: vergelijkbaar met een stad; het lichaam is de stad;
daarin vinden we een verzameling van zaken behorend bij een stad zoals poortwachters, hun bevelhebbers, enzovoorts. Een stad, tezamen met zijn toebehoren,
wordt gezien als bestemd voor een onafhankelijke eigenaar (namelijk een koning),
die daar geen onderdeel van vormt.1 Daar dit lichaam, bestaande uit een verzameling van diverse toebehoren, overeenkomst vertoont met een stad, bestaat het evenzo ten behoeve van een eigenaar die de positie inneemt van koning, maar die geen
deel uitmaakt van het lichaam. Deze stad dus, die een lichaam genoemd wordt, ekaadaszadvaaram, bezit elf deuren (poorten); zeven in het hoofd, drie inclusief de navel
in de lagere delen, en één op (de kruin van) het hoofd: dat is de reden dat het een
stad is met elf deuren. Van Wie? Ajasya, van de ongeboren Eén - van het Zelf dat
vrij is van modificaties zoals geboorte, enzovoorts, dat de plaats inneemt van de
koning en geen gelijkenis vertoont met de eigenschappen van de stad; avakracetasah-, van de Eén wiens kennis niet verdraaid is - wiens cetah-, bewustzijn; avakra,
recht is, constant en onveranderlijk zoals het licht van de zon - dat wil zeggen: van
Brahman, Dat vergelijkbaar is met de koning. Anus-t-haaya, mediterend, op Hem tot
wie deze stad behoort, op de opperste Heer die de eigenaar is van de stad; want Zijn
anus-t-haana, (letterlijk: voorstelling) bestaat uit contemplatie met het oog op volledige kennis.2 Hij die, na volledig bevrijd te zijn geworden van alle wensen, op Hem
mediteert als gelijkelijk wonend in alle wezens; na szocati, heeft geen verdriet. Hoe
kan er enig idee van vrees zijn, aangezien er geen reden voor verdriet is na het bereiken van de staat van vreesloosheid, als resultaat van de realisatie van Hem? Zelfs
hier (ofschoon nog in leven) wordt hij vimuktah-, vrij - vrij van de banden van wensen en plichten, geschapen door onwetendheid; vimuktah- ca, en bevrijd (ofschoon
nog in leven); vimucyate, wordt hij bevrijd, dat wil zeggen: hij zal geen nieuw lichaam meer aannemen.
1

Hij groeit niet of wordt niet kleiner, zelfs al kan de stad dat wel doen, en Zijn bestaan kan gekend worden onafhankelijk van de stad.
2

Dus onbelemmerd, direct zicht. Baalagopaalendra legt samyagvijñaana-puurvakam, uit als (meditatie) met als doel volledige realisatie.
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Maar Hij (het Zelf) zetelt niet slechts in één enkel lichaam. Wat dan? Verblijft Hij
in alle steden? Hoe?
hambsah- szucis-advasurantariks-asaddhotaa vedis-adatithirduron-asat;
nr-s-advarasadr-tasadvyomasadabjaa gojaa r-tajaa adrijaa r-tamb br-hat (2).
II.ii.2. Als de bewegende (zon) verblijft Hij in de hemel, (als lucht) doordringt
Hij alles en verblijft in de tussenliggende ruimte; als vuur zetelt Hij op de aarde; als Soma verblijft Hij in een pot; Hij woont onder de mensen; Hij woont
onder de goden; Hij verblijft in de ruimte; Hij wordt geboren in water; komt
tot leven uit de aarde; Hij wordt geboren in het offer; Hij komt tevoorschijn
uit de bergen; Hij is onveranderlijk en Hij is groot.
[Als] hambsah-, een bewegende - afgeleid van de wortel han, in de betekenis van
gaan; is Hij szucis-at, - afgeleid van szuci, puur en sad, verblijven - zoals de zon: een
verblijver in de hemel die zuiver is. Als vasuh-, - afgeleid van de causale vorm van
de wortel vas, dat wil zeggen: een verblijfplaats schenken - is Hij er als de
allesdoordringende lucht; Hij is antariks-asad, een verblijver in de tussenliggende
ruimte. Als hotaa, (in de betekenis van) vuur - omdat het zo gebruikt wordt in de Vedische tekst waar staat: "Vuur is inderdaad hotaa" (Cityupanis-ad III.l, VII.1), (is Hij)
vedis-at, - afgeleid van de wortel sad, - een verblijver in de vedi, dat wil zeggen: de
aarde - wat verklaard wordt in de mantra die begint met: "Deze vedi (het offeraltaar)
is de hoogste staat van de aarde" (R- II.iii.20). Atithih- (san), als het Somasap (is
Hij), duron-asat, degene die verblijft in een pot (duron-a); of als een Brahmaanse
gast verblijft Hij in huizen (duron-a). (Hij) nr-s-at, verblijft onder de mensen; varasat,
Hij verblijft onder de aanbedenen - de goden; r-tasat, Hij verblijft in r-ta, dat wil
zeggen: de waarheid of het offer; vyomasat, Hij verblijft in aakaasza (ruimte); abjaah-, samengesteld uit ap (water) en jaa (geboren worden) - Hij wordt geboren in water,
als schelpdier, parelmoer, of als makara (een zeedier) enzovoorts; gojaah-, Hij wordt
geboren in de aarde (go), als rijst of gerst enzovoorts; ṛtajaah-, Hij wordt geboren in
het offer (r-ta), als alles wat daarbij hoort; adrijaah-, geboren uit de bergen (adri) als
rivieren enzovoorts; hoewel Hij het Zelf is van alles, is Hij waarlijk r-tam, van
nature onveranderlijk, (en) br-hat, groot - omdat Hij de oorzaak is van alles. Ook al
is het zo dat er in dit vers gesproken wordt over de zon (en niet over het Zelf), dan
is dit nog niet in tegenspraak met de uitleg in de braahman-a,1 omdat de zon wordt
beschouwd als zijnde in werkelijkheid het Zelf. Dit vers wil dus zeggen dat de
wereld slechts één Zelf heeft dat alles doordringt, en dat er geen veelvoud van
zelven is.
Nu wordt er een (logische) basis gegeven van waaruit de natuur van het Zelf begrepen kan worden.
1

In het braahman-a gedeelte van de Veda wordt dit vers als volgt verklaard: "De zon is hambsahszucis-at (de zon die in de hemel verblijft)." Maar er is een mantra die zegt: "De zon is het Zelf van
alles wat beweegt en niet beweegt" (Bŗ-. I.cxv.l; Ai. II.iii. 3), waardoor we weten dat de zon het
symbool is voor het allesdoordringende Bewustzijn. (A.G.).
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uurdhvamb praan-amunnayatyapaanamb pratyagasyati;
madhye vaamanamaasīnamb viszve devaa upaasate (3).
II.ii.3. Alle goden eren deze aanbedene, gezeten in het midden, die praan-a opwaarts leidt en apaana naar binnen.
Het woord yah-, hij die, moet worden toegevoegd. Hij die unnayati, hogerop leidt;
uurdhvam, omhoog - vanuit het hart; praan-am, de lucht die als uitademing functioneert; en ook pratyak asyati, naar binnen, naar beneden duwt; apaanam, de lucht die
als inademing functioneert; die vaamanam, aanbeden Ene; madhye aasīnam, gezeten
in het midden - dat wil zeggen gezeten in de ruimte binnen de lotus van het hart,
daar schijnend in het intellect als geopenbaarde kennis; wordt door viszve, alle; devaah-, goden - de organen zoals het oog enzovoorts; upaasate, geëerd - door Hem geschenken te brengen in de vorm van het waarnemen van kleur, enzovoorts, op dezelfde manier als onderdanen een koning eren. De gedachte is dat zij nooit ophouden met handelingen bestemd voor Hem. De strekking van deze zin is dat Hij voor
wie, en onder wiens leiding, alle activiteiten van de organen en van de levenskracht
bestaan, iets anders blijkt te zijn dan zij.
asya visrambsamaanasya szarīrasthasya dehinah-;
dehaadvimucyamaanasya kimatra pariszis-yate; etadvai tat (4).
II.ii.4. Als deze bewoner van het lichaam losraakt, als Hij bevrijd wordt van
dit lichaam, wat blijft er dan nog in dit lichaam over? Dit is Dat.
Asya dehinah- szarīrasthasya, van dit belichaamde Ene (het Zelf) dat in het lichaam
is; visrambsamaanasya, als het losgemaakt, onthecht wordt; de betekenis van het
woord visrambsana (losmaken) wordt gegeven: dehaat vimucyamaanasya, als het bevrijd raakt van het lichaam; kim atra pariszis-yate, wat blijft er hier dan nog over - in
deze verzameling van levenskracht enzovoorts?1 Niets blijft hier in dit lichaam
over. Het is het bewijs dat het Zelf verschillend is (van het lichaam enzovoorts). Als
het Zelf vertrekt wordt dit hele samenstel van lichaam en zintuigen ogenblikkelijk
krachteloos, het functioneert niet meer en wordt vernietigd, net zoals gebeurt met de
burgers als de heerser van de stad zich terugtrekt.
Men zou kunnen denken dat dit lichaam vernietigd wordt door het vertrek van de
praan-a, apaana enzovoorts, maar niet als gevolg van het weggaan van het Zelf dat
zich daarvan onderscheidt; een mens leeft immers alleen door middel van praan-a en
de rest. Maar dat is niet zo:
na praan-ena naapaanena martyo jīvati kaszcana;
itaren-a tu jīvanti yasminnetaavupaaszritau (5).
II.ii.5. Geen sterveling leeft door Praan-a of Apaana, maar allen leven door iets
anders waar deze twee van afhankelijk zijn.
1

Dit is volgens de versie praan-aadikalaape. Als de versie praan-aadikalaapah- wordt aangehouden, is de
betekenis: "niets van de verzameling van praan-a enzovoorts blijft over."
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Na praan-ena na apaanena, noch door middel van de functie van uitademing, noch
door die van inademing - noch door het oog en de rest; jīvati, leeft; kah- cana
martyah-, enig menselijk wezen - niemand leeft daardoor. Aangezien deze bedoeld
zijn voor iemand anders en gezamelijk werken, kunnen ze niet de bron van leven
zijn. Het bestaan van samengestelde dingen, zoals huizen enzovoorts komt in deze
wereld niet voor, tenzij dit bestaan tevoorschijn wordt gebracht ten eigen bate door
iemand die geen deel uitmaakt van het samenstelsel. Dit moet ook zo zijn in het
geval van praan-a enzovoorts, omdat deze ook een samenstelsel vormen. Daarom
jīvanti, leven ze allemaal, onderhouden ze leven, nadat ze samengevoegd zijn door
iemand anders die niet gelijk is aan de praan-a enzovoorts die samen de groep
vormen. Yasmin, dat waarvan - dat Zelf, werkelijk en hoger dan en verschillend van
het samenstelsel, waarvan; etau, deze twee - praan-a en apaana samen met het oog,
enzovoorts; upaaszritau, afhankelijk zijn.1 Ten behoeve van dat niet-samengestelde
Zelf bestaan zij als een samenstelsel waarbij elk onderdeel zijn eigen functie
vervult, dus staat het vast dat het Zelf er verschillend van is. Dat is de strekking.
hanta ta idamb pravaks-yaami guhyamb brahma sanaatanam;
yathaa ca maran-amb praapya aatmaa bhavati gautama (6).
II.ii.6. O Gautama, ik zal je vertellen over deze geheime, eeuwige Brahman; en
ook hoe het het Zelf vergaat na de dood.
Hanta, nu weer; te, aan jou; pravaks-yaami, zal ik vertellen; idam, deze; guhyam,
geheime; sanaatanam brahma, eeuwigdurende Brahman, door de kennis waarvan
alle wereldse bestaan ophoudt, en door onwetendheid waarvan; maran-am praapya,
bij het bereiken van de dood; yathaa, hoe het; aatmaa, het individuele zelf; bhavati,
vergaat, hoe het in een ander lichaam overgaat; luister hiernaar O Gautama.
yonimanye prapadyante szarīratvaaya dehinah-;
sthaan-umanye 'nusambyanti yathaakarma yathaaszrutam (7).
II.ii.7. Sommige wezens gaan de moederschoot binnen voor het verwerven van
een lichaam en anderen volgen het onbeweeglijke, in overeenstemming met
ieders werk en overeenkomstig ieders kennis.
Anye dehinah-, sommige zielen, sommige onwetende dwazen; szarīratvaaya, om lichamen aan te nemen; yonim prapadyante, gaan de moederschoot binnen; anye,
anderen, de allerlaagste wezens; na de dood anusambyanti, volgen; sthaan-um, de staat
van onbeweeglijke dingen, zoals bomen enzovoorts; yathaakarma, in overeenstemming met wat ieders werk is - dat wil zeggen: onder invloed van (de vruchten
van) werken in dit leven verricht; en ook yathaaszrutam, overeenkomstig de aard van
de kennis die verworven is. Het idee is dat zij dienovereenkomstige lichamen ver-

1

Of yasmin (sati) door wiens bestaan - het bestaan van dat Zelf, het hoogste, en onderscheiden
van het samenstelsel, het bestaan dat als vanzelfsprekend wordt aangenomen, waardoor etau
upaaszritau, deze twee ondersteund worden.
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werven, want een andere Vedische tekst zegt: "Schepselen worden geboren in overeenstemming met hun kennis."
De Upanis-ad spreekt over de geheime Brahman waarvan beloofd werd: "Nu zal ik
tot U spreken ....."
ya es-a suptes-u jaagarti kaamamb kaamamb purus-o nirmimaan-ah-;
tadeva szukramb tadbrahma tadevaamr-tamucyate;
tasmillokaah- szritaah- sarve tadu naatyeti kaszcana; etadvai tat (8).
II.ii.8. Purus-a, die wakker blijft en voortgaat met het scheppen van begeerlijke
dingen, zelfs als de zintuigen in slaap vallen, is zuiver; Hij is Brahman en Hij
wordt de Onsterfelijke genoemd. Alle werelden zijn op Hem gevestigd; geen
kan Hem overtreffen. Dit is Dat.
Yah- es-ah-, Hij die; jaagarti, wakker blijft en niet slaapt; suptes-u, wanneer praan-a enzovoorts slapen. Hoe? Nirmimaan-ah-, al scheppend - door onwetendheid; kaamamb
kaamamb, elk van deze begeerlijke dingen - zulke begeerlijke dingen als vrouwen
enzovoorts. Purus-ahb, de Purus-a (allesdoordringende Brahman) - die wakker blijft,
door deze te verwezenlijken; tad eva, die (Purus-a) is werkelijk; szukram, wit, zuiver;
tad brahma, dat is Brahman - er is geen andere geheime Brahman; tad eva, dat
wordt werkelijk; amr-tam ucyate, de onverwoestbare genoemd - in alle geschriften.
Bovendien worden sarve lokaah-, alle werelden - zoals de aarde enzovoorts; szritaah-,
ondersteund; tasmin, door Hem, door Brahman - want Hij is de oorsprong van alle
werelden. De tekst die begint met tad u naatyeti kaszcana, moet uitgelegd worden als
hiervoor (Ka. II.i.9).
De kennis van de eenheid van het Zelf, al wordt het door bewijzen bekrachtigd en
meer dan eens verhaald, kan zich niet vestigen in het hart van die Braahman-a's met
onoprecht intellect wier geest zich steeds laat beïnvloeden door het intellect van een
groot aantal beoefenaars van de logica. Daarom zegt de Upaniswad, die de kennis
gaarne met nadruk wil overbrengen, steeds weer het volgende:
agniryathaiko bhuvanamb pravis-t-o ruupamb ruupamb pratiruupo babhuuva;
ekastathaa sarvabhuutaantaraatmaa ruupamb ruupamb pratiruupo bahiszca (9).
II.ii.9. Zoals vuur, hoewel het één is, afzonderlijke vormen aanneemt ten aanzien van verschillende verschijningsvormen zodra het de wereld binnentreedt,
evenzo neemt het Zelf, hoewel het één is, binnenin alle wezens een vorm aan
die betrekking heeft op iedere gedaante; en (toch) is Het erbuiten.
Yathaa, zoals; agnih-, vuur; hoewel van nature stralend en slechts ekah-, één;
pravişţah-, na te zijn binnengegaan in; bhuvanam - afgeleid van de wortel bhuu, zijn,
in de zin van een plaats waar schepselen tot bestaan komen, het woord betekent deze wereld; ruupam ruupam prati, in overeenstemming met iedere vorm, dat wil
zeggen ten opzichte van het verschil in brandbare substantie, zoals hout enzovoorts;
babhuuva, werd; pratiruupah-, veelvormig, omdat het de betreffende vormen aanneemt
van deze verschillende brandstoffen; tathaa, evenzo (is); sarvabhuutaantaraatmaa, het
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Zelf dat binnenin alle wezens is - dankzij Zijn fijnheid, zoals vuur in brandstoffen
enzovoorts; hoewel slechts ekah-, één; pratiruupah-, gevormd overeenkomstig de
individuele vormen - ten opzichte van alle lichamen, omdat Hij daarin is
binnengegaan; bahih- ca, en (toch) is Hij erbuiten - in Zijn eigen ongewijzigde
vorm, evenals ruimte.
Er is nog een dergelijke vergelijking:
vaayuryathaiko bhuvanamb pravis-t-o ruupamb ruupamb pratiruupo babhuuva;
ekastathaa sarvabhuutaantaraatmaa ruupamb ruupamb pratiruupo bahiszca (10).
II.ii.10. Zoals lucht, ofschoon één, bij het binnentreden in deze wereld afzonderlijke vormen aanneemt ten aanzien van verschillende verschijningsvormen,
zo neemt het Zelf in alle wezens, ofschoon één, een vorm aan ten aanzien van
iedere verschijningsvorm. En toch staat Het erbuiten.
Yathaa, zoals; vaayuh-, lucht - in de vorm van levenskracht, die is binnengegaan in alle
lichamen; ruupam ruupam pratiruupah- babhuuva enzovoorts, kan uitgelegd worden als
hiervoor.
Aangezien de gedachte zou kunnen opkomen dat, als het ene wezen het Zelf is van
alles, de smart van de wereld zal toebehoren aan de opperste Brahman Zelf, wordt
het volgende gezegd:
suuryo yathaa sarvalokasya caks-urna lipyate caaks-us-airbaahyados-aih-;
ekastathaa sarvabhuutaantaraatmaa na lipyate lokaduh-khena baahyah- (11).
II.ii.11. Zoals de zon, die het oog is van de hele wereld, niet besmet wordt door
de gebreken van het oog of van de uiterlijke objecten, zo wordt het Zelf dat in
alle wezens slechts één is, niet besmet door al het lijden van de wereld, omdat
Het erbuiten staat.
Yathaa, zoals; suuryah-, de zon, hoewel hij door het geven van licht aan de ogen en
door het verlichten van zulke onzuivere dingen als urine, vuilnis, enzovoorts, sarvalokasya caks-uh-, het oog wordt van iedereen - die deze dingen ziet; toch wordt hij na
lipyate, niet besmet caaks-us-aih- baahyados-aih-, door de smetten op het oog of op uiterlijke objecten - door gebreken van het oog, fysieke vergissingen die zonde voortbrengen en veroorzaakt worden door het zien van onzuiverheid enzovoorts, en door
uiterlijke fouten bestaande uit het contact met onzuiverheid enzovoorts; tatha,a
evenzo; ofschoon ekah-, één; (wordt Hij die) sarvabhuutaantaraatmaa, het Zelf in alles
is; na lipyate lokaduh-khena, niet besmet door de zorgen van de wereld; (daar Hij)
baahyah-, dat overstijgt. Het is door onwetendheid, die over het Zelf is heengelegd,
dat men lijdt onder de ellende, die voortkomt uit wensen en werk. Deze onwetendheid verblijft echter niet echt in iemands Zelf, net zoals de slang, het zilver, het
water en het stof die gelegd zijn over (respectievelijk) een touw, parelmoer, een
woestijn en de lucht, niet werkelijk bestaan als vervormingen van het touw enzovoorts. Zij verschijnen als tekortkomingen in deze dingen (het touw enzovoorts),
omdat er verkeerde denkbeelden over de substanties (het touw, enzovoorts) zijn
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heengelegd die hun uitgangspunt vormen.1 Zij (de substanties) worden door deze
fouten niet besmet, omdat zij buiten de denkbeelden liggen die er ten onrechte
overheen zijn gelegd. De mensen leggen evenzo over het Zelf het verkeerde denkbeeld heen van een handeling, een handelende persoon en een resultaat, zoals een
slang (over een touw wordt 'heengelegd') en daardoor ondervinden zij de gevolgen
van dit 'eroverheen leggen', zoals bijvoorbeeld het verdriet van dood en geboorte,
enzovoorts. Dus hoewel het Zelf het Zelf is van alles, wordt Het niet besmet door de
zorgen van de wereld die voortkomen uit de verkeerde voorstellingen. Waarom?
(Omdat het) daarbuiten (staat). Net als bij de slang, enzovoorts, staat het Zelf buiten
de voorstellingen die voortkomen uit onjuiste denkbeelden.
eko vaszī sarvabhuutaantaraatmaa ekamb ruupamb bahudhaa yah- karoti;
tamaatmasthamb ye 'nupaszyanti dhīraastes-aamb sukhamb szaaszvatamb netares-aam (12).
II.ii.12. Eeuwige vrede is alleen voor hen die onderscheid maken en die in hun
harten Hem realiseren, die - één zijnde, de bestuurder en het innerlijk Zelf van
allen - een enkele vorm veelsoortig maakt.
Bovendien is Hij in werkelijkheid de opperste Heer, allesdoordringend, onafhankelijk en ekah-, één; er is niets dat Hem gelijk is of Hem te boven gaat; (Hij is) vaszi, de
bestuurder, want het hele universum staat onder Zijn beheer. Waarom? Omdat (Hij)
sarvabhuutaantaraatmaa, het Zelf (is) in alle wezens. Omdat yah-, Hij die, met Zijn ondoorgrondelijke macht; ekam ruupam, (Zijn) ene Vorm - Zijn eigen Zelf dat homogeen is en bestaat uit zuiver bewustzijn; bahudhaa, verscheiden - door de verschillen
in de onzuivere condities van naam en vorm - karoti, maakt; en tam aatmastham,
Hem als verblijvend in de ruimte van het hart in het lichaam, dat wil zeggen: zich
manifesterend als kennis in het intellect, zoals een gezicht in een spiegel werkelijkheid lijkt, aangezien het voor het lichaam onmogelijk is de verblijfplaats te zijn van
het Zelf dat vormloos is evenals de ruimte; anupaszyanti, realiseren; ye dhīraah-, die
mensen die onderscheid maken - zij die uiterlijke activiteiten hebben gestaakt; - als
resultaat van het volgen van de instructie van de leraar - rechtstreeks die God die
het Zelf is. Tes-aam, voor hen, die zich vereenzelvigd hebben met de opperste Heer is
er szaaszvatam sukham, eeuwig geluk - bestaande uit de gelukzaligheid van het Zelf;
na itares-aam, niet voor anderen, niet voor die mensen die geen onderscheid maken,
van wie het intellect gehecht is aan uiterlijke dingen, want hoewel het geluk hun
eigen Zelf is, (verkrijgen zij het niet) wegens de belemmering van onwetendheid.
nityo 'nityaanaamb cetanaszcetanaanaameko bahuunaamb yo vidadhaati kaamaan;
tamaatmasthamb ye 'nupaszyanti dhīraastes-aamb szaantih- szaaszvati netares-aam (13).
II.ii.13. Eeuwige vrede is alleen voor diegenen die onderscheid maken en die in
hun hart Hem realiseren, die, als het eeuwige temidden van het kortstondige,

1

Of - "wegens het bedekken ervan met deze verkeerde denkbeelden, dat plaatsvindt bij personen
die ermee in contact komen."
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het bewustzijn van de bewusten, als enige de gewenste objecten uitdeelt aan
velen.
Voorts is Hij nityah-, onverwoestbaar; anityaanaam, temidden van het verwoestbare;
cetanah-, bewustzijn; cetanaanaam, temidden van bewusten - onder degenen die bewustzijn manifesteren, zoals de levende wezens, te beginnen met Brahmaa. Evenals
het te danken is aan vuur, dat water of iets anders dat geen vuur is, de macht krijgt
om te branden, evenzo is de macht om bewustzijn te manifesteren, die men in anderen waarneemt, te danken aan het bewustzijn van het Zelf. Bovendien (is) Hij de almachtige Heer van alles - yah-, die; ekah-, alleen; vidadhaati, op verschillende manieren ordent, dat wil zeggen: zonder enige inspanning uitdeelt; kaamaan, de wensobjecten, de vruchten van werk, overeenkomstig verdiensten en ook vanuit Zijn eigen
genade; aan bahuunaam, velen, diegenen die wensen koesteren en van de wereld zijn.
Voor diegenen die onderscheid maken en Hem in hun hart realiseren, voor hen is
szaaszvati, eeuwig; szaantih-, het ophouden weggelegd. Hun valt de vrede toe die hun
eigen Zelf is en na itares-aam, niet aan anderen die tot een ander slag behoren.
tadetaditi manyante 'nirdeszyamb paramamb sukham;
kathamb nu tadvijaanīyaamb kimu bhaati vibhaati vaa (14).
II.ii.14. Hoe kan ik die opperste, onuitsprekelijke gelukzaligheid kennen, die
zij onmiddellijk verwezenlijken als "Dit"? Straalt Het uit zichzelf - straalt Het
duidelijk zichtbaar, of niet?
(Yad) tad, dat - die kennis van het Zelf die sukham, gelukzaligheid is; anirdeszyam, onbeschrijfelijk; en paramam, alles te boven gaand; (yad tad), dat wat de
Brahmanen, die vrij zijn van begeerten, hoewel het boven en buiten het gebied van
spraak en geest van gewone mensen ligt, toch manyante, beschouwen; etad iti, als
"Dit", dus als iets dat direct gekend wordt; katham nu, hoe toch; vijaanīyaam, zal ik
kennen; tad, dat - geluk; hoe kan ik Het een voorwerp van mijn bewustzijn maken
als "Dit", zoals de sannyaasins dat kunnen die vrij zijn van begeerten? Kim u tad
bhaati, straalt Het? - Dat wat zelfstralend is, vibhaati, manifesteert Het zich, wordt
Het gezien, als een te onderscheiden object van ons intellect? Vaa, of, is dat niet het
geval? (Of1 - wordt het duidelijk waargenomen als een object van ons intellect omdat Het straalt, of is dit niet zo?)
Het antwoord (op deze vraag) is dat Het zowel zelfstralend is als zich ook manifesteert als iets aparts (of op vele manieren). Hoe?
na tatra suuryo bhaati na candrataarakamb nemaa vidyuto bhaanti kuto 'yamagnih-;
tameva bhaantamanubhaati sarvamb tasya bhaasaa sarvamidamb vibhaati (15).
II.ii.15. Daar straalt de zon niet, noch de maan en de sterren; ook de bliksemflitsen stralen niet. Hoe zou vuur kunnen stralen? Omdat Hij straalt, straalt dit
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alles; door Zijn straling worden al deze verschijnselen op verschillende wijze
verlicht.
Tatra, daar - in Brahman hetgeen het eigen Zelf is, suuryah-, de zon; na bhaati, straalt
niet, dat wil zeggen: hij verlicht Brahman niet, hoewel het alles verlicht. Evenzo
stralen na candrataarakam, na imaah- vidyutah- bhaanti, noch de maan noch de sterren
noch deze bliksemflitsen uit zichzelf; kutah- ayam agnih-, hoe kan dit vuur - dat door
ons gezien wordt - (stralen)? Om kort te gaan, alles wat straalt, daarbij dit alles
inbegrepen zon, maan, enzovoorts; anubhaati, straalt, omdat tam eva bhaantam, Hij,
de opperste Heer, schijnt. Net als (heet) water, een brandend stuk hout, enzovoorts,
door hun contact met vuur, branden al naar gelang het vuur brandt, maar niet onafhankelijk daarvan, precies zo komt het dat tasya bhaasaa, door Zijn uitstraling; sarvam idam, dit alles, de zon enzovoorts; vibhaati, op verschillende manieren straalt.
Omdat dat zo is, is het die Brahman Zelf die stralend is en straalt op verschillende
manieren. Door de verschillende soorten straling die tot stand gebracht worden in
de gevolgen, wordt geweten dat het kenmerk van lichtgevendheid eigen is aan die
Brahman. Als namelijk lichtgevendheid niet van nature aanwezig is, kan zij niet aan
iets anders worden overgedragen; een pot bijvoorbeeld kan niet iets anders verlichten, terwijl lichtgevende dingen, zoals de zon, dat wel kunnen.
iti kaat-hakopanis-adi dvitīyaadhyaaye dvitīyaamb vallī.
Aldus het tweede hoofdstuk van het tweede deel van de Kattha Upaniswad.
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DEEL II
HOOFDSTUK III
Zoals in de wereld de wortel van een (katoen)struik opgespoord kan worden door
haar katoen te onderzoeken1, evenzo begint dit hoofdstuk met het vaststellen van de
ware aard van Brahman door de boom van het universum te onderzoeken waarvan
Brahman de wortel is:
uurdhvamuulo 'vaakszaakha es-o 'szvatthah- sanaatanah-;
tadeva szukramb tadbrahma tadevaamr-tamucyate;
tasmilŸlokaah- szritaah- sarve tadu naatyeti kaszcana; etadvai tat (1).
II.iii.1. Dit is de boom, die zonder begin is, met zijn wortels boven en de takken
beneden. Dat (wat zijn wortel is) is zuiver, dat is Brahman en wordt onsterfelijk genoemd. Hierop zijn alle werelden gevestigd, niets overtreft het. Dit is
waarlijk Dat.
UUrdhvamuulah-, dat wat zijn wortels boven heeft, - de wortel die de staat is van de
opperste Vis-n-u. Deze wereldboom die alles omvat, van het Ongemanifesteerde tot
het onbeweeglijke, heeft zijn wortels boven. Hij wordt vr-ks-a, boom, genoemd vanwege (de basisbetekenis van het woord): het geveld zijn. Hij bestaat uit velerlei
onheil zoals geboorte, oude dag, dood, verdriet, enzovoorts. Hij verandert zichzelf
ieder ogenblik: zo wordt hij gezien en zo is zijn natuur alweer als bij toverslag verdwenen, als water in een luchtspiegeling, een luchtkasteel, enzovoorts, en hij houdt
tenslotte op als boom te bestaan. Hij is zonder kern, zoals de stam van de bananenboom. Hij is onderwerp van honderden twijfels in de geesten van de sceptici, zijn
ware aard wordt door de zoekers naar waarheid bepaald in zijn echte kleur2, de
essentie ervan ligt in haar wortel, de opperste Brahman, die wordt omschreven in de
Vedaanta; hij groeit uit het zaad van onwetendheid3, wensen, handeling en het Ongemanifesteerde; hij heeft als uitloper Hiran-yagarbha, de lagere Brahman, die de
twee krachten van kennis en handeling omvat; als stam heeft hij de verschillende
subtiele lichamen van alle schepselen; zijn groeikracht is het gevolg van het sproeien van het water van verlangen; zijn tere uitlopers zijn de objecten van zintuiglijke
kennis; zijn bladeren zijn de Veda's, de smrrti's, de logica, geleerdheid en onderwijs;
zijn lieflijke bloemen zijn de vele daden zoals opoffering, naastenliefde, soberheid,
enzovoorts. Zijn verschillende smaken zijn de ervaring van vreugde en verdriet.
Zijn overvloedige vruchten zijn de middelen van bestaan van wezens; ook minder
belangrijke wortels zijn goed ontwikkeld, in elkaar gegroeid en stevig verbonden
1

Als men bijvoorbeeld het katoen van de katoenstruik ziet, kan men de conclusie trekken dat dit
van een boom afkomt die ergens wortel heeft geschoten.
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Of, volgens een andere versie: "De aard ervan kan niet worden gedefinieerd door degenen die
waarheid zoeken."
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door het sproeien met het water van verlangen (naar die vruchten1); de nesten in
zijn takken zijn de zeven werelden, te beginnen bij wat Satya wordt genoemd, gebouwd door de vogels die de levende wezens zijn, met Brahmaa aan het hoofd. Zij
veroorzaken een tumult van allerlei geluiden door te dansen, te zingen, instrumenten te bespelen, zich te vermaken (spelen, plagen, enzovoorts); zij klappen in hun
handen, lachen, trekken aan elkaar, huilen en roepen "Helaas, helaas!", "Laat me
los, laat me los!" Dit alles vanwege vreugde en verdriet die ontstaan door plezier en
pijn in levende wezens. Deze boom wordt geveld door de wapens van onthechting,
bestaande uit de verwerkelijking van de identiteit van Brahman en het Zelf zoals de
Vedaanta met nadruk onderwijst. Deze wereldboom is een aszvatthah2- - van nature
veranderlijk evenals de vijgeboom, heen en weer geschud door de wind van verlangens en daden; hij is avaakszaakhah-, - zijn takken zijn naar beneden gericht en bestaan
uit hemel, hel en de staten van beesten en geesten; (hij is) sanaatanah, sinds onheuglijke tijden bestaand, zonder begin. Tad eva, dat nu - de wortel van de wereldboom is; szukram, wit, zuiver, schitterend - in werkelijkheid het licht van het Zelf dat Bewustzijn is; tad brahma, dat is Brahman, de allergrootste; tad eva, dat waarlijk;
ucyate, wordt genoemd; amr-tam, van nature onverwoestbaar, omdat het werkelijk
is. Al het andere is onwaar, omdat het "veranderlijk is, alleen bestaand als naam,
afhankelijk van spraak" (Ch. VI.i.4), en tengevolge daarvan sterfelijk. Tasmin, in
Hem, in Brahman, die absoluut waar is; zijn sarve, alle; lokaah-, werelden - vergelijkbaar met luchtkastelen of met het water in een luchtspiegeling, die verdwijnen
door realisatie van de opperste Waarheid; szritaah- gevestigd - gedurende schepping,
bestaan en oplossing. Kah- cana na, niets, wat dan ook - geen enkele verandering;
atyeti, overstijgt; tad u, dat - die Brahman; net zo min als producten zoals een pot,
enzovoorts, (zijn bouwstof zoals) aarde kan overstijgen. Dit is waarlijk Dat.
Nu kan er beweerd worden dat de wortel zelf van de wereld, Brahman, door de
realisatie waarvan de mens naar hier wordt beweerd onsterfelijkheid bereikt, niet
bestaat en dat dit (universum) uit het niets is opgerezen. Maar dat is niet waar.
yadidamb kimb ca jagat sarvamb praan-a ejati nih-sr-tam;
mahadbhayamb vajramudyatamb ya etadviduramr-taaste bhavanti (2).
II.iii.2. Dit gehele universum dat hier is, komt tevoorschijn en is in beweging,
omdat de opperste Brahman er is en deze is schrikaanjagend als een opgeheven donderstaf. Zij die dit weten worden onsterfelijk.
Praan-e [sati], [omdat] de opperste Brahman [aanwezig is]3; yad idam kim ca jagat
sarvam, dit gehele universum, dat er is; nih-sr-tam [sat], dat tevoorschijn is gekomen
1

Verlangens naar handelingen ontstaan uit de wens om een resultaat te bereiken. Deze verlangens
raken in elkaar verstrikt en worden vermengd met verschillende zijnstoestanden; saattvika, raajasika en taamasika (kalm, actief en lui).
2
3

a = niet, sthaataa = bestaand, szvas = morgen, onbestendig.

"Brahman is de oorsprong van de activiteit, zelfs bij de levenskracht (praan-a), en wordt daarom
bij wijze van beeldspraak aangeduid met het woord praan-a." (A.G.).
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- handelt met regelmaat. Deze Brahman die aldus de oorzaak is van het ontstaan,
enzovoorts, van de wereld is mahat bhayam, zeer schrikaanjagend - bhayam in de
betekenis van dat waarvoor men vrees heeft; vajram udyatam, als een opgeheven
bliksemstraal. Het idee dat hier wordt weergegeven is dat van dienaren, die hun
meester voor zich zien met een opgeheven donderstaf en daarom zijn bevelen volgens een bepaalde orde opvolgen. Zo ook gaat dit universum, bestaande uit de zon,
de maan, de planeten, de sterrenbeelden en de sterren, voort volgens een bepaalde
orde, zonder een ogenblik van respijt, omdat het een God heeft. Ye, degenen die;
viduh- etad, dit weten - dat Brahman de Getuige is van alle activiteiten van hun
geest; te, zij; bhavanti, worden; amr-taah-, bezitters van onsterfelijkheid.
De tekst geeft vervolgens aan hoe de wereld zich gedraagt uit vrees voor Hem:
bhayaadasyaagnistapati bhayaattapati suuryah-;
bhayaadindraszca vaayuszca mr-tyurdhaavati pañcamah- (3).
II.iii.3. Uit vrees voor Hem brandt Vuur, uit vrees schijnt de Zon; uit vrees
snellen Indra en Lucht, en Dood, de vijfde.
Asya bhayaat, uit vrees voor Hem - de opperste Heer; agnih- tapati, brandt Vuur;
bhayaat, uit vrees; tapati, schijnt; suuryah-, de Zon; bhayaat indrah-, uit vrees, Indra; ca,
en; vaayuh-, Lucht; mr-tyuh- ca, en de Dood; pañcamah-, de vijfde; dhaavati, snelt (snellen). Want zonder een heerser met een opgeheven donderstaf in de hand, die heerst
over deze behoeders van de wereld die zelf machtig zijn, zou er geen aan regels
gebonden actie zijn, zoals die welke wordt uitgevoerd door dienaren die beven van
vrees voor hun meester.
iha cedaszakadboddhumb praakszarīrasya visrasah-;
tatah- sarges-u lokes-u szarīratvaaya kalpate (4).
II.iii.4. Als iemand erin slaagt hier tot realisatie te komen alvorens het lichaam
uit elkaar valt, [wordt hij bevrijd]; anders is hij als gevolg van die [mislukking]
voorbeschikt voor een belichaming in de wereld van schepselen.
Cet, als; (iemand) die bekwaam is aszakat, dat wil zeggen: szaknoti, slaagt; boddhum,
in het kennen - als hij Brahman kent, die de oorzaak is van deze vrees; zelfs iha,
hier - terwijl hij nog leeft; praak szarīrasya visrasah-, voor het uit elkaar vallen, het
wegvallen van het lichaam; dan raakt iemand bevrijd van gebondenheid aan de
wereld. Als iemand er niet in slaagt dat te kennen, dan tatah-, als gevolg van dat
niet-realiseren; sarges-u lokes-u, in de wereld van wezens die geschapen kunnen
worden - op aarde enzovoorts, het woord sarga is afgeleid van de wortel sr-j in de
betekenis van de plaatsen waar wezens geschapen kunnen worden, kalpate, wordt
hij geschikt; szarīratvaaya, voor belichaming; de gedachte is dat iemand een lichaam
aanneemt (in die werelden).
Daarom moet inspanning geleverd worden voor de verwezenlijking van het Zelf
alvorens het lichaam uiteenvalt, want alleen hier is het mogelijk dat het Zelf zo
helder gezien wordt als een gezicht in een spiegel. Dit is niet mogelijk in andere

KATHA UPANIŞAD

131

werelden, behalve in die van Brahmaa, die echter moeilijk te bereiken is. Hoe? Dat
wordt als volgt beantwoord:
yathaa ''darsze tathaa ''tmani yathaa svapne tathaapitr-loke;
yathaa 'psu parīva dadr-sze tathaa gandharvaloke chaayaatapayoriva brahmaloke (5).
II.iii.5. Zoals [men] in een spiegel [kijkt], zo kijkt men in het eigen intellect;
zoals in een droom zo ook in de wereld van de voorvaderen; zoals het gezien
wordt in water, zo ook in de wereld van de Gandharva's. Zoals het is in het
geval van schaduw en licht, zo is het in de wereld van Brahmaa.
Yathaa, zoals - zoals men zichzelf heel duidelijk gereflecteerd ziet; aadarsze, in een
spiegel; tathaa, evenzo hier aatmani, in ieders eigen intellect. Het idee is dat wanneer
het intellect helemaal zuiver is geworden, zoals een spiegel, er een helder beeld
verschijnt van het Zelf. Yathaa svapne, zoals in een droom - de kijk op de dingen die
onstaat uit de impressies van de wakende staat, onduidelijk is; tathaa, evenzo; is het
beeld van het Zelf onduidelijk; pitr-loke, in de wereld van de voorvaderen, - omdat
ze verstrikt zijn in het genieten van het resultaat van werk. Yathaa apsu, zoals in
water; ieders vorm pari iva dadr-sze - gelijk aan paridr-szyate iva - zonder duidelijke
omlijning van de delen lijkt te zijn (wazig); tathaa, evenzo; is het beeld van het Zelf
onduidelijk; gandharvaloke, in de wereld van de Gandharva's. Door de autoriteit
van de geschriften weten we dat dit ook het geval is in de andere werelden. Slechts
in één enkele wereld, namelijk brahmaloke, in de wereld van Brahmaa is het beeld
heel duidelijk; chaayaa-aatapayoh- iva, zoals (het is) in geval van schaduw en licht.
Maar die wereld is moeilijk te bereiken, aangezien het het resultaat is van veel speciale soorten werk en kennis (dat wil zeggen: rituelen en meditatie). Daarom moet
er inspanning geleverd worden om het Zelf hier te realiseren. Dit is het idee.
Hoe kan Hij gekend worden en waarom is het nodig Hem te kennen? Dit is het
antwoord:
indriyaan-aamb pr-thagbhaavamudayaastamayau ca yat;
pr-thagutpadyamaanaanaamb matvaa dhīro na szocati (6).
II.iii.6. De wijze kent geen verdriet, omdat de ongelijkheid van de zintuigen,
die afzonderlijk ontstaan, hem bekend is, alsook het feit dat ze opkomen en
weer verdwijnen.
Indriyaan-aam, van de zintuigen, zoals het oor enzovoorts; pr-thak utpadyamaanaam, die
afzonderlijk voortgebracht worden - vanuit hun bronnen, aakaasza enzovoorts, met het
doel om hun eigen respectievelijke objecten waar te nemen; matvaa, kennis hebbend
- door onderscheidingsvermogen; hun pr-thagbhaavam, verschil - het feit dat hun
natuur wezenlijk verschillend is van de natuur van het Zelf, dat uiterst zuiver is,
absoluut en enkel bewustzijn; op dezelfde wijze (kennis hebbend van) udayaastamayau, (opkomen en ondergaan), schepping en oplossing - in relatie tot de wakende
en de slapende staat - die bij hen horen en niet bij het Zelf; heeft dhīrah-, de wijze;
na szocati, geen verdriet; want door de voortdurend onveranderlijke natuur van het
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Zelf, kan het Zelf niet de oorzaak zijn van verdriet. Evenzo zegt een andere Vedische tekst: "De kenner van het Zelf gaat aan verdriet voorbij." (Ch. VII.i.3).
De ongelijkheid van de zintuigen in relatie tot het Zelf is nu uitgelegd. Het is duidelijk dat het Zelf niet in de buitenwereld gerealiseerd kan worden, want Het is het
innerlijkste Zelf van alles. Hoe is dat mogelijk? Dit wordt er gezegd:
indriyebhyah- paramb mano manasah- sattvamuttamam;
sattvaadadhi mahaanaatmaa mahato 'vyaktamuttamam (7).
II.iii.7. De geest staat boven de zintuigen; het intellect staat boven de geest;
Mahat (de Grote Ziel) staat boven het intellect, het Ongemanifesteerde staat
boven Mahat.
Aangezien de zintuiglijke objecten tot dezelfde klasse behoren als de zintuigen,
wordt verondersteld dat ze bij de zintuigen zijn inbegrepen. Voor het overige geldt
wat eerder gezegd is (Ka. I.iii.10). Met het woord sattva wordt hier het intellect
bedoeld.
avyaktaattu parah- purus-o vyaapako 'lin4ga eva ca;
yamb jñaatvaa mucyate janturamr-tatvamb ca gacchati (8).
II.iii.8. Maar boven het Ongemanifesteerde staat de opperste Puruswa, allesdoordringend en waarlijk zonder wereldlijke eigenschappen. Diegene die Hem
kent, wordt bevrijd en bereikt onsterfelijkheid.
Avyaktaat tu parah- purus-ah-, Puruswa staat boven het Ongemanifesteerde; en Hij is
vyaapakah-, allesdoordringend - want Hij is de bron van alles wat andere dingen kan
doordringen, zoals ruimte enzovoorts; alin4gah- - lin4gah-: wanneer men dit woord
afleidt, betekent het die aanwijzing waardoor iets begrepen wordt, dat wil zeggen:
het intellect, enzovoorts. Degene die lin4gah-, dat intellect enzovoorts, niet heeft, is
waarlijk alin4gah-; dat wil zeggen: Hij is eva, waarlijk ontdaan van alle wereldlijke
eigenschappen. Jantuh-, een mens; yam jñaatvaa, die dit heeft leren kennen - door de
leraar en uit de geschriften; mucyate, wordt bevrijd - zelfs tijdens het leven - van de
bindingen van het hart, zoals onwetendheid, enzovoorts; en wanneer het lichaam
sterft, gacchati amr-tatvam ca, bereikt hij ook onsterfelijkheid.
Dit deel moet met het voorafgaande als volgt verklaard worden: Hij, de alin4gah(onbegrijpelijke) parah- (opperste) Puruswa, door het leren kennen van wie een mens
bevrijd wordt en onsterfelijkheid bereikt, staat boven het Ongemanifesteerde.
Hoe zal het dan ooit mogelijk zijn om zicht te krijgen op het onbegrijpelijke? Nu
volgt het antwoord:
na sambdr-sze tis-t-hati ruupamasya na caks-us-aa paszyati kaszcanainam;
hr-daa manīs-aa manasaa 'bhikllpto ya etadviduramr-taaste bhavanti (9).
II.iii.9. Zijn vorm bestaat niet in het gebied van het zien; niemand ziet Hem
met het oog. Als het Zelf geopenbaard wordt door overweging, wordt het tot
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werkelijkheid door het intellect, de heerser over de denkende geest,1 die verblijft in het hart. Zij die dit weten, worden onsterfelijk.
Asya ruupam, Zijn vorm - de vorm van dit meest innerlijke Zelf; na tis-t-hati, bestaat
niet; sambdr-sze, als een object van het zien. Daarom paszyati, ziet, neemt waar; na kahcana, niemand; enam, dit Zelf - dat nu het onderwerp is van overweging; caks-us-aa,
door de ogen - dat wil zeggen: door welke van de zintuigen ook, want het woord
caks-uh- (oog) staat hier voor alle zintuigen. Hoe Hij dan gezien kan worden, wordt
uitgelegd: hr-daa, door dat wat in het hart is; manīs-aa, door het intellect - manisz, hetgeen datgene is wat als de controlerende instantie is-t-e, heerst over de geest (manas),
waarvan het kenmerk denken is. Abhiklţptah-, wanneer (Het) bevestigd (wordt), dat
wil zeggen: geopenbaard; door dat (intellect) dat in het hart is en niet in beslag is
genomen door objecten; manasaa, door de juiste manier van zien die bestaat uit
overwegen; dan 'kan het Zelf gerealiseerd worden' - om de zin af te maken zou dit
nog toegevoegd moeten worden. Ye, zij die; etad, dit, dit feit dat het Zelf Brahman
is; viduh-, weten; te, zij; amr-taah- bhavanti, worden onsterfelijk.
Hoe kan de heerser in het hart bereikt worden? Met dat doel wordt yoga nadrukkelijk onderwezen.
yadaa pañcaavatis-t-hante jñaanaani manasaa saha;
buddhiszca na vices-t-ate taamaahuh- paramaamb gatim (10).
II.iii.10. Als de vijf zintuigen van kennis samen met de denkende geest tot rust
komen en het intellect eveneens niet meer functioneert, noemt men dat de
hoogste staat.
Yadaa, op het moment dat; pañca jñaanaani, de vijf zintuigen van kennis - zoals het
oor enzovoorts, die jñaana (kennis) worden genoemd omdat ze daarvoor bedoeld
zijn; saha manasaa, samen met de geest, die wordt gevolgd door de zintuigen - tezamen met het interne orgaan (geest) dat (nu) onttrokken is aan (zijn functies) denken enzovoorts; avatis-t-hante, in rust zijn - in het Zelf alleen, na afstand te hebben
genomen van hun objecten; ca buddhih-, en het intellect, dat gekarakteriseerd wordt
door besluitvaardigheid; na vices-t-ate,2 niet bezig is met zijn eigen activiteiten; taam,
dat (die staat); aahuh-, noemen zij; paramaam gatim, de hoogste staat.
taamb yogamiti manyante sthiraamindriyadhaaran-aam;
apramattastadaa bhavati yogo hi prabhavaapyayau (11).
II.iii.11. Men zegt dat deze beheersing van de zinnen yoga is. Dan wordt men
waakzaam, want yoga is onderhevig aan groei en verval.
1

Het intellect is de heerser die de denkende geest afraadt zich bezig te houden met objecten. De
identiteit van het Zelf en Brahman zoals in de Upaniswads onderwezen, wordt bevestigd door
manana, overweging. Dan rijst in het zuivere intellect, dat niet door objecten in beslag is genomen, de overtuiging op "Ik ben Brahman" uit de Upaniswad-tekst "Dat zijt gij". Brahman wordt
volledig geopenbaard aan dat overtuigde intellect.
2

Een alternatieve lezing is: vices-t-ati.
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Manyante, zij beschouwen; taam, die staat - die zodanig is; namelijk sthiraam indriyadhaaran-aam, de beheersing over de zintuigen, dat wil zeggen: de innerlijke en
uiterlijke organen stabiel houdend; yogam iti, als yoga (verbindend) - hoewel het in
werkelijkheid scheiding is, want deze staat van de yogi bestaat uit het ophouden van
het contact met alle vormen van kwaad, en in deze staat is het Zelf werkelijk gevestigd in Zijn eigen natuur, vrij van onwetendheid die daar overheen is gelegd. Bhavati, men wordt; apramattah-, onfeilbaar - altijd zorgvuldig de geest geconcentreerd
houdend; tadaa, op dat ogenblik - op het ogenblik dat men met yoga begint; deze
betekenis volgt uit de context; want wanneer het intellect, enzovoorts, ophouden te
functioneren, dan is onzorgvuldigheid uitgesloten; daarom is zorgvuldigheid geboden zelfs voordat de activiteiten van het intellect ophouden. Of er wordt gezegd:
"Dan wordt men onfeilbaar", aangezien ongehinderde waakzaamheid slechts mogelijk is als de zinnen stabiel worden gehouden. Waarom? Yogah- hi prabhavaapyayau,
want yoga is onderhevig aan groei en verval - dit is de betekenis. Daarom is waakzaamheid nodig, teneinde verval te vermijden.1 Dit wordt er bedoeld.
Indien Brahman een object van de activiteiten van het intellect, enzovoorts, zou
zijn, dan zou het begrepen kunnen worden in termen van "Dit is zo en zo"; en aangezien het dan niet waargenomen kan worden als het intellect, enzovoorts, ophouden te functioneren, omdat er dan geen instrument van kennis is, (dan) zou Brahman zeker niet bestaan. Het is een bekend feit in de wereld dat iets bestaat zolang
het ligt binnen het waarnemingsgebied van een instrument van kennis, en het tegenovergestelde is niet-bestaand. Daarom is yoga nutteloos; of Brahman moet gezien
worden als niet-bestaand, aangezien het niet gekend kan worden. Nu deze onzekerheid is ontstaan, is dit het antwoord:
naiva vaacaa na manasaa praaptumb szakyo na caks-us-aa;
astīti bruvato 'nyatra kathamb tadupalabhyate (12).
II.iii.12. Het kan niet gevonden worden door middel van spraak, noch door
middel van de geest, noch door het oog. Hoe kan het door iemand gekend worden, behalve door hem die Erover spreekt als bestaand?
Het is waar dat na eva vaacaa, noch door middel van spraak; na manasaa, noch door
middel van de geest; na caks-us-aa, noch door middel van het oog; noch door middel
van de overige zintuigen; praaptumb szakyah-, Het bereikt kan worden; dat wil zeggen:
Het kan niet bereikt worden; maar toch, hoewel Het zonder welke attributen dan
ook is, bestaat Het, daar Het gekend wordt als de wortel van het universum; want
het ontkennen van de gevolgen veronderstelt al een bestaan als hun uiterste begrenzing. Op dezelfde wijze maakt dit gevolg (in de vorm van het universum) wanneer
dit wordt nagespeurd in steeds subtielere vormen, iemand bewust van het idee van
1

De zin "Want" enzovoorts, volgt de eerstgenoemde interpretatie, volgens welke de Upaniswad een
voorschrift geeft over de noodzaak van waakzaamheid, waarbij het woord 'wordt' de betekenis
krijgt van 'moet worden'. De tweede interpretatie - vanaf "Of er wordt gezegd" - is de vaststelling
van een feit.
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bestaan als het uiteindelijke toevluchtsoord ervan. Zelfs wanneer het intellect wordt
verdund door de verwijdering van objecten, verdwijnt het intellect alleen in die zin
dat het zwanger is van een idee van bestaan. De rede is voor ons de toets om de
ware natuur van het bestaande en het niet-bestaande vast te stellen. Indien de wereld
geen wortel had, zou deze schepping vervuld zijn van niet-bestaan en zou zij gezien
worden als niet-bestaand. Maar dit is niet zo: de wereld wordt gezien als 'bestaand',
evenals een pot, enzovoorts, vervaardigd van aarde, enzovoorts, gezien worden als
doordrongen van aarde. Daarom moet het Zelf, dat de wortel van de wereld is, gerealiseerd worden als iets dat bestaat. Waarom? Asti iti bruvatah-, afgezien van de
trouwe leerling die de geschriften volgt en dus spreekt over het bestaan; anyatra,
door alle anderen - door degene die vasthoudt aan de theorie van het niet-bestaan,
door degene die verkeerd denkt op deze manier: "De wortel van de wereld, het Zelf
bestaat niet; dit gevolg is zonder oorzaak, en het lost op in het niet-bestaan als het
ten einde is gekomen." Katham, hoe; kan tad, die Brahman; upalabhyate, gekend
worden? De bedoeling is dat Het op geen enkele wijze gezien wordt.
astītyevopalabdhavyastattvabhaavena cobhayoh-;
astītyevopalabdhasya tattvabhaavah- prasidati (13).
II.iii.13. Het Zelf moet (eerst) gerealiseerd worden als bestaand, en (dan) zoals
Het werkelijk is. Van deze twee (aspecten) komt de ware natuur van het Zelf,
dat (tevoren) slechts als bestaand werd gekend, beschikbaar (voor zelfopenbaring).
Daarom moet het duivelse gezelschap vermeden worden van hen die de theorie van
niet-bestaan aanhangen en asi iti eva upalabdhavyah-, moet het Zelf gerealiseerd
worden als bestaand (dat wil zeggen: in alles aanwezig) - als voortbrenger van gevolgen waarin het bestaan aanwezig is, met het intellect en al het andere als Zijn
beperkende toevoegingen. Maar als het Zelf vrij is van dat alles en niet onderhevig
aan veranderingen - en gevolgen bestaan niet los van hun oorzaak, gezien de Vedische tekst: "Alle verandering is slechts een naam die ondersteund wordt door
spraak, alleen aarde is werkelijk" (Ch. VI.i.4) - dan wordt tattvabhaavah-, de ware
(transcendente) natuur; (bhavati) geopenbaard; van dat ongeconditioneerde Zelf
zonder attributen en dat niet onderworpen kan zijn aan begrippen als bestaan en
niet-bestaan. Ook (tattvabhaavena), in die (werkelijk geopenbaarde) vorm - "moet
het Zelf gerealiseerd worden"; deze zinsnede moet nog worden toegevoegd. De
zesde naamval ubhayoh- wordt gebruikt om keuze aan te geven. Ubhayoh-, van de
twee (aspecten) - het ongeconditioneerde en het geconditioneerde, het immanente
en het transcendente, komt ter beschikking: tattvabhaavah-, het ware (transcendente)
aspect; asti iti eva upalabdhasya, van datzelfde Zelf dat eerst gerealiseerd werd als
bestaand1 (immanent), dat wil zeggen: dat gekend werd door het begrip bestaan,
opgeroepen door de beperkende toevoegingen die op zichzelf weer de uitwerking
1

Het Zelf waarvan het bestaan werd afgeleid uit het feit dat Het de oorzaak is van alle gevolgen
die men waarneemt als iets bestaands.
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zijn van een bestaande eenheid. Het werkelijke aspect van juist dat Zelf prasidati,
komt beschikbaar om Zichzelf te openbaren - namelijk aan de mens die Het tevoren
gerealiseerd had als bestaan; in het ware aspect zijn alle beperkende toevoegingen
verdwenen, het onderscheidt zich van het gekende en het ongekende; Het is van
nature niet-twee, en Het wordt bevestigd door Vedische teksten als: "niet dit, niet
dit" (Br-. II.iii.6 - III.ix.26), "niet grof, niet subtiel, niet kort" (Br-. III.viii.8), "in het
onveranderlijke, lichaamloze, niet uit te drukken, niet ondersteunende" (Tai.
II.vii.1).
yadaa sarve pramucyante kaamaa ye 'sya hr-di szritaah-;
atha martyo 'mr-to bhavatyatra brahma samasznute (14).
II.iii.14. Als alle begeerten die aan het hart kleven wegvallen, wordt een sterfelijk mens onsterfelijk (en) bereikt hij hier Brahman.
Voor de mens die de opperste Realiteit gerealiseerd heeft, geldt: yadaa, wanneer;
sarve kaamaah-, alle begeerten; pramucyante, wegvallen, in stukken gebroken worden;
door afwezigheid van iets anders dat begeerd wordt; ye, de begeerten die; hr-di szritaah-, aan het hart kleefden; asya, van die mens met kennis, vóór zijn verlichting omdat het intellect en niet het Zelf de zetel is van begeerten, hetgeen ook door een
andere Vedische tekst bevestigd wordt - "begeerte, denken, (twijfel, enzovoorts,
behoren alle alleen tot de geest)" (Br-. I.v.3); atha, dan; hij die vóór verlichting martyah-, sterfelijk was; amr-tah- bhavati, wordt onsterfelijk, na verlichting - dankzij de
eliminatie van de dood die bestaat uit onwetendheid, begeerte en handelingen; omdat de dood, die de oorzaak is van vertrek, teniet is gedaan, bestaat er geen mogelijkheid meer voor vertrek, en daarom atra, hier, op deze zelfde plaats, dankzij het
wegvallen van alle gebondenheid, alsof er een lamp wordt uitgeblazen; samasznute
brahma, bereikt hij Brahman, dat wil zeggen: wordt hij Brahman zelf.
Wanneer zullen alle begeerten met wortel en tak verwijderd worden? Dat wordt
gezegd:
yadaa sarve prabhidyante hr-dayasyeha granthayah-;
atha martyo 'mr-to bhavatyetaavaddhyanuszaasanam (15).
II.iii.15. Wanneer alle knopen van het hart vernietigd worden, zelfs wanneer
een mens nog in leven is, dan wordt sterfelijk onsterfelijk. Dit is alles wat (in
alle Upaniswads) onderwezen wordt.
Yadaa, wanneer; sarve granthayah-, alle knopen - dat wil zeggen: alle concepten die
voortkomen uit onwetendheid, die iemand als het ware vastknopen; hr-dayasya, van
het intellect; iha, hier, zelfs wanneer men nog in leven is; prabhidyante, aan scherven geslagen worden, vernietigd worden. De concepten die voortkomen uit onwetendheid zijn: "Ik ben dit lichaam", "Deze rijkdom is van mij", "Ik ben gelukkig en
ongelukkig", enzovoorts. Wanneer de banden van onwetendheid vernietigd zijn
door het ontstaan van de tegenovergestelde kennis van de identiteit van het Zelf en
Brahman in de vorm: "Ik ben werkelijk Brahman en ik ben geen verhuizende ziel",
dan worden de wensen die voortkomen uit de knopen totaal uitgeroeid. Atha
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martyaḥ amr-tah- bhavati, dan wordt de sterveling onsterfelijk. anusāsanam, de instructie; de uitdrukking "van alle Upaniswads" moet toegevoegd worden om de zin af
te maken.
Door de bewering "Hij bereikt Brahman hier" (Ka. II.iii.14) is verklaard dat een
verlicht mens niet op weg hoeft te gaan, voor wie alle knopen van onwetendheid
vernietigd worden door de realisatie van de identiteit van het Zelf met de allesdoordringende en absoluut attribuutloze Brahman, en die Brahman wordt zelfs tijdens
zijn leven. Dit feit wordt ook ondersteund door een andere Vedische tekst: "De
organen van hem vertrekken niet. Omdat hij alleen Brahman is, is hij opgegaan in
Brahman" (Br-. IV.iv.6). Maar voor degenen die niet zo vergevorderd zijn in de
kennis omtrent Brahman, en die zich bezighouden met andersoortige kennis (dat wil
zeggen: met aanbidding en meditatie) en die geschikt zijn voor de wereld van
Brahmaa, en ook voor die anderen die geheel aan hen tegengesteld zijn en geschikt
zijn voor werelds bestaan, voor hen is het volgende speciale pad gegeven teneinde
het meer hoogstaande resultaat te bezingen van de kennis van Brahman die hier
behandeld wordt. Bovendien werd gevraagd naar de kennis over Vuur, en die werd
gegeven. Het proces om de vruchten van die kennis te verkrijgen, dient ook beschreven te worden. Vandaar dat het volgende vers als volgt begint:
szatamb caikaa ca hr-dayasya naad-yastaasaamb mutrdhaanamabhinih-sr-taikaa;
tayordhvamaayannamr-tatvameti vis-van4n4anyaa utkraman-e bhavanti (16).
II.iii.16. De energiebanen van het hart zijn honderd en één in getal. Eén van
hen gaat door het hoofd. Opstijgend door die energiebaan bereikt men onsterfelijkheid. De andere hebben verschillende richtingen en worden de oorzaak
van dood.
De energiebanen die uit het hart van een mens komen, zijn szatam, honderd in getal;
ca eka, en één, genaamd sus-umnaa. Taasaam, van deze; ekaa, de ene - de sus-umnaa;
abhinih-sr-taa, gaat naar buiten door zich een weg te banen door mutrdhaanam, het
hoofd. Op het moment van sterven dient men zijn geest onder controle te brengen
met behulp van deze (sus-umnaa) energiebaan, en deze in het hart te concentreren.
Tayaa, door deze energiebaan; urdhvam aayan, opstijgend - langs het Pad van de Zon
(uttara-maarga); eti, bereikt men amr-tatvam, onsterfelijkheid - wat relatief is, gezien
de Smrti: "De plaats (dat wil zeggen: Brahmaloka) welke blijft bestaan tot het oplossen van alle elementen (dat wil zeggen: het oplossen van het universum), wordt
onsterfelijkheid genoemd" (Vis-n-u Puraan-a II. viii.97). Of - na genoten te hebben van
onvergelijkelijke genoegens, die in overvloed aanwezig zijn in de wereld van
Brahmaa, bereikt hij onsterfelijkheid in de eigenlijke betekenis van het woord, samen
met Hiran-yagarbha (Brahmaa) als de tijd daar is. Vis-van4 anyaah-, andere energiebanen
die zich vertakken (op een andere wijze) in verschillende richtingen, worden de
oorzaken utkraman-e, van de dood, dat wil zeggen: voor het verkrijgen van enkel de
wereldse staat.
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Teneinde de strekking van alle delen van deze Upaniswad samen te vatten, zegt de
Upanis-ad:
an4gus-t-hamaatrah- purus-o 'ntaraatmaa sadaa janaanaamb hr-daye sambnivis-t-ah-;
tamb svaaccharīraatpravr-henmuñjaadives-īkaamb dhairyen-a;
tamb vidyaacchukramamr-tamb tamb vidyaacchukramamr-tamiti (17).
II.iii.17. Purus-a, het innerlijke Zelf, zo groot als een duim is altijd gezeteld in
de harten van mensen. Hem moet men feilloos scheiden van het lichaam, zoals
men een stengel uit het Muñjagras haalt. Hem moet men kennen als puur en
onsterfelijk. Hem moet men kennen als puur en onsterfelijk.
An4gus-t-ha-maatrah- purus-a sadaa janaanaam hr-daye, in het hart, met betrekking tot mensen; sambnivis-t-ah-, dit alles is zoals reeds verklaard (Ka. II.i.12-13). Tam, Hem; pravrhet, moet men opheffen, uittrekken, scheiden; svaat szarīraat, uit het eigen lichaam.
Zoals wat? Daar wordt het volgende over gezegd: dhairyen-a, feilloos; is-īkaam iva
muñjaat, zoals de stengel die zich in het Muñjagras bevindt, [uitgetrokken wordt].
Tam, datgene - het absolute Bewustzijn getrokken uit het lichaam - vidyaat, moet
men kennen als szukram amr-tam, puur en onsterfelijk - als zijnde de al eerder beschreven Brahman. De herhaling (van "Hem moet men," enzovoorts), evenals het
woord iti, geven aan dat de Upaniswad beëindigd is.
Nu wordt de volgende samenvatting van de inhoud van het verhaal gegeven met de
bedoeling de kennis te prijzen:
mr-tyuproktaamb naciketo 'tha labdhvaa vidyaametaamb yogavidhimb ca kr-tsnam;
brahmapraapto virajo 'bhuudvimr-tyuranyo 'pyevamb yo vidadhyaatmameva (18).
II.iii.18. Na eerst bevrijd te zijn van deugd en ondeugd, en ook van begeerte en
onwetendheid, verkreeg Naciketas deze door de Dood uiteengezette kennis,
tezamen met het volledige proces van yoga, en hij bereikte Brahman. Zo kan
ook ieder ander die (zoals Naciketas) het innerlijke Zelf leert kennen, Brahman bereiken.
Naciketas; labdhvaa, verkreeg - van de Dood door middel van het verlenen van gaven; mr-tyuproktaam etaam vidyaam, deze door de Dood uiteengezette kennis van
Brahman - zoals hierboven verklaard; yogavidhim ca kr-tsnam, en het volledige
proces van yoga, dat wil zeggen: met alle toebehoren en resultaten. Wat gebeurde er
daarna met hem? Brahmapraaptah- abhuut, hij bereikte Brahman, dat wil zeggen:
werd vrij. Hoe dan? Door reeds virajah-, bevrijd te zijn van deugd en ondeugd (en);
vimr-tyuh-, van begeerte en onwetendheid, door het verkrijgen van kennis. Niet alleen Naciketas, maar anyah- api, ieder ander wordt als Naciketas een kenner van
Brahman door het Zelf te bereiken Dat zich bevindt in het samenstel van het lichaam, als Zijn absolute meest innerlijke waarheid en in geen enkele andere vorm anders dan het innerlijke Zelf. Hij die adhyaatmam eva, het Zelf, dat zich bevindt in
het samenstel van het lichaam, kent - op de manier zoals beschreven; die een evamvit, zo'n kenner is, "ook hij, nadat hij virajah-, bevrijd is (van deugd en ondeugd),
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wordt vimr-tyuh-, bevrijd (van begeerte en onwetendheid) - door Brahman te kennen." - Deze zin moet toegevoegd worden om de gedachte af te maken.
Het volgende slotgebed wordt uitgesproken om alle vergissingen van de leerling en
de leermeester te verwijderen die zijn ontstaan door afdwaling als gevolg van onoplettendheid tijdens het proces van het verkrijgen of onderwijzen van de kennis:
ÔM
saha naavavatu; saha nau bhunaktu; saha vīryamb karavaavahai;
tejasvi naavadhītamastu; maa vidvis-aazvahai (19).
Ôm szaantih- szaantih- szaantih-.
ÔM
Moge Hij ons beiden (leermeester en discipel) beschermen. Moge Hij ons beiden
voeden. Mogen wij samen kracht scheppen. Moge ons studeren vol kracht zijn. Mogen wij nooit tegenover elkaar staan.
ÔM vrede, vrede, vrede.
Avatu, moge Hij beschermen; saha nau, ons beiden tezamen - door de ware aard
van kennis te openbaren. Wie? Die opperste God Zelf, die in de Upaniswads geopenbaard wordt. En ook bhunaktu, moge Hij beschermen; saha nau, ons beiden tezamen - door het resultaat van kennis te openbaren. Karavaavahai, mogen wij beiden
verkrijgen; saha, tezamen, in werkelijke verbondenheid; vīryam, de kracht - die
voortkomt uit kennis. Laat bovendien adhitam, de les; tejasvinau (lees: tejasvinoh-),
van ons tweeën die een scherp inzicht hebben (ons ten goede komen) - laat wat door
ons bestudeerd is goed bestudeerd zijn. De betekenis kan ook zijn: laat nau adhitam, wat door ons tweeën bestudeerd is - tejasvi, heel krachtig, versterkend zijn. Maa
vidvis-aazvahai, mogen wij niet op elkaar vitten - dat wil zeggen als leraar en leerling
niet voortdurend tegenover elkaar staan als gevolg van gebrekkige studie en gebrekkig onderricht, voortkomend uit onbewuste vergissingen. szaantih- szaantih- szaantih-.,
vrede, vrede, vrede. - Dit wordt drie keer herhaald om alle kwaad1 af te wenden.
Ôm.
iti kaat-hakopanis-adi dvityaadhyaaye tr-tīya vallī.
Aldus het derde hoofdstuk van het tweede deel van de Kattha Upaniswad.

1

Op de drie niveaus - fysiek, natuurlijk en bovennatuurlijk.
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Ôm
saha naavavatu; saha nau bhunaktu; saha vīryamb karavaavahai;
tejasvi naavadhītamastu; maa vidvis-aazvahai.
Ôm szaantih- szaantih- szaantih-.
ÔM
Moge Hij ons beiden1 beschermen. Moge Hij ons beiden voeden. Mogen wij samen
kracht scheppen. Moge ons studeren vol kracht zijn. Mogen wij nooit tegenover
elkaar staan.
Ôm vrede, vrede, vrede.

1

(leermeester en discipel)
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vāṅ me manasi pratiṣṭhitā mano me vāci pratiṣṭhitamāvirāvīrma edhi ..
vedasya ma āṇīsthaḥ śrutaṃ me mā prahāsīranenādhītenāhorātrān
saṃdadhāmyṛtaṃ vadiṣyāmi satyaṃ vadiṣyāmi .. tanmāmavatu
tadvaktāramavatvavatu māmavatu vaktāramavatu vaktāram ..
.. ôm śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ..
ÔM
Moge mijn spraak rusten in de geest, moge mijn geest rusten in de spraak. Moge U
aan mij geopenbaard worden. Mogen jullie beide (spraak en geest) voor mij dragers
van de Veda zijn. Moge dat wat door mij gehoord is nooit verdwijnen. Moge ik
door deze studie dag en nacht verenigen. Ik zal de wet spreken, ik zal waarheid
spreken. Moge Dat mij beschermen, moge Dat de leraar beschermen. Moge Hij mij
beschermen, moge Hij de leraar beschermen, moge Hij de leraar beschermen.
Ôm, vrede, vrede, vrede.
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DEEL 1
HOOFDSTUK I
Voorafgaande aan deze Upanişad1 werd het deel over karma2 geschreven met de
kennis (d.w.z. meditatie over) de lagere Brahman (dwz. Hiraṇyagarbha). Dit is het
hoogste doel dat bereikbaar is door karma, verbonden met meditatie, en werd besloten met de meditatie op Uktha.3 Er werd gesteld, “Deze Brahman die Waarheid is
wordt Prāṇa genoemd; dit is de enige Godheid” (Kau. II.2; Maitraayanwi VII.7); “Alle
goden zijn slechts manifestaties van deze Prāṇa”; “Wanneer men vereniging met
(Bewustzijn, de Godheid, Brahman, d.w.z. Onsterfelijkheid) deze Prāṇa bereikt,
wordt men verenigd met de goden”. Sommige mensen geloven dat het hoogste
menselijke doel bestaat uit deze vereniging met de Godheid, dat dit bevrijding is,
dat dit bereikbaar is door middel van een combinatie van meditatie en karma zoals
beschreven en dat er niets hoger is dan dit. Om de kennis van het absolute Zelf voor
te schrijven, zodat de eerdergenoemde visie kan worden weerlegd, zegt deze
Upaṇişad: “In den beginne was er alleen het absolute Zelf” (I.1.1)”
Bezwaar: Hoe weet men dan dat deze volgende tekst bedoeld is om de kennis van
het absolute Zelf voor te schrijven en niet verbonden is met karma?
Antwoord: Omdat het niets anders kan betekenen. Bovendien zal door teksten als
“Hij stelde Hem4 bloot aan honger en dorst” (I.2.1) etc., worden aangetoond dat
goden als Vuur, die eerder zijn vermeld, onderdeel zijn van de wereld van de verschijnselen, omdat ze onderworpen zijn aan honger e.d. Alles wat onderworpen is
aan honger etc. valt binnen de wereld van de verschijnselen, terwijl de opperste
Brahman in de Veda’s wordt aangeduid als honger e.d. overstijgend.
Bezwaar: Zelfs als zou worden toegegeven dat kennis van het absolute Zelf het
middel is tot bevrijding, volgt hier niet uit dat alleen iemand die geen karma toepast
hiervoor in aanmerking komt, omdat dit nergens wordt genoemd. In deze Upanişad
wordt niets vermeld over mensen die geen karma toepassen (d.w.z. saṃnyāsī) en tot
een specifieke orde behoren. Verder begint kennis van het Zelf slechts nadat het
Bŗhatī-sahasra ritueel is geïntroduceerd. Het is daarom in feite degene die karma
toepast die hiertoe is gerechtigd. Het is ook niet zo, dat kennis van het Zelf onverenigbaar is met karma, want in de samenvatting (hier) aan het einde wordt rekening
1

The Aitareya Upanişad vormt het 4e, 5e en 6e hoofdstuk van de tweede Āraṇyaka van de Aitareya Brāhmaṇa. De Upanişad gaat alleen over de kennis van het Zelf, terwijl het eerste gedeelte
gaat over karma, verbonden met meditatie.
2

Rituelen, verplichtingen etc.

3

Uktha is Prāṇa (lett. Levenskracht, dwz. Hiraṇyagarbha kosmische kracht van kennis en handeling); en meditatie hierover bestaat uit het denken “ik ben deze Uktha of Prāṇa”. Een dergelijke
diepe concentratie verzekert vereniging met Prāṇa.
4

Virāţ, die de grove manifestatie is van Hiraṇyagarbha.
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gehouden met hetgeen eraan vooraf is gegaan. Evenzo werd gesteld in het (voorafgaande) brāhmaṇa (gedeelte) dat de Puruşa1 verbonden is met karma en vereenzelvigd met de Zon, het Zelf van alle beweeglijke en onbeweeglijke wezens2. Dit werd
bevestigd in het mantra (deel) met teksten als “de Zon is het Zelf (van het beweeglijke en onbeweeglijke universum) (R.I.115.1). Op overeenkomstige wijze wordt
hier begonnen met “Deze ene is (de lagere) Brahman; dit is Indra” (III.1.3) en het
eind zal zijn “Alle wezens die bestaan, die bewegen of niet, worden bewogen door
Bewustzijn” (III.1.3) Op dezelfde manier zal in de Upanişad van de saṁhitā (deel)
over het Zelf worden gesproken als verbonden met karma in de tekst, “De navolgers van de Ŗg Veda spreken over deze ene Entiteit in de hymne die Bŗhatī-sahasra
wordt genoemd” etc. (Ai.Ā.III.2.3.12) en het eindigt met “Zij spreken over Het als
het Zelf in alle wezens” etc. Op eenzelfde wijze wordt over de identiteit van de Een
gesproken als “Men moet Dat kennen als identiek met Hem die in de Zon is”. Hieraan wordt gerefereerd in “Dat wat het lichaamloze bewuste Zelf is”. Opnieuw wordt
hier, beginnend met “Wat is Dat dat we vereren als het Zelf?” (III.1.1), de eenheid
met Bewustzijn Zelf getoond in “Bewustzijn is Brahman” (III.1.3). Daarom blijft de
kennis van het Zelf verbonden met karma.
Tegenbezwaar: Door deze veronderstelling wordt de voorliggende tekst nutteloos
door tautologie (herhaling van hetzelfde). Hoe? Nadat het Zelf bevestigd is in het
brāhmaṇa deel met “O Ŗşi, Ik ben waarlijk Prāṇa” en door het mantra deel in “De
Zon is het Zelf” (R.I.115.1) is het nutteloos en een onnodige herhaling om Het opnieuw te bevestigen in het brāhmaṇa, dwz. het Upanişad gedeelte met de vraag
“Wat is datgene dat wij vereren als het Zelf?” (III.1.1) en dan te antwoorden dat
“alles alleen maar het Zelf is” enzovoorts.
Opponent: Dit is niet zo en er is geen sprake van tautologie omdat dit bedoeld is om
enkele specifieke kwaliteiten van dat Zelf te bepalen.
Hoe? Er wordt gepoogd om van dat Zelf, dat verbonden is met karma, enkele specifieke eigenschappen vast te stellen als (de kracht van) schepping, bescherming en
oplossing van de wereld of om Het te laten zien als object van meditatie in Zijn
ongeconditioneerde staat. De tweede mogelijkheid betekent: uit de omstandigheid
dat meditatie op het Zelf (als zodanig) niet werd opgelegd in de context van karma,
kan men afleiden dat op het Zelf, dat verbonden werd met karma, niet gemediteerd
kan worden los van karma. Daarom is de betekenis van de (volgende) tekst, die
begint met Ātmā etc., dat ook op het ongeconditioneerde Zelf moet worden gemediteerd. Of, omdat het Zelf zowel vereerd kan worden als verschillend en niet1
2

De bewuste, alles doordringende Werkelijkheid die overal is.

Eerst wordt Zijn identiek zijn aan de Zon getoond in, ”Hij verlicht waarlijk deze wereld - de Ene
die straalt als het Wezen (in de Zon)”, en daarna wordt Hij getoond als allesdoordringend in
“Daarom kent men Hem als de honderdstralende, de Ene die deze Puruşa is”, en “Het is waarlijk
de levenskracht die dit alles is” (Ch. V.1.15; VII.15.4)
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verschillend (van jezelf), kan op hetzelfde Zelf dat onderworpen is aan het denkbeeldige onderscheid in de context van karma, gemediteerd worden als nietverschillend buiten (dat) karma. Zo is er dus geen tautologie. Verder zijn er volgens
de toevoegingen aan het Vājasaneya gedeelte (van de Yajur-Veda) uitspraken als:
“Hij die deze twee allebei kent, vidyā (kennis) en avidyā (rituelen etc.) verkrijgt
onsterfelijkheid door vidyā na de dood overstegen te hebben door avidyā (Iś. 11) en
“Voer karma uit en wens honderd jaar te leven” (Ïś. 2). Het is niet zo dat stervelingen meer dan honderd jaar kunnen leven, om te kunnen mediteren op het Zelf na
karma te hebben opgegeven (na honderd jaar). In de Aitareya Āraṇyaka is aangetoond, “De levensduur van een mens omvat vele duizenden dagen” 1. De honderd
jaar van het leven zijn vol karma en de mantra “Voer karma uit.” is net geciteerd.
Overeenkomstige teksten zijn, “Men dient het Agnihotra offer gedurende het hele
leven uit te voeren”, “Men dient de Darśa en Pūrṇamāsa (nieuwe en volle Maan)
offers uit te voeren zolang men leeft”, en ook, “Samen met de offerschalen brandt
Hij”. Verder is er de Vedische tekst die gaat over de drie schulden2. Ten aanzien
van de tekst uit de geschriften over leven als monnik geldt, “Omdat de Brāhmaṇas
dit ware Zelf kennen, doen zij afstand en leiden het leven van een bedelmonnik”
(Bṛ.III.5.1, IV.4.22). Het is een lofprijzing en bedoeld om de kennis van het Zelf te
prijzen. Het kan ook bedoeld zijn voor degenen die niet de juiste kwaliteiten hebben
(bv. de blinden, de lammen en anderen)3.
Vedāntin: Dit is niet zo, als de hoogste kennis is verkregen, kan er geen voorstelling
meer zijn van het behalen van resultaat en is er geen handeling meer mogelijk. Wat
betreft de uitspraken “de kennis over het Zelf verkrijgt degene die karma uitvoert”,
en dat “het verbonden is met karma” en dergelijke, deze zijn fout. Handelen is ondenkbaar voor degene die kennis heeft van Brahman als zijn eigen Zelf, samengevat
in het realiseren van “Ik ben de opperste Brahman waarin alle wensen zijn vervuld
en Die boven alle tekortkomingen van de wereld uitstijgt”. Hij heeft geen voorstelling van enig resultaat, omdat hij geen enkele behoefte voelt om iets voor zichzelf te
verkrijgen uit handelingen die (hij) uitvoert of zou kunnen uitvoeren.
Bezwaar: Hoewel hij er geen voordeel uit haalt, handelt hij evengoed omdat de
geschriften hem dit opleggen.
Antwoord: Nee, want hij heeft het Zelf gerealiseerd dat voorbij alle voorschriften
ligt. In de wereld ziet men dat men onder invloed van geboden komt zolang men de
behoefte voelt om iets begeerlijks te vererven of om iets wat men niet wenst, te
vermijden en daar een weg voor zoekt. Dit geldt echter niet voor degene die een
1

De Āraṇyaka laat eerst zien dat de śaastra (hymne) die Bŗhatī-sahasra wordt genoemd 36.000
letters heeft en toont dan dat het leven van een mens evenveel dagen heeft, dat wil zeggen 100
jaar.
2

“De Brāhmaṇa heeft vanaf zijn geboorte drie schulden” (Tai.S.VI.3.10): aan de goden, de voorvaderen en de wijzen.
3

Die niet de Vedische rituelen kunnen uitoefenen.
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volledige tegenovergestelde houding heeft en het éénzijn van het Zelf met Brahman
heeft gerealiseerd, dat aan geen enkel gebod onderworpen kan zijn. Als iemand die
het éénzijn van het Zelf met Brahman heeft gerealiseerd nog steeds aan geboden
zou moeten gehoorzamen, ook al zou hij nergens aan onderworpen zijn, zou er
niemand buiten het bereik van de geschriften zijn. En zo zouden alle handelingen
zonder onderscheid en altijd door iedereen kunnen worden uitgevoerd en dat is niet
wenselijk. Evenzeer kan hij door niemand worden aangestuurd omdat zelfs de geschriften uit hem voortkomen. Niemand kan worden verplicht door geboden die hij
zelf vanuit zijn eigen wijsheid heeft ingesteld. Ook kan de goed-geïnformeerde
meester niet door een onwetende dienaar worden gecommandeerd.
Bezwaar: De Veda’s zijn eeuwig en van niets afhankelijk en hebben daarom zeggenschap over iedereen.
Antwoord: Nee want de fout (in deze redenering) is al eerder uitgelegd. Zelfs als
men dit wel zou aannemen zou, de wantoestand dat alle handelingen zonder onderscheid en altijd door iedereen kunnen worden uitgevoerd onvermijdelijk blijven
bestaan.
Bezwaar: Ook dat wordt door de geschriften opgelegd. Als toelichting: net zoals het
uitvoeren van plichten is voorgeschreven door de geschriften wordt ook de kennis
van het Zelf door die geschriften voorgeschreven voor iemand die karma uitvoert.
Antwoord: Nee, want het is niet mogelijk dat de geschriften tegengestelde richtlijnen zouden geven. Net zoals hitte en koude niet allebei kunnen worden verklaard
uit vuur, is het zo onmogelijk om aan één en dezelfde persoon zowel verbinding
met, als loslaten van deugd en ondeugd voor te schrijven. Noch zijn de wensen om
aangename dingen te verkrijgen en vervelende zaken te vermijden door de geschriften gecreëerd, omdat alle wezens deze in zich hebben. Als deze wensen wel het
gevolg zouden zijn van de geschriften, zouden herders en dergelijke deze niet in
zich kunnen hebben omdat ze geen kennis hebben van de geschriften. Geschriften
geven alleen voorschriften over die dingen die niet vanzelf spreken. Hiervan uitgaande, als de geschriften kennis van het Zelf hebben voortgebracht, tegenover (het
idee van) plichten die zijn uitgevoerd of moeten worden uitgevoerd, hoe kunnen ze
dan verder een plichtsgevoel voortbrengen dat er tegenin gaat, zoals koude in vuur
of duisternis in de zon?
Bezwaar: De geschriften brengen dit soort kennis zeker niet voort.
Antwoord: Nee, omdat de conclusie als volgt is: “Men moet dit weten: ”Hij is mijn
eigen Zelf” (Kau.III.9), “Bewustzijn is Brahman” (III.1.3). En uitspraken als, “Het
kende alleen Zichzelf als “Ik ben Brahman”; daarom werd Het alles” (Bṛ.I.4.10),
“Gij zijt Dat” (Ch.VI.8-16) geven hetzelfde beeld. En omdat het weten dat het Zelf
en Brahman één zijn nooit meer verdwijnt als dit eenmaal naar buiten is gekomen,
kan het ontstaan ervan niet worden ontkend of een vergissing worden genoemd.
Bezwaar: Afstand doen is kennelijk ook niet nodig volgens de Smŗti, “(Hij heeft
geen doel in deze wereld dat door handelingen verworven kan worden), noch door
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niet te handelen” (G.III.18). Zij die zeggen dat men afstand moet doen na realisering van Brahman kunnen ook worden beschuldigd van het “niet-hebben van enige
behoefte”.
Antwoord: Dat is niet juist omdat afstand doen alleen maar bestaat uit het stoppen
van elke activiteit. Het voelen van wensen komt voort uit onwetendheid en is niet
gebonden aan enig object, want dit (het hebben van wensen naar objecten) is duidelijk aanwezig in alle wezens1. Bovendien is het duidelijk dat iemand handelt door
spraak, geest en lichaam als men dorst naar gewenste resultaten. Met teksten als
“Hij wenste, “Laat mij een vrouw hebben”“(Bṛ. I.4.17) en “Dit zijn niet meer dan
wensen (voor middelen en doelen) (Bṛ.III.5.1, IV.4.22) uit de Vājasaneya
Brāhmaṇa is uitdrukkelijk vastgesteld dat zonen, welvaart e.d. die het vijfvoudige
karma2 vormen, vallen onder wensen. Omdat de vijfvoudige activiteiten van spraak,
geest en lichaam uit gebreken als onwetendheid, wensen e.d. voortkomen, behoren
ze niet bij een gerealiseerd mens omdat deze vrij is van gebreken als onwetendheid
e.d. Zijn afstand doen bestaat daarom alleen uit de afwezigheid van activiteit en is
niet iets concreets dat gedaan moet worden als offeren e.d. En omdat dat de natuurlijke staat is van een verlicht mens, past hier geen enkele behoefte bij. Als eenmaal
het licht is aangegaan is er geen sprake meer van enige behoefte aan licht bij iemand die eerst in duisternis was en nu niet meer in een put, een moeras, of een
braambos kan vallen of struikelen.
Bezwaar: Dat zou betekenen dat afstand doen iets heel gewoons is en niet kan worden voorgeschreven. Daarom, als de opperste kennis van Brahman opkomt in het
huislijk leven, kan iemand die inactief3 is, dit leven continueren en is er geen noodzaak om dit te stoppen. .
Antwoord: Nee, omdat huislijk leven het resultaat is van wensen en er duidelijk
geschreven staat, “Dit is werkelijk het wensen”4 (Bṛ.I.4.17), “Beiden5 zijn waarlijk
wensen (Bṛ.III.5.1, IV.4.22). Afstand doen is gedefinieerd als slechts het afwezig
zijn van vaste relaties als met zonen e.d. die uit wensen voortkomen en niet als
alleen maar loslaten van dat huiselijke leven. En daarom kan de gerealiseerde mens
1

Zelfs bij mensen die de natuur van de dingen niet kennen. Dit is volgens de lezing
”taddarśanāt”. Ānanda Giri geeft de voorkeur aan “tadadarśanāt: is niet duidelijk”. Als dit gevoel in het object zelf zou zijn, zou iedereen dit altijd en overal moeten voelen. Omdat de reacties
verschillen, moet het gevoel subjectief zijn.
2

De versvoet die Paṅkti genoemd wordt heeft vijf letters(grepen)* in elke voet. In offers worden
de vijf factoren, vrouw, zoon, spirituele rijkdom (meditatie), menselijke rijkdom en rituelen samengenomen. Hier zijn de offers pāṅkta, bestaande uit vijf factoren.
* Volgens MW 574/3 zijn het “vijf woorden van 8 syllaben”.
3

Men draagt geen rituelen meer op die in de geschriften staan etc.

4

Het eerste deel van de zin is: “Hij wenste “laat mij een vrouw bezitten, opdat ik geboren kan
worden (als kind). En laat mij welgesteld zijn, zodat ik de rituelen kan uitvoeren”
5

Hunkering naar doelen en middelen.
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die inactief is niet doorgaan met het huiselijke leven zelf1. Hiermee is vastgesteld
dat een verlicht mens geen verplichtingen op zich kan nemen als het dienen van een
guru of het (het uitoefenen) van verstervingen.
Sommige huisvaders gaan hier tegenin omdat ze geen aalmoezen durven te vragen
en bang zijn om zich belachelijk te maken. Zij geven het volgende antwoord en
tonen hiermee hun intellectuele slimheid:
“Aangezien een bedelmonnik die alleen maar zijn lichaam wenst te onderhouden
zichzelf onderwerpt aan bepaalde gebruiken omtrent het bedelen, kan men doorgaan
met het huiselijke leven, zelfs als de huisvader die bevrijd is van de twee soorten
wensen over doelen en middelen en die alleen maar voedsel en kleding nodig heeft
om het lichaam te onderhouden.”
Antwoord: Nee, omdat dit al verworpen is door de uitspraak dat de vaste gewoonte
om in zijn eigen huis te wonen al ingegeven wordt door een wens. Als men niet
gehecht is aan enig huis kan er alleen maar bedelen zijn voor iemand die geen specifieke neiging heeft om naar een eigen plek te gaan en die alleen maar voedsel en
kleding zoekt om het lichaam te onderhouden.
Bezwaar: Evenals (voor een saṃnyāsī) er regels zijn voor het bedelen om het lichaam te onderhouden en voor persoonlijke verzorging etc., kan de huisvader die
verlicht is geworden en vrij is van wensen, zich bezig houden met het uitvoeren van
plichten, die bedoeld zijn om kwaad te vermijden. Dit om het gebod van de Vedische tekst na te volgen dat karma oplegt in het hele leven.
Antwoord: Dit is al afgewezen door aan te geven dat de verlichte ziel geen plichten
meer heeft. Bovendien kan hem niets worden opgelegd.
Bezwaar: Het gebod omtrent de verplichtingen als, “Men dient het Agnihotra-offer
gedurende het hele leven uit te voeren”, verliest hiermee zijn betekenis.
Antwoord: Nee, omdat dit zijn betekenis houdt ten opzichte van de onwetende
mens. Het regelen van de activiteiten van de bedelmonnik over het onderhoud van
het lichaam genereert geen enkele handeling. Net zoals er geen sprake is van een
nieuw motief bij het dorst lessen (tegelijk) bij iemand die water uit zijn handpalm
drinkt als ceremoniële handeling, is er ook (bij de regels van het bedelen) geen
aandrang (anders dan het stillen van de honger)2. Men kan niet dezelfde argumentatie gebruiken bij het Agnihotra offer, dat de activiteiten op natuurlijke wijze gebeuren en dienovereenkomstig worden uitgevoerd.3
1

Hij kan zich niet als huisvader zien noch kan hij doelbewust het kleed van een huisvader aandoen of diens verplichtingen op zich nemen.
2

Het gebod over het drinken is, dat iemand van het water nipt en de dorst tegelijk is gelest, dit
laatste is echter niet de reden van het nippen. Op eenzelfde wijze bedelt iemand om voedsel om te
leven en daaruit volgen enkele regels, hieruit kan men echter niet enige nieuwe wens tot bedelen
afleiden.
3

Want deze activiteiten zijn niet spontaan, maar volgen uit een wens om naar de hemel te gaan.
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Bezwaar: Ook het beperken van spontane handelingen is ongewenst als het geen
doel heeft.
Antwoord: Nee omdat deze beperking op natuurlijke wijze volgt uit eerdere neigingen en het negeren hiervan grote inspanning vergt1. Uit het feit dat er een nieuw
gebod tot afstand doen is, ondanks dat het de gewoonste zaak van de wereld is (ingeval van een verlicht mens)2, wordt duidelijk dat dit verplicht is voor een verlicht
mens. Leven als monnik is ook verplicht voor iemand die niet verlicht is en die
hunkert naar bevrijding. De uitspraak, “Daarom wordt hij die weet kalm en beheerst
zichzelf” etc. (Bṛ. IV.4.23) geldt hier als gezaghebbend. Bovendien zijn middelen
voor het realiseren van het Zelf als fysieke en mentale beheersing niet verenigbaar
met de andere levensfasen. Uit de Śvetāśvatara Upanişad is bekend, “Tot hen
(monniken) die boven de (vier) fasen van het leven staan, sprak hij lovend over
deze opperste heilige Werkelijkheid die wordt gezocht door degenen die de Waarheid zien”. (VI.21). In de Kaivalya Upanişad (2) staat deze tekst, “Sommigen bereiken onsterfelijkheid niet door karma, niet door nageslacht, niet door welvaart, maar
door afstand doen3“. De Smŗti zegt verder, “Na kennis te hebben verworven neemt
men z’n toevlucht tot niet-handelen”, en “Hij dient deze manier van leven
(saṃnyāsa) te vervolgen die leidt tot het bereiken van Brahman”. Bovendien is het
uitoefenen van disciplines, als volledige onthouding, alleen mogelijk voor degenen
die de vier fasen van het leven te boven zijn gekomen terwijl dat onmogelijk is in
het huishoudelijke leven. Het is niet zo dat men met een onvolkomen middel geen
doel realiseren (dwz. het realiseren van het Zelf). Als hoogste resultaat waartoe de
karma’s die bij het leven als huisvader behoren kunnen leiden, is genoemd: verenigd worden met de Godheid (Hiraṇyagarbha) en dit ligt binnen de wereldlijke
staat. Als kennis van het Zelf mogelijk zou zijn voor mensen die alleen maar bezig
zijn met karma, zou er hier geen resultaat kunnen zijn (d.w.z. vereniging met de
Godheid) dat in hoge mate binnen de wereldlijke staat ligt.
Bezwaar: Dat is alleen het resultaat van een ondergeschikte factor (verbonden met
hogere kennis)4 .
Antwoord: Nee, want de kennis van het Zelf heeft te maken met de Werkelijkheid
die het Zelf is en die hier volkomen tegengesteld aan is (dwz. de factor). Het middel
tot het verkrijgen van onsterfelijkheid is de kennis van het Zelf die de opperste
Werkelijkheid is en die aan alle namen, vormen en handelingen voorbij gaat. Als
1

Men kan zich onderhouden door bedelen, of men het nu volgens de regels doet of niet. Voordat
de kennis ontstond had de bedelmonnik echter al regels gevolgd van spirituele discipline en deze
gewoonte gaat door ook na de verlichting. De weg van de minste weerstand ligt in het volgen van
de gewoonte en niet in het er tegenin gaan.
2

In Bṛ.III.5.1. etc. “Dit Zelf kennend, doen de Brāhmaṇas afstand … en leiden het leven van een
bedelmonnik”.
3

Het idee is dat de weinigen die ooit zijn gerealiseerd, dit bereikt hebben door afstand doen.

4

B.v. de kennis van Vuur en andere goden verbonden met de realisering van het Zelf.
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deze kennis verbonden zou zijn met een ondergeschikt resultaat (in de wereld), kan
het niet de Werkelijkheid brengen die het Zelf is, waar alle onderscheid is weggevallen. En dat is niet gewenst, want in de tekst van de Vājasaneya Brāhmaṇa, beginnend met “Waar alles zijn eigen Zelf wordt” (Bṛ.II.4.14) worden alle ervaringen,
die gekoppeld zijn aan handelingen, eigenschappen en resultaten, ontkend voor de
verlichte ziel. En door te zeggen “Waar de dualiteit verschijnt” (Bṛ. IV.4.14) is de
wereldlijke staat getoond, geldig voor de niet-verlichte ziel en resultaten bij iemand
die het tegenovergestelde is de verlichte. Hier zegt de tekst ook, “Ik zal spreken van
deze absolute kennis van de allesdoordringende Werkelijkheid die tot onsterfelijkheid leidt, nadat ik heb afgerekend met het resultaat dat vereniging inhoudt met de
Godheid, bestaande binnen de wereldlijke staat en samengesteld uit zaken als honger etc.” Voor hem die niet is verlicht, en niet voor de verlichte mens, werken de
drie schulden als belemmeringen op de weg tot het verkrijgen van de wereld van de
mensen, voorvaderen en goden zoals de Vedische tekst aangeeft, “Deze wereld van
de mensen kan alleen door de zoon worden veroverd” etc.1 (Bṛ.I.5.16). Zij werken
als de middelen voor het verkrijgen van deze drie werelden. Ten aanzien van de
mens die verlicht is en verlangt naar de wereld van het Zelf wordt het afwezig zijn
van de hindernissen uit schulden getoond door “Wat kunnen we bereiken door kinderen” etc. (Bṛ.IV.4.22). Verder zijn er de teksten van de Kauşītakī-tak, “Aldus
zeiden de oude zieners, de Kāvaşeyas, die Het hadden gerealiseerd, (“Waarom zouden wij de Veda’s bestuderen?”)” (Kau.II.5) en “De oude verlichte zielen die Het
kenden voerden het Agnihotra-offer niet uit”(ibid).
Bezwaar: Dan kan iemand die niet verlicht is niet als een monnik leven voordat hij
de (drie) schulden heeft vereffend.
Antwoord: Nee, omdat de schulden ontstaan op het moment dat men huisvader
wordt. Als men schulden zou kunnen krijgen los van het aangaan van de verplichting, zou iedereen wel schuldenaar kunnen worden en dit zou tot ongewenste gevolgen leiden. Overeenkomstig de tekst, “Vanuit het huiselijk leven dient hij zijn toevlucht te nemen tot het wonen in een bos (kluizenaar) en dan monnik worden. Men
kan ook monnik worden vanuit de staat van onthouding, of huisvader of kluizenaar.” (Jā.4), is zelfs voor iemand die het leven van een huisvader leidt, het monniksschap een noodzakelijke discipline om het Zelf te realiseren. De Vedische
teksten die gaan over het uitvoeren van rituelen gedurende het hele leven gelden het
meest voor de niet-verlichte zielen die niet naar bevrijding verlangen. Ook in
(sommige versies van) de Chāndogya wordt aangetroffen dat door sommige mensen
het Agnihotra-offer verplicht moet worden opgegeven nadat het twaalf avonden is
uitgevoerd. Over het standpunt, dat het monnikenleven bedoeld is voor degenen die
niet gekwalificeerd zijn (voor het uitoefenen van karma) kan worden gesteld, dat
het onjuist is, omdat er voor hen (de monniken) een onafhankelijk gebod is ge1

“.. de wereld van de voorvaderen door rituelen en de wereld van de goden door meditatie”.
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noemd in, “Hij wiens vuur is gedoofd of die het niet heeft aangestoken (zal afstand
doen op de dag waarop hij geen wensen meer heeft)” (Np.III.77). Bovendien is het
bekend dat alle Smŗti's, in het algemeen, zowel een keuze opleggen ten aanzien van
het aannemen van (opeenvolgend) alle fasen van het leven. De opmerking, “Aangezien het afstand doen spontaan ontstaat bij een verlicht mens valt dit buiten het
bereik van de geschriften en het maakt daarom weinig uit of hij doorgaat met huishoudelijk leven of zich terugtrekt in het bos”, is onlogisch, want als het totaal afstand doen een spontaan gevolg is, kan er geen enkele vorm van het doorgaan in
een andere staat zijn. We hebben aangegeven dat het geïnvolveerd zijn in enig ander stadium van het leven het gevolg is van wensen en dat afstand doen alleen maar
bestaat uit het afwezig zijn hiervan. Ongecontroleerd gedrag past totaal niet bij een
verlicht mens en wordt slechts aangetroffen bij mensen die volledig onwetend zijn.
Bovendien, als men ziet dat zelfs de verplichtingen uit de geschriften niet meer aan
de orde zijn voor iemand die het Zelf kent, omdat ze te belastend zijn, zou hij dan
ongecontroleerd gedrag kunnen vertonen dat voortkomt uit totale onwetendheid?
Iets dat wordt waargenomen in geestelijke gestoordheid of met ogen die door de
Timira ziekte (staar) zijn aangedaan, verdwijnt als de ziekte is genezen omdat deze
beelden voortkwamen uit de geestesziekte of uit Timira. Dus is bewezen dat er voor
de kenner van het Zelf geen begeerte meer is en ook is hij niet meer bezig met enige
plicht anders dan afstand doen.
Over de tekst, “Hij die deze twee, vidyā en avidyā, allebei kent” (Iś.11), deze tekst
brengt niet het idee over dat onwetendheid blijft bestaan terwijl verlichting aanwezig is bij iemand die weet. Wat betekent het dan? Het is bedoeld om aan te geven
dat deze twee niet tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn in dezelfde persoon, net zoals
dezelfde persoon niet kan denken dat iets zowel zilver als paarlemoer is bij hetzelfde stuk paarlemoer. In de Kaţha Upanişad wordt immers gezegd,” Datgene dat als
vidyā (kennis) en datgene wat als avidyā (rituelen, verplichtingen) bekend is, zijn
volkomen tegengesteld aan elkaar en gaan verschillende richtingen uit” (I.2.4).
Daarom is er niet de geringste mogelijkheid dat onwetendheid voortduurt als kennis
daagt. Uit Vedische teksten als “Smeek erom Brahman te leren kennen door concentratie” (Tai.III.2) volgt, dat concentratie e.d. die leiden tot het oprijzen van kennis, evenals activiteiten als het dienen van een leraar, avidyā (onwetendheid) worden genoemd omdat deze het resultaat zijn van onwetendheid. Hierdoor vidyā (kennis) verwerven is het overstijgen van dood die hetzelfde is als begeerte. De man
zonder hartstochten doet dan afstand van alle wensen en bereikt onsterfelijkheid
door de kennis van Brahman. Om dit idee te openbaren zegt de Īśā Upanişad, “Door
de dood over te steken door avidyā bereikt men onsterfelijkheid door vidyā” (11).
De opvatting dat het hele leven van een mens vol is met karma volgens de tekst,
“Voer karma uit en wens vervolgens honderd jaar te leven” (Īś.2) is afgedaan omdar het betrekking heeft op de onwetenden. Anders zou het onhoudbaar zijn. Het
argument werd aangevoerd, dat wat volgt (in deze Upanişad) overeenstemt met wat
eraan vooraf is gegaan en daarom zou de kennis van het Zelf niet tegengesteld zijn
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aan karma. Dit argument werd weerlegd door de twee standpunten te relateren aan
het geconditioneerde en ongeconditioneerde Zelf en dit zal door ons worden aangetoond in de navolgende verklaring. Daarom is er de volgende tekst om de kennis
van de éénheid van het Zelf en de absolute, Brahman, Dat niet handelt, te tonen:
Ôm ātmā vā idameka evāgre āsīt;
nānyat kiṃcana mislat;
sa īkşata lokāntu sṛjā iti (1)
I.i.1. Ôm, waarlijk in het begin was deze Ātman alleen.
Er (was) niets anders dat met de ogen knipperde.
Hij dacht: “Laat mij nu de werelden scheppen”.
Ātmā vai, het absolute1 Zelf. Het woord ātmā, Zelf, wordt gebruikt in de betekenis
van omvatten, opslokken of doordringen en hiermee wordt degene aangegeven die
de hoogste, alwetende, almachtige is, die alle wereldse eigenschappen als honger
overstijgt; en die van nature eeuwig, zuiver, bewust en vrij is; en ook ongeboren,
niet aan verval onderhevig, onsterfelijk, zonder vrees en zonder tweede. Idam, dit,
alles waaraan gerefereerd is als deze wereld, gedifferentieerd via de verschillen in
naam, vorm en handeling. Deze wereld aasīt, was; agre, in den beginne, voor de
schepping van deze wereld; ātmā ekaḥ eva, enkel het ene Zelf.
Bezwaar: Is Het opgehouden dezelfde ene entiteit te zijn?
Antwoord: Nee.
Bezwaar: Waarom wordt er dan gezegd, “Het was”?
Antwoord: Hoewel ook nu de ene en zelfde entiteit blijft bestaan, is er toch enig
verschil. Het verschil is aldus: Het universum met de variaties van namen en vormen was niet gemanifesteerd voor de schepping, was één met het Zelf en kon worden aangeduid door het ene woord en concept “Zelf”. Dit kan nu worden benoemd
met vele woorden en concepten en ook door het ene woord en concept “Zelf”, vanwege z’n diversificatie door de grote verscheidenheid in namen en vormen. De
situatie gelijkt op die van schuim en water. Schuim kan worden aangeduid met het
ene woord en concept “water” voordat er namen en vormen zijn die anders zijn dan
water. Wanneer schuim echter gemanifesteerd wordt als (een entiteit) verschillend
van water, vanwege het verschil in naam en vorm, dan kan ditzelfde schuim worden
benoemd met vele woorden en concepten, t.w. schuim en water, maar ook door één
woord en één concept, nl. water. Dit geldt ook hier.
Na anyat kiṃcana, er was helemaal niets anders; mişat, knipperend, iets actiefs.
(Evenmin was er) iets anders (dat inactief was). Anders dan de Pradhāna van de
Sāṃkhyas die een onafhankelijke entiteit is en bij de niet-Zelven hoort, en anders
1

vai wordt gebruikt om het absolute aan te geven door het geconditioneerde uit te sluiten.

AITAREYA UPANIŞAD

153

dan de atomen van de volgers van Kaṇāda, is er hier niets anders losstaand van het
Zelf. Wat bestond er dan? Alleen het Zelf bestond. Dit is het idee. Saḥ, dat Zelf; van
nature alwetend, īkşata, dacht; ook al was Het slechts één.
Bezwaar: Hoe kon Het denken voor de schepping bestond, aangezien het Zelf geen
lichaam en zintuigen had?
Antwoord: Dit is geen vergissing, omdat Zijn natuur alwetend is, zoals ook wordt
aangegeven door deze mantra tekst “Zonder handen en voeten grijpt Hij en beweegt
hij zich voort” etc (Sv.III.19). Om welke reden (dacht Hij)? Het antwoord is: sŗjai,
laat Mij scheppen; lokān, de werelden, dwz. ambhas etc., die de plaatsen zijn waar
genoten kan worden van de resultaten van het werk van de schepselen.
Nadat Hij dit gevisualiseerd had, dat wil zeggen overwogen had,
sa imāllokānasŗjata ambho marīcīrmaramāpo ’do ’mbhaḥ pareṇa divaṃ dyauḥ
pratişţhā’ntarikşaṃ marīcayaḥ pŗthivī maro yā adhastāttā āpaḥ (2)
I.i.2. Hij schiep deze werelden, de hemelse wateren, de lichtstralen, de dood,
het water. Voorbij de hemel (zijn) deze hemelse wateren. De hemel (is) de ondersteuning. De tussenruimte (zijn) de lichtstralen. De aarde (is) de dood. In de
lagere werelden zijn de wateren.
Saḥ, dat Zelf; asŗjata, schiep; imām lokān, deze werelden; net zoals in de wereld
een intelligente architect of iemand anders denkt, “Ik zal een paleis bouwen volgens
dit plan”, en na deze overweging dit paleis bouwt.
Bezwaar: Het is normaal dat architect en anderen die materialen hebben paleizen
bouwen, maar hoe kan het Zelf dat geen materialen heeft de werelden scheppen?
Antwoord: Daar is niets verkeerd mee. Naam en vorm, die in hun ongemanifesteerde vorm geïdentificeerd zijn met het Zelf, net zoals het (ongediversifieerde) schuim
met water, en met het woord “Zelf” kunnen worden aangeduid, kunnen de materiële
oorzaak van de schepping worden, zoals water dat is van het gemanifesteerde
schuim. Er is daarom niets tegenstrijdigs aan om te zeggen dat het alwetende Wezen het universum schept door Zijn eenheid met de materialen, d.w.z. naam en
vorm, die geïdentificeerd zijn met Hemzelf. Een nog redelijker verklaring is: Zoals
een intelligente goochelaar die geen materiaal heeft, zichzelf als het ware transformeert in een tweede zelf die de lucht inklimt, zo schept de alwetende en almachtige
Godheid, die de allerhoogste magiër is, Zichzelf als een ander in de vorm van het
universum. Op grond van deze redenering hebben scholen die geloven dat zowel
oorzaak als gevolg niet-reëel zijn, geen been om op te staan en worden volkomen
onderuitgehaald.
Welke werelden schiep Hij? Deze worden nu opgenoemd: Ambhas, marīcīḥ, maram, āpah. Te beginnen met ruimte, schiep Hij in deze volgorde het kosmische ei
en toen de werelden als ambhas etc. In de Upanişad zelf worden de woorden ambhas e.d. uitgelegd. Adaḥ, deze ene, de wereld die daar is; pareņa divam, voorbij de
hemel; is ambhas, wordt aangeduid met ambhas. Het wordt ambhas genoemd om-
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dat het ambhas bevat, water (wolk). Van deze wereld, dwz. ambhas, dyauḥ
pratişţhā, is de hemel de ondersteuning. Antarikşam, het uitspansel, dat daar onder
de hemel staat, is de (de wereld die genoemd wordt) marīci (lett. zonnestralen).
Hoewel deze (laatstgenoemde) wereld één is, wordt de meervoudsvorm marīcīḥ
(beter: marīcayaḥ) gebruikt vanwege de diversiteit van de ruimte die het omvat. Het
kan ook zijn omdat er marīcayaḥ, (zonne)stralen, mee bedoeld zijn. Pŗthivī, de
aarde, is maraḥ, omdat schepselen hierop sterven (mriyante). Yāh adhastāt, de werelden die onder zijn, onder de aarde; tāḥ, zij (zijn); āpaḥ, worden āpaḥ genoemd
(lett. water); een woord dat is afgeleid (van de wortel āp) in de betekenis van bereikt worden1 . Hoewel de werelden zijn samengesteld uit de vijf elementen worden
ze toch aangeduid met synoniemen van water (enz.)2 als ambhas, marīcīḥ, maram
en āpaḥ, omdat water in alle werelden overheerst.
sa īkşateme nu lokā lokāpālānnu sŗjā iti;
so’dbhya eva puruşaṃ samuddhŗtyāmūrchayat (3)
1.i.3. Hij dacht: “Dit nu waarlijk zijn de werelden. Laat Mij de beschermers
van de werelden scheppen”. Hij vormde, na hem uit water genomen te hebben,
waarlijk een menselijke vorm.
Nadat Hij de vier werelden had geschapen die de resultaten van handelingen ondersteunen en ook de materialen voor deze resultaten3, voor alle schepselen, saḥ, Hij,
God; īkşata, dacht na; opnieuw, iti, aldus: “Ime nu lokāḥ, dit nu zijn de werelden,
dwz. ambhas enz. die door Mij zijn geschapen, en zij zullen ten onder gaan als ze
niet worden beschermd. Daarom, om ze te behouden, nu sŗjai, laat Mij scheppen;
lokapālān, de beschermers van de werelden”. Na zo overwogen te hebben, saḥ, Hij;
samuddhŗtya, na vergaard te hebben; puruşam, een menselijke vorm, met hoofd,
handen e.d.; adbhyaḥ, uit het water zelf, uit de vijf elementen waarin water overheerste en waaruit Hij (de werelden) ambhas etc. had geschapen – zoals een pottenbakker een klomp klei uit de aarde neemt; amūrchayat, (Hij) gaf er vorm aan – dat
wil zeggen vormde het door het te voorzien van ledematen.4
tamabhyatapattasyābhitaptasya mukhaṃ nirabhidyata yathā'ṇḍaṃ
mukhādvāgvāco'gnirnāsike nirabhidyetaṃ nāsikābhyāṃ prāṇaḥ ..
prāṇādvāyurakṣiṇī nirabhidyetamakṣībhyāṃ cakṣuścakṣuṣa
ādityaḥ karṇau nirabhidyetāṃ karṇābhyāṃ śrotraṃ
śrotraddiśastvaṅnirabhidyata tvaco lomāni lomabhya oṣadhivanaspatayo
hṛdayaṃ nirabhidyata hṛdayānmano manasaścandramā nābhirnirabhidyata
nābhyā apāno'pānānmṛtyuḥ śiśnaṃ nirabhidyata śiśnādreto retasa āpaḥ
1

Verkregen door de bewoners van de onderwerelden.

2

Het woord “water” suggereert marici enz. – A.G. -

3
4

En dingen die nodig zijn om resultaten te bereiken.
Hij schiep Virāt.
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I.i.4. Hij oveŗoog met betrekking tot Hem. Van het sterke oveŗegen werd zijn
mond opengebroken, zoals een ei. Vanuit de mond kwam spraak voort; vanuit
spraak kwam Vuur. De beide neusvleugels werden opengebroken. Uit de beide
neusvleugels kwam het reukorgaan voort, vanuit het reukorgaan kwam Lucht.
De twee ogen werden opengebroken, uit de ogen kwam het gezichtsvermogen
voort; vanuit het gezichtsvermogen kwam de Zon. De twee oren werden opengebroken; uit de oren kwam het gehoororgaan; vanuit het gehoororgaan
kwamen de richtingen. De huid werd opengebroken; vanuit de huid kwamen
de haren; vanuit de haren kwamen de Kruiden en Bomen. Het hart werd
opengebroken; uit het hart kwam het interne orgaan voort; vanuit het interne
orgaan kwam de Maan. De navel werd opengebroken; uit de navel kwam het
orgaan van uitscheiding voort; vanuit het orgaan van uitscheiding kwam de
Dood. Het orgaan van voortplanting werd opengebroken; uit het orgaan van
voortplanting kwam het zaad; vanuit het zaad kwam het Water.1
Tam, ten aanzien van Hem, (Virāţ met) deze menselijke vorm; Hij, abhyatapat,
ondernam tapas (lett. versterving), Hij beraadde zich over, of besloot over Hem;
want een Vedische tekst geeft aan,
“Van wie de tapas is samengesteld uit kennis” (Mu.I.1.9). Tasya abhitaptasya, van
deze (Virāţ), van de klont (die Virāţ’s lichaam was), zodra die onderworpen was
aan de tapas of het besluit van God; mukham nirabhidyata, opende de mond zich –
er verscheen een gat in de vorm van de mond, zoals het ei van een vogel openbarst.
Mukhāt, uit die mond die was opengegaan; werd vāk tot bestaan gebracht, het orgaan van spraak; vācaḥ, uit deze vāk werd agniḥ, Vuur voortgebracht (de Godheid),
die heerst over vāk en een beschermer is van dit gebied. Op dezelfde manier, nāsike
nirabhidyetām, openden de neusvleugels zich; nāsikābhyām Prāṇaḥ, uit de neusvleugels kwam het zintuig van geur; prāṇāt vāyuḥ, uit het zintuig van geur werd
Vāyu gevormd, Lucht. Aldus ontstonden in alle gevallen de zetels van de organen,
de organen en de godheid in deze volgorde. Akşiṇī, de twee ogen; karṇau, de twee
openingen van de oren; tvak, huid – (dit zijn allemaal de zetels van de organen),
(en) hŗdayam, het hart (dat is de) zetel van het innerlijk orgaan; manaḥ, geest, het
innerlijk orgaan; nābhiḥ, de navel (d.w.z. de wortel van de anus), die het brandpunt
is van de levenskrachten. Het orgaan van uitscheiding (gezeteld in de anus) wordt
apānaḥ genoemd, vanwege z’n relatie met Apāna (de levenskracht die omlaag
gaat). Hieruit kwam z’n heerser voort, de godheid mŗtyuḥ, Dood. Net zoals bij de
andere, śiśnam, werd de zetel van het voortplantingsorgaan gevormd. Z’n orgaan is
retas, zaad – het orgaan dat bedoeld is om zaad uit te scheiden en zaad worden
genoemd omdat het met zaad verbonden is. Uit zaad (t.w. het voortplantingsorgaan)
ontstond (zijn godheid) āpaḥ, Water.

1

Aldus ontstonden de goden die heersen over de organen uit de ledematen van Virāt.
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ityaitareyopanişadi prathamādyāye prathamaḥ khaṇḍaḥ.
Aldus de Aitareya Upanişad, eerste deel, eerste hoofdstuk.
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DEEL1
HOOFDSTUK II
tā etā devatāḥ sŗşţā asminmahatyarṇave prāpatan;
tamaśanāyāpipāsābhyāmanvavārjat;
tā enamabruvannāyatanaṃ naḥ prajānīhi yasmin pratişţhitā annamadāmeti. (1)
I.ii.I. Deze goden die waren geschapen, vielen in deze grote oceaan.
Hij kwelde Hem (Viraaţ ) met honger en dorst.
Zij zeiden tot Hem (Brahman): “Schep ons een rustplaats
Waarin wij, verblijvende, voedsel kunnen eten”.
Tāḥ etāḥ devatāḥ, deze goden – Vuur en de andere; sŗşţāḥ, die door God waren
geschapen als heersers over de gebieden; (vielen) asmin, in deze; mahati arṇave,
grote oceaan – van de wereld die lijkt op een grote oceaan, die gevuld is met het
water van verdriet dat voortkomend uit onwetendheid, verlangen en handeling; die
onveilig wordt gemaakt door grote zeemonsters in de vorm van acute ziekte, ouderdom en dood; die einde noch grens heeft en geen plaats biedt om te rusten; die
slechts kortstondig respijt verschaft door het kleine genoegen dat ontstaat door het
contact van de zintuigen met de voorwerpen; die vol hoge golven is in de vorm van
honderden kwaden opgestuwd door de storm van hunkering naar de voorwerpen
van de vijf zintuigen; die weergalmt van het geluid van uitroepen en kreten als “helaas! helaas!” etc., afkomstig van de wezens die tot de verschillende soorten hel zijn
veroordeeld zoals de Mahāraurava; die het vlot van kennis heeft, voorzien van proviand voor onderweg in de vorm van waarheid, eenvoud, liefdadigheid, medeleven,
geweldloosheid, beheersing van innerlijke en uiterlijke organen, standvastigheid
etc. wat de verfraaiingen van het hart zijn; dat goed gezelschap en afstand doen van
alles als koers heeft; en dat bevrijding als zijn kust heeft. In deze grote oceaan,
prāpatan vielen (zij). Dit is de constructie. Dus het idee dat hier wordt geprobeerd
over te brengen is dat zelfs de staat van versmelten met de goden, d.w.z. Vuur en de
andere, die (eerder) werd uitgelegd, en het resultaat is van de gecombineerde beoefening van meditatie en karma – (zelfs deze) is niet geschikt voor het doen verdwijnen van het leed van de wereld. Omdat dit zo is, moet men na dit feit te hebben
ingezien, om die reden, voor het uitroeien van alle wereldse ellende, de opperste
Brahman realiseren als het Zelf van zichzelf en tevens van alle wezens - het Zelf dat
de eigenschappen bezit die hierna zullen worden genoemd, en dat werd geïntroduceerd als de bron van het ontstaan, onderhouden en oplossen van het universum.
Daarom volgt hieruit in overeenstemming met de Vedische tekst, “Er is geen andere
weg om daar te komen” (Śv. III.8, VI.15) dat “Dit d.w.z. de kennis van de eenheid
van Brahman en het Zelf, is de weg, dit is karma, dit is Brahman, dit is waarheid
(Ai.Ā.II.1.1).
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(Hij, de Schepper) anvajāryat, overdekte, d.w.z. begiftigde; tam, Hem – die de
bron was van de organen, hun zetels en hun goden, het Wezen (d.w.z. Virāţ) die de
eerstgeborene was en het Zelf in de vorm van een klomp; aśanāyā-pipāsābhyām,
met honger en dorst. Aangezien Hij (de eerstgeborene), de bron van alles, was aangetast door gebreken van honger e.d., zijn Zijn voortbrengselen de goden ook geteisterd door honger etc. waren zijn voortbrengselen, de goden, ook onderhevig aan
honger en dorst. Toen, tāḥ, zij (deze goden); die aangetast werden door honger en
dorst; enam, tot Hem, tot de opperheerser, tot de Schepper (van het lichaam van
Virāţ); abruvan, zeiden; iti, aldus; “Prajānīhi”, verschaf; naḥ, aan ons; āyatanam,
een woonplaats; pratişţhitaḥ yasmin, waarin wij verblijvende – en in staat zullen
zijn; annam adāma, wij voedsel kunnen eten”.
tābhyo’ gāmānayattā abruvanna vai no’yamalamiti |
tābhyo’ śvamānayattā abruvanna vai no’yamalamiti || 2 ||
I.ii.2. Voor hen bracht Hij een koe. Zij zeiden: “Deze is zeker niet voldoende
voor ons”. Voor hen [bracht Hij] een paard. Zij zeiden: Deze is zeker niet voldoende voor ons”.
Nadat dit tegen God gezegd was, tābhyaḥ, voor hen, voor de goden; ānayat gām,
bracht (Hij) een koe; na een klomp ter grootte van een koe uit dat zelfde water te
hebben gehaald, net als daarvoor, en na het in model te hebben gebracht, toonde Hij
het aan hen. Tāḥ, zij; van hun kant na het zien van de rundervorm; abruvan, zeiden;
“Ayam, dit – deze klomp; na vai, is zeker niet; alam, geschikt; naḥ, voor ons –
geschikt om als zetel te dienen bij het eten van voedsel; dat wil zeggen, het is onvoldoende in zoverre het eten betreft”. Toen de koe was afgewezen, Hij ānayat,
bracht; aśvam, een paard; tābhyaḥ, voor hen. Tāḥ, zij; abruvan, zeiden; iti, dit – net
als tevoren; “Ayam na vai alam naḥ, dit is zeker niet bruikbaar voor ons”.
tābhyaḥ puruşamānayattā abruvan sukŗtaṃ bateti puruşo vāva sukŗtam;
tā abravīdyathāyatanaṃ praviśateti. (3)
I.ii.3. Hij bracht een mens voor hen. Zij zeiden: “Deze is goed gevormd, de
mens is waarlijk goed geschapen!” Hij zei tot hen: “Gaat ieder de eigen verblijfplaats binnen”.
Toen al het andere was verworpen, tābhyaḥ, voor hen; ānayat, (Hij) bracht;
puruşam, een mens, hun voorvader.1 Toen ze deze mens gezien hadden, die hun
bron was werden zij bevrijd van ellende, en tāḥ, zij; abruvan, zeiden; iti, aldus:
“Deze woonplaats is sukŗtam bata, goed geschapen, zeer zeker”. Als gevolg hiervan
puruşaḥ vāva, is de mens waarlijk; sukŗtam, de deugd zelf – omdat hij hiermee de
oorsprong van alle deugdzame handelingen is geworden.2 Of, hij werd genoemd
sukŗta, (lett.) geschapen door Zichzelf, omdat God de mens schiep door Zichzelf,
1

Die dezelfde kenmerken had als Virāṭ, hun bron.

2

Omdat zij de mens sukŗta verklaarden, handelt de mens deugdzaam, zelfs vandaag nog.
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door Zijn eigen Māyā1 . God dacht dat deze woonplaats hen aanstond, omdat alle
wezens van de bron houden waar zij uit voortkomen; en daarom abravīt zei Hij;
tāḥ, tegen hen; iti, aldus: “Praviśata, gaat binnen; yathāyatanam, in uw respectievelijke woonplaatsen – in het verblijf dat geschikt is voor ieder voor activiteiten als
spreken etc.
agnirvāgbhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo bhūtvā nāsike
prāviśadādityaścakşurbhūtvā’kşiṇī praviśaddiśaḥ śrotraṃ bhūtvā karṇau
prāviśannoşadhivanaspatayo lomāni bhūtvā tvacaṃ prāviśaṃścandramā mano
bhūtva hrdayaṃ prāviśanmŗtyurapāno bhūtva nābhiṃ prāviśadāpo reto bhūtvā
śiśnaṃ prāviśan (4)
I.ii.4. Na spraak te zijn geworden, ging Vuur de mond binnen; na adem te zijn
geworden, ging Lucht de beide neusgaten binnen; na gezichtsvermogen te zijn
geworden, ging Zon de beide ogen binnen; na gehoororgaan te zijn geworden,
gingen de richtingen de beide oren binnen; na haren te zijn geworden, gingen
Kruiden en Bomen de huid binnen; na geest te zijn geworden, ging Maan het
hart binnen; na de neergaande levenskracht te zijn geworden, ging Dood de
navel binnen; na het zaad te zijn geworden, ging Water het mannelijk geslachtsorgaan binnen.
Evenals de aanvoerder van legers etc. (binnengaat in een stad op verzoek van de
koning), zo, na de toestemming van God te hebben verkregen met de woorden,
“Laat het zo zijn”, agniḥ, Vuur, de godheid die zichzelf identificeert met het orgaan
van spraak; bhūtvā, wordende; vāk, spraak zelf; prāviśat, ging binnen; mukham, in
de mond die zijn bron was. De rest kan op dezelfde manier worden uitgelegd.
Vāyuḥ, Lucht, ging binnen in nāsike, de neusgaten. Ādityaḥ, de Zon; akşiṇī, in de
ogen; diśaḥ, de Windstreken; karṇau, in de oren; oşadhi-vanaspatayaḥ, de Kruiden
en Bomen; tvacam, in de huid; candramāḥ, de Maan; hŗdayam, in het hart; mŗtyuḥ,
Dood; nābhim, in de navel (t.w. de wortel van de anus); āpaḥ, Water; śiśnam, in het
voortplantingsorgaan.
tamaśanāyāpipāse abrūtāmāvābhyāmabhiprajānīhīti te abruvīdetāsveva vāṃ
devatāsvābhajāmyetāsu bhāginyau karomīti; tasmādyasyai kasyai ca devatāyai
havirgŗhyate bhāginyāvevāsyaamaśanāyāpipāse bhavataḥ (5)
I.ii.5. Honger en dorst zeiden tot Hem: “Verschaf (het) ons”. Hij zei tot hen:
“Ik plaats jullie te midden van deze goden. Ik maak jullie deelnemers onder
hen.” Daarom worden honger en dorst, wanneer het offer aan welke God dan
ook wordt gepakt, waarlijk deelnemers in Hem.
Toen de goden op deze manier hun woonplaatsen hadden gevonden,
aśanāyāpipāse, Honger en Dorst, die geen verblijfplaats hadden; abrūtām, zeiden,
1

De mens was een goed product, omdat God hem schiep onafhankelijk van dienaren en medeplichtigen. Sukŗta wordt dus uitgelegd in drie betekenissen: goed product, deugd geschapen door
zichzelf (sva).
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tegen die God; “Āvābhyām, voor ons; abhiprajānīhi, denk aan, d.w.z. verschaf; een
verblijfplaats”. God, aldus toegesproken, abravīt, zei; te, tot hen beiden – tot Honger en Dorst: “Omdat u slechts gevoelens zijn, kunt u onmogelijk voedsel genieten
zonder door enig bewust wezen te worden ondersteund. Daarom etāsu eva, temidden van deze wezens zelf; devatāsu, temidden van de goden zoals Vuur etc. – in
lichamelijk verband, als ook in goddelijk verband; ābhajāmi vām, begunstig Ik u
door u uw levensonderhoud toe te wijzen. Karomi, Ik maak u; bhāginyau, deelgenoten; etāsu, temidden van deze goden. Wat er ook voor offerande wordt gebracht aan
welkegod ook, Ik zal u laten delen in die gave zelf”. Omdat God aldus ordineerde
aan het begin van de schepping, tasmāt, daarom, zelfs vandaag; yasyai kasyai ca
devatāyai, voor welke godheid ook; haviḥ, offerande – zoals pap, koek, etc.;
gŗhyate, wordt opgenomen; asyām, in die god; aśanāyā-pipāse, Honger en Dorst;
bhāginyau eva bhavataḥ, worden inderdaad deelgenoten.
ityaitareyopaniṣadi prathamādhyāye dvitīyaḥ khaṇḍaḥ ..
Aldus de Aitareya Upanişad, eerste deel, tweede hoofdstuk.
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DEEL 1
HOOFSSTUK III
sa īkşateme nu lokāśca lokapālāścānnamebhyaḥ sŗjā iti (1)
I.iii.I. Hij schouwde in zijn geest: “Dezen, nu, zijn de verblijfplaatsen, zowel als
de beschermers van deze plaatsen. Laat mij voedsel voor hen scheppen”.
Saḥ, Hij, God; īkşata, dacht aldus; Hoe? “Ime nu, dit zijn dan; lokāḥ ca lokapālāḥ
ca, de zintuigen en hun goden – die door Mij zijn geschapen en begiftigd met honger en dorst; daarom kunnen zij niet blijven bestaan zonder voedsel. Dus, sŗjai (is
hetzelfde als sŗje), laat Mij scheppen; annam, voedsel; ebhyaḥ, voor hen – de goden
van de zintuigen”. Zo zien we in de wereld onafhankelijkheid van heersers met
betrekking tot het verlenen of onthouden van gunsten aan hun eigen volk. Daarom
is de opperste Heer ook onafhankelijk inzake van gunsten verlenen of onthouden
aan allen, omdat Hij de Heer is van allen.
so’po’bhyatapattābhyo’bhitaptābhyo mūrtirajāyata;
yā vai sā mūrtirajāyatānnaṃ vai tat (2)
I.iii.2. Hij verhitte de wateren. Vanuit deze verarmde (wateren) werd een vorm
gemaakt. De vorm, die tot bestaan kwam, was waarlijk dit voedsel.
Saḥ, Hij, God; verlangend om voedsel te scheppen; abhyatapat, peinsde over; apaḥ,
reeds genoemd. Tābhyaḥ abhitaptābhyaḥ, uit het water waarover was nagedacht en
dat de materie vormde; ajāyata, ontwikkelde zich; mūrtiḥ, een vaste vorm - die
andere zou kunnen ondersteunen en die het bewegende en onbeweeglijke omvatte.
Yā vai sā mūrtiḥ ajāyata, de geknede vorm die zich ontwikkelde; tat annam vai, dat
(gevormde ding) is waarlijk voedsel.
tadenatsṛşṭaṃ parān$atyajighāṃsattadvācā‘jighṛkşat tannāśaknodvācā grahītumw;
sa yaddhainadvācā’grahaişyadabhivyāhrṭya haivānnamatrapsyat (3)
I.iii.3. Dit (voedsel) dat geschapen was, wenste, zich omdraaiend, niet gedood te
worden. Door spraak wenste hij dit te grijpen. Hij was niet in staat dat door
spraak te grijpen. Indien Hij na het slechts uitgesproken te hebben, zou hebben gegrepen, zou Hij verzadigd zijn geworden.
Tat enatsṛşṭannam, dit voornoemde voedsel; was sŗşţam, geschapen – in aanwezigheid van de zintuigen en hun goden. Evenals bijvoorbeeld een muis in de nabijheid
van een kat, denkt, “Deze eet voedsel en is Dood voor mij”, en wegvlucht, zo ook
werd dit voedsel parāk, keerde zich om; en atyajighāṃisat, wilde buiten het bereik
van de verslinders komen; - begon weg te rennen. Toen alle organen en hun goden
die de klomp vormden die lichaam en zintuigen heten (van Virāţ) de bedoeling van
het voedsel beseften, zagen zij geen andere eters van voedsel. Hij Zelf, de Eerstgeborene, Hij ajighŗkşat, probeerde te nemen; tat, dat voedsel; vācā, door spraak, door
de handeling van spreken. Na aśaknot, Hij slaagde er niet in; grahītum tat, dat te
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grijpen; vācā door spraak, door te spreken. Yat, als; saḥ, Hij, de Eerstgeborene, het
eerste belichaamde Wezen; agrahaişyat, had gegrepen; enat, dit voedsel; vācā, door
spraak; dan iedereen, als nazaat van de Eerstgeborene; atrapsyat zou verzadigd zijn
geweest; abhivyāhŗtya eva annam, door alleen maar over voedsel te spreken. Dit is
echter niet het geval. Daaruit begrijpen wij dat de Eerstgeborene er ook niet in
slaagde om voedsel te grijpen door spraak. De overige delen moeten op dezelfde
manier worden uitgelegd.
tatprāṇenājighṛkṣat tannāśaknotprāṇena grahītuṃ sa
yaddhainatprāṇenāgrahaiṣyadabhiprāṇya haivānnamatrapsyat .. (4)
I.iii.4. Hij wenste dat [voedsel] te grijpen met de inademing (reuk). Hij was niet
in staat dit met de inademing (door reuk) te grijpen. Indien hij dit met de inademing zou hebben gegrepen, zou hij, na het voedsel enkel ingeademd te hebben, verzadigd zijn.
taccakṣuṣā'jighṛkṣat tannāśaknoccakṣuṣā grahītu/n sa
yaddhainaccakṣuṣā'grahaiṣyaddṛṣṭvā haivānamatrapsyat .. (5)
I.iii.5. Hij wenste dat [voedsel] te grijpen met (het) oog. Hij was niet in
staat dit met het oog te grijpen. Indien hij dit met het oog zou hebben
gegrepen, zou hij, na het voedsel gezien te hebben, verzadigd zijn.
tacchrotreṇājighṛkṣat tannāśaknocchrotreṇa grahītuṃ sa
yaddhainacchroteṇāgrahaiṣyacchrutvā haivānnamatrapsyat .. (6)
I.iii.6. Hij wenste dat [voedsel] te grijpen met (het) oor. Hij was niet in
staat dit met het oor te grijpen. Indien hij dit met het oor zou hebben gegrepen, zou hij, na het voedsel enkel gehoord te hebben, verzadigd zijn.
tattvacā'jighṛkṣat tannāśaknottvacā grahītuṃ sa
yaddhainattvacā'grahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnamatrapsyat .. (7)
I.iii.7. Hij wenste dat [voedsel] te grijpen met de huid. Hij was niet in
staat het te grijpen door de huid. Indien hij dit met de huid zou hebben
gegrepen, zou hij, na het voedsel enkel aangeraakt te hebben, verzadigd
zijn.
tanmanasā'jighṛkṣat tannāśaknonmanasā grahītuṃ sa
yaddhainanmanasā'grahaiṣyaddhyātvā haivānnamatrapsyat .. (8)
I.iii.8. Hij wenste dat [voedsel] te grijpen met de geest. Hij was niet in staat dit
met de geest te grijpen. Indien hij dit met de geest zou hebben gegrepen, zou
hij, na over het voedsel enkel gedacht te hebben, verzadigd zijn.
tacchiśnenājighṛkṣat tannāśaknocchiśnena grahītuṃ sa
yaddhainacchiśnenāgrahaiṣyadvitsṛjya haivānamatrapsyat .. (9)
I.iii.9. Hij wenste dat [voedsel] te grijpen met het mannelijk geslachtsorgaan.
Hij was niet in staat dit met het mannelijk geslachtsorgaan te grijpen. Indien
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hij dit met het mannelijk geslachtsorgaan zou hebben gegrepen, zou hij, na het
zaad geloosd te hebben, verzadigd zijn.
tadapānenājighṛkṣat tadāvayat saiṣo'nnasya graho
yadvāyuranāyurvā eṣa yadvāyuḥ .. (10)
I.iii.10. Hij wenste dat [voedsel] te grijpen met Apāna. Hij greep dat. Dit is de
grijper van het voedsel. Die levenskracht, die leeft van voedsel is waarlijk deze
levenskracht, die Apāna [wordt genoemd].
Niet in staat zijnde het voedsel op te nemen door de neus, het oog, het
oor, de huid, de geest en het voortplantingsorgaan, d.w.z. door de activiteit van de respectievelijke organen, tenslotte ajighŗkşat, Hij wilde het
voedsel opnemen; apānena, door Apāna (de inkomende energie van)
lucht – door de mondholte; tat āvayat, Hij nam dat op – dat voedsel dus;
Hij at het. Daarom saḥ eşah, deze Apāna lucht; annasya grahaḥ, (is) de
verslinder van voedsel. Yat vāyuḥ (zou eigenlijk yaḥ vāyuḥ moeten zijn),
de levenskracht die; is annāyuḥ vai, bekend als afhankelijk van voedsel,
voor zijn bestaan; is eşaḥ, deze; yat vāyuḥ die de levenskracht is die
Apāna1 heet.
sa īkşata kathaṃ nvidaṃ madŗte syāditi sa īkşata katareṇa prapadyā iti sa īkşata
yadi vācā’bhivyāhŗtaṃ yadi prāṇenābhiprāṇitaṃ yadi cakşuşā dŗşţaṃ yadi
śrotreṇa śrutaṃ yadi tvacā spŗşţaṃ yadi manasā dhyātaṃ
yadyapānenābhyapānitaṃ yadi śiśnena visŗşţamatha ko ’hamiti (11)
I.iii.11. Hij schouwde in zijn geest: “Hoe kan dit nu zijn zonder Mij?” Hij
dacht: “Door welke van de twee zal ik binnengaan?” Hij dacht: “Als wordt
gesproken door de stem, ingeademd (geroken) door Prāṇa, gezien door het oog,
gehoord door het oor, gevoeld door de huid, gedacht door de geest, uitgeademd
door Apāna, uitgestort door het manlijk lid, wie ben Ik dan nog?”
Na aldus het bestaan van de verzameling van zintuigen en hun godheden afhankelijk te hebben gemaakt van voedsel, zoals het bestaan van een stad, zijn burgers en
zijn heersers, saḥ, Hij; īkşata, dacht - net zoals de heerser van de stad, terwijl Hij
aldus oveŗoog: “Katham nu, hoe waarlijk; mat-ŗte, zonder Mij, de meester van de
stad; syāt, kan er zijn; idam, dit ding – deze activiteit die tot het lichaam en de zintuigen behoort, en waarover zal worden gesproken; omdat het voor iemand anders
bedoeld is? Yadi vācā abhivyāhŗtam, als spreken wordt omvat door het orgaan van
spraak. Louter het gebruik van spraak etc. zal nutteloos worden, zal op geen enkele
manier plaatsvinden, net zoals de offers en lof die worden gebracht en gezongen
door burgers en bards ter ere van hun heer nutteloos worden wanneer hun heer niet
aanwezig is. Daarom, net als de koning in de stad, zou Ik, daar moeten zijn als de
1

De eter van het voedsel is niet het Zelf, maar de levenskracht die zich manifesteert als inademing etc.
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opperste heer, de heerser, de getuige van deugd en ondeugd, en de genieter. Het is
een logische noodzakelijkheid dat de combinatie van de effecten (t.w. lichaam en
organen) bedoeld moet zijn voor iemand anders. Als deze noodzaak kan worden
vervuld zelfs zonder Mijzelf die een bewust wezen ben en door wie door middel
van hen genot wordt gezocht, evenals men de activiteiten van een stad en zijn burgers zou proberen te verklaren zonder hun heer, atha, dan; kaḥ aham, wie of wat, en
van wie ben Ik dan de heer? Als ik na de combinatie van lichaam en zintuigen te
zijn binnengegaan niet de getuige ben van vruchten van uitspraken e.d. die gedaan
zijn door spraak e.d., net zoals een koning na een stad te zijn binnengegaan de nalatigheden en opdrachten van de officieren waarneemt, dan zal niemand Mij begrijpen of aan Mij denken als “Deze is werkelijkheid en hij heeft deze aard”. In het
tegenovergestelde geval zal Ik kenbaar worden als de bewuste werkelijkheid die
activiteiten als uitspraken etc. van het spraakorgaan etc., kent als Zijn objecten, en
ter wille van wie deze uitspraken etc. van zulke samengestelde zaken als spraak
enzovoorts bestaan, - evenals de pilaren en muren e.d. die in de bouw van een paleis
zijn opgenomen bestaan terwille van iemand anders die bewust is en geen deel uitmaakt van de constructie. Dit overwogen hebbend, saḥ, Hij; īkşata, dacht; iti, aldus;
“Katareṇa prapadyai, waardoor zal Ik binnengaan? Er zijn twee manieren om dit
samengestelde ding binnen te gaan – het voorste deel van de voet en de kruin van
het hoofd. Katareṇa, door welke van deze twee, wegen; prapadyai (of liever prapadyeya) zal Ik binnengaan; in deze stad van het geheel van lichaam en zintuigen?
Na dit beschouwd en overwogen te hebben, “Gegeven de situatie, moet ik niet langs
de lagere weg naar binnengaan – dat wil zeggen de twee punten van de voeten– dat
is de ingang voor Mijn dienaar Prāṇa (de Levenskracht), die de opdracht heeft gekregen altijd in Mijn naam te handelen. Wat dan (moet Ik doen)? Als een laatste
middel, laat Ik binnengaan door de kruin van het hoofd te splijten” - na zo te hebben
gedacht, net als een menselijk wezen dat doet wat het denkt.
sa etameva sīmānaṃ vidāryaitayā dvārā prāpadyata; saişā vidŗtirnāma
dvāstadetannāndanam; tasya traya āvasathāstrayaḥ svapnā
ayamāvasatho’yamāvasatho’yamāvasatha iti (12)
I.iii.12. Na de schedelnaad te hebben opengespleten, ging Hij door deze deur
binnen. Deze welbekende opening in de schedel, deze ingang, wordt vidŗti genoemd, de plaats van geluk. Er zijn voor Hem drie verblijfplaatsen, drie dromen: dit is een verblijfplaats, dit is een verblijfplaats, dit is een verblijfplaats.
Saḥ, Hij, de Schepper, God etam eva sīmānam vidārya, na dit uiteinde te hebben
gespleten, na er een gat in te hebben gemaakt, het verste punt waar het haar uit elkaar gaat; etayā dvārā, door deze poort, deze ingang; prāpadyata, ging binnen; in
deze wereld, d.w.z. dit geheel van lichaam en zintuigen. Dit is de ingang die goed
bekend is geworden door het feit van het waarnemen binnen in (in de mond) van de
smaak etc. van olie en andere dingen wanneer deze een lange tijd op de kruin van
het hoofd zijn aangebracht. Sā eşā dvāḥ, deze deur; vidŗtiḥ nāma, staat welbekend
als vidŗti (de gespletene), omdat hij gespleten is. Wat de andere ingangen betreft –
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bijvoorbeeld het oor etc. – zij zijn noch perfect noch bronnen van vreugde, omdat
het gewone ingangen zijn bedoeld voor hen die de plaatsen van dienaren etc. innemen, Maar deze doorgang is alleen voor de opperste Heer; tat, omdat; etat
nāndanam, deze brengt vreugde voort. Nāndana is hetzelfde als nandana, de verlenging is een Vedische vrijheid. Hij wordt zo genoemd omdat men zich verheugt
(nandati) als men de opperste Brahman bereikt door deze deur. Tasya, van Hem,
die na aldus te hebben geschapen, (het lichaam) binnengaat als een individuele ziel,
als een koning die een stad binnengaat; zijn er trayaḥ āvasathāḥ, drie verblijfplaatsen – namelijk het rechteroog – de oogbol, de zetel van het zintuig (voor zien) gedurende de wakende staat; de geest binnenin, gedurende de droomstaat; en de
ruimte binnen in het hart gedurende de staat van diepe slaap. Of de drie verblijfplaatsen kunnen worden genoemd als volgt, het lichaam van de vader, de schoot
van de moeder en iemands eigen lichaam. (Hij heeft) trayaḥ svapnāḥ, drie dromen
die bekend als waken, droom en diepe slaap.
Bezwaar: De wakende staat is geen droom, het is een staat van bewustzijn.
Antwoord: Dit is niet zo, het is werkelijk een droom.
Bezwaar: Waarom?
Antwoord: Omdat men zich niet bewust is van zijn eigen opperste Zelf en er onwerkelijke dingen worden waargenomen als in een droom.
Ayam, deze ene – het rechteroog; is de eerste āvasathaḥ, verblijfplaats; de tweede is
de geest binnenin; en de ruimte in het hart is de derde. “Ayam āvasathaḥ, dit is een
verblijfplaats” is alleen maar een herhaling van wat eerder werd vermeld. Afwisselend verblijvend in deze verblijfplaatsen en hiermee geïdentificeerd, slaapt de individuele ziel diep en lang doordat hij van nature onwetend is, en wordt niet wakker
hoewel hij de klappen van het verdriet ervaart die het gevolg zijn van honderdduizenden calamiteiten en die aankomen als dreunen van een zware knots.
sa jāto bhūtānyabhivyaikhyat kimihānyaṃ vāvadişaditi;
sa etameva puruşaṃ brahma tatamamapaśyat;
idamadarśamitī. (13)
I.iii.13. Hij, geboren zijnde, manifesteerde schepselen1, of over wat anders
sprak Hij hier aldus?2 Hij zag waarlijk deze Puruşa (als) Brahman, die Éne.
“Dit zag ik”.
Saḥ jātaḥ, nadat Hij geboren was, na het lichaam binnengegaan te zijn als de individuele ziel; abhivyaikhyat, manifesteerde; bhūtāni, de wezens. Als door geluk, een
leraar met grote compassie naast zijn oor de drum slaat van de grote uitspraken van
1

Hij kende hen en sprak duidelijk over hen als geïdentificeerd met Hemzelf aldus: “Ik ben een
mens”, “Ik ben blind”, “Ik ben gelukkig”, et cetera.
2

Dat wil zeggen, Hij nam niets anders waar, noch sprak over iemand anders dan Hemzelf. Omdat
Hij geen verschil waarnam, identificeerde Hij Zichzelf met de individuele ziel.

166
de Upanişads, waarvan de noten zo zijn berekend dat ze kennis van het Zelf opwekken, dan realiseerde apaśyat het individu; etam eva deze werkelijk; puruşam,
Puruşa (als Brahman) – de Puruşa waarover wordt gesproken als de Heer van de
schepping etc., die Puruşa wordt genoemd vanwege zijn woonplaats (śayana, d.i.
bestaan) in de stad (puri) (van het hart). (Hij realiseerde Hem) als brahma, Brahman, de Grote; die tatamam is (door het ontbrekende “ta” toe te voegen en de vorm
aan te nemen van tatatamam, betekent het woord) de meest doordringende, de volste, als ruimte. Hoe (realiseerde hij dat)? “Ik adarśam, heb gezien; idam, deze –
deze Brahman, die de ware natuur van Mijzelf is”. De verlenging (van de “i” in itī)
komt door de regel dat in het geval een woord dat overweging suggereert de klinker
wordt verlengd.1
tasmādidandro nāmedandro ha vai nāma; tamindraṃ santamindra ityācakşate
parokşeṇa; parokşapriyā iva hi devāḥ; parokşapriyā iva hi devāḥ (14)
I.iii.14. Daarom is [Zijn] naam Idandra. Hij is waarlijk Idandra genaamd. Zij
noemen Hem, die Indra is “Indra” met zijn geheime naam, want de goden
houden van mysterie. De goden houden van mysterie.
Omdat Hij Brahman realiseerde als “dit”, dwz. direct – de Brahman die onmiddellijk en direct is, het Zelf dat in alles is” (Bṛ.III.4.1) - daarom, uit het feit dat “idam,
dit” gezien wordt, wordt het opperste Zelf idandraḥ nāma, Idandra genoemd. God
is idandraḥ ha vai nāma, waarlijk bekend als Idandra, in de wereld. Tam idandram
santam, Hij die Idandra is; zij, de kenners van Brahman; ācakşate, noemen;
parokşeṇa, indirect door middel van een woord dat iets in de verte aangeeft; indraḥ
iti, als Indra. (Zij noemen Hem zo) ten behoeve van gebruikelijke handelingen,
omdat ze bang zijn om Hem direct bij Zijn naam te noemen omdat Hij de meest
aanbiddelijke is. Hieruit volgt dat, hi, voor zover als; devāḥ, de goden; zijn
parokşapriyāḥ iva, waarlijk dol op het gebruik van indirecte namen; het hoeft niet
te worden vermeld dat de grote Heer, de God der goden, dit nog veel meer is. Het
herhalen (met parokşapriyāḥ etc.) is om het eind van Deel I aan te geven.
ityaitareyopaniṣadi prathamādhyāye tṛtīyaḥ khaṇḍaḥ
Aldus de Aitareya Upanişad, het eerste deel, derde hoofdstuk.

1

De verlenging suggereert dat hij eerst overwoog of Brahman volledig gerealiseerd was of niet en
toen de overtuiging kreeg, “Het is volledig gerealiseerd”. Deze overtuiging leidde tot volledige
bevrediging uitgedrukt door de uitroep, “O!”
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DEEL 2
HOOFDSTUK I
Inleiding. De betekenis van dit Vierde1 (t.w. het Eerste) Deel dat zojuist beëindigd
werd is: De Werkelijkheid, die de schepper, bewaarder en vernietiger van het universum is, en transcendent, alwetend, almachtig is en alles kent, schiep in de juiste
volgorde dit hele universum, beginnend met ruimte, zonder hulp van enige andere
substantie dan Zichzelf. Daarna ging Hijzelf door Zichzelf binnen in alle levende
schepsels met het oog op zelfrealisatie. En nadat Hij daar was binnengegaan realiseerde Hij direct Zijn eigen Zelf in Zijn werkelijkheid als “Ik ben Brahman”. Daarom is Hij het enige Zelf in alle lichamen en bestaat daarnaast niets. Zo zou iedereen
ook dit moeten realiseren: “Hij is mijn Zelf” (Kau.III.1.8), “Ik ben Brahman”
(Bṛ.I.4.10)2 . Bovendien is hier gezegd, “In het begin was er alleen het absolute
Zelf” (I.1.1), en “Brahman, die de meest doordringende is” (I.3.13), en zo ook in
andere Upaniṣads.
Bezwaar: De Eén die alles doordringt en het Zelf van alles is, bezet zelfs het kleinste puntje van een haar. Hoe kan Hij dan binnengaan door het hoofd te splitsen
zoals een mier in een gat kruipt?
Antwoord: Dit is een onbelangrijke vraag terwijl er zoveel andere vragen gesteld
kunnen worden. Dat Hij denkt zonder organen te hebben; dat Hij zonder enige hulp
het universum schiep; dat Hij een menselijk formaat uit het water verzamelde (een
klomp) en vorm gaf; dat uit Zijn nadenken de mond doorbrak, waaruit Vuur etc.
voortkwamen, de heersende goden van de organen; dat de goden werden verbonden
met honger en dorst; dat zij smeekten om verblijfplaatsen; dat koeien e.d. aan hen
werden getoond; dat zij hun respectievelijke verblijfplaatsen binnengingen; dat het
geschapen voedsel wegrende; dat er een poging werd gedaan om dit te laten opnemen via het orgaan van spraak etc. – al deze vragen zijn even belangrijk als het
splijten van de kruin en daar binnengaan.
Bezwaar: Verwerp ze dan allemaal als onsamenhangend.
Antwoord: Nee, er is geen vergissing omdat dit alleen maar een lofprijzing is3, het
enige dat men werkelijk wil overbrengen is de kennis van het Zelf. Of een betere
uitleg is dat de Godheid, die alwetend en almachtig en een grote tovenaar is, dit
alles heeft geschapen als een magiër; de vergelijking is echter hier uitgewerkt om
gemakkelijk te kunnen instrueren en begrijpen net zoals in het gewone leven. Want
het louter bekend zijn met anekdotes over schepping e.d. leidt niet tot nuttig resultaat, terwijl in alle Upanişads bekend is, dat uit de kennis van de eenheid van het
1

Vierde, gerekend van het Eerste Deel van de Āraṇyaka waarin deze Upanişad is opgenomen.

2

In het Commentaar schijnen de twee teksten gecombineerd te worden.

3

Arthavāda: bedoeld om iets anders te benadrukken dan hetgeen letterlijk wordt overgebracht
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Zelf onsterfelijkheid volgt als resultaat; hetzelfde feit is duidelijk in de Smŗtis zoals
de Gītā in zinnen als “(Hij ziet, die ziet) de Opperste Heer, die in alle wezens bestaat, (onsterfelijk in de stervenden)” (XIII.27).
Bezwaar: Er zijn drie zielen: De eerste staat bekend in de wereld en in alle geschriften als de transmigrerende ziel die geniet en handelt. De tweede ziel is God, de
schepper van het universum, de wetende. En Hij wordt op logische gronden afgeleid, die in de geschriften worden getoond, te weten de schepping van lichamen en
werelden die vele plaatsen hebben die geschikt zijn voor het genieten van de vruchten van handelingen van ontelbare wezens, net zoals van een architect etc. de noodzakelijke kunde en kennis kan worden afgeleid uit de bouw van een stad of een
paleis, etc. De derde is het allesdoordringende Bewustzijn (Puruşa) dat alleen door
de Upanişads wordt getoond en bekend is uit teksten als: “Van waar spraak terugkeert” (Tai.II.4.1), “Niet dit, niet dit” (Bṛ.III.9.26). Gegeven dat, hoe kan men weten dat het Zelf één is zonder tweede en transcendent?
Vedāntin: Als we daar van uit gaan, hoe kan men de individuele ziel dan kennen?
Opponent: Kent men hem niet als degene die hoort, denkt, ziet, leert, (ongearticuleerde) geluiden maakt, waarneemt en kent?
Vedāntin: Het is niet tegenstrijdig om van hem te zeggen die gekend wordt door de
handeling van het horen etc. dat “Hij denkt zonder dat er aan hem wordt gedacht,
hij kent zonder gekend te worden” (Bṛ. III.8.11, Ke I.1.6), en “Je kunt de denker
van gedachten niet denken; je kunt de kenner van kennis niet kennen” (Bṛ. III.4.2)
etc.?
Opponent: Dat is waar, het zou een tegenspraak inhouden als de individuele ziel
direct gekend zou worden evenals geluk e.d. Echter, feitelijk wordt directe waarneming ontkend door, “Je kunt de denker van gedachten niet denken”, etc. Maar hij
wordt gekend via afgeleide dingen als horen e.d. Hoe kan er dan een tegenstelling
zijn?
Vedāntin: Hoe kan hij gekend worden zelfs door afgeleide zaken als horen e.d.?
Want als het Zelf bezig is met het horen van een hoorbare klank, kan Het niet denken en weten over Zichzelf of iets anders, omdat Het in beslag genomen is door
alleen de handeling van het horen. En dat geldt ook ten aanzien van andere handelingen als denken. De handelingen van horen e.d. hebben alleen te maken met hun
eigen objecten (en niet met hun subjecten); ook kan de handeling van het denken
door de denker plaatsvinden over iets wat buiten het denkbare is.1
Opponent: Kan de geest niet aan alles denken?
Vedāntin: Zeker, men kan echter niet aan iets denken zonder de denker.2
1
2

Het Zelf is niet een object dat denkbaar is.

Omdat de geest voor het Zelf alleen maar een instrument is moet er een doener worden geponeerd om de handeling van het denken mogelijk te maken.
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Opponent: Aangenomen dat dit zo is, wat volgt daar dan uit?
Antwoord: Dit zal het resultaat zijn dat hieruit voortkomt. Hij die de denker van
alles is, is eenvoudigweg de denker, en niet een object van gedachten. En er is geen
tweede denker die aan die denker kan denken. Zou hij denkbaar zijn door het Zelf
dan zullen er twee Zelven zijn – het ene het Zelf waarvoor het (denkende) Zelf
wordt gedacht en het andere Zelf dat wordt gedacht. Of hetzelfde Zelf wordt, als
een bamboe, in twee helften gesplitst om de denker en het denkbare te worden.
Beide mogelijkheden zijn niet logisch. Het is vergelijkbaar met de situatie van twee
lampen die, vanwege hun overeenkomst, niet (wederzijds) de verlichter en datgene
wat verlicht wordt kunnen zijn. Bovendien kan de denker, terwijl hij bezig is het
denkbare object te denken, geen tijd van het denkproces afnemen om aan zichzelf te
denken.1 Zelfs als men veronderstelt dat de denker aan het Zelf denkt op grond van
afleiding, ontstaan er twee Zelven – de ene die op logische gronden wordt afgeleid
en de andere die conclusies trekt. Of hetzelfde Zelf zal worden opgesplitst. En dan
is er weer de al eerdergenoemde fout.
Bezwaar: Als het Zelf niet gekend kan worden door waarneming of door afleiding,
waarom zegt men dan, “Men dient aldus te realiseren: ”Hij is mijn Zelf” “(Kau.
III.9)? Of waarom wordt het Zelf de denker of de hoorder genoemd?
Antwoord: Is het niet zo dat het Zelf kwaliteiten bezit als het vermogen om te horen2 en is het niet bekend (in de Upanişads) dat Het vrij is van kwaliteiten als het
vermogen om te horen? Wat is hier onlogisch aan?
Opponent: Voor u mag het dan logisch zijn maar voor mij is het dat niet.
Vedāntin: Hoe zo?
Opponent: Als het Zelf hoort, denkt Het niet; en als Het denkt hoort Het niet. Zo
gezien wordt Het een hoorder en een denker vanuit het ene gezichtspunt, terwijl Het
van de andere kant bezien geen hoorder en geen ziener is. En ook zo in andere situaties. Als dit zo is, hoe kan men dan de indruk vermijden dat dit niet met elkaar te
verenigen is tegenover de twijfel die opkomt of het Zelf het vermogen bezit om te
horen etc. of de tegenovergestelde kwaliteit heeft om niet te kunnen horen etc.? Op
het moment dat Devadatta beweegt staat hij niet stil, en beweegt zeker; en als hij
bewegingloos is, beweegt hij niet, maar staat stil. In zo’n periode kan hij of stilstaan
of bewegen als enig alternatief; maar hij kan niet tegelijkertijd voortdurend bewegen en stilstaan. Zo is het ook hier. De navolgers van Kaṇāda en anderen denken er
op dit punt ook zo over en volgens hen wordt het Zelf een hoorder, een denker enzovoorts genoemd omdat Het van tijd tot tijd in het bezit is van gehoor etc. Want zij
zeggen dat kennis een voortbrengsel is van contact (tussen de geest en de zintuigen)
1

De geest verbindt zich niet met het Zelf maar met dingen die er buiten staan.

2

Het Zelf is de eeuwige hoorder, ziener etc.
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en dat dit contact niet gelijktijdig is. En (als bewijs) voeren zij voorbeelden aan als:
“Mijn geest was met iets anders bezig en daarom zag ik dit niet”. En (zij stellen dat)
het is juist om het niet-gelijktijdig zijn van kennis een logische reden is om het
bestaan van de geest af te leiden1. Stel dat dit zo is, wat verlies je als het zo is?
Vedāntin: Laat het zo zijn als het logisch zou zijn en als het zo aanstaat. Maar het
kan niet de bedoeling van de Upanişads zijn.
Opponent: Wordt niet betekenis aangenomen door de Upanişads dat het Zelf de
“hoorder, denker etc.” is?
Vedāntin: Nee, omdat er een uitspraak is dat Het niet de hoorder, denker etc. is2.
Opponent: Werd deze stelling niet door u ontkend door te zeggen dat Het af en toe
zo is?
Vedāntin: Nee, want door mij wordt het Zelf aanvaard als de eeuwige hoorder etc.
volgens de Vedische tekst, “Want de functie van het horen van de luisteraar kan
nooit verloren gaan” etc. (Bṛ. IV.3.27).
Bezwaar: Als op basis van deze visie eeuwig horen etc. wordt aangenomen, ontstaan (alle soorten) kennis tegelijkertijd, hetgeen in tegenspraak is met de ervaring;
bovendien zal dit leiden tot de veronderstelling dat onwetendheid afwezig is in het
Zelf. En dat is niet aanvaardbaar.
Antwoord: Geen van deze tekortkomingen doet zich voor, omdat volgens de
Upanişads, het Zelf de hoorder etc. kan worden door Zijn (inherente) kracht van
horen etc.3 (Bṛ. III.4.2). Het zien etc. met de tijdelijke en grove ogen etc. die onderworpen zijn aan het verenigen met en scheiden van (hun objecten), zijn waarlijk
tijdelijk, net zoals het branden van een vuur, omdat dit ontstaat door het contact met
hooi e.d. Het eeuwige vormloze Zelf, dat vrij is van de eigenschappen van verenigen en scheiden, kan geen kortstondige kwaliteiten hebben als zien etc. die veroorzaakt worden door contact. Ter ondersteuning hiervan zegt de Vedische tekst: “Het
zien door de getuige kan nooit verdwijnen” etc. (Bṛ. IV.3.23). Hieruit volgt dat er
twee soorten zien zijn – het kortstondige zien door het oog en het eeuwige zien door
het Zelf. Zo zijn er ook twee soorten van horen – het kortstondige horen door het
oor en het eeuwige horen door het Zelf. Zo zijn er ook twee soorten van denken en
twee soorten van kennen – de uiterlijke en de innerlijke. Want alleen op grond van
deze visie, en op de manier waarop deze is aangetoond is de Vedische tekst “De
1

Als de geest niet zou bestaan, zouden alle zintuigen als deze gelijktijdig met hun objecten in
contact zouden staan, alle objecten waarnemen. Dit is echter niet het geval. Dus de Vaiśeşikas
geloven in een atomaire geest die achtereenvolgens met de zintuigen wordt verbonden.
2
3

Schijnt te refereren aan Bṛ. IV.4.2.

Omdat Het de getuige is van alle mentale veranderingen die de handelingen van horen etc. met
zich meebrengen
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ziener van het zien en de hoorder van het horen” (Bṛ. III.4.2) gerechtvaardigd. Ook
de ervaring leert dat het zien van het oog niet eeuwig is aangezien dit verloren gaat
of weer terugkomt als de Timira ziekte opkomt of wordt genezen. Hetzelfde geldt
voor het horen en denken. De wereld kent het altijd aanwezig zijn van het zien van
het Zelf zeer zeker, want een man van wie de ogen zijn uitgestoken zegt, “Ik heb
mijn broer vandaag in een droom gezien”. Op dezelfde wijze kan iemand die als
doof bekend staat zeggen, “Vandaag heb ik in een droom een mantra gehoord”, etc.
Als het eeuwige zien van het Zelf alleen maar het gevolg zou zijn van het contact
van het oog, zou het vernietigd worden als het oog vernietigd wordt; zou een man
van wie de ogen zijn uitgestoken niet blauw of geel etc. kunnen waarnemen in een
droom. Bovendien zouden Vedische teksten als: “Het zien door de getuige kan
nooit verloren gaan” etc. (Bṛ. IV.3.23), niet logisch zijn; en hetzelfde zou gelden
voor Vedische teksten als, “Dat is het oog in een mens waardoor men in een droom
ziet”. De logische opstelling is deze: Het eeuwige zien van het Zelf is de getuige
van het kortstondige uitwendige zien; maar omdat dit uitwendige zien veranderlijke
eigenschappen heeft als groei en verval, lijkt het of het zien van het Zelf dienovereenkomstig mee verandert en tijdelijk lijkt door de vergissing van de mensen. Dit
geval is te vergelijken met het vestigen van het zien op een ronddraaiend vuur of
iets dergelijks, waar het zien lijkt rond te draaien (zoals het vuur doet). Ter bevestiging hiervan zegt de Vedische tekst, “Het denkt als het ware en trilt als het ware”
(Bṛ. IV.3.7). Omdat het zien van het Zelf eeuwig is, kan het noch gelijktijdig zijn of
het tegenovergestelde hiervan. Voor gewone mensen echter –omdat ze helemaal
vervuld zijn van de beperkingen van het uitwendige zien – en voor de logici die
buiten de traditie van de geschriften blijven, is het zeer wel mogelijk om het verkeerde idee te hebben dat het zien van het Zelf niet blijvend is.
Het inbeelden van verschil tussen God, de individuele ziel en het opperste Zelf kan
ook worden teruggebracht tot dezelfde misvatting; en het is net zo fout om zich
ideeën voor te stellen als “het is”, “het is niet”, met betrekking tot het eeuwige en
ongeconditioneerde zien van die Entiteit waarin alle varianten van spraak en geest
(t.w. naam en vorm) verenigd worden. Hij die met betrekking tot die Realiteit die
alle spraak en geest te boven gaat, enig idee koestert dat Het bestaat, of niet bestaat;
dat Het één is, of vele; dat Het eigenschappen heeft, of niet; dat Het weet of niet
weet; dat Het handelt of niet; dat Het resultaat heeft, of niet; dat Het een zaad heeft,
of zonder zaad is; dat Het geluk is of ellende; dat Het binnen of buiten is; dat Het
leeg is of niet; of dat Het verschillend is van mij, of dat Ik Het ben; (die mens) zou
net zo goed kunnen wensen om de hemel op te rollen als een lap leer om daar met
zijn voeten over omhoog te lopen, of om de voetsporen van vissen in water of van
vogels in de lucht na te gaan; want de Vedische teksten verklaren: “Niet dit, niet
dit” (Bṛ. III.9.26), “Van waar woorden terugkeren” (Tai. II.4.1) enzovoorts. En dan
is er de mantra tekst, “Wie weet werkelijk?” etc. (Ṛ.I.30.6)
Bezwaar: Hoe realiseert hij dan, “Hij is mijn Zelf”? Zeg mij hoe kan ik Hem realiseren als “Hij is mijn Zelf”.
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Antwoord: Naar aanleiding hiervan het volgende verhaal: Tegen een dwaas die iets
verkeerds had gedaan werd gezegd: “Foei! Jij bent geen mens!” Omdat hij dom was
ging hij naar iemand toe om bevestigd te krijgen dat hij een mens was en vroeg
hem, “Zeg mij wie ik ben”. Deze persoon zag zijn domheid en zei:” Ik zal het je
stap voor stap uitleggen”. Nadat hij bewezen had dat de man geen bewegingloos
ding was, en dergelijke, besloot hij (de leraar) met, “Je bent niets anders dan een
mens”. De domkop zei toen tegen hem, “U die bent begonnen om mij te verlichten,
zwijgt nu. Waarom onderwijst u mij niet? Die zin van U is precies dezelfde. Hoe
kan iemand, die niet weet dat hij een mens is, wanneer hem wordt gezegd, “U bent
niets anders dan een mens”, begrijpen dat hij een mens is, zelfs als hem wordt verteld “dat hij een mens is”. Daarom moet het proces van verlichting over het Zelf
gevolgd worden, zoals het in de geschriften is uiteengezet en niet anders; want hooi
e.d. dat door vuur verteerd kan worden wordt niet door iets anders verbrand. Vanwege deze reden was het dat het geschrift dat begon de kennis over de aard van het
Zelf mee te delen, stopte, na gesteld te hebben, “Niet dit, niet dit” (Bṛ. III.9.26), net
zoals in dit verhaal gebeurde nadat alles wat anders was dan de mens was ontkend.
De volgende teksten zeggen hetzelfde, “Zonder binnenste of buitenste” (Bṛ. II.519,
III.8.8), “Dit Zelf, dat alles waarneemt, is Brahman. Dit is de leer” (Bṛ. II.5.19),
“Gij zijt Dat” (Ch. VI.8-16); “Maar wanneer voor de kenner van Brahman alles het
Zelf geworden is, wat ziet men dan en door wat?” (Bṛ. II.4.14, IV.5.15); en nog
andere teksten.
Zolang men niet op deze wijze dit Zelf realiseert dat beschreven is, zo lang accepteert men de beperkende eigenschap1 in de vorm van uiterlijke en niet blijvende
visie, als zijn Zelf; omdat men door onwetendheid de kenmerken van de beperkende eigenschappen als zichzelf ziet, transmigreert men onder invloed van onwetendheid, begeerte, en handeling door voortdurend door de regionen van de goden, dieren en mensen te rouleren, die reiken van Brahmā tot een graspol. Terwijl men zo
transmigreert laat men het eerder verworven lichaam weer los, en bij het opgeven
accepteert men een ander. Om te laten zien welke staten men ervaart als men op
deze manier onophoudelijk in de stroom van geboorte en dood voortgaat, als in een
rivier, zegt de Upanişad ten einde de onthechting op te roepen:
Ôm puruşe ha vā ayamādito garbho bhavati yadetadretaḥ; tadetatsarvebhyo’ṅgebhyastejaḥ saṃbhūtamātmanyevaa”tmānaṃ bibharti tadyadā striyāṃ
siñcatyathainajjanayati tadasya prathamaṃ janma (1)
II.i.1. Ôm, in de mens wordt deze zeker eerst embryo. Dat wat het zaad (is)
wordt verzameld uit alle ledematen als de levenskracht. Hij draagt dat Zelf in
zichzelf. Wanneer hij dit in de vrouw uitstort, dan verwekt hij dit. Dat (is) zijn
eerste geboorte.

1

De geest, waarvan het beeld identiek is aan zichzelf en die buiten het Zelf staat.
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Deze mens verricht karma als offeren etc. als gevolg van zijn identificatie met onwetendheid, begeerte en handeling; dan bereikt hij de streek van de Maan na van
deze wereld te zijn heengegaan door achtereenvolgens rook en de rest; en dan als de
vruchten van zijn handelingen zijn uitgeput, bereikt hij deze wereld en wordt voedsel nadat hij successievelijk door regen e.d. is gegaan; dan wordt hij als een offergave in het vuur gestort dat de mens is. Puruşe ha vai, waarlijk in deze mens; ayam,
deze transmigrerende ziel; āditaḥ garbhaḥ bhavati, wordt eerst ontvangen, in de
vorm van zaad na door het sap van voedsel etc. te zijn gegaan. Dit wordt gesteld
door te zeggen dat hij in die vorm geboren wordt, in de tekst: “Yat etat retaḥ”. Yat
etat retaḥ, datgene wat dit zaad is; sambhūtam, wordt bereikt, (geëxtraheerd); als
tejas, kracht, essentie, van het lichaam; sarvebhyaḥ aṅgebhyaḥ, uit alle ledematen,
uit alle samenstellende delen zoals het sap van het lichaam, dat het product is van
voedsel. Omdat het geïdentificeerd is met de man zelf, wordt dit zaad zijn zelf genoemd. Hij bibharti, draagt; dat ātmānam, zelf dat ontvangen is in de vorm van
zaad; ātmani eva, in zijn eigen zelf; - (met andere woorden) hij houdt zijn eigen zelf
(het zaad) in zijn eigen lichaam. Yadā, wanneer zijn vrouw in de juiste staat verkeert; siñcati, hij stort uit, tijdens de vereniging; tat, dat zaad; striyām, in de vrouw
– in het vuur van de vrouw; atha, dan; janayati, schept de vader; enat, deze – het
zaad dat door hem was ontvangen als geïdentificeerd met zichzelf. Asya, van de
transmigrerende ziel; tat, dat, dat uitstorten vanuit zijn eigen plaats, in de vorm van
zaad, wanneer dit wordt uitgegoten; is de prathamam janma, de eerste geboorte –
de eerste gemanifesteerde staat. Dit feit was eerder vermeld door de tekst, “Dit zelf
(de man), (offert) dit zelf van hem (het zaad) aan dat zelf van hem (de vrouw)”.
tatstriyā ātmabhūyaṃ gacchati yathā svamaṅgaṃ tathā ;
tasmādenāṃ na hinasti ;
sā’syaitamātmānamatra gataṃ bhāvayati (2)
II.i.2. Dat (zaad) gaat naar het eigen zelf van de vrouw; zoals haar eigen ledemaat, zo (wordt het zaad). Daarom kwetst het haar niet. Zij voedt dat zelf van
hem, dat hier is binnengegaan.
Tat, dat, het zaad; gacchati, wordt; ātmabhūyam, niet verschillend - van de vrouw
waarin het is uitgestort; yathā svam aṅgam tathā, net zoals haar eigen lichaamsdeel
– haar borst etc. – zoals het ook zo was bij de vader. Tasmāt, vanwege dit feit; de
foetus na hinasti, doet geen kwaad – als een gezwel; enām, deze – de moeder. Omdat het een deel van haar zelf geworden is net zoals een borst e.d. doet het haar geen
kwaad; dit is het idee. Sā, zij, deze zwangere vrouw; die begrijpt etam ātmānam, dit
zelf, van haar echtgenoot; atra gatam, zoals het hier is binnengegaan – in haar
schoot; bhāvayati, voedt, beschermt het – door voedsel e.d. te vermijden dat de
foetus zou kunnen beschadigen en door het accepteren van voedsel e.d. dat het goed
doet.
sā bhāvayitrī bhāvayitavya bhavati; taṃ strī garbhaṃ bibharti;
so’gra eva kumāram janmano’gre’dhibhāvayati;
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sa yatkumāraṃ janmano’ gre’dhibhāvayatyātmānameva tadbhāvayatyeşāṃ
lokānāṃ santatyā ; evaṃ santatā hīme lokāstadasya dvitīyaṃ janma (3)
II.i.3. Zij, de veroorzaakster van het bestaan, moet beschermd worden. De
vrouw draagt dat embryo. Hij beschermt de zoon waarlijk in het begin, na de
geboorte. Omdat hij de zoon in het begin beschermt, na de geboorte, beschermt hij zijn eigen zelf ten behoeve van de continuïteit van deze werelden.
Want de continuïteit van deze werelden, dat (is) zijn tweede geboorte.
Sā, zij; bhāvayitrī, de voedster, van het zelf van haar echtgenoot, dat ontvangen is
in haar schoot; bhāvayitavyā bhavati, wordt geschikt om te worden gevoed, om te
worden beschermd, door de echtgenoot, want men kan alleen maar een relatie met
een ander hebben door wederzijds belang. Strī, de vrouw; bibharti, draagt; tam
garbham, deze foetus, door de methode van bescherming te volgen van de foetus
die eerder is vermeld; agre, voor z’n geboorte. Saḥ, hij, de vader; bhāvayati, beschermt; kumāram, de zoon; agre eva, bij het allereerste begin, zodra hij geboren is;
janmanaḥ adhi, na de geboorte; door geboorterituelen etc. Yat, het feit dat; saḥ, hij
de vader; bhaavayati, beschermt; kumaaram, de zoon; agre janmanaḥ adhi, meteen
bij het begin,vlak na de geboorte; door geboorterituelen etc.; tat, daardoor;
bhāvayati ātmānam eva, beschermt hij zijn eigen zelf. Want het is het zelf van de
vader dat als zoon geboren wordt. En zo is het gezegd, “De echtgenoot gaat de
vrouw binnen” (Hari. III.73.31). Nu wordt gezegd waarom de vader zichzelf beschermt nadat hij als de zoon is geboren: eşām lokānām santatyai, voor de continuïteit van deze werelden, d.w.z. dat zij niet stoppen. Want deze werelden houden op
te bestaan als iedereen zou stoppen met het krijgen van zonen etc. Het beeld is als
volgt: Omdat deze werelden op deze manier door de continuïteit van handelingen
als het krijgen van zonen blijven stromen als een rivier, daarom moeten deze handelingen worden gedaan om de werelden niet te laten stoppen, maar niet terwille van
bevrijding. Tat, dit feit, het uitkomen, asya, van hem, van de transmigrerende ziel;
als een zoon uit de schoot van de moeder; is de dvitīyam janma, tweede geboorte,
de manifestatie van de tweede staat in verhouding tot zijn gedaante als zaad.
so’syāyamātmā puṇyebhyaḥ karmabhyaḥ pratidhīyate;
athāsyāyamitara kŗtkŗtyo vayogataḥ praiti;
sa itaḥ prayanneva punarjāyate tadasya tŗtīyaṃ janma (4)
II.i.4. Dit zelf van hem (zijn kind) wordt gebruikt voor verdienstelijke
daden. Dan vertrekt dit andere zelf van hem, dat zijn plichten heeft gedaan en op leeftijd is gekomen. Terwijl hij vertrekt uit dit [lichaam],
wordt hij weer geboren. Dat is zijn derde geboorte.
Saḥ ayam ātmā, dat zelf dat de zoon is; asya, van hem, van de vader; puṇyebhyah
karmabhyaḥ, voor het uitvoeren van deugdzame handelingen, zoals door de geschriften voorgeschreven; pratidḥīyate, wordt vervangen door de vader, in zijn
eigen plaats; t.w. voor het voltooien van alles wat de plicht was van de vader. Op
dezelfde wijze wordt in de Vājasaneyaka getoond, in het deel dat over de vervan-
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ging gaat (van de zoon), dat de zoon na door de vader geïnstrueerd te zijn, het volgende erkent: “Ik ben Brahman (t.w. de Vedas), Ik ben het offer”1 (Bṛ. I.5.17).
Atha, nadat, nadat de verantwoordelijkheid van de vader aan de zoon is toevertrouwd; ayam itaraḥ ātmā, dit andere zelf dat de vader is; asya, van deze, van de
zoon; kŗtakŗtyaḥ, wordt bevrijd van verplichtingen, van de drie schulden (aan de
goden, aan de zieners en aan de Voorvaderen), t.w. na al zijn plichten vervuld te
hebben; vayogataḥ, na oud geworden te zijn, aangetast door kwalen; praiti, sterft.
Saḥ itaḥ prayan eva, zodra hij hier vandaan vertrekt, nauwelijks heeft hij het lichaam verlaten of; punaḥ jāyate, wordt opnieuw geboren; door een ander lichaam
aan te nemen al naar gelang de resultaten van zijn handelingen (door van het ene
naar het andere lichaam te gaan) net als een bloedzuiger. Tat, dat, de geboorte die
hij krijgt na de dood; asya tŗtīyam janma, is zijn derde geboorte.
Bezwaar: Is het niet zo dat voor de transmigrerende ziel de eerste geboorte is in de
vorm van zaad van de vader? En over zijn tweede geboorte is gesteld dat deze is als
zoon van de moeder. Waarom wordt er nu een draai aan gegeven door de derde
geboorte van deze ziel (die de zoon werd) aan te merken als de derde geboorte van
de dode vader?
Antwoord: Dit is niet fout: want het is de bedoeling om te spreken over
het éénzijn van de vader en de zoon. Ook die zoon net zoals zijn vader
vertrouwt zijn verantwoordelijkheid toe aan zijn zoon op zijn beurt en
terwijl hij dan hier vandaan vertrekt wordt hij onmiddellijk weer opnieuw geboren. De Upanişad gaat er van uit dat dit feit dat op een ander
slaat (t.w. de vader) ook hier stilzwijgend is aangenomen (met betrekking
tot de zoon); want de vader en de zoon zijn hebben hetzelfde zelf.
taduktamŗşiṇā garbhe nu sannanveşāmavedamaham devānām janimāni viśvā
śatam mā pura āyasīrarakşannadhaḥ śyeno javasā niradīyamiti | garbha
evaitacchayāno vāmadeva evamuvāca (5)
II.i.5. Dat (is) gezegd door de ziener:
“Zelfs nog in de moederschoot wist ik alle geboorten van de goden. Honderd
vestingen van ijzer bewaakten mij beneden. Door de snelle kracht (als) van een
havik vloog ik weg”.
Alzo sprak Vāmadeva, liggend in de moederschoot.
Door op deze manier te transmigreren, steeds verwikkeld in de keten van
geboorte en dood door de manifestatie van de drie staten, blijft iedereen
ondergedompeld in de oceaan van deze wereld. Als hij er ooit op een of
andere manier in slaagt, in een van de staten, om het Zelf te realiseren,
1

Het beeld van de vader is dit: “Laat de studie van de Veda’s (Brahman) die zolang mijn plicht is
geweest, overgaan op jou, want jij bent Brahman. Op dezelfde manier worden vanaf nu alle offers
die ik heb uitgevoerd door jou uitgevoerd, want jij bent de offers”. Dit alles accepteert de zoon
(zie het commentaar van Śaṅkara over deze passage).
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zoals geopenbaard in de Vedas, wordt hij onmiddellijk bevrijd van alle
ketenen van de wereld en worden al zijn verplichtingen vervuld. De
Upanişad zegt dat tat, dit feit: uktam, werd verklaard; ŗşiṇā, door de ziener, met de (volgende) mantra; ook; “Garbhe nu san, nog verblijvend in
de schoot van mijn moeder – het onverbuigbare woord “nu” betekent
overweging. Krachtens de verwezenlijking van mijn meditaties in vele
vroegere geboorten, aham, ik; anvavedam, wist; had de kennis van; viśvā
janimāni, alle geboorten; eşām devānām, van deze goden – Spraak, Vuur,
etc. Wat een geluk! Śatam, honderd, vele; āyasīḥ (of liever āyasaḥ) puraḥ,
forten van ijzer, dat wil zeggen, ondoordringbare lichamen alsof ze van
ijzer zijn; arakşan mā, bewaakten mij; adhaḥ, in de lagere werelden; hielden mij weg van bevrijding van de netten van de wereld. (Of adhaḥ, naderhand)1; śyenaḥ, als een valk; javasā, met kracht, door de kracht die is
opgewekt door de kennis van het Zelf; niradīyam, kwam ik eruit, door
het net te scheuren. O! het wonder!” Vāmadevaḥ, Vāmadeva, de ziener;
garbhe eva śayānaḥ, terwijl hij nog in de baarmoeder lag; uvāca, sprak;
etat, dit; evam, op deze manier.
sa evaṃ vidvān asmāccharīrabhedādūrdhva utkramyāmuşmin svarge loke sarvān
kāmānāptvā’mŗtaḥ samabhavat samabhavat (6)
II.i.6. Hij, die op die manier weet, die na de vernietiging van dit lichaam naar
boven stijgt, [en] die in die goddelijke wereld alle wensen verkregen heeft,
werd onsterfelijk, werd onsterfelijk.
Saḥ, hij; Vāmadeva, de ziener; evam vidvān, dit gekend hebbend, het Zelf kennend
waarover eerder gesproken is; werd uurdhvaḥ, verheven, geïdentificeerd met het
opperste Zelf; en asmāt śarīrabhedāt, na de vernietiging van dit lichaam – van dit
lichaam dat door onwetendheid tevoorschijn getoverd is, dat ondoordringbaar is als
ijzer; door het oplossen van de opeenvolging van lichamen – die onderworpen zijn
aan vele verschillende kwaden als geboorte, dood etc. – door de kracht die wordt
opgewekt door het proeven van kennis van het opperste Zelf; dat wil zeggen, bij de
vernietiging van het lichaam dat volgt op het vernietigen van oorzaken als onwetendheid die de zaden zijn van de schepping van het lichaam; hij, ūrdhvaḥ (san), na
reeds geïdentificeerd te zijn met het opperste Zelf; (dan) utkramya, na hoger te zijn
opgestegen vergeleken met de lagere wereldlijke staat, gevestigd wordend in de
staat van het zuivere allesdoordringende Zelf, schitterend met kennis; amuşmin, in
die Werkelijkheid, die werd beschreven als leeftijdloos, zonder dood, onsterfelijk,
onbevreesd en alwetend, die geen oorzaak heeft en geen gevolg; binnenste of buitenste, die de aard heeft van pure nectar van bewustzijn; hij werd opgenomen als het
uitblazen van een lamp. Hij samabhavat, werd; amŗtaḥ, onsterfelijk; svarge loke, in
zijn eigen Zelf, in zijn eigen werkelijkheid; sarvān kāmān āptvā, na het vervullen
1

Ānanda Giri geeft deze twee verschillende verklaringen van het woord adhaḥ dat in het commentaar staat. Er zijn twee lezingen, adho’dhaḥ en Adho’tha.
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van alle wensen; dat wil zeggen na alles wat wenselijk is gekregen te hebben, zelfs
eerder (nog tijdens het leven); als gevolg van zijn wensloos worden door de kennis
van het Zelf. De herhaling in “hij werd” is om het doel van de kennis van het Zelf te
tonen samen met de vruchten ervan en de toelichting.
ityaitaropaniṣadi dvitīyodhyāyaḥ ..
Aldus de Aitareya Upanişad het tweede deel.
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DEEL 3
HOOFDSTUK I
Er zijn Brāhmanen in moderne tijden die streven naar bevrijding, hunkeren naar de
kennis van Brahman en zich realiseren, dat het bereiken van éénheid met het Zelf
van alles, volgt uit zijn (eigen) middelen, d.w.z. de kennis van Brahman, zoals door
opeenvolgende leraren als Vāmadeva geopenbaard in de Vedas en die zeer bekend
zijn in de kringen van de kenners van Brahman. Deze Brāhmanen in moderne tijden
gaan verlangen naar het afzien van de tijdelijke wereld van doelen en middelen,
inclusief geboren worden als beperkte zielen; en in verband hiermee vragen zij
elkaar als volgt, tijdens een beraadslaging: “Kaḥ ayam ātmā, wat is Het dat we vereren als het Zelf?” Hoe vragen zij dat?
Ôm, ko’yamātmeti vayamupāsmahe kataraḥ sa ātmaa | yena vā paśyati yena vā
śrṇoti yena vā gandhānājighrati yena vā vācaṃ vyākaroti yena vā svādu cāsvādu
ca vijānāti (1)
III.i.1. Ôm. Wat (is) dit Zelf. Welke van de twee vereren wij als het Zelf? Of
dat waardoor men ziet, of dat waardoor men hoort, of dat waardoor men geuren ruikt, of dat waardoor men spraak uitdrukt, of dat waardoor men onderscheidt wat smakelijk is en wat niet.
Het Zelf dat vayam upāsmahe, wij vereren; rechtstreeks ayam ātmā iti, als dit Zelf;
kaḥ, wat, is Het? En wij vereren precies dat Zelf, waardoor Vāmadeva onsterfelijk
werd door er rechtstreeks op te mediteren als “Dit is het Zelf”. Wat is dat Zelf werkelijk? Toen zij elkaar zo ondervroegen met zoveel verlangen om te weten, kwam
er vanuit de Vedische teksten, “Brahman1 ging deze persoon binnen via de toppen
van de voeten”, en “Na dit topeind te hebben gesplitst ging Hij via deze deur naar
binnen” (Ai. II.3.12) die werden opgeroepen door de indruk in de geest, die (in het
verleden) was gevormd als gevolg van het luisteren naar (de Veda’s), en daar flitste
in hun geest het feit, “Twee Brahmanen gingen binnen vanuit tegenovergestelde
kanten. En dit zijn de twee zielen in dit lichaam. Een van deze twee is geschikt om
te worden vereerd”. In hetzelfde gesprek ondervroegen ze elkaar opnieuw om duidelijk vast te stellen welk Zelf van de twee vereerd moest worden. Tijdens de discussie kwam een andere gedachte bij hen op over de ene die het object van gedegen
onderzoek zou moeten zijn. Hoe? Twee entiteiten worden in dit lichaam waargenomen: Een is het instrument dat vele vormen aanneemt, waardoor men waarneemt
en de ander is de waarnemer; wat kan worden afgeleid uit het feit dat men zich

1

Prāna, de lagere Brahman, Hiraṇyagarbha.
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herinnert wat met een ander zintuig werd waargenomen.1 Van deze twee kan degene waarmee men waarneemt niet het Zelf zijn. Door wat neemt men dan waar? Dat
wordt gezegd: Yena vā paśyati, dat waarmee, omgevormd tot oog, men kleur ziet;
yena vā, dat waarmee, omgevormd tot oor; śŗṇoti, men geluid hoort; yena vā, ook,
dat waarmee, omgevormd tot het geurzintuig; ājighrati gandhān, men geur ruikt;
yena vā, en dat waarmee, omgevormd tot spraakorgaan; vyākaroti vācam, men
spraak voortbrengt, bestaande uit namen als koe, paard, etc. en goed en kwaad etc.;
yena vā dat waarmee, omgevormd tot het tastzintuig; vijānāti, men waarneemt
svādu ca asvādu ca, het zoet en het zuur (smaken).
Nogmaals, wat is dat ene orgaan dat zo zeer is gedifferentieerd? Dat wordt beantwoord:
yadetaddhŗdayaṃ manaścaitat; saṃjñānamājñānaṃ vijñānaṃ prajñānaṃ medhā
dŗşţirdhŗtirmatirmanīşā jūtiḥ smŗtiḥ saṃkalpaḥ kraturasuḥ kāmo vaśa iti;
sarvānyevaitāni prajñānasya nāmadheyāni bhavanti (2)
III.i.2. [Het is] dat wat dit hart en deze geest is. “Waarnemingsvermogen, heerschappij, (wereldse) kennis, intelligentie, mentale kracht, waarneming, standvastigheid, toewijding, reflectie, impuls, herinnering, vaststelling, besluit, levenskracht, wens, verlangen (tot vereniging), “ al deze zijn waarlijk benamingen van het bewustzijn.
Etat, het is; hŗdayam manaḥ ca, het hart en de geest2; yat, daar waar eerder over
gesproken is, in “De essentie (t.w. het product) van alle wezens is het hart; de essentie van het hart is de geest; door de geest werd water geschapen en Varuņa; uit
het hart kwam de geest en uit de geest, de Maan”. Dit zelfde ding, dat één is, heeft
vele vormen aangenomen. Door dit ene innerlijke orgaan, omgevormd tot oog, ziet
men kleur; door dit, omgevormd tot oor, hoort men; door dit, omgevormd tot reukzintuig, ruikt men; door dit, getransformeerd tot het smaakzintuig, proeft men, in
zijn functie als het orgaan van overweging, denkt men na; en in zijn functie als het
hart (t.w. het intellect), beslist men. Het is daarom dit ene orgaan dat handelt ten
aanzien van alle zintuiglijke objecten, zodat de waarnemer alles kan waarnemen.
Hetzelfde zegt de tekst van de Kauşītakī Upanişad:
“Door Zich te identificeren met het spraakorgaan door het intellect (door het bewustzijn van het Zelf te reflecteren), bereikt het Zelf (dwz. wordt geïdentificeerd

1

Iemand, waarvan de ogen zijn uitgestoken, herinnert zich de kleur, die hij daarvoor met zijn
ogen waarnam. Dus denkt hij ook: “Ik die vroeger zag, hoor nu”. Dit is onmogelijk, tenzij de
waarnemer in beide gevallen hetzelfde is.
2

De entiteit waar over u vraagt, is dezelfde als waar eerder over gesproken is als het hart (t.w.
intellect) of de geest. Deze entiteit is de Prāṇa, die verschillende vormen aanneemt. Deze ging
binnen door de punt van de voet, terwijl Brahman door de kroon van het hoofd binnenging.
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met) de namen1 etc.” (III.6). En in de Vājasaneyaka staat: “Het is door de geest dat
men hoort” (Bṛ. I.5.3), “want men kent de kleuren door het hart” (Bṛ. III.9.19) etc.
Dienovereenkomstig is de entiteit die het hart en de geest wordt genoemd wel bekend als datgene wat waarneming produceert. En de levenskracht (Prāṇa) bestaat uit
deze twee, want er is de brāhmaṇa tekst: “Dat wat de levenskracht is, is het intellect; en dat wat het intellect is, is de levenskracht” (Kau. III.3). En we zeiden in de
tekst over de conversaties over de levenskracht enzovoorts (Bṛ. I.33, VI.1.7-14); Pr.
II) dat de levenskracht in essentie een combinatie van de organen is. Daarom kan de
entiteit (in de vorm waarvan) Brahman via de voeten binnenkwam, niet het Zelf zijn
dat moet worden vereerd, omdat het een ondergeschikt ding is, als een instrument
van waarneming voor de waarnemer. Als laatste toevlucht kwamen ze tot deze zekerheid: “Dat Zelf dat de getuige is, is waardig om door ons te worden vereerd,
voor wiens waarneming de functies van dit instrument in z’n aspecten als hart en
geest worden vastgesteld”.
De functies van dat innerlijke orgaan – ten aanzien van innerlijke en externe objecten – die plaats vinden om getuigenis af te leggen aan Brahman, die de getuige is2
en van nature bewustzijn is en bestaat te midden van Zijn beperkende eigenschap,
t.w. het innerlijk orgaan, worden nu opgenoemd: Saṁjñānam, gevoel, de staat van
bewustzijn; ājñānam, heerschappij, de staat van heersen; vijñānam, (wereldlijke)
kennis van kunsten etc.; prajñānam, tegenwoordigheid van geest; medhā, het vermogen om de inhoud van boeken te begrijpen en te onthouden; dŗşţiḥ, waarneming
van alle objecten door de zintuigen; dhŗtiḥ, standvastigheid, waarmee het afhangende lichaam en de zintuigen staande worden gehouden – want er wordt gezegd,
“door standvastigheid houden zij het lichaam overeind”; matih, denken; manīşā,
onafhankelijk denken (genius); jūtiḥ, geestelijk lijden, als gevolg van ziekte etc.;
smŗtiḥ, geheugen; saṁkalpaḥ, vaststellen, van kleuren etc. als wit, zwart etc.;
kratuḥ, vastberadenheid; asuḥ, elke functie die bedoeld is om de activiteit van het
leven te onderhouden, zoals ademhaling etc.; kāmaḥ, verlangen naar een object dat
men niet heeft, hunkering; vaśaḥ, passie voor het gezelschap van vrouwen; iti, etc.
en andere functies van het innerlijk orgaan. Omdat dit de middelen zijn waarmee de
getuige waarneemt die alleen maar Bewustzijn is, zijn dit de beperkende eigenschappen van Brahman die zuiver Bewustzijn is en daarom worden saṁjñāna etc.
de namen van Brahman. Sarvāṇi eva etāni, waarlijk al deze; bhavanti, worden;
nāmadheyāni, de indirecte namen; prajñānasya, van Bewustzijn; maar niet op een
natuurlijke manier en direct. En het is zo gezegd, “Als Het de levensfunctie uitoefent, wordt Het de levenskracht genoemd” (Bṛ.I.4.7) etc.
1

Het intellect wordt omgevormd in het spraakorgaan en spraak in woorden. Ook het Zelf lijkt
deze vormen aan te nemen door zelfidentificatie, die er over heen is gelegd, hoewel Het Datgene
blijft wat hen verlicht.
2

Brahman kan niet worden waargenomen omdat Het geen kenobject is en Het geen eigenschappen heeft. Desondanks is Het waarneembaar als de getuige van mentale staten zonder de vorm
van een object aan te nemen. A.G.

AITAREYA UPANIŞAD

181

eşa brahmaişa indra eşa prajāpatirete sarve devā imāni ca pañca mahābhūtāni
pŗthivī vāyurākāśa āpo jyotiṃşītyetānīmāni ca kşudramiśrāṇīva;
bījānītarāṇi cetarāṇi cāṇḍajāni ca jārujāni ca svedajāni codbhijjāni cāśvā gāvaḥ
puruşā hastino yatkiṃcedaṃ prāṇi jaṅgamaṃ ca patatri ca yacca sthāvaraṃ
sarvaṃ tatprajñānetram prajñāne pratişţhitaṃ prajñānetro lokaḥ prajñā
|pratişṭhā prajñānaṃ brahma (3)
III.i.3. Dit is Brahman (de Schepper), dit is Indra, dit is Prajāpati; deze zijn al
deze goden en “aarde, lucht, ether, water, vuur”, deze zijn de vijf grote elementen, al deze en die gemengd zijn tot zeer kleine organismen, deze en gene
zaden, en zij die geboren zijn uit een ei, uit een baarmoeder, uit warmte en
vocht, zij die uit de aarde spruiten, en paarden en koeien, mensen en olifanten,
welke levende wezens, die gaan of vliegen of niet bewegen, dat alles heeft het
bewustzijn als oog, gevestigd in bewustzijn. Het universum heeft het bewustzijn als oog. De basis is bewustzijn. Bewustzijn is Brahman.
Eşaḥ, deze Ene, het Zelf, dat in essentie Bewustzijn is; is Brahma, Brahman, de
lagere (die Hiraṇyagarbha is en) die als de levenskracht (in bezit van de kracht van
handelen) en de bewuste ziel (in het bezit van de kracht van kennis) bestaat in (het
totaal van) alle lichamen (dwz. in het kosmische grove lichaam) na in alle beperkende eigenschappen van de innerlijke organen te zijn binnengegaan (dwz. in het
kosmische subtiele lichaam), als de weerschijn van de zon op de verschillende wateren. Hij is de kracht van handeling en kennis (in het individu). Eşaḥ, deze Ene; is
waarlijk indraḥ, Indra, die zo wordt genoemd omdat Hij de kwaliteiten bezit (eerder
vermeld in Ai. I.3.13-14); of “Indra” betekent de heer van de goden. Eşaḥ, deze
Ene; is prajāpatiḥ, Prajāpati (Virāţ) die het eerste Wezen is dat belichaamd werd1.
Deze Prajāpati, waaruit de heersende goden van de organen, n.l.Vuur en de andere,
werden geboren na vorming van de holte van de mond etc. is waarlijk deze Ene. En
ete sarve devāḥ, al deze goden, t.w. Vuur en de andere, die er zijn, zijn alleen deze
Ene; ca, en; imāni pañca mahābhūtāni, deze vijf grote elementen; t.w. etāni, deze –
te beginnen bij aarde – die de bouwstoffen zijn van alle lichamen en die het voedsel
en de eters vormen; ca imāni, ook deze, bijvoorbeeld slangen etc. die;
kşudramiśrāṇi iva, zijn samen met kleine schepselen, het woord iva heeft hier geen
betekenis; en die bījānt zijn, zaden, oorzaken (van andere); ca itarāṇi itarāṇi,
evenals deze andere en andere, die paarsgewijs genoemd kunnen worden (bijvoorbeeld bewegend en bewegingloos). Welke zijn dat? Zij worden nu genoemd:
aṇḍajāni, geboren uit het ei – vogels e.d.; jārujāni, geboren uit een baarmoeder –
mensen e.d.; svedajāni, geboren uit vocht – luizen e.d.; en udbhijjāni, geboren uit
aarde – bijvoorbeeld bomen etc.; aśvāḥ, paarden; gāvaḥ, vee; puruşāḥ, menselijke
wezens; hastinaḥ, olifanten; en yat kim ca idam, welke levende wezens er ook mogen zijn. Wat zijn dit? Alles wat jaṅgamam, beweegt op voeten; en wat patatri,
1

Hiraṇyagarbha identificeert Zichzelf met het kosmische subtiele lichaam, doch Virāţ met het
grote kosmische grove lichaam.
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vliegt in de lucht; en wat sthāvaram, bewegingloos. Dat alles is alleen maar deze
Ene. Tat sarvam, dat alles, zonder uitzondering; is prajñānetram, door Bewustzijn
tot bestaan gebracht – (deze zin is als volgt afgeleid): Prajñā is Bewustzijn dat hetzelfde is als Brahman: netra is datgene waardoor men begiftigd is met substantie, of
datgene waardoor men gedreven wordt (tot zijn eigen natuurlijke activiteit); daarom
is datgene wat Bewustzijn heeft als verschaffer van zijn substantie of als zijn drijfveer prajñānetram. Prajñāne pratişṭitham, het is gevestigd op Bewustzijn, dat wil
zeggen, het wordt ondersteund door Brahman gedurende schepping, bestaan en
oplossing. De zin, “prajñānetraḥ lokaḥ, het universum wordt voortgedreven door
Bewustzijn”, moet worden begrepen als hiervoor aangegeven; of het heeft de volgende betekenis, dat het hele universum bewustzijn heeft als zijn netra, oog (t.w. de
bron van openbaring). Prajñā, Bewustzijn; is pratişṭhā, de ondersteuning, van het
hele universum1. Daarom prajñānam brahma, Bewustzijn is Brahman.
Wanneer die Entiteit. die net is besproken, bevrijd is van alle verschillen die door
de beperkende eigenschappen worden veroorzaakt, is deze zonder smet, onbevlekt,
zonder handeling, één zonder tweede, “Niet dit, niet dit” (Bṛ. III.9.26), in rust, het
kan worden gekend door de verwijdering van alle eigenschappen, en voorbij aan
alle woorden en gedachten. Deze Entiteit, die God is, de alwetende, en de beveler
van het gemeenschappelijke zaad van het gehele ongemanifesteerde universum neemt de naam aan van antaryāmi (de Innerlijke Bestuurder) omdat Hij de gids is.
Deze Entiteit Zelf neemt de naam aan van Hiraṇyagarbha Zichzelf identificerend
met (kosmische) intelligentie dat het zaad is van de ongemanifesteerde wereld.
Deze Entiteit Zelf krijgt de naam van Virāṭ, dat is Prajāpati, die als Zijn beperkende
eigenschap het (grove, kosmische) lichaam heeft dat eerst geboren wordt in het
kosmische ei; en Het wordt bekend door de namen van de (kosmische) goden Vuur
e.a., die uit dat ei ontstaan. Op dezelfde manier verkrijgt Brahman de respectievelijke namen en vormen zoals bepaald door de verschillende lichamen, lopend van dat
van Brahmā tot dat van een graspol toe. Het is dezelfde Entiteit die gevarieerd werd
onder alle omstandigheden en op alle mogelijke manieren bekend is en waarover
verschillend gedacht wordt door alle schepselen evenals de logici. “Sommigen
noemen deze Entiteit Vuur, anderen noemen Het Manu, en weer anderen Prajāpati.
Sommigen noemen Het Indra terwijl anderen Het Prāṇa (levenskracht) noemen en
weer anderen de eeuwige Brahman”, etc. (M.XII.123)
sa etena prājñenā''tmanā'smāllokādutkramyāmuṣminsvarge loke sarvān
kāmānāptvā'mṛtaḥ samabhavat samabhavat .. (4)

1

Bewustzijn openbaart zichzelf en hangt niet af van enige andere factor om Zichzelf of iets anders te openbaren. De zin kan ook betekenen dat het Bewustzijn de enige realiteit is, waarin alle
dingen die waargenomen kunnen worden eindigen, net zoals de slang, die “er overheen is gelegd”
eindigt in z’n uitgangspunt het touw etc. na het dagen van kennis.
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III.i.4. Door dit bewustzijn van het Zelf, naar boven gegaan zijnde in die hemelse wereld, vanuit deze wereld, na alle wensen bereikt te hebben, werd hij
onsterfelijk, onsterfelijk.
Saḥ, hij, Vāmadeva, of iemand anders; kende Brahman zoals hier beschreven; door het Zelf dat Bewustzijn is – door dat zeer bewuste Zelf
waardoor de zieners uit het verleden onsterfelijk werden. Op overeenkomstige wijze steeg deze, ook, etena prajñena ātmanā, door (dwz. in
identificatie met) dit (ware)Zelf dat Bewustzijn is; asmāt lokāt utkramya,
boven de wereld uit. Het gedeelte vanaf hier is eerder uitgelegd
(Ai.II.1.6). Door boven deze wereld uit te stijgen en sarvān kāmān āptvā,
en alle wensen vervuld hebbend; amuşmin svarge loke, in die hemelse
wereld; (hij) samabhavat, werd; amŗtaḥ, onsterfelijk; samabhavat (hij)
werd onsterfelijk. Om.
ityaitareyopanişadi tŗtīyo’dhyāyaḥ
Aldus de Aitareya Upanişad, derde deel.
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vāṅ me manasi pratiṣṭhitā mano me vāci pratiṣṭhitamāvirāvīrma edhi.
vedasya ma āṇīsthaḥ śrutaṃ me mā prahāsīranenādhītenāhorātrān
saṃdadhāmyṛtaṃ vadiṣyāmi satyaṃ vadiṣyāmi .. tanmāmavatu
tadvaktāramavatvavatu māmavatu vaktāramavatu vaktāram ..
.. ôm śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ..
ÔM
Moge mijn spraak rusten in de geest, moge mijn geest rusten in de spraak. Moge U
aan mij geopenbaard worden. Mogen jullie beide (spraak en geest) voor mij dragers
van de Veda zijn. Moge dat wat door mij gehoord is nooit verdwijnen. Moge ik
door deze studie dag en nacht verenigen. Ik zal de wet spreken, ik zal waarheid
spreken. Moge Dat mij beschermen, moge Dat de leraar beschermen. Moge Hij mij
beschermen, moge Hij de leraar beschermen, moge Hij de leraar beschermen.
Ôm, vrede, vrede, vrede.
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Ôm
bhadramb karnebhiḥszrbnuyaama devaa bhadramb paszyemaaksabhiryajatraah;
sthirairan4gaistustuvaambsastanuubhirvyaszema devahitamb yadaayuh.
svasti na indro vrbddhaszravaaḥsvasti naḥpuasaa viszvavedaah;
svasti nastaarksyo aristanemiḥsvasti no brbhaspatirdadhaatu.
Ôm szaantiḥszaantiḥszaantih.
Ôm
Mogen wij het goede horen door de oren, O goden;
Mogen wij het goede zien door de ogen, O Gij waardigen om vereerd te worden;
Mogen wij, lof geprezen hebbend met lichamen met standvastige ledematen,
de levensduur die is toebedeeld door de goden, volledig verkrijgen.
Moge Indra, die grote roem bezit, ons welzijn schenken;
Moge Puuswan, die alwetend is, ons welzijn schenken;
Moge Taarkswya, die het ongeschonden fundament is, ons welzijn schenken;
Moge Brrhaspati ons welzijn schenken.
Ôm vrede, vrede, vrede.
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DEEL I.
HOOFDSTUK I.
INLEIDING
Deze Upaniswad, die begint met "Ôm brahmaa devaanaam", is onderdeel van de AtharvaVeda (en deze wordt nu uitgelegd). Door te beginnen met een lofprijzing geeft de
Upaniswad zelf de relatie aan (met de kennis van Brahman), die door een lange reeks
van leraren is verzekerd. Om de belangstelling van de toehoorders te wekken wordt
de kennis geprezen door aan te tonen dat deze kennis, als middel tot het bereiken
van het hoogste doel van de mens, door enorme inspanningen van grote mensen is
verkregen. De mensen zullen er zicḥ zeker in verdiepen als kennis door lofprijzingen aantrekkelijk wordt gemaakt. Hoe deze kennis in verband staat met de doelstelling (het doel) ervan, namelijk als middel om het doel te bereiken, zal later worden
besproken in II.ii.8, "de knoop van het hart wordt losgemaakt,"1 enzovoorts. Ook
wordt hier in de Upaniswad verschil gemaakt tussen hogere en lagere kennis, en dan
wordt in de tekst die begint met "Als men in de schoot van onwetendheid verblijft,"
enzovoorts (I.ii.8), verklaard dat lagere kennis, waaronder de Rrg-Veda, enkel verplichtingen en verboden omvat en niet de macht heeft om de gevolgen van onwetendheid te verwijderen die de oorzaak zijn van wereldse gehechtheid. Vervolgens
wordt in de tekst "Na de werelden onderzocht te hebben" (I.ii.12), de kennis van
Brahman besproken die het middel is om het hoogste doel te bereiken en die verkregen kan worden via de genade van een leraar, nadat men alles, of het nu doelen
of middelen zijn, heeft afgezworen. Het doel (waarom het gaat) wordt diverse malen als volgt omschreven: "Iedereen die Brahman kent wordt Brahman" (III.ii.9) en
"Nadat men identiek is geworden met de Opperste Onsterfelijkheid, wordt men
volledig bevrijd" (III.ii.6). Door te stellen "terwijl men smeekt om een aalmoes"
(I.ii.11) en "met de Yoga van monnik zijn" (III.ii.6) laat de Upaniswad zien dat, hoewel alle mensen ongeacht het stadium waarin zij verkeren, recht hebben op kennis2
als zodanig, alleen de kennis van Brahman, die uitsluitend gebaseerd is op monnik
zijn en niet verbonden is met karma, het middel is tot bevrijding. Dit komt door de
tegenstelling tussen kennis en karma; het is waarlijk zo dat karma nooit, zelfs niet
in een droom, samen kan gaan met het zien van de identiteit van het Zelf en Brahman. Kennis duldt geen beperkingen in de tijd, omdat er geen enkele relatie is met
tijd, en kennis is niet afhankelijk van bepaalde oorzaken.
Indirecte aanwijzingen (die de suggestie wekken dat karma en kennis samen kunnen gaan), bijvoorbeeld het feit dat er sommige huisvaders zijn die aan het begin
staan van de traditionele opeenvolging van kenners van Brahman (zie I.i.13), ver1

Zo wordt het doel van de kennis getoond en het doel van de Upaniswad wordt pari passu (gelijk)
aangetoond.
2

Volgens de opdracht: "De Veda's moeten worden bestudeerd" hebben de drie kasten het recht
om de Upaniswads te lezen en de betekenis te vatten. (A.G.).
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anderen niets aan de bestaande wet. Als samengaan van licht en duisternis nog niet
door honderd voorschriften kan worden veroorzaakt, dan kan het zeker niet voor
elkaar worden gebracht door simpele aanwijzingen.
Er volgt nu een korte uitleg van de Upaniswad waarvan het verband en het doel zijn
getoond. Het wordt Upaniswad genoemd omdat het voor degenen die deze kennis van
Brahman met liefdevolle gretigheid benaderen door hun geloof en toewijding, vele
kwade zaken verzacht (niszaatayati) als geboorte, ouderdom, ziekte, enzovoorts. Het
kan ook Upaniswad worden genoemd omdat het naar de Opperste Brahman leidt en
de onwetendheid volledig wegneemt of vernietigt (avasaadayati) die de oorzaak is
van de wereld. Volgens de traditie is dit namelijk de betekenis van de dhaatu sad,
voorafgegaan door upa en ni.
Ôm brahmaa devaanaamb prathamahb sambbabhuuva viszvasya kartaa bhuvanasya goptaa;
sa brahmavidyaamb sarvavidyaapratisbtbhaamatharvaaya jyesbtbhaputraaya praaha (1).
I.i.1. Ôm! Brahmaa, de schepper van het universum en beschermer van de wereld, was de eerste onder de goden die Zichzelf manifesteerde. Aan Zijn oudste
zoon Atharva gaf Hij de kennis door van Brahman die de basis is van alle kennis.
Het woord brahmaa, Brahman betekent Eén die alles te boven gaat, groot, dat wil
zeggen: Hij overtreft al het andere in deugd, onthechting, kennis en glorie. (Hij)
prathamaḥ(san), als degene met de hoogste kwaliteit of Degene Die aan alles voorafgaat; devaanaam, onder de stralenden, zoals Indra en anderen; sambabhuuva, werd
volmaakt gemanifesteerd, dat wil zeggen: Hij werd onafhankelijk [zonder oorzaak]
geboren, dit in tegenstelling tot andere schepselen van de wereld die geboren worden als gevolg van deugd en ondeugd. Dit is in overeenstemming met de Smrrti: "Hij
die de zintuigen te boven gaat en niet kan worden begrepen (subtiel, ongemanifesteerd, eeuwig, in alle wezens aanwezig, en voorbij het denken, dit is de Eén die
onafhankelijk werd geboren)" (Manu 1.7). Kartaa, de schepper; viszvasya van het
hele universum; goptaa, de beschermer; bhuvanasya, van de wereld nadat deze is
geschapen. Deze beschrijving van Brahmaa is bedoeld om (op de volgende manier)
de kennis te kunnen prijzen: Sah, Hij, Brahmaa, wiens roem zo goed bekend is;
praaha, deelde mede;) de brahmavidyaam, de vidyaa of kennis van Brahman, het Opperste Zelf; het is brahmavidyaa omdat het betrekking heeft op het Opperste Zelf,
aangezien het beschreven wordt als "datgene waardoor men de ware en onvergankelijke Puruswa realiseert" (I.ii.13); of het wordt zo genoemd omdat deze kennis
doorgegeven werd door Brahmaa, de Eerstgeborene. (Hij verschafte) die kennis die
sarvavidyaapratistthaam, de basis van alle soorten kennis is, dat wil zeggen: het de
bron is van al die soorten kennis, of omdat alleen hierdoor al datgene wordt gekend
wat alle soorten kennis beogen, volgens de Vedische tekst: "Dat waardoor het niethoorbare gehoord wordt, het niet denkbare gedacht wordt, en het nietkenbare bekend wordt" (Ch. VI.i.3). Door de woorden 'basis van alle soorten kennis' wordt de
kennis opnieuw geprezen. (Hij) praaha, gaf deze kennis; atharvaaya jyeswtthaputraaya,
aan Atharva, Zijn oudste zoon. Hij is de oudste onder de vele zonen van Brahmaa en
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hij is één van hen. Atharva is de oudste omdat hij werd geboren aan het begin van
een van de vele cycli van de schepping van Brahmaa. Aan deze oudste zoon vertelde
Hij:
atharvanbe yaamb pravadeta brahmaa'tharvaa taamb purovaacaan4gire brahmavidyaam;
sa bhaaradvaajaaya satyavahaaya praaha bhaaradvaajo'n4girase paraavaraam (2).
I.i.2. De kennis van Brahman die Brahmaa mededeelde aan Atharvaa, gaf
Atharvaa door aan An4gir in de dagen van weleer. An4gir gaf dit door aan Satyavaaha uit het geslacht van Bharadvaaja. Deze uit het geslacht van Bharadvaaja
gaf aan An4giras deze kennis door, die achtereenvolgens was doorgegeven van
de hogere naar de lagere geslachten.
Yaam Brahmavidyaam, die kennis van Brahman die brahmaa, Brahmaa; pravadeta,
mededeelde; atharvane aan Atharvaa; taam, die specifieke kennis van Brahman, ontvangen van Brahmaa; heeft atharvaa, Atharvaa; puraa, in de dagen van weleer; uvaaca,
verteld; an4gire, aan iemand genaamd An4gir. En sah, hij, An4gir; praaha, vertelde het;
satyavahaaya bhaaradvaajaaya, aan iemand, Satyavaaha genaamd, uit het geslacht van
Bhaaradvaaja; bhaaradvaajah, de man uit het geslacht van Bharadvaaja, [gaf het weer
door] an4girase, aan An4giras, die zijn zoon of leerling was; paraavaraam, [de kennis]
die achtereenvolgens1 ontvangen was van de hogere (para) door de lagere (avara)
geslachten; of het wordt zo genoemd omdat het zowel het gebied van de hogere
(para) als van de lagere (avara) kennis omvat. Hij gaf deze kennis door die achtereenvolgens van de hogere naar de lagere geslachten was doorgegeven aan An4giras;
de zinsnede 'was doorgegeven' moet worden toegevoegd aan de tekst.
szaunako ha vai mahaaszaalo'n4girasamb vidhivadupasannahb papraccha;
kasminnu bhagavo vijñaate sarvamidamb vijñaatamb bhavatīti (3).
I.i.3. SZaunaka, die bekend stond als een groot huisvader, vroeg aan An4giras na
hem op de juiste wijze benaderd te hebben: "O vereerde Heer, (wat is dat)
waarmee, wanneer dat gekend wordt, alles wordt gekend?"
SZaunakah, de zoon van SZunaka; mahaa szaalah, een groot huisvader; upasannaḥ(san),
na benaderd te hebben; vidhivat, op de juiste wijze, dat wil zeggen: in overeenstemming met de geschriften; de leraar an4girasam, An4giras, leerling van Bharadvaaja; papraccha, vroeg. Uit het gebruik van de woorden 'op de juiste wijze' bij het
contact tussen SZaunaka en An4giras kan worden opgemaakt dat er voor hun voorgangers geen regels waren vastgesteld over hoe men de leraar diende te benaderen.
Het bijwoord is óf gebruikt als beperking óf in de betekenis van een lamp bij de
ingang van een huis2, omdat de regels voor het benaderen van een leraar ook voor
ons zijn bedoeld. Wat (vroeg hij)? Dit wordt gezegd: Bhagavaḥkasmin nu vijñaate, O
1
2

In een lijn van leraren en leerlingen.

Een lamp die op de drempel van een huis is geplaatst, verlicht zowel de binnenkant als de buitenkant. Deze regel kan dus ook opgaan voor zowel degenen die An4giras en SZaunaka voorafgingen en degenen die na hen kwamen.
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vereerde heer, (wat is dat) waardoor men als men dat gekend heeft; sarvam idam,
alles wat er is, alles wat er te kennen is; bhavati, wordt; vijñaatam, goed gekend?"
Het woordje nu wordt gebruikt om uit te drukken dat er een proces van overweging
gaande is. SZaunaka had gehoord van de klassieke uitspraak van wijze mensen, dat er
iets is waardoor men door dat te kennen, alwetend wordt. Omdat hij verlangend was
om juist datgene te kennen, vraagt hij op bedachtzame wijze: "Wat dan?" Als men
het gezichtspunt van het gezonde verstand inneemt, kan men het ook zo interpreteren dat hij bewust de volgende vraag stelt: "Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten goudstukken in de wereld die door de gemiddelde mens worden herkend omdat
men weet dat ze allemaal uit de bekende substantie goud bestaan. Is er één enkele
(substantie die) op een vergelijkbare manier de oorzaak (is) van het hele Universum
waardoor men als men dat kent, alles kent?"
Tegenwerping: De vraag waarin het woord 'wat' staat, is onjuist omdat het gaat om
iets dat volkomen onbekend is. In dat geval is een redelijke wijze van vraagstelling:
"Bestaat er zoiets?" 'Wat' mag alleen worden gebruikt als het bestaan ervan al is
aangetoond, zoals in "Wat is datgene waarin men het kan deponeren?"
Antwoord: Nee, want de vraag: 'Wat is datgene waardoor men als men dat kent,
alwetend wordt' is acceptabel omdat men anders veel te breedsprakig wordt.
tasmai sa hovaaca;
dve vidye veditavye iti ha sma yadbrahmavido vadanti paraa caivaaparaa ca (4).
I.i.4. Hij zei tot hem: "Men kan twee soorten kennis verwerven, hogere en lagere," en dit is wat volgens de traditie door degenen die de strekking van de
Veda's kennen wordt gezegd.
Tasmai, tegen hem, tegen SZaunaka; sah, hij, An4giras uvaaca ha, sprak. Wat zei hij?
Dit wordt gezegd: "dve vidye veditavye, twee soorten kennis kunnen worden verworven" iti, dit is; ha sma, volgens de traditie; yat, wat; brahmavidah, de kenners
van de strekking van de Veda's, zij die de Opperste Waarheid hebben gerealiseerd;
vadanti, zeggen. Welke twee zijn dat? Dit wordt gezegd: "paraa ca, de hogere, de
kennis van het Opperste Zelf; aparaa ca, en de lagere, de kennis van deugd en ondeugd en hun middelen en doelen."
Tegenwerping: De vraag die SZaunaka stelde, was: "Wat is dat waardoor men als
men dat gekend heeft, alles kent?" Het antwoord had hier vanuit moeten gaan, terwijl An4giras in zijn antwoord stelt: "Er zijn twee soorten kennis" enzovoorts, en dit
dekt niet de vraag.
Antwoord: Er is niets mis mee omdat het antwoord een bepaalde opbouw vereist.
Lagere kennis is inderdaad onwetendheid. Dit dient te worden vernietigd, aangezien
men niet werkelijk iets kent door de objecten van onwetendheid te kennen. De regel
luidt dat de conclusie moet worden geformuleerd, nadat de onjuiste standpunten
zijn weerlegd.
Welke van de twee is de lagere kennis? Dit is het antwoord:
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tatraaparaa rbgvedo yajurvedahb saamavedo'tharvavedahb sziksbaa kalpo vyaakaranbamb
niruktamb chando jyotisbamiti;
atha paraa yayaa tadaksbaramadhigamyate (5).
I.i.5. Van deze twee omvat de lagere kennis de Ṛg-Veda, Yajur-Veda, SaamaVeda, Arthava-Veda, de wetenschap van uitspraak en intonatie, de voorschriften voor rituelen, grammatica, etymologie, metrum en astrologie. Dan is er de
hogere kennis waardoor men het Eeuwige verwerft.
Ṛg-Veda, Yajur-Veda, Saama-Veda, Atharva-Veda zijn de vier Veda's. sziksbaa, de
wetenschap van uitspraak enzovoorts; kalpah, de voorschriften voor rituelen; vyakaranbam, grammatica; niruktam, etymologie; chandah, metrum; jyotisbam, astrologie; dit zijn de zes hulpmiddelen (van de Veda's). Zij omvatten de aparaa, (lagere)
kennis. atha, nu wordt geformuleerd; deze paraa, hogere kennis; yayaa, waardoor;
tad, dat; aksbaram, het Onverwoestbare, waarvan de eigenschappen hierna worden
genoemd; adhigamyate, wordt bereikt, want (de wortel) gam, voorafgegaan door
(het voorvoegsel) adhi, betekent gewoonlijk bereiken. Bovendien wijkt de betekenis
van realisatie niet af van bereiken ingeval van de Hoogste; het bereiken van de
Hoogste is niets anders dan het verwijderen van onwetendheid.
Tegenwerping: In dat geval is de kennis (van Brahman) buiten de Ṛg-Veda en dergelijke, en hoe kan het dan hogere kennis zijn en het middel tot bevrijding? De
traditionele zienswijze is de volgende: "De Smrrti's die buiten de Veda's staan, en
(de geschriften) die een verdraaid beeld geven, zijn allemaal nutteloos in de volgende wereld. Zij gelden als geschriften die zicḥ bezighouden met donkere zaken"
(Manu XII.9). Dit is onacceptabel omdat de zienswijze (van deze geschriften) verdorven en nutteloos is. Bovendien verliezen de Upaniswad's dan de relatie met de
Veda's. En als zij wel onderdeel zijn van de Veda's is het niet logiscḥ om dit onderscheid te maken tussen hogere en lagere kennis.1
Antwoord: Onjuist, omdat het gebruik van het woord vidyaa realisering van datgene
dat men moet kennen, inhoudt. Wat in deze context wordt verstaan onder de term
'hogere kennis', is die kennis van het Onverwoestbare die alleen wordt doorgegeven
via de Upaniswads (dat wil zeggen: geopenbaarde kennis) en niet alleen maar de
geschreven tekst (in de boeken) genaamd de Upaniswads. Wat alom met het woord
Veda wordt bedoeld is de geschreven tekst. De kennis van Brahman wordt apart
vermeld en wordt hogere kennis genoemd, omdat realisatie van het Onverwoestbare
niet mogelijk is zonder inspanning, ook nadat men de tekst uit het hoofd heeft geleerd; inspanning als het benaderen van een leraar en dergelijke, en onthechting. Als
het om voorschriften gaat zijn er bepaalde handelingen die moeten worden verricht,
als het Agnihotraoffer, waarbij men eerst het Agnihotraoffer moet brengen, de tekst
dient te begrijpen, en dan de juiste hulpmiddelen, waaronder degene die het offer
brengt, met elkaar combineert. In tegenstelling hiermee blijft er niets over om te
1

In sommige edities is hier toegevoegd: atham katham pareti, waarom wordt dit de hogere kennis
genoemd?

192
doen als het gaat om hogere kennis. Al het handelen houdt in één keer op als de
betekenis van de tekst wordt begrepen, aangezien er dan niets meer te doen is dan
standvastig te verblijven in de kennis die door de woorden is geopenbaard. Daarom
wordt de hogere kennis hier op deze manier aangegeven door aan het Onverwoestbare te refereren met eigenschappen als "(De wijze realiseert datgene) wat niet
waargenomen kan worden" enzovoorts.
yattadadreszyamagraahyamagotramavarnbamacaksbuhbszrotramb tadapaanbipaadamb;
nityamb vibhumb sarvagatamb susuuksbmamb tadavyayamb yadbhuutayonimb paripaszyanti
dhīraahb (6).
I.i.6. Door de hogere kennis realiseert de wijze volledig datgene dat niet waargenomen en vastgepakt kan worden, geen oorsprong heeft, geen kenmerken,
ogen en oren, handen of voeten heeft, dat eeuwig is, alle vormen omvat, alles
doordringt, uiterst subtiel en onveranderlijk is en de oorsprong is van alles.
Met de uitdrukking 'yad tad,' datgene dat, wordt iets in herinnering gebracht, dat
nog moet worden verklaard, alsof het een al gerealiseerd punt is (men realiseert zicḥ
datgene wat er is). adreszyam, (moet eigenlijk zijn: adrszyam) onzichtbaar (of niet
waarneembaar), dat wil zeggen: het ligt buiten het bereik van de organen van kennis, omdat het naar buiten gerichte waarnemingsvermogen de vijf zintuigen als
toegangspoorten heeft. agraahyam, buiten de greep, dat wil zeggen: buiten het bereik
van de organen van handelingen. agotram, gotra is synoniem met verbinding of
wortel, dus agotram betekent: zonder verbinding, want Het heeft geen wortel
waarmee Het verbonden kan worden. varnbaah, zijn dingen die kunnen worden beschreven als kwaliteiten, bijvoorbeeld grootte of witte kleur. Dat Onverwoestbare
dat geen varnbaaḥheeft is avarnbam, zonder kenmerken. acaksbuhbszrtotram, caksbuhb oog,
en szrotram oor, zijn in alle wezens de organen om vormen en namen waar te nemen; datgene waarin deze twee organen niet bestaan is acaksbuhbszrtotram, zonder
oog en oor. Uit de toeschrijving van waarnemingsvermogen in de tekst: "Hij die
alwetend is, die de kenner is van alles" (I.i.9.), zou men kunnen afleiden dat het
Onverwoestbare, net zoals gewone wezens, Zijn doelstellingen bereikt met behulp
van organen als ogen en oren. Deze veronderstelling wordt weerlegd met de woorden 'zonder ogen en oren', want dit komt overeen met teksten elders als: "Hij ziet
zonder ogen en Hij hoort zonder oren" (SZv. III.11). Bovendien, het Onverwoestbare
is apaanbipaadam, zonder handen en voeten, dat wil zeggen: Het heeft geen organen
van handeling. Omdat Het niet kan worden vastgepakt en Het niets vastpakt, is Het
nityam, (eeuwig), onverwoestbaar. Het is vibhum, veelvormig, omdat Het alle vormen kan aannemen in de verschillende schepselen van Brahmaa tot aan een dood
voorwerp. Sarvagatam, alles doordringend zoals ruimte. Susuuksbmam, buitengewoon
subtiel, want Het heeft geen oorzaken in zicḥ van fysieke manifestaties zoals geluid
en dergelijke. Geluid en dergelijke zijn de oorzaken van toenemende verdichting
van fysieke substantie in [de reeks] ruimte-lucht-[vuur-water-aarde]. Omdat Het vrij
is van deze dingen is het buitengewoon subtiel. Verder is tad, dat; avyayam, onveranderlijk: iets dat niet minder wordt of afneemt vanwege de eerder genoemde ei-
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genschappen. Want iets dat geen delen heeft kan niet minder worden door het verlies van Zijn delen zoals bij een lichaam, nocḥ kan Het iets verliezen zoals een koning een schat kan verliezen. Tevens kan er geen vermindering zijn door verlies van
kwaliteiten, omdat Het geen eigenschappen heeft en alles doordringt. Yad, dat, wat
dergelijke eigenschappen heeft, bhuutayonim, de bron van alle schepping, zoals de
aarde, dat is van alle bewegende en niet-bewegende schepselen; dat Onverwoestbare, paripaszyanti, zien overal als het Zelf van alles; dhīraahb, zij die intelligent zijn en
die onderscheid maken; De betekenis van dit vers is: "Dit is de hogere kennis waardoor het Onverwoestbare wordt gerealiseerd zoals Het is."
Er is gesteld dat het Onverwoestbare de bron is van de hele schepping. Met behulp
van bekende voorstellingen wordt nu getoond hoe dit waar kan zijn.
yathornwanaabhihḥ srbjate grbhnbate ca yathaa prbthivyaamosbadhayahw sambbbhavanti;
yathaa satahḥ puruswaat keszalomaani tathaa'kswaraat sambbhavatiha viszvam (7).
I.i.7. Zoals een spin [zijn draad] uitstuurt en weer terugtrekt, zoals op de aarde
kruiden [en bomen] groeien en zoals uit een levend mens haar op hoofd en
lichaam groeit, zo ontstaat uit het Onverwoestbare het Universum hier [in deze
zicḥ manifesterende schepping].
yathaa, het is een bekend feit in de wereld; dat de urnwanaabhihh, spin uit zicḥ zelf en
onafhankelijk van enig hulpmiddel; srbjate, uitstuurt, de draden die waarlijk niet
verschillen van zijn eigen lichaam; ca, en, ook weer grbhnbate (zou eigenlijk moeten
zijn grbhnbaati), deze zelfde draden terugtrekt en ze één maakt met zichzelf; ca, en;
yathaa, zoals; prbthivyaam, op de aarde; (groeien) osbadhayahw, kruiden, dat wil zeggen:
planten van graan tot bomen, die nu eenmaal niet los groeien van de aarde en yatha,a
zoals; satahḥ puruswaat, uit een bestaand levend mens; sambbbhavanti, groeien; keszalomaani, haren op het hoofd en andere lichaamsdelen, dat van nature afwijkend is
(van het lichaam); evenzo akswaraat, vanuit het Onverwoestbare, waarvan de hiervoor
genoemde eigeschappen niet afhankelijk zijn van enig hulpmiddel, sambbhavati,
ontstaat iha, hier, in deze zicḥ manifesterende schepping; viszvam, het gehele Universum, zowel de verschillen als de gelijkenissen. De vele voorbeelden zijn bedoeld
ter vergemakkelijking.
Het volgende vers heeft tot doel een vaste volgorde van schepping te tonen, namelijk dat het Universum, terwijl het ontstaat uit Brahman, en wel in deze volgorde en
niet tegelijk, zoals wanneer een handvol snoepjes wordt uitgestrooid.
tapasaa ciyate brahma tato'nnamabhijaayate;
annaatpraano manahb satyamb lokaahb karmasu caamrbtam (8).
I.i.8. Door kennis neemt Brahman toe. Hieruit ontstaat (het Ongemanifesteerde) voedsel. Uit voedsel ontstaat Prāna (Hiraṇyagarbha); (daarna komt de
universele) geest (en dan) de vijf elementen. (Daarna) de werelden en (van
daaruit) de onsterfelijkheid die in de karma's is.
Tapasaa, door kennis, door het bezitten van kennis van het scheppingsvermogen;
brahma, Brahman, de Onverwoestbare, de oorsprong van de schepping; wanneer
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Hij deze wereld wenst te scheppen, zoals een zaad ontkiem; ciyate, neemt toe (in
omvang), zoals een vader opgetogen een zoon verwekt. Uit deze Brahman Die toeneemt omdat Hij de bezitter is, door Zijn alwetendheid, met betrekking tot de kracht
en kennis die besloten liggen in het scheppen, het onderhouden en het oplossen;
abhijaayate, ontstaat (groeit); annam, voedsel, het woord dat voortkomt uit de wortel
ad in de betekenis van datgene dat wordt gegeten, dat wil zeggen: genoten; het
betekent het Ongemanifesteerde (maayaa) dat in alle schepselen het gemeenschappelijke is. (Dat voedsel is de oorsprong of) evolueert tot de staten van manifestatie, die
op het punt staat een aanvang te nemen.1 Uit dat Ongemanifesteerde, dat wil zeggen: annaat, uit dat voedsel dat in een staat van immanente manifestatie is, (wordt)
praanah, (geboren). Hiraṇyagarbha, die het gemeenschappelijke2 is in alle schepselen in het Universum die begiftigd zijn met (een deel van) Zijn kracht van kennis en
handeling komt voort uit dat zaad van alle wezens dat wordt gevormd uit onwetendheid, wensen en handelingen en identificeert Zichzelf met het Universum; 'ontstaat' is het woord dat hier aangevuld moet worden. En uit deze Hiraṇyagarbha
ontstond manah, dat wat de (universele) geest wordt genoemd, bestaande uit wilskracht, overweging, twijfel, vastberadenheid enzovoorts. Uit deze geest ontstaan
vervolgens door wilskracht en dergelijke satyam, de vijf elementen, zoals ruimte
(dat wil zeggen: het grove, sat, en het subtiele, tyat). Uit deze vijf elementen die
satya worden genoemd, ontstonden achtereenvolgens de lokaahb, de zeven werelden
zoals de aarde, na de schepping van het kosmische ei. Volgend op de ontwikkeling
van de schepselen, na het scheppen van de mensen, ontstonden op de werelden
karma's3, kasten en diverse fasen van leven. En karmasu, in de karma's, die werken
als oorzaak (ontstond er) amrbtam, onsterfelijkheid, de vrucht van karma's. Het
wordt onsterfelijkheid genoemd, omdat het niet wordt vernietigd, zelfs niet in miljarden kalpa's (cycli), zolang karma niet wordt verwijderd.
Om het onderwerp af te sluiten, dat hierboven werd behandeld, komt het volgende
vers aan de orde:
yahb sarvajñahb sarvavidyasya jñaanamayamb tapahb;
tasmaadetadbrahma naama ruupamannamb ca jaayate (9).
I.i.9. Uit Hem die in het algemeen alles weet en elk detail kent en wiens discipline bestaat uit kennis, ontstaat deze (afgeleide) Brahman, naam, kleur en
voedsel.
Yahb, Hij, degene die de Onverwoestbare wordt genoemd en aan de voorgaande
definitie beantwoordt, dat wil zeggen: sarvajñahb, die alles kent in het algemeen; en
1

Maayaa dat zonder begin is, is het ongemanifesteerde voedsel; de Upaniswad noemt het ontstaan in
de zin dat het op een gegeven moment klaar is voor ontwikkeling. Op geen enkele andere manier
heeft maayaa een begin.
2

Hij is de optelsom van alle individuen. Omdat Hij het gemeenschappelijke is in alles, wordt Hij
Suutra genoemd, de draad die alles verbindt.
3

Rituelen en dergelijke.
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sarvavid, die alles in detail kent; yasya, wiens; tapahb, discipline; jñaanamayam,
bestaat uit kennis, die alwetendheid is en niet gebaseerd is op inspanning; tasmaat,
hieruit, vanuit deze alwetende Entiteit, zoals beschreven; jaayate, wordt geboren;
etad brahma, deze, deze afgeleide, Brahman, die waar hiervoor over is gesproken,
en die Hiraṇyagarbha wordt genoemd. Bovendien ontstaan (uit Hem) naama, namen
zoals 'Dit is Devadatta of Yajñadatta' enzovoorts; ruupam, kleur, als 'Dit is wit of
blauw' enzovoorts; ca annam, en voedsel zoals rijst en graan. Deze ontstaan in de
volgorde die in het voorgaande vers zijn beschreven; en hieruit moet worden begrepen dat er geen tegenstrijdigheid is.
iti munbdbakopaniswadi prathamamunbdbake prathamaḥkhanbdbahb
Aldus het eerste hoofdstuk in het eerste deel van de Munbdbaka Upaniswad.
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DEEL 1
HOOFDSTUK II.
In het vijfde vers (I.i.5) dat begint met de woorden 'ṚgVeda, YajurVeda' is gezegd,
dat de Veda's en bijbehorende teksten lagere kennis zijn. Hogere kennis en de eigenschappen ervan werden gedefiniëerd als die kennis waardoor het Onveranderlijke wordt gerealiseerd waarvan de kenmerken zijn omschreven in de tekst die begint
met 'realiseert de wijze volledig datgene dat niet waargenomen en vastgepakt kan
worden' (I.i.6) enzovoorts, en eindigt met 'ontstaat deze (afgeleide) Brahman, naam,
kleur en voedsel' (I.i.9). De hierna volgende tekst stelt zicḥ tot taak om onderscheid
te maken tussen de respectievelijke onderwerpen van deze twee soorten van kennis,
die te maken hebben met de staten van gebondenheid en vrijheid. Van die twee is
het gebied van de lagere kennis de staat van gebondenheid waarin onderscheid
wordt gemaakt in verschillende factoren, zoals degene die handelt, en bovendien in
handelingen en resultaten. Deze staat heeft geen begin en geen einde en dient volledig1 te worden verwijderd door ieder afzonderlijk belichaamd wezen omdat het uit
verdriet bestaat en onafgebroken blijft stromen zoals een rivier. Bij hogere kennis
gaat het om vrijheid, die bestaat uit het verwijderen van die gebondenheid en die
zonder begin en einde is, leeftijdloos, zonder dood, onsterfelijk, zonder vrees, zuiver en vredig. Het is de hoogste gelukzaligheid, zonder tweede en het is niets anders
dan gevestigd blijven in het eigen Zelf. Daar dit zo is, begint de tekst eerst met de
inhoud van de lagere kennis, omdat onthechting hiervan alleen volgt als men de
aard ervan herkend heeft. Het wordt als volgt gezegd: "Nadat hij de werelden, die
door karma worden verworven, onderzocht heeft," enzovoorts (I.ii.12). En omdat
onderzoek alleen mogelijk is als iets in het vizier is, wordt het als volgt in de tekst
aangeboden:
tadetat satyamb
mantresbu karmaani kavayo yaanyapaszyambstaani tretaayaam baḥudhaa santataani;
taanyaacaratha niyatamb satyakaamaa esbaḥ vahb panthaahb sukrtasya loke (1).
I.ii.1. Dat wat zo is, is waar.
De karma's die de wijzen ontdekten in de mantra's worden op verschillende
manieren vervuld (in de context van het offer) waar de drie Vedische plichten
samengaan. Voer deze altijd, uit verlangend naar de ware resultaten. Dit is de
weg die naar de vruchten van karma leidt die jullie zelf verwerven.
Tadetat, dat wat zo is; is satyam, waar. Wat is dat? De karmaani, karma's, Agnihotra
enzovoorts; yaani welke de kavayaḥ, de wijzen Vasiswttha en anderen; apaszyan, zagen;
mantresbu, in de mantra's, bekend als de Ṛg-Veda enzovoorts deze karma's werden
geopenbaard enkel door de mantra's. Die [karma's] welke op deze manier werden
1

De wereld van de diversiteit wordt niet helemaal verwijderd in diepe slaap, doch alleen wanneer
realisatie opkomt en onwetendheid wordt vernietigd en ook het gevolg ervan, namelijk de wereld,
volledig en voor altijd wordt vernietigd.
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gezien, zijn satyam, waar, en zij bieden volstrekte zekerheid met betrekking tot het
bereiken van menselijke doelen. En taani, deze, de karma's die worden voorgeschreven door de Veda's en zijn gezien door de Zieners; santataani, zijn in trek, worden
vervuld; bahudhaa, op verschillende manieren; door mensen die zijn ondergedompeld in karma; tretaayaam, waar de drie samengaan, in de context van het offer bestaande uit de drie soorten plichten die door de Ṛg-Veda, Yajur-Veda en Saama-Veda
worden voorgeschreven; of het betekent dat de karma's bijzonder in trek zijn tretaayaam, in het Tretaa tijdperk. Daarom aacaratha taani, streeft ze na; niyatam, voor altijd; satyakaamaahb, verlangend naar de ware resultaten van karma. esbahh, dit; is vahb,
Uw panthaahb, pad; sukrtasya loke, voor het resultaat van karma dat door Uzelf wordt
verworven. Het resultaat van karma wordt loka, genoemd, waarbij het woord is
afgeleid van de stam luk, in de betekenis van datgene waarnaar wordt gekeken of
datgene dat als resultaat wordt genoten (lokyate). Dit is het pad dat ernaar toe leidt
of het resultaat verzekert; dat is het idee. Deze karma's, namelijk Agnihotra enzovoorts, die in de Veda's worden voorgeschreven, vormen dit pad, dat ervoor bestemd is om resultaten te bereiken die onvermijdelijk zijn.
Het volgende vers vervolgt nu door Agnihotra als eerste van deze karma's te tonen
omdat het aan alle andere voorafgaat. Hoe wordt dit aangeboden?
yadaa lelaayate hyarciḥ samiddhe havyavaahane;
tadaa ''jyabhaagaavantarenaahutīḥ pratipaadayet (2).
I.ii.2. Als het vuur wordt aangestoken, schiet de vlam omhoog en dan dient
men de offergaven te offeren in dat gedeelte dat tussen rechts en links is.
Yadaa, (juist) op dat moment; samiddhe havyavaahane, wanneer het vuur opvlamt
door een flinke hoeveelheid brandstof; arcih, de vlam; lelaayate, omhoog schiet;
tadaa, dan; in de dansende en gloeiende vlam, aajyabhaagau, (moet eigenlijk zijn aajyabhaagayoh) antarena, in het midden van de twee plaatsen waar de offeranden worden gegoten en die de aavaapasthaana worden genoemd; moet men pratipaadayet, offeren1; aahutih, de offergaven, ter ere van de goden. Het woord aahutih, staat in het
meervoud, omdat de offers gedurende vele dagen gebracht moeten worden.2
Dit pad van karma dat bestaat uit het op de juiste manier uitvoeren van offers enzovoorts, is de weg naar het bereiken van het resultaat van karma. Het is echter moeilijk op de juiste wijze te volgen en hindernissen doen zicḥ 'en masse' voor. Hoe?
yasyaagnihotramadarszamapaurnamaasamacaaturmaasyamanaagrayanamatithivarjitam ca; ahutamavaiszvadevamavidhinaa hutamaasaptamaamstasya lokaan
hinasti (3).
1

In het Darszapuurnamaasa-offer worden twee offergaven geofferd in de rechter en linkerkant van
het vuur, respectievelijk ter ere van Vuur en Soma; de andere offergaven worden in het middelste
gedeelte van het vuur geofferd dat avaapasthaana wordt genoemd.
2

Het Agnihotra offer wordt tweemaal per dag uitgevoerd, in de ochtend en in de avond. Dit is
echter een dagelijkse plicht en dient gedurende het hele leven van een mens te worden uitgevoerd.
Vandaar dat meervoud wordt gebruikt in plaats van tweevoud.
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I.ii.3. Het (dat wil zeggen: Agnihotra) vernietigt de zeven werelden van degene
wiens Agnihotra (offer) wordt uitgevoerd zonder Darsza en Paurnamaasa (rituelen), zonder Caaturmaasya, zonder AAgrayana, zonder de gezegende aanwezigheid van gasten, niet uitgevoerd wordt, niet samengaat met de Vaiszvadeva
(rite) en onjuist wordt uitgevoerd.
Yasya, van hem, hij die het Agnihotra (offer) uitvoert; wiens; agnihotram, Agnihotra; adarszanam, is, zonder het offer dat Darsza wordt genoemd, een noodzakelijkheid voor degene die Agnihotra uitvoert. Het wordt als het ware een onderdeel van
Agnihotra, omdat het met dit offer samengaat. Het betekent dat het een Agnihotra is
waarin het Darsza niet wordt volbracht. Op dezelfde manier dient het gebruik van de
woorden apaurnamaasam, enzovoorts te worden begrepen, omdat deze ook deel
uitmaken van het Agnihotra. apaurnamaasam, zonder het Puurnamaasa offer, acaaturmaasyam, zonder het Caaturmaasya1 ritueel. AAgrayana rituelen2 dienen in de herfst
enzovoorts te worden uitgevoerd; Agnihotra dat dit niet omvat, wordt anaagrayanam, genoemd. Dit geldt ook voor atithivarjitam, waarbij gasten niet dag in dag uit
worden bediend. Ahutam, betekent dat het Agnihotra offer zelf niet op het juiste
moment wordt uitgevoerd. Evenals adarsza enzovoorts betekent avaiszvadevam, het
offer waarbij het Vaiszvaveda ritueel niet wordt uitgevoerd. En alhoewel Agnihotra
wordt uitgevoerd is het avidhinaa hutam, dat wil zeggen: wordt het verkeerd, niet op
de juiste manier uitgevoerd. Er wordt gezegd wat er gebeurt als riten als Agnihotra
enzovoorts niet op de juiste manier worden uitgevoerd of worden nagelaten, namelijk: (deze rite) hinasti, vernietigt; aasaptamaan lokaan, alle werelden tot en met de
zevende; tasya, van hem, degene die het uitvoert. Het is als het ware vernietigend,
omdat het enige resultaat de moeite is die men gedaan heeft. De zeven werelden,
van aarde tot Satya3 worden alleen verworven als de riten op de juiste manier zijn
uitgevoerd; aangezien deze werelden niet te verkrijgen zijn door rituelen als Agnihotra enzovoorts; als deze niet juist zijn uitgevoerd, worden zij bij wijze van spreken vernietigd. Omdat het doen van moeite op zichzelf een constante factor is,
wordt er gezegd dat een dergelijke rite destructief is. Het kan ook het volgende
betekenen: de zeven generaties, te weten vader, grootvader, overgrootvader, zoon,
kleinzoon en achterkleinzoon (en degene die het offer uitvoert), die verbonden worden door de gunstige invloed van het offeren van voedsel enzovoorts,4 hebben van
deze vorm van Agnihotra geen enkele baat voor zichzelf, hetgeen bevestigd wordt
door te zeggen dat ze worden vernietigd.
1

De drie offers die worden uitgevoerd bij het begin van alk seizoen van vier maanden, te weten
Vaiszvadevam, Varunapraghaasah en SZaakamedhaḥ.
2

De AAgrayana rituelen worden uitgevoerd in herfst en lente met pas geoogst koren.

3

Bhuur, Bhuvar, Svar, Maha, Jana, Tapas, Satya.

4

De offeraar bedient de drie vorige generaties door pinda, water enzovoorts aan te bieden en de
drie levende generaties door hen voedsel te geven. Op deze manier worden de zes generaties met
elkaar verbonden, met hemzelf als de zevende.
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kaalī karaalī ca manojavaa ca sulohitaa yaa ca sudhuumravarnaa;
sphulin4gini viszvaruci ca devi lelaayamaanaa iti saptajihvaaḥ (4).
I.ii.4. Kaali, Karaali, Manojavaa en Sulohitaa en zij die Sudhuumravarnaa is, eveneens Sphulin4gini en de stralende Viszvaruci; deze zijn de zeven vurige tongen.1
Beginnend met Kaali en eindigend met Viszvaruci zijn dit de lelaayamaanaah, de vlammende; saptajihvaah, zeven tongen van vuur, bedoeld om de geklaarde boter, die als
offergave wordt aangeboden, te verteren.
eteswu yaszcarate bhraajamaaneswu yathaakaalamb caahutayo hyaadadaayan;
tamb nayantyetaa suuryasya raszmayo yatra devaanaamb patireko 'dhivaasaḥ (5).
I.ii.5. Deze offergaven veranderen in de stralen van de zon, nemen degene die
de riten in deze vurige tongen op het juiste tijdstip uitvoert, op en leiden hem
naar de plaats waar de enige Heer van de goden over allen heerst.
Deze aahutayah, aanbiedingen van offergaven, door degene die offert, deze gaven
die door hem zijn uitgegoten; aadadaayan, na hem opgenomen te hebben; (dragen
hem) doordat ze suuryasya raszmayah, de stralen van de zon geworden zijn, dat wil
zeggen: langs de weg van de zonnestralen; (en) zij tam nayanti, leiden hem die
Agnihotra uitvoert; yah, degene die; carate, de riten, bijvoorbeeld zoals Agnihotra
enzovoorts, uitvoert; eteswu bhraajamaaneswu, in deze verschillende vurige tongen;
yathaakaalamb, op het geschikte moment, op het tijdstip dat voor elke rite geschikt is;
(zij leiden hem) naar de hemel yatra, waar; patih, de Heer Indra; devaanaam, van de
goden; ekah, alleen; adhivaasah, woont (heerst), over allen.
Aangegeven wordt nu hoe zij hem zullen dragen langs de stralen van de zon.
ehyehīti tamaahutayaḥ suvarcasaḥ suuryasya raszmibhiryajamaanamb vahanti;
priyaamb vaacamabhivadantyo 'rcayantya eswaḥ vaḥ punyaḥ sukrrto brahmalokaḥ (6).
I.ii.6. Zeggende: "Kom, kom," onder het uitspreken van zulke aangename
woorden als: "Dit is uw welverdiende, deugdzame pad dat naar de hemel
leidt," en onder het bewijzen van eerbetoon, dragen de glinsterende offers
degene die offert langs de stralen van de zon.
De suvarcasah, glinsterende aahutayah, offergaven; (hem) groetend; met de
woorden ehi ehi iti, "Kom, kom"; bovendien abhivadantyah, uitende; arcayantyah,
vererende het idee is dat zij hem dragen, terwijl zulke aangename woorden geuit
worden als: eswah, dit; is vah, Uw; punyah, deugdzame; sukrtah, welverdiende; weg
naar de brahmalokah, hemel, dit is Uw verdienste." Uit de context blijkt dat
brahmalokaḥ (letterlijk: de wereld van Brahmaa) hemel betekent.
Dit karma, dat niet gepaard gaat met kennis, wordt afgekeurd door te tonen dat het
alleen maar dit beperkte resultaat heeft, en het gevolg is van onwetendheid, wensen

1

Letterlijk betekenen deze namen: Zwart, verschrikkelijk, snel als de geest, helder rood, gekleurd
als dikke rook, vonken spuwend en met ontelbare stralen.
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en handelingen en dat het daarom geen substantie heeft en de oorzaak van ellende
is:
plavaa hyete adrrddhaa yajñaruupaa aswtaadaszoktamavaram yesu karma;
etacchreyo ye 'bhinandanti muuddhaa jaraamrrtyum te punarevaapi yanti (7).
I.ii.7. Omdat deze achtien deelnemers aan een offer, op wie men zegt dat
inferieur karma rust, als gevolg van hun kwetsbaarheid, tijdelijk zijn, daarom
ondergaan deze onwetende mensen die opgewonden zijn van het idee ’Dit is (de
oorzaak van) gelukzaligheid’ steeds weer opnieuw ouderdom en dood.
Plavaah, betekent vergankelijk. Hi, omdat; ete, deze; yajñaruupaah, onderdelen van het
offer, de uitvoerenden van het offer; (zijnde) aswtaadasza, achttien in getal, te weten de
zestien priesters, degene die het offer opdraagt, en zijn vrouw; yesu, op wie, op
welke achttien; het avaram karma, inferieure karma, uitsluitend karma zonder
kennis; zo uktam, wordt verklaard door de geschriften, berust (deze zijn
vergankelijk omdat zij [degenen die offeren] het zijn); zijn adrddhaah, breekbaar, niet
blijvend; daarom wordt het inferieure karma dat is uitgevoerd met deze achttien
factoren, vernietigd samen met zijn resultaat, als gevolg van de kwetsbaarheid van
de achttien factoren waarop het berust, net zoals melk of kwark die in een kruik
wordt bewaard, verloren gaat als de kruik breekt. Omdat ondanks dit feit ye, dezen,
de mensen die onwetend zijn en geen onderscheid maken; abhinandanti, zicḥ op
deze wijze verheugen in dit (karma); denkend: ‘etad, dit; szreyas, is goed - de
oorzaak van gelukzaligheid’; daarom, te, zij; na enige tijd te hebben doorgebracht in
de hemel, yanti, ondergaan; jaraamrrtyum, ouderdom en dood; punar eva api, steeds
weer opnieuw.
avidyaayaamantare vartamaanaaḥ svayam dhīraaḥ panditaa manyamaanaah;
jan4ghanyamaanaaḥ pariyanti muudhaa andhenaiva nīyamaanaa yathaa 'ndhaaḥ (8).
I.ii.8. Verblijvend in de schoot van onwetendheid terwijl zij denken: "Wij zijn
zelf wijs en geleerd," worden deze dwazen aan alle kanten geslagen en dwalen
rond als blinden die enkel door andere blinden worden geleid.
Bovendien, vartamaanaah, verblijvend; avidyaayaam antare, in de schoot van
onwetendheid – ondergedompeld in gebrek aan onderscheid; (en) manyamaanaah,
denkend; svayam dhirah, "wijzelf zijn intelligent; en panditaah, geleerd, op de
hoogte van alles dat geleerd kan worden" zichzelf op deze manier vleiend; deze
muadhaah, dwazen; jan4ghanyamaanaah, terwijl zij worden geslagen, zeer worden
gewond door vele kwaden als ouderdom, ziekten enzovoorts; pariyanti, dwalen
rond, doordat zij het inzicht kwijt zijn; net zoals in de wereld andhaah, de blinden,
die hun ogen niet kunnen gebruiken, in kuilen en braamstruiken vallen; nāyamaanaah,
terwijl zij worden geleid, de weg worden gewezen; andhena eva, alleen door
blinden, door iemand die zelf geen ogen heeft.
Bovendien:
avidyaayaam bahudhaa vartamaanaa vayam krrtaarthaa ityabhimanyanti baalaah;
yatkarmino na pravedayanti raagaat tena ''turaaḥ ksīnalokaaszcyavante (9)
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I.ii.9. Terwijl zij op allerlei manieren in onwetendheid blijven verkeren, steken
zij de neuzen in de lucht met de gedachte: "Wij hebben het doel geheel en al
bereikt." Omdat mensen die bezig zijn met karma door de invloed van
gehechtheid [de waarheid] niet bevatten, worden zij geteisterd door ellende en
worden zij beroofd van de hemel als de resultaten van hun karma zijn
uitgewerkt.
Vartamaanaah, verblijvend; avidyaayaam, te midden van onwetendheid; bahudhaa, op
verschillende manieren; baalaah, zij die niet verlicht zijn; abhimanyanti, steken hun
neus in de lucht; door te denken: “vayam krrtaarthaah, wij alleen hebben het doel
geheel en al bereikt;" yat, omdat, op deze manier; karminah, de mensen die bezig
zijn met karma; na pravedayanti, de waarheid niet bevatten; raagaat, door de invloed
van gehechtheid aan de resultaten van karma; tena, daardoor; aaturaaḥ (santah),
geteisterd door ellende; cyavante, worden ze beroofd van de hemel; ksīnalokaah, als
hun resultaten van karma zijn uitgeput.
istaapuurtam manyamaanaa varistham naanyacchreyo vedayante pra muudhaah;
naakasya prsthe te sukrte 'nubhuutvemam hīnataram vaa viszanti (10).
I.ii.10. De misleide dwazen die geloven dat de riten die door de Veda's en de
Smrrti's worden opgelegd de belangrijkste zijn, begrijpen niet dat er dat andere
is dat naar bevrijding leidt. Nadat zij (de vruchten van handelingen) genoten
hebben in de hoogten van de hemel die de verblijfplaatsen zijn van genot, de
hemelen, gaan zij deze wereld of een lagere binnen.
Manyamaanaah, denkend; istam, offer en andere riten die door de Veda's worden
opgelegd; puurtam, (het graven van) gewone vijvers, putten, tempelvijvers
enzovoorts, voorgeschreven door de Smrrti's; denkend dat dit de varistham, de meest
geschikte middelen zijn, om menselijke doeleinden te bereiken, de hoofdzaak; zo
denkend, de pramuudhaah, misleide dwazen, die zo zijn omdat ze dol zijn op zonen,
vee, vrienden enzovoorts; na vedayante, begrijpen niet dat; anyat, het andere, dat
kennis van het Zelf wordt genoemd, het middel is om szreyas, het hoogste doel
(bevrijding) te bereiken. En te, zij; anubhuutvaa (moet eigenlijk anubhuuya zijn),
genoten hebbend de vruchten van hun karma; sukrte, in het verblijf van genot;
naakasya prrsthe, in de hoogten van de hemel; weer viszanti, binnengaan; in imam
lokam, deze wereld van de mensen; vaa hīnataram, of in een lagere wereld, te weten
die van de dieren, of de hel, enzovoorts; naar gelang de resultaten van karma die
zijn overgebleven.
tapahszraddhe ye hyupavasantyaranye szaantaa vidvaamso bhaiksyacaryaam
carantah;
suuryadvaarena te virajaaḥ prayaanti yatraamrtaḥ sa puruso hyavyayaatmaa (11).
I.ii.11. Zij die in het woud leven en om aalmoezen bedelen, te weten zij (die in
het woud wonen en kluizenaars1) die zowel hun actuele plichten (van het
1

Huisvaders die zich in het derde stadium van hun leven naar het woud begeven of in het vierde
stadium monniken worden.
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stadium van het leven waarin zij verkeren) uitvoeren als mediteren en de
geleerden (huisvaders) die hun zintuigen onder contrôle hebben gaan het pad
van de zon, nadat zij van deugd en ondeugd zijn bevrijd, naar de plaats waar
die Puruṣa leeft, die van nature onsterfelijk en onvergankelijk is.
Daar tegenover staan, ye, degenen die de woudbewoners en de kluizenaars die over
kennis beschikken, die; terwijl zij verblijven aranye, in het woud; upavasanti, zicḥ
toeleggen op; tapahszraddhe tapas, de plichten die bij dit stadium van hun leven
horen, en szraddhaa, de meditatie op Hiraṇyagarbha en anderen; en de szaantaaḥ, zij die
zichzelf beheersen, zij die hun zintuigen onder contrôle hebben; vidvaamsaḥ, de
geleerden, te weten ook huisvaders, die voornamelijk aan meditatie zijn toegewijd;
(upavasanti aranye) bhaiksyacaryaam carantah, (leven in het woud) terwijl zij leven
van aalmoezen, omdat zij niet de gebruikelijke giften aanvaarden zo dient de zin te
worden geformuleerd. Te, zij; virajaah, die vrijkomen van rajas, dat wil zeggen: van
wie de goede en slechte eigenschappen worden verminderd; prayaanti, bewegen
majestueus; suuryadvaarena, langs het pad van de zon, langs het Noordelijke Pad, dat
aangegeven wordt door het woord zon; naar de werelden die Satya enzovoorts
worden genoemd, yatra, waar (leeft); saḥ amrtaḥ puruṣah, deze onsterfelijke
Puruṣa, de eerstgeborene Hiraṇyagarbha; hi avyayaatmaa, die van nature niet aan
verval onderhevig is en zolang leeft als de wereld bestaat. De doelen van deze
werelden, die kunnen worden bereikt door de lagere kennis, vinden enkel hier hun
eindpunt.
Tegenwerping: Wordt deze staat niet door sommigen als bevrijding gezien?
Antwoord: Volgens de Vedische teksten zoals hierna volgen hebben zij ongelijk:
"Alle wensen verdwijnen zelfs hier" (Mu. III.ii.2); "Deze schrandere mensen, die
voortdurend in contemplatie verkeren, bereiken het allesdoordringende (Brahman)
en gaan binnen in het allesomvattende” (Mu. III.ii.5), enzovoorts.1 Bovendien is dit
hier niet het onderwerp. Omdat het hier gaat over de lagere kennis kan men niet
zomaar ineens beginnen over bevrijding. Ook het vrij zijn van deugd en ondeugd is
alleen maar betrekkelijk. Alle resultaten van de lagere kennis, die doelen en
middelen omvat en verdeeld is in vele soorten handelingen, hulpmiddelen en
vruchten, en die uit dualiteit bestaat, reikt alleen tot hier, met andere woorden,
eindigt met de realisatie van Hiraṇyagarbha. Zo is het ook gezegd door Manu als hij
de achtereenvolgende stadia van het bestaan in de wereld noemt, te beginnen met de
levenloze dingen: "De wijzen zeggen dat het hoogste doel van heiligheid bestaat uit
het verwerven van (de staat van) Hiraṇyagarbha, de Prajaapati's (heren van
schepping als Marici), Dharma (Dood), (het principe dat) Mahat wordt genoemd en
het Ongemanifesteerde" (M. XII.50).
Daarom wordt het volgende vers gebruikt om te laten zien dat degene die onthecht
raakt van deze wereld van middelen en doelen, klaar is voor de hogere kennis:
1

Deze teksten ontkennen dat een bevrijde ziel na de dood van het lichaam nog een weg heeft te
gaan.
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parīksya lokaan karmacitaan braahmano nirvedamaayaannaastyakrtah; krtena; tadvijñaanaartham sa gurumevaabhigacchet samitpaazniḥ szrotriyam brahmanistham (12).
I.ii.12. Een Braahmana dient zijn toevlucht te nemen tot bevrijding, nadat hij de
werelden die door karma worden verkregen, onderzocht heeft met behulp van
de volgende basisregel: "Alles is (hier) het gevolg van karma; dus wat is de
noodzaak om karma te verrichten?" Omdat hij deze Werkelijkheid kent, dient
hij, met een ceremoniële takkenbos in de hand, naar een leraar te gaan die de
Veda's kent en geheel verzonken is in Brahman.
Parīksya, onderzocht hebbend, al deze (riten) die binnen het gebied van de lagere
kennis vallen dat door de Ṛg Veda enzovoorts wordt gevormd, die worden
uitgevoerd door personen die zijn onderworpen aan natuurlijke onwetendheid,
wensen en handelingen. Deze zijn alleen die mens ingeprent die heen en weer wordt
geslingerd door de gebreken van onwetendheid enzovoorts. Hij heeft de werelden
onderzocht die er het gevolg van zijn en door de Noordelijke en Zuidelijke Paden
worden aangegeven, evenals de werelden van de dieren en de demonen die het
resultaat zijn van de zonden die men begaat door het niet uitvoeren van de plichten
en het doen van verboden handelingen. Hij heeft dit alles onderzocht met behulp
van directe waarneming, logische redeneringen, vergelijkingen en de geschriften, en
zicḥ op alle mogelijke manieren vergewist van de essentie van de lokaan, werelden,
die bestaan als doelen van zielsverhuizing en die reiken van het Ongemanifesteerde
tot de levenloze natuur, zowel ontwikkeld als niet ontwikkeld. Deze gaan in elkaar
over zoals een zaad naar een jonge loot en zijn bezaaid met veelsoortige, honderden
en duizenden, kwellingen. Zij hebben geen substantie zoals het binnenste van een
bananenboom. Zij lijken tovenarij, water in een spiegel of een stad in de lucht en
zijn vergelijkbaar met een droom, het borrelen van water en schuim dat bij elke
beweging wordt verstrooid. Het betekent de rug toekeren naar de verdienste en het
kwaad, die door handelingen worden veroorzaakt, verzameld door karma, aangezet
door de gebreken van onwetendheid en begeerte (die een Braahmana dient te
verzaken). De Braahmana wordt genoemd omdat alleen hij specifiek gekwalificeerd
is om de kennis over Brahman te verkrijgen door alles op te geven. Wat moet men
doen als men de werelden onderzocht heeft? Dat wordt gezegd: Nirvedam aayaat,
men moet komen tot onthechting, dat wil zeggen: men moet afstand doen de wortel
vid met het voorvoegsel niḥ wordt hier gebruikt in de betekenis van afstand doen.
Dit proces van afstand doen wordt nu getoond: "In dit universum is er niets dat
akṛta is, niet is voortgebracht, want alle werelden zijn gevolgen van karma en
omdat het resultaten van handelingen zijn, zijn ze tijdelijk. Het basisidee is dat er
niets bestaat dat eeuwig is. Alle handelingen leveren alleen vergankelijke dingen
op, omdat er slechts vier soorten resultaten van handelingen zijn, te weten: ze
kunnen worden voortgebracht, verworven, gezuiverd of aangepast. Hiernaast
kunnen handelingen geen andere specifieke resultaten hebben. Maar ik verlang naar
het eeuwige, onsterfelijke, onbevreesde, onveranderlijke, onbeweeglijke en absolute
Wezen en niet naar het tegenovergestelde daarvan. Daarom kṛtena (kim), wat is dan
het nut van (het uitvoeren van) een handeling, die grote inspanning kost en tot
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kwaad1 leidt?" Nadat hij op deze wijze onthecht is geworden, s: saḥ hij, de
Braahmana zonder hartstochten, abhigacchet, dient te gaan; gurum eva, naar een
leraar alleen, die gezegend is met geestelijke en fysieke zelfbeheersing,
barmhartigheid enzovoorts; tadvijñaanaartham, ten einde dat ten volle te kunnen
begrijpen. De nadruk op de woorden ’alleen naar een leraar’ houdt in dat hij niet op
eigen houtje op zoek dient te gaan naar de kennis over Brahman, ook al is hij
bedreven in de geschriften. (Hij zal gaan) samitpaanih, met een hoop (ceremoniële)
takken in de hand; (naar) szrotriyam brahmanistham, (een leraar) die bedreven is in
de betekenis van de Veda's, die hij reciteert en waar hij naar luistert en die geheel
verzonken is in Brahman. Hij alleen is een brahmanistha, die alle handelingen heeft
opgegeven en geheel verzonken is in Brahman zonder dat er een tweede is, net zo
als met de woorden japanistha, verzonken in herhaling in zichzelf, taponistha,
verzonken in discipline. Hij die bezig is met karma, kan niet verzonken zijn in
Brahman, omdat karma en kennis van het Zelf niet samen kunnen gaan. Nadat hij
deze leraar op de voorgeschreven manier heeft benaderd en hem behaagd heeft,
dient hij hem te vragen naar de onverwoestbare Puruswa (de allesdoordringende
Realiteit).
tasmai sa vidvaanupasannaaya samyak praszaantacittaaya szamaanvitaaya;yenaaksaram
Puruṣam veda satyam provaaca taam tattvato brahmavidyaam (13).
I.ii.13. Aan hem die op de voorgeschreven wijze is gekomen, wiens hart kalm is
en wiens naar buiten gerichte zintuigen onder beheersing zijn, dient deze
verlichte mens op adequate wijze de kennis van Brahman te onderwijzen
waardoor hij de ware en onveranderlijke Puruṣa realiseert.
Tasmai, tegen hem; upasannaaya, die heeft benaderd; samyak, op de juiste wijze, dat
wil zeggen volgens de geschriften; praszaantacittaaya, wiens hart rustig is, die vrij is
geworden van gebreken als trots; en szamaanvitaaya, die beschikt over beheersing van
de externe organen, dat wil zeggen: die alles heeft losgelaten; (tegen zo iemand) saḥ
vidvaan, deze verlichte mens, de leraar die Brahman heeft gerealiseerd; provaaca,
heeft gezegd, of liever, dient te zeggen; taam brahmavidyaam, deze kennis over
Brahman; tattvatah, op adequate wijze; de hogere kennis yena, waardoor; veda,
men realiseert; akşaram, het Onvergankelijke, dat eigenschappen heeft als
onwaarneembaar enzovoorts (I.i.6). Dit Onvergankelijke wordt nu juist bedoeld met
het woord Puruṣa vanwege het feit dat Het alles doordringt of doordat Het bestaat in
alle harten; en dit is ook satyam, waar, omdat het in wezen de Opperste
Werkelijkheid is; en Het is akşaram (onveranderlijk) omdat Het niet aan
verandering, beschadiging of verval onderhevig is. Een leraar heeft de verplichting
om elke goede leerling die hem op de voorgeschreven wijze benadert, te redden van
de oceaan van onwetendheid.
1

Sommige commentatoren leggen deze passage als volgt uit: Datgene dat akṛtaḥ is, geen product,
na asti komt niet tot bestaan, wordt niet geproduceerd, krtena, als resultaat van een handeling.
Bevrijding is geen product van karma.
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DEEL II.
HOOFDSTUK I.
De gevolgen van lagere kennis zijn allemaal genoemd. Dat Onverwoestbare is de
Waarheid, die Puruswa (de allesdoordringende Werkelijkheid) wordt genoemd. Dat is
de essentie van deze schepping die bestaat uit verschijningsvormen, de bron van
waaruit deze ontspringt en de plaats waar deze wordt opgelost. De Werkelijkheid is
het onderwerp van de hogere kennis van Brahman, en als Dat wordt gekend, wordt
alles gekend. Dit moet worden gezegd en vandaar de volgende tekst:
tadetat satyam
yathaa sudīptaatpaavakaadvisphulin4gaaḥ sahasraszaḥ prabhavante saruupaah;
tathaa 'ksaraadvividhaaḥ somya bhaavaaḥ prajaayante tatra caivaapi yanti (1).
II.i.1. Dat ding, dat zo is, is waar:
Zoals uit een fel brandend vuur duizenden vonken wegspringen die verwant
zijn aan het vuur, O vriend, zo worden de verschillende soorten wezens
geboren uit het Onverwoestbare en keren zij er weer in terug.
De waarheid die wordt gevormd door de resultaten van karma (zie I.2.1), het
onderwerp van de lagere kennis, is slechts betrekkelijk waar. Deze waarheid echter
is het onderwerp van hogere kennis, omdat het de kenmerken bevat van de opperste
Werkelijkheid.1 Tat etat, datgene wat het onderwerp is van (hogere) kennis; is
satyam, waar, zoals het is, terwijl het andere onwerkelijk is, omdat het in het gebied
van onwetendheid ligt. Omdat het Ware en Onverwoestbare volledig buiten het
directe waarnemingsgebied ligt, wordt een vergelijking gebruikt met de bedoeling
om Het de mensen op een of andere manier direct te laten realiseren. Yathaa, zoals;
sudīptaat paavakaat, uit een fel brandend vuur; visphuliñgaah, vonken, delen van het
vuur; saruupaah, die verwant zijn aan het vuur; prabhavante, wegspringen;
sahasraszas, met duizenden tegelijk, ontelbaar; tathaa, op dezelfde manier; somya, O
goede Heer; akswaraat, uit het Onverwoestbare, met de voornoemde kenmerken;
vividhaaḥ bhaavaah, verschillende soorten schepselen – verschillend, overeenkomstig
de verschillende lichamen die de toegevoegde beperkingen vormen. De
verschillende (kleine) lege ruimten die bevat zijn in potten enzovoorts, lijken uit de
ruimte voort te komen en verschillend van elkaar te zijn al naar gelang de vorm van
bijvoorbeeld de potten, die de beperkende factoren vormen; op identieke manier
prajaayante, worden de schepselen geboren, volgens het scheppingsproces, onder
verschillende namen en vormen, namelijk die van de lichamen die hun beperkende
toevoegingen zijn; tatra ca eva, en weer in Dat, in datzelfde Onverwoestbare;
apiyanti, zij gaan er in op na het oplossen van de lichamen die hun beperkende
toevoegingen zijn, net zoals de verschillende lege ruimten oplossen als de potten
kapot gaan. Zoals bij het ontstaan en oplossen van verschillende holtes door de
1

omdat deze Waarheid nooit kan worden weggenomen.
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aanwezigheid van de beperkende factoren als potten, de ruimte de oorzaak lijkt, zo
lijkt ook het Onverwoestbare de oorzaak te zijn van geboorte en dood van personen
enkel en alleen door de aanwezigheid van de beperkende toevoegingen, dat wil
zeggen: de lichamen die door naam en vorm zijn geschapen.
De tekst spreekt vervolgens over het Onverwoestbare dat hoger is dan het (andere)
onverwoestbare dat het zaad is van naam en vorm, die het Ongemanifesteerde
(Maayaa) wordt genoemd, en die zelf hoger is dan zijn eigen modificaties. Dit
(absolute) Onverwoestbare dat zonder de beperkende toevoegingen bestaat, die de
ware essentie is van het (andere) onbeweeglijke, is als ruimte, vrij van alle vormen
en wordt beschreven met uitdrukkingen als “Niet dit, niet dit”:
divyo hyamuurtaḥ puruṣaḥ sabaahyaabhyantaro hyajah;
apraano hyamanaaḥ szubhro hyaksaraatparataḥ paraḥ (2).
II.i.2. De Puruswa is transcendent, omdat Hij zonder vorm is. En omdat Hij
samenvalt met alles dat buiten en binnen is en omdat Hij ongeboren is, is Hij
zonder levenskracht en geest. Hij is zuiver en hoger dan het (andere) hogere
onverwoestbare (Maayaa).
Puruswah, de Puruswa, die zo wordt genoemd vanwege de (afgeleide betekenis van)
allesdoordringendheid of omdat Hij verblijft in alle harten; is divyah, luisterrijk –
omdat Hij vanuit Zichzelf straalt of omdat Hij verblijft in Zijn eigen stralende Zelf
of omdat Hij transcendent is; hi, omdat; Hij is amuurtah, zonder enige vorm. Die
zelfstralende Puruswa, die zonder vorm is en allesdoordringend, is
sabaahyaabhyantarah, samenvallend met alles wat buiten of binnen is; ajah,
ongeboren, niet uit iets geboren, omdat er niets anders is dan Hijzelf, dat de oorzaak
kan zijn van Zijn geboorte, in de betekenis dat lucht het borrelen van water
veroorzaakt en potten en dergelijke de oorzaak zijn van de verschillende soorten
holle ruimten. Omdat alle veranderingen van werkelijk bestaande entiteiten
voorafgegaan worden door hun geboorte, staat het ontkennen van een geboorte
gelijk aan het ontkennen van alle veranderingen. Hi, omdat omdat dat Wezen even
oud is als alles wat uiterlijk of innerlijk is, ongeboren is, is Het leeftijdloos,
onsterfelijk en onverwoestbaar, altijd gelijk en zonder vrees. Dit is het idee. Net
zoals de hemel een oppervlakte en kleuren lijkt te hebben, zo lijkt Het door de
aanwezigheid van de verschillende lichamen in het bezit te zijn van levenskracht,
geest, zintuigen en voorwerpen, in de ogen van die mensen wiens visie door
onwetendheid is gefixeerd op de veelheid van de beperkende toevoegingen als
lichamen enzovoorts. Vanuit Zijn eigen gezichtspunt echter is Het apraanah, zonder
de levenskracht, in de ogen van degenen wier ogen zijn gericht op de opperste
Werkelijkheid. Datgene wordt apraanah, zonder levenskracht genoemd waarin lucht,
het bewegingsprincipe, niet bestaat in zijn verscheidenheid van de kracht van
handelen. Op overeenkomstige wijze is Het amanaah, zonder geest, dat waarin zelfs
de geest, die bestaat uit gedachten enzovoorts, niet bestaat in zijn verscheidenheid
van het vermogen om te kennen. Door de uitspraken ‘zonder levenskracht’ en
‘zonder geest’ dient te worden begrepen, dat alle verschillende levenskrachten als
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Praana, (Apaana, enzovoorts), de organen van handeling en de objecten van deze
handelingen, evenals het intellect en het denken, de zintuigen en hun objecten,
worden ontkend. Ter ondersteuning hiervan wordt de volgende passage genoemd
uit een andere Upaniswad: “Het denkt als het ware en Het schudt als het ware” (Bṛ.
IV.iii.7). Omdat de twee beperkende aanhangsels [levenskracht en geest] worden
ontkend, daarom is Het szubhrah, zuiver. Vandaar dat (Het hoger) is parataḥ
akswaraat, vergeleken met het (andere) hogere onverwoestbare dat het
Ongemanifesteerde (dat wil zeggen: Maayaa) wordt genoemd. De natuur van deze
Maayaa wordt afgeleid van de omstandigheid dat het de beperkende toevoeging is van
Brahman, die zicḥ voordoet als het zaad van naam en vorm.1 Het (andere)
onverwoestbare dat het Ongemanifesteerde wordt genoemd en waarvan het bestaan
wordt gededuceerd als de beperkende toevoeging van dat (hogere) Onverwoestbare,
is zelf hoger dan alle modificaties, omdat het indirect het zaad is van alle
inspanningen en hun toebehoren.2 Het ongeconditioneerde, alles doordringende
wezen is parah, hoger; akswaraat paratah, dan het onverwoestbare (Maayaa) dat hoger
is (in vergelijking tot zijn gevolgen). Dit is het idee.
Er wordt getoond hoe het kan dat dit Wezen, dat het (andere) onverwoestbare dat
aakaasza wordt genoemd, geheel en al doordringt en dat als een object in alles
binnentreedt wat met ervaringen te maken heeft, zonder levenskracht is. Als de
levenskracht en al het andere net zoals de Puruswa (het allesdoordringende Wezen)
als zodanig zouden bestaan vóór de schepping bestond, dan zou het
allesdoordringende Wezen doordat zij samen met Hem aanwezig zijn, de
levenskracht moeten bezitten. Omdat het echter een feit is dat de levenskracht en al
het andere als zodanig, anders dan het allesdoordringende Wezen, niet bestonden
voor de schepping, is het opperste, allesdoordringende Wezen zonder levenskracht
enzovoorts, net zoals wordt gezegd dat Devadatta geen zoon had totdat deze
geboren werd. Hoe het kan zijn dat deze levenskracht en al het andere niet
bestonden, wordt nu gezegd:
etasmaajjaayate praano manaḥ sarvendriyaani ca;
khamb vaajurjyotiraapaḥ pṛthivi viszvasya dhaarini (3).
II.1.3. Uit Hem ontstaat de levenskracht evenals de geest, alle zintuigen,
ruimte, lucht, water, en aarde die alles draagt.
Etasmaat, uit dit, juist deze Puruswa, waarvan men veronderstelt dat Het het zaad is
van naam en vorm; jaayate, ontstaat; praanah, de levenskracht, die een object en een
modificatie is van onwetendheid, die alleen maar in naam bestaat en in essentie
1

In manifestaties van bewustzijn als geheugen, twijfel en dergelijke, blijft de kracht van Brahman
inherent en daarom lijkt Brahman de oorzaak te zijn van naam en vorm. In werkelijkheid echter
kan de transcendentale Brahman dat niet zijn en is er de aanname dat er Maayaa is, de beperkende
toevoeging van Brahman, dat de schijn van oorzakelijkheid in Brahman veroorzaakt.
2

Het is bekend dat gevolgen lager staan dan de oorzaken, dus moet het Maayaa principe dat bekend
staat als de oorzaak, hoger staan dan zijn gevolgen.
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onwerkelijk is, zoals een andere Vedische tekst aangeeft: “Alle modificaties hebben
alleen spraak als ondersteuning, ze zijn onwerkelijk” (Ch. IV.i.4) Evenals een man
die geen zoon heeft, er niet een kan bezitten omdat hij hem in een droom ziet, op
dezelfde wijze kan de opperste Werkelijkheid niet de levenskracht bezitten, omdat
deze in onwetendheid is vervat en onwerkelijk is. Op deze manier komen de geest
en alle zintuigen, en ook hun objecten, voort uit deze Eén. Het is daarom bewezen
dat de Puruswa zonder levenskracht en al het andere is in de werkelijke betekenis van
het woord. En men dient te begrijpen dat zij, aangezien ze in werkelijkheid niet
bestonden voor de schepping bestond, ook niet meer bestaan als de schepping is
opgelost. En omdat dit het geval is met de organen, zintuigen en de geest, is het ook
zo met de elementen die de oorzaken zijn van de lichamen en de objecten. De
elementen zijn kham, ruimte; vaayuh, de lucht zowel binnen als buiten,
onderscheiden als aavaha, (er naar toe bewegend), pravaha, (er vanaf bewegend)
enzovoorts; jyotih, vuur; aapah, water; pṛthivi, aarde; die; viszvasya dhaarini alles
draagt. Al deze elementen bezitten achtereenvolgens de kwaliteiten als geluid,
tastzin, kleur, smaak en geur, tesamen met alle kwaliteiten van de voorafgaande
elementen. Deze komen allemaal uit deze Puruswa.
Na de korte uitleg in het vers: “de Puruswa is transcendent, omdat Hij zonder vorm
is” enzovoorts, van het Onverwoestbare, de Puruswa zonder eigenschappen, die de
Waarheid is en het onderwerp vormt van de hogere kennis, dient Hij opnieuw in
detail te worden gepresenteerd in Zijn geconditioneerde staat; vandaar de volgende
tekst. Om het gemakkelijker te begrijpen wordt een onderwerp eerst kort verklaard
en daarna uitgebreid uitgelegd, als een uitspraak met bijbehorend commentaar.
Zoals deze Viraatt in het kosmische ei geboren wordt uit de eerstgeborene Praana, dat
wil zeggen: uit Hiraṇyagarbha, wordt Hij (Viraatt) geboren uit deze Puruswa en is een
modificatie van Hem, ook al wordt Hij ogenschijnlijk afgescheiden van Puruswa door
een ander tussenkomend principe (Hiraṇyagarbha). Dit wordt aangegeven, en Hij
(Viraatt) wordt beschreven:
agnirmuurdhaa cakswuswi candrasuuryau diszaḥ szrotre vaagvivrtaaszca vedaah;
vaayuḥ praano hrrdayam viszvamasya padbhyaam prthivi hyesa sarvabhuutaantaraatmaa
(4).
II.i.4. Het Zelf dat in alles woont is Hij van wie de hemel het hoofd is, de maan
en de zon de twee ogen zijn, de ruimte (windstreken) zijn de twee oren, de
geopenbaarde Veda’s zijn de spraak, lucht is de levenskracht, het hele
Universum is het hart en (Het is Hij) vanuit Wiens beide voeten de aarde
ontstond.
Van wie het hoofd muurdhaa, het beste lichaamsdeel; is, agnih, (lett. vuur, betekent
hier) hemel, overeenkomstig de Vedische tekst: “O Gautama, deze wereld is
waarlijk vuur” (Ch. V.iv. 1). Van wie cakswuswi, de twee ogen; zijn candrasuuryau, de
maan en de zon. De woorden ‘van wie’ dienen overal te worden toegevoegd, door
verandering van het woord ‘asya, van Hem’ dat volgt (in de derde regel) in yasya,
van wie.’ Van wie diszaḥ szrotre, de windstreken (richtingen) de twee oren zijn; van
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wie vivrrtaaḥ vedaah, de geopenbaarde bekende Veda’s; vaak, de spraak zijn; van wie
vaayuḥ praanah, lucht de levenskracht is; asya, dat wil zeggen: yasya, van wie;
viszvam, het hele Universum; hrrdayam, het hart is; want de hele wereld is een
modificatie van de geest, aangezien deze in de geest wegzinkt in diepe slaap en juist
in de wakende staat er weer op verschillende manieren uit voortkomt, zoals vonken
uit een vuur. En van wie; padbhyaam, vanuit de twee voeten; prrthivi, de aarde is
geboren. Eswah, deze ene – de godheid Viswnu (de allesdoordringende) of Ananta (de
oneindige), het eerste belichaamde Wezen dat de drie werelden als zijn fysieke en
beperkende toevoegingen heeft – is sarvabhuutaantaraatmaa, het Zelf dat in alles
woont.
In feite is Hij degene die ziet, hoort, denkt, weet, en Hij is de werkelijkheid van alle
zintuigen in alle wezens. En ook de schepselen, die in andere lichamen overgaan
door de vijf vuren,1 worden uit deze Puruswa geboren. Dit wordt nu gezegd.
tasmaadagniḥ samidho yasya suuryaḥ somaatparjanya osadhayaḥ prthivyaam;
pumaan retaḥ siñcati yositaayaam bahvīḥ prajaaḥ Puruṣaatsamprasuutaaḥ (5).
II.i.5. Uit Hem komt het vuur (dat wil zeggen: de hemel) voort, waarvan de zon
de brandstof is. Uit de maan komt de wolk voort en (vanuit de wolk) kruiden
en granen op de aarde. Een man stort zijn zaad in een vrouw. Uit de Puruswa
zijn vele schepselen ontstaan.
Tasmaat, vanuit deze opperste Puruswa; (ontstaat) agnih, vuur dat een bijzondere
verblijfplaats (of staat) van schepselen is. Dat (vuur) wordt benoemd yasya,
waarvan; suuryah, de zon; is samidhah, als het ware de brandstof; want de hemel
wordt verlicht door de zon. Somaat, vanuit de maan, die voortkomt uit de hemel;
ontstaat parjanyah, wolk, dat het tweede vuur is. Uit deze wolk ontstaan
osadhayah, kruiden en granen; prrthivyaam, op de aarde (het derde vuur). Pumaan, de
man, die het (vierde) vuur is; siñcati, stort uit; retas, het zaad, dat ontstaat uit
kruiden en granen die als een offerande worden gegoten in het vuur dat de mens is;
yoswitaayaam (moet eigenlijk zijn yoswiti), in een vrouw die het (vijfde) vuur is. In deze
volgorde bahvīh, (liever bahvyah), vele; prajaah, schepselen; samprasuutaah, zijn
ontstaan; uit de opperste Puruswa puruswaat.
Bovendien wordt gezegd dat de hulpmiddelen van karma’s evenals de vruchten
ervan waarlijk uit Hem ontstaan. Hoe?
tasmaadrcaḥ saama yajuumsi dīkşaa yajñāszca sarve kratavo dakşinaaszca;
samvatsaraszca yajamaanaszca lokaaḥ somo yatra pavate yatra suuryaḥ (6).
II.i.6. Uit Hem (ontstaan) de Rk, Saama en Yajur mantra’s, inwijding, alle offers
– zowel met als zonder de offerstok, giften aan de Brahmanen, het jaar, de
offeraar en de werelden waar de maan (alles) heiligt en waar de zon (schijnt).

1

Hemel, wolk, aarde, vader en moeder (Ch. V.iv-viii).
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Tasmaat, vanuit Hem, vanuit de Puruswa; ontstaan; rrcah, de (metrische) mantra’s, die
goed geordende letters, versvoeten en lengtes hebben, en die een metrum hebben
zoals de Gaayatri enzovoorts. Saama is datgene wat uit vijf of zeven onderdelen
bestaat en versierd is met stobha enzovoorts en melodie.1 Yajuumbswi zijn mantra’s
waarvan letters, versvoeten en lengtes niet vaststaan, en die alleen maar de vorm
van zinnen aannemen. Dit zijn de drie soorten mantra’s. Dikswaah, inwijding, bestaat
uit het dragen van een gordel enzovoorts, die gemaakt is van Muñja gras, dat wil
zeggen: de verschillende voorschriften die door de offeraar opgevolgd moeten
worden (als voorbereiding op het eigenlijke offer). Ca sarve yajñaah, en alle offers –
Agnihotra enzovoorts (waarin geen dieren worden geofferd). Kratavah, de offers
waarbij een offerbrandstapel wordt gebruikt. Ca dakşinah, en de giften aan de
priesters en Brahmanen, hetgeen kan variëren van het geven van een koe tot alles
wat men bezit. Ca sambvatsarah, en het jaar, dat, als tijd, een factor is in een ritueel.
Ca yajamaanah, en de persoon die het offer laat uitvoeren, degene die meester is
(over het ritueel). Lokaah, de werelden, die de resultaten zijn van dat offer. Die
resultaten worden gespecificeerd: Yatra, waar, in welke wereld; somaḥ pavate, de
maan de schepselen heiligt; en yatra, waar; suuryaḥ tapati, de zon schijnt. Deze
(werelden) zijn te verkrijgen via de twee paden, die het Zuidelijke Pad en
Noordelijke Pad worden genoemd. Deze zijn het resultaat van de rituelen die zijn
uitgevoerd door de onwetenden en degenen die kennis bezitten.
tasmaacca devaa bahudhaa sambprasuutaaḥ saadhyaa manusyaa paszavo vayaambsi;
praanaapaanau vrīhiyavau tapaszca szraddhaa satyamb brahmacaryamb vidhiszca (7).
II.i.7. En uit Hem ontstonden de goden in verschillende groepen, de Saadhya
goden, menselijke wezens, dieren, vogels, het leven, rijst en gerst, evenals
onthouding, geloof, waarheid, kuisheid en plichtsbesef.
Ca, en; tasmaat, uit die Puruswa; samb prasuutah, ontstonden volgens plan; devaah, de
goden, die behulpzaam zijn bij de rituelen; bahudhaa, verschillende, in diverse
groepen als Vasu’s enzovoorts;2 saadhyah, Saadhya’s, een bepaalde klasse van goden;
manuswyaah, menselijke wezens, die bevoegd zijn om rituelen uit te voeren; paszavah,
dieren – zowel tamme als wilde dieren; vayaambsi, vogels; en praanaapanau, in en
uitademing, die het leven vormen; vrihiyavau, rijst en gerst die bedoeld zijn voor
het offer; ca tapas, en onthouding, zowel als een onderdeel van een offer dat
bedoeld is voor persoonlijke heiliging, of als een losstaande handeling die tot een of
ander resultaat leidt; szraddhaa, geloof – geestelijke rust en geloof in het ware van de
dingen (onderwezen door de geschriften en de leraar) – hetgeen een
basisvoorwaarde is voor toepassing van alle methoden die tot het bereiken van
menselijke doelstellingen leiden; zo ook satyam, waarheid – zowel het vermijden
1

De vijf onderdelen zijn – himbkaara, prastaava, udgitha, pratihaara en nidhana; als het uit zeven
onderdelen bestaat zijn het naast het hiervoor genoemde upadrava en aadi. Stobha’s zijn gezongen
tussenvoegsels in een Saama gezang zoals hum, ho (zie Ch. I. xiii II.xxi).
2

Acht Vasu’s, twaalf AAditya’s, elf Rudra’s enzovoorts.
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van onwaarheid als het spreken over de dingen zoals ze zijn zonder leed te
veroorzaken; brahmacaryam, vermijding van seksuele relatie; ca vidhih, en
plichtsbesef.
sapta praanaaḥ prabhavanti tasmaat saptaarciswaḥ samidhaḥ sapta homaah;
sapta ime lokaa yeswu caranti praanaa guhaaszayaa nihitaaḥ sapta sapta (8).
II.i.8. Uit Hem ontstaan de zeven zintuiglijke organen, de zeven vlammen, de
zeven soorten brandstof, de zeven offergaven en de zeven zetels waarin de
zintuiglijke organen bewegen die rusten in de holte, en (door God) zijn
neergelegd in groepen van zeven.
Bovendien, tasmaat, uit deze Puruswa; prabhavanti, ontstaan; sapta praanah, de zeven
zintuiglijke organen die zetelen in het hoofd;1 evenals hun sapta arciswah, zeven
vlammen – de verlichting van hun objecten; evenzo de sapta samidhah, zeven
soorten brandstof – zeven soorten zintuiglijke objecten, want de zintuiglijke
organen ontvlammen door hun objecten; sapta homaah, zeven offergaven – de
waarneming door deze zintuiglijke objecten, want een andere Vedische tekst zegt:
“Datgene wat zijn zintuigen waarnemen is datgene wat hij als een offer aanbiedt”
(Mahanaaraayana Upaniswad LXXX.1). Bovendien, ime sapta lokaah, deze zeven zetels
van de zintuigen; yeswu, waarin; caranti, bewegen; praanaah, de zintuiglijke organen.
De uitdrukking ‘waarin de zintuiglijke organen (praa naah) bewegen’ is een
eigenschap van de Praana’s, om deze te onderscheiden van Praana en Apaana (de
functies van uit en inademing). (Zij zijn) guhaaszayaah; afgeleid van het woord guhaa,
(holte) en de wortel szi (slapen), guhaaszayaah, de slapers in (de holte) van het lichaam
ofwel het hart, gedurende de slaap. Nihitaah, (zij zijn) neergelegd – door de
Schepper; sapta sapta, als groepen van zeven, in elk levend wezen. De strekking
van dit betoog is dat vanuit de opperste, alwetende Puruswa Zelf alle karma’s of de
vruchten van karma’s van die mensen van kennis die aan het Zelf offeren,
voortkomen,2 en ook alle karma’s en hulpmiddelen en resultaten van karma’s van
onwetende mensen.
ataḥ samudraa girayaszca sarve‘smaatsyandante sindhavaḥ sarvaruupah;
ataszca sarvaa oswadhayo rasaszca yenaiswa bhuutaistiswtthate hyantaraatmaa (9).
II.i.9. Uit Hem ontstaan alle oceanen en alle bergen. Uit Hem stromen alle
soorten rivieren. En uit Hem komt al het koren voort en alle sappen, waardoor
het Innerlijke Zelf waarlijk bestaat te midden van alle elementen.
Atah, uit deze Puruswa; ontstaan sarve, alle; samudraah, oceanen van zout water
enzovoorts; ca girayah, en de bergen – Himaalaya’s enzovoorts; dit alles ontstaat
vanuit deze Puruswa Zelf. Asmaat, uit deze Puruswa; syandante, stromen naar buiten;
sindhavah, de rivieren – Gan4gaa enzovoorts; sarvaruupaah, in diverse vormen. Ca
1
2

Twee ogen, twee oren, twee neusvleugels en de tong.

Degenen die offers uitvoeren uit verering van de opperste Heer met het volgende idee: “Dit alles
is, evenals ikzelf, alleen het opperste Zelf.” (A.G.).
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atah, en uit Hem; (ontstaan) sarvaaḥ oswadhayah, alle soorten koren – rijst, gerst,
enzovoorts; ca rasah, en het sap dat uit zes soorten bestaat;1 yena, door welke hi,
waarlijk tiswtthate (liever tiswtthati), bestaat; bhuutaih, omgeven door de elementen, die
grof zijn en vijf in getal; eswaḥ antaraatmaa, dit innerlijke zelf, het subtiele lichaam.
Het wordt zo genoemd, omdat het bestaat tussen het (grove) lichaam en het Zelf.
Aldus ontstaat vanuit de Puruswa dit alles. Vandaar: “Alles wat een modificatie is, is
gebaseerd op spraak en bestaat alleen in naam “(Ch. VI.i.56), en het is een illusie;
alleen de Puruswa is waar. Daarom:
puruswa evedamb viszvamb karma tapo brahma paraamrrtam;
etadyo veda nihitamb guhaayaamb so’vidyaagranthimb vikiratīha somya (10).
II.i.10. Alleen Puruswa is dit alles – (inclusief) karma en kennis. Hij die deze
opperste, onsterfelijke Brahman kent, die woont in het hart, vernietigt de
knoop van onwetendheid, O geliefde.
Puruswaḥ eva, alleen de Puruṣa; is viszvam idam, dit alles. Er bestaat geen Universum
los van de Puruswa. Derhalve is hiermee de vraag "O vereerde Heer, (wat is dat)
waarmee, wanneer dat gekend wordt, alles wordt gekend?" (I.i.3), beantwoord. Als
men alleen deze Puruswa kent, het opperste Zelf, de bron van alles, realiseert men
zich: “Alleen de Puruswa is dit alles, er is niets anders.” Er wordt opnieuw uitgelegd
wat dit ‘alles’ is; Karma, zoals Agnihotra; tapas, kennis en datgene wat eruit
voortkomt – dit allemaal vormt dit ‘alles’. En dit is allemaal voortgebracht door
Brahman. Daarom; yah, hij die; veda, kent; de brahma paraamrrtam, volstrekt
onsterfelijke Brahman, kent (Brahman) aldus “Ik ben werkelijk dit alles”; (kent
Hem) als nihitam guhaayaam, bestaand in het hart van ieder wezen; sah, hij, door zicḥ
dit te realiseren; vikirati, gooit weg, vernietigt; avidyaa granthim, de knoop van
onwetendheid, de neigingen en indrukken die door onwetendheid zijn veroorzaakt
en die evenals knopen moeilijk zijn te ontwarren; iha, hier, zelfs gedurende het
leven en niet na de dood; somya, O goede Heer!
iti munbdbakopaniswadi dvitiyamunbdbake prathamaḥ khanbdbahb
Aldus het eerste hoofdstuk in het tweede deel van de Munbdbaka Upaniswad.

1

Het heeft zes smaaksoorten zoet, zuur, bitter, scherp, samentrekkend en zout.
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DEEL II
HOOFDSTUK II.
Er wordt nu gezegd hoe het Onveranderlijke gekend kan worden, ondanks het feit
dat Het zonder vorm is:
aaviḥ sambnihitamb guhaacaramb naama mahatpadamatraitat samarpitam;
ejatpraanannimiswacca yadetajjaanatha sadasadvarenyamb paramb
vijñaanaadyadvariswthamb prajaanaam (1).
II.ii.1. (Het is) uit Zichzelf stralend, goed gezeteld, en goed bekend als
bewegend in het hart, en (Het is) het grote doel. Hieraan is alles vastgemaakt –
wat beweegt, ademhaalt en al of niet knippert met de ogen. Ken deze Ene die
het grove en het subtiele omvat als Dat wat voorbij de gewone kennis van
schepselen is; en (Het is) begeerlijk en het hoogste van alles.
Het is aavih, uit Zichzelf stralend; en sambnihitam, goed gezeteld; hoewel het schijnt
alsof Het woorden en dergelijke waarneemt via de beperkende attributen, dat wil
zeggen via de spraak en andere organen; overeenkomstig een andere Vedische
tekst: “Het schittert, Het laait op”; Het wordt gekend in de harten van alle
schepselen omdat Het zichzelf toont door de werking van beperkende functies als
zien, horen, denken en kennen. Deze Brahman die aavih, stralend; en sambnihitam,
goed gezeteld, in het hart is; is guhaacaram naama, bekend als bewegend in de holte
van het hart door modificaties als het zien en horen. (Het is) mahat, groot, omdat
Het het grootste is van alles; (Het is) padam, het doel, omdat Het de toevlucht is
van alle wezens. Dit woord komt van de stam pad, wat betekent dat het wordt
bereikt door alles. Er wordt nu gezegd waarom Het het grote doel is. Omdat atra,
op deze Brahman; samarpitam, alles is vastgemaakt – als de spaken aan de naaf van
een wagenwiel; ejat, alles wat beweegt, vogels, etc; praanat, alles wat ademhaalt –
mensen en andere wezens die inademen en uitademen; yad nimiswat, alles wat
activiteiten uitvoert zoals het knipperen met de ogen; ca, en – dit woord suggereert
alles wat niet met de ogen knippert; etad, dit alles, is vastgemaakt op deze
Brahman. Etad, deze Ene, waarop alle dingen rusten; jaanatha, ken dat, O
discipelen! Datgene dat sat en asat omvat, is uw eigen Zelf geworden; omdat de
sat, gevormd, grof en de asat, zonder vorm, subtiel, niet afgescheiden van Dat
kunnen bestaan. (Ken) alleen deze Entiteit die met zekerheid de varenyam is, het
verkieslijke, het verlangen van een ieder waardig, omdat Het eeuwig is; (en die)
param onderscheiden is; vijñaanaat, van de kennis, prajaanaam, van wezens – op deze
manier is vijñaanaat verbonden met het verder verwijderde woord prajaanaam; dat wil
zeggen: Het ligt buiten bereik van gewone kennis. (Ken) yat variswttham, Dat wat het
hoogste is; want alleen deze Brahman is het hoogste van het hoogste, omdat Het
geen enkele tekortkoming heeft.

MUṆḌAKA UPANŞAD

215

yadarcimadyadanubhyo’anu ca yasmiňllokaa nihitaa lokinaszca;
tadetadakswaramb brahma sa praanastadu vaan4manaḥ tadetatsatyamb tadamrtamb
tadveddhavyamb somya viddhi (2).
II.ii.2. Datgene wat helder is en subtieler dan het subtiele en dat waarop alle
werelden zijn vastgemaakt alsmede de bewoners van deze werelden, dat is deze
onveranderlijke Brahman; Het is de levenskracht; Het is ook spraak en geest.
Deze Entiteit is waarheid. Het is onsterfelijk. Men dient ook door te dringen. O
Voortreffelijke, mik Erop!
Bovendien, yad, datgene wat; arcimat, helder, is. Brahman is helder, omdat door
Zijn licht de zon en dergelijke schijnen. Verder yad, datgene wat; anu, subtiel is;
anubhyah, vergeleken met de kleinste dingen, zoals de graankorrels die szyaamaaka
worden genoemd. Door het woord ca (en) te gebruiken wordt aangegeven dat Het
veel groter is dan de grote aarde enzovoorts. Yasmin, waarop; nihitaah, zijn vastgemaakt; lokaah, de werelden – aarde enzovoorts; ca lokinaḥ, en de bewoners van de
werelden – mensen en anderen; want van allen is bekend dat zij afhankelijk zijn van
Bewustzijn. Tad etad akswaram brahma, Het is deze onverwoestbare Brahman, die
alles ondersteunt; saḥ praanah, dat is de vertrouwde levenskracht; tad u, dat is ook
de vaan4 manah, spraak en geest – evenals alle zintuigen (van waarneming) en organen (van handeling). Deze Entiteit is voorts het innerlijke Bewustzijn, want het hele
samenstelsel van leven en zintuigen is afhankelijk van Bewustzijn, zoals een andere
Vedische tekst aangeeft: ”De Levenskracht van de levenskracht” (Bṛ. IV.4.18; Ke.
I.2). Tad etad, deze Entiteit, het Onvergankelijke, dat aldus het Bewustzijn is binnen het leven enzovoorts, is satyam, waar; en daarom tad amrtam, is Het onsterfelijk, onverwoestbaar. Tad veddhavyam, Daarin dient men door te dringen, daar moet
men op mikken met de geest; het is de bedoeling dat de geest Daarop geconcentreerd is. Omdat dit zo is, daarom somya, O voortreffelijke; viddhi, mik – vestig Uw
geest op het Onvergankelijke.
Er wordt nu getoond hoe men erop dient te mikken:
dhanurgrrhītvaupaniswadamb mahaastramb szaramb hyupaasaaniszitamb sambdhayīta;
aayamya tadbhaavagatena cetasaa lakswyamb tadevaakswaramb somya viddhi (3).
II.ii.3. Neem de boog op, het grote wapen dat bekend is uit de Upaniswads, en leg
er een pijl op die scherp gemaakt is door meditatie. Span de pees, met de geest
verzonken in de gedachte Daaraan, O Voortreffelijke, en tref dat specifieke
doelwit, dat het Onverwoestbare is.
Grhītva, opnemend; dhanuh, de boog; mahaastram aupanisadam, het grote wapen
dat voorkomt in, dat wil zeggen: zeer bekend is uit de Upaniswads; op deze boog
sambdhayīta, dient men te leggen; szaram, de pijl. Wat voor soort pijl? Dit wordt
uitgelegd: upaasaaniszitam, aangescherpt, dat wil zeggen: gezuiverd door voortdurende meditatie. En na de pijl erop gelegd te hebben en aayaamya, de pees te hebben
gespannen, dat wil zeggen: nadat men het innerlijke orgaan samen met de zintuigen
heeft teruggetrokken van de objecten en alleen geconcentreerd is op het doel – het

216
gaat er dus niet over dat men de pees letterlijk spant met de hand; viddhi, raak;
somya, O Voortreffelijke; cetasaa tadbhavagatena, met de geest volledig verzonken
in de bhaava of bhaavanaa, de gedachte aan deze Brahman; tat eva laksyam aksaram,
dat doel dat het hierboven beschreven Onverwoestbare is.
De boog en andere zaken die genoemd zijn worden nader omschreven:
pranavaḥ dhanuḥ szaro hyaatmaa brahma tallakswyamucyate;
apramattena veddhavyamb szaravattanmayo bhavet (4).
II.2.4. Ôm is de boog; de ziel is de pijl en het doelwit ervan wordt Brahman
genoemd. Het dient geraakt te worden door iemand die niet mist. Men dient
één Daarmee te worden zoals de pijl.
Pranavah, de lettergreep Ôm; is dhanuh, de boog. Net zoals de boog de oorzaak is
dat de pijl het doel raakt, zo is Ôm de boog die het binnengaan van de ziel in het
Onverwoestbare tot stand brengt; want als de ziel gezuiverd is door de herhaling
van Ôm wordt deze zonder enige tegenwerking vastgemaakt in het Onverwoestbare
met behulp van Ôm, net zoals een pijl die door een boog wordt afgeschoten, in het
doel zal blijven steken. Daarom is Ôm een boog, want het kan met een boog worden
vergeleken. AAtmaa hi szarah, de ziel is waarlijk de pijl – de ziel die niets anders is dan
het Opperste Zelf en die in Zijn geconditioneerde staat in het lichaam is binnengetreden als de getuige van alle staten van het intellect, zoals de zon enzovoorts in het
water. Als een pijl wordt deze ziel naar het Zelf zelf geschoten Dat het Onverwoestbare genoemd is. Daarom wordt brahma, Brahman; ucyate, genoemd; tallakswyam, het doel van de ziel. Het wordt het doel genoemd, omdat, net zoals op een
doelwit wordt gemikt door degenen die hun geest Daarop wensen te concentreren,
door zichzelf Daarin op te laten nemen. Hiermee dient op het doel dat Brahman is,
veddhavyam, te worden geschoten; apramattena, door iemand die niet mist, die niet
de fout maakt om externe objecten te begeren, die van alles is onthecht, die zijn
zintuigen beheerst en zijn geest kan concentreren. Daarna, nadat men het doel heeft
geraakt, tanmayaḥ bhavet, dient men één te blijven met Brahman, szaravat, als een
pijl. Het beeld is het volgende: net zoals het succes van de pijl bestaat uit het één
worden met het doelwit, dient men het resultaat te verkrijgen dat bestaat uit het één
worden met het Onverwoestbare door de beelden weg te nemen die maken dat men
zicḥ vereenzelvigt met het lichaam en dergelijke.
Omdat het Onverwoestbare moeilijk is te bevatten, wordt Het steeds weer opnieuw
getoond om te zorgen dat Het gemakkelijk is te begrijpen.
yasmindyauḥ prrthivi caantarikswamotamb manaḥ saha praanaiszca sarvaih;
tamekaikam jaanatha aatmaanamanyaa vaaco vimuñcathaamrrtasyaiswa setuh- (5).
II.ii.5. Ken alleen dat Zelf dat één is zonder tweede, waarop hemel, de aarde en
de lucht, de geest en de levenskrachten zijn gesponnen samen met alle andere
organen, en geef al het andere op. Dit is de brug die naar onsterfelijkheid leidt.
Yasmin, dat, de onverwoestbare Puruswa, waarop; dyauḥ, hemel; prthivi, de aarde;
ca antarikswam, en de ruimte daartussen; otam, zijn gesponnen; ca, en ook; manas,
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de geest; saha sarvaiḥ praanai, samen met alle andere organen; tam eva, Hem alleen
– de ondersteuning van alles; de ekam, één zonder tweede; jaanatha, (is hetzelfde als
jaanitha) ken, O discipelen; en als men heeft gekend, aatmaanam, het Zelf, de meest
innerlijke realiteit van uzelf en alle wezens; vimuncatha, (is hetzelfde als vimuñcata) geef op; anyaaḥ vaacaḥ, andere uitspraken, waaruit de lagere kennis bestaat; en
geef ook op alle karma’s, samen met hun resultaten die door de lagere kennis worden veroorzaakt; omdat eswaḥ, dit, deze kennis van het Zelf; is setuḥ, de brug, het
middel dat men gebruikt; amrrtasya, van onsterfelijkheid, van bevrijding. Het kan
met een brug worden vergeleken, omdat Het het middel is om de grote oceaan van
de wereld over te steken. Ter ondersteuning hiervan een andere Vedische tekst:
“Als men alleen Hem kent, gaat men voorbij aan de dood; er is geen andere weg
waarlangs men kan gaan.” (SZv. III.8, VI.15).
araa iva rathanaabhau sambhataa yatra naadyaḥ saḥ eswaa’ntaszcarate bahudhaa jaayamaanah;
omityevamb dhyaayatha aatmaanamb svasti vaḥ paraaya tamasaḥ parastaat (6).
II.ii.6. In dat (hart) waarin de zenuwen zijn bevestigd als spaken aan de naaf
van een wagenwiel, beweegt dit hiervoor genoemde Zelf door verschillende
vormen aan te nemen. Mediteer dus op het Zelf met behulp van Ôm! Moge u
vrij zijn van weerstanden in het bereiken van de andere oever, voorbij duisternis.
Verder, yatra, waar, in het hart waarin; araaḥ iva, als de spaken; rathanaabhau, bevestigd in de naaf van een wagenwiel; sambhataaḥ, zijn vastgepind; naadyaḥ, de zenuwen die zicḥ over het hele lichaam uitspreiden; in dat hart, saḥ esaḥ, deze hiervoor genoemde Éne, het Zelf waarover hier gesproken wordt, dat de getuige is van
alle ideeën die in het intellect opkomen; antaḥ carate (dat wil zeggen: carati), beweegt, bestaat, binnenin; (Het bestaat) alsof het ziet, hoort, denkt en weet, en alsof
bahudhaa jaayamaanaḥ, Het vele vormen aanneemt overeenkomstig de mentale staten
van woede, vreugde, enzovoorts omdat Hij Zich conformeert aan de beperkende
toevoeging: de geest. Gewone mensen zeggen dan ook ‘Hij is blij geworden’, ‘Hij
is boos geworden’. Evam, aldus, met betrekking tot de hiervoor genoemde verbeelding; dhyaayatha, u denkt; van dit aatmaanam, Zelf; om iti, met behulp van Ôm. Dit is
gezegd en moet worden gezegd tegen de discipelen door een leraar die deze kennis
bezit. En de discipelen zijn het pad van bevrijding opegaan nadat zij alle karma’s
opgegeven hebben, omdat zij hunkeren naar de kennis van Brahman. De leraar
spreekt zijn zegen uit opdat zij Brahman kunnen realiseren zonder verdere problemen: svasti (astu), laat er geen belemmering zijn; vaḥ, voor u; parāya,1 om de overkant (te bereiken); parastaat, voorbij. Voorbij wat? Tamasahb, de duisternis, onwetendheid; dat wil zeggen: voor het realiseren van de ware natuur van het Zelf als
Brahman, vrij van onwetendheid.

1

Een andere lezing is pārāya, om over te steken (naar de wal).
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Er wordt getoond waar Hij aanwezig is die het onderwerp vormt van de hogere
kennis en die voorbij duisternis is en die bereikt dient te worden na de oceaan van
de wereld te zijn overgestoken:
yaḥ sarvajñaḥ sarvavidyasyaiswa mahimaa bhuvi;
divye brahmapure hyeswa vyomnyaatmaa pratiswtthitaḥ.
manomayaḥ praanaszarīranetaa pratiswtthito’nne hrdayamb sannidhaaya;
tadvijñaanena paripaszyanti dhīraa aanandaruupamamrrtamb yadvibhaati (7).
II.ii.7. Dat Zelf dat alwetend is in het algemeen en alles kent in detail, en dat in
deze wereld zoveel heerlijkheid heeft, dat Zelf wat zo is, is gezeteld in de ruimte binnenin de glorierijke stad van Brahman.
Het wordt geconditioneerd door de geest, Het is de drager van de vitale krachten en het lichaam, Het is gezeteld in voedsel door de plaatsing van het intellect
(in de holte van het hart). Door hun kennis realiseren de mensen die onderscheid maken, het Zelf dat in Zijn volledigheid overal aanwezig is, het Zelf dat
alles overtreffend straalt als gelukzaligheid en onsterfelijkheid.
Het deel yaḥ sarvajñaḥ sarvavid is eerder verklaard (I.i.9). Het Zelf wordt opnieuw
onderscheiden: yasya eswaḥ mahimaa bhuvi, Hij die in de wereld deze welbekende
schittering heeft. Wat is deze schittering? Hij onder wiens heerschappij deze hemel
en aarde op hun plaats worden gehouden; onder wiens bewind Zon en Maan onophoudelijk als toortsen ronddraaien; onder wiens opdracht rivieren en oceanen hun
beddingen niet overstromen; evenzo onder wiens autoriteit het beweeglijke en onbeweeglijke worden gestuurd; en door wiens opdracht de seizoenen, de halve jaarsperioden en jaren hun periodes niet overschrijden. En zo ook onder wiens gezag zij
die handelen, de karma’s, en de vruchten ervan, niet optreden als het de tijd daarvoor niet is; yasya, Hij wiens; mahimaa, heerlijkheid; is eswaḥ, zodanig; bhuvi, in de
wereld; eswaḥ, deze Ene; de sarvajñaḥ, alwetend (in het algemeen), de stralende Een
in deze heerlijkheid; is pratiswtthitaḥ, gezeteld; in de divye, lichtende, verlicht door
alle staten van het intellect; brahmapure, stad van Brahman, de plaats waar Brahman altijd manifest is, in Zijn aard van Bewustzijn; de stad van Brahman betekent
dus de lotus van het hart. Vyomni, in de ruimte die binnenin dat hart is; wordt
Brahman waargenomen als hier gezeteld in die ruimte in de lotus van het hart; want
elk gaan, komen of verblijven in welke andere betekenis dan ook is volledig onmogelijk voor Hem die alles doordringt als de ruimte.
Saḥ Hij, het Zelf, als daar gezeteld, wordt werkelijk op verschillende manieren
geopenbaard door de mentale staten; en daardoor wordt Hij manomayaḥ, geassocieerd met de geest omdat Hij er door wordt geconditioneerd. Hij is praaṇaszarīranetaa,
de drager van de levenskrachten en het lichaam, want Hij brengt deze over van het
grove lichaam naar het andere (grof of subtiel1). Hij is pratiswthitaḥ anne, gezeteld in
het voedsel dat de vorm aanneemt van een lichaam, dat een modificatie is van het
voedsel dat gegeten is en van dag tot dag onderworpen is aan groei en verval; san1

volgens één lezing wordt het subtiele lichaam bedoeld.
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nidhaaya, door plaatsing; het hrrdayam, in het intellect, in de holte van de lotus (van
het hart). De aanwezigheid van het Zelf in het hart is wat werkelijk wordt bedoeld
met de uitspraak dat Het gezeteld is in voedsel (dat wil zeggen: het lichaam), want
het Zelf is niet echt gezeteld in voedsel. Vijnaanena, door bijzondere kennis die
voortkomt uit de instructies van de geschriften en de leraar, en oprijzend uit de
beheersing van de innerlijke en externe organen, het afstand doen van alles, en onthechting; dhīrah, de mensen die onderscheidingsvermogen bezitten; paripaszyanti,
realiseren dat Het in Zijn volledigheid overal aanwezig is; tat, dat, deze realiteit van
het Zelf; yat, wat; vibhaati, alles overtreffend voor altijd straalt in ieders eigen Zelf;
als ānandaruupam, gelukzaligheid; en als amrrtam onsterfelijkheid, vrij van alle
kwaad, ellende en moeilijkheden.
Het resultaat van deze kennis van het opperste Zelf wordt vermeld:
bhidyate hrrdayagranthiszchidyante sarvasambszayaaḥ;
kswīyante caasya karmaani tasmin drrswtte paraavare (8).
II.ii.8. Wanneer dat Zelf wordt gerealiseerd, dat zowel het hogere als het lagere
is, wordt de knoop van het hart losgemaakt; alle twijfel verdwijnt en alle handelingen worden opgelost.
(Wanneer datgene wat zowel het hogere als het lagere is, gerealiseerd is, dan) bhidyate, wordt losgemaakt, vernietigd; hrrdayagranthih, de knoop van het hart, de
grote massa neigingen en indrukken van onwetendheid in de vorm van wensen die
vastzitten aan het intellect, zoals in een andere Vedische tekst wordt gesteld, “de
wensen die aanwezig blijven in iemands hart’ (Ka. II.iii. 14; Br. IV.iv.7). Deze zijn
gebaseerd op iemands hart en niet op het Zelf. Sarvasambszayaḥ, alle twijfels, ten
aanzien van alle objecten van waarneming, die in gewone mensen voortdurend tot
aan de dood blijven bestaan, zoals de stroming van de Gan4gaa; chidyante, worden
weggenomen. Ca, en; asya, van hem, van de mens wiens twijfels zijn verdwenen en
van wie de onwetendheid is verwijderd; karmaani, de handelingen, die voorafgingen
aan het opkomen van de verlichting maar in vroegere levens nog geen resultaat
hadden, evenals de handelingen die gepaard gaan met het opkomen van de verlichting; kswīyante, worden opgelost; dit geldt echter niet voor de handelingen die het
huidige leven hebben veroorzaakt, omdat deze al resultaten aan het opleveren zijn.
Dit alles gebeurt tasmin drrswtte paraavare, wanneer deze Ene, de alwetende en transcendente, die zowel para, het hogere is als de oorzaak, en avara, het lagere als het
gevolg, direct wordt gezien als ‘Ik ben dit’. Het idee is dat men vrij wordt door het
uitroeien van de oorzaken van de wereldlijke staat.
De volgende drie verzen geven een korte opsomming van hetgeen eerder is gezegd:
hiranmaye pare kosze virajamb brahma niswkalam;
tacchubhramb jyotiswaamb jyotistadyadaatmavido viduḥ (9).
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II.ii.9. In de hoogste, heldere schede is Brahman, vrij van smetten en zonder
delen. Het is zuiver en is het Licht der lichten. Dit realiseren de kenners van
het Zelf.
Pare hiranmaye kosze, in de hoogste heldere schede; het wordt een schede genoemd
omdat het de plaats is voor de realisatie van het Zelf, net zoals een schede dat is in
het geval van een zwaard; het is para, het hoogste, omdat Het het meest innerlijk is;
en hiranmaya, schijnend, verlicht door intellectuele waarnemingen. Daar bestaat
brahma, Brahman, zo genoemd omdat Het zowel de grootste is als het Zelf van
alles; (Brahman is) virajam, vrij van smetten, van alle smetten van rajas, gebreken,
zoals onwetendheid; niswkalam, zonder enige relatie met delen, dat wil zeggen: zonder delen. Omdat Het zonder smetten is en zonder delen, daarom is tat, Het;
szubhram, zuiver. Tat, Het; is jyotih, de verlichter; jyotiswaam, van alle lichten, zelfs
van vuur enzovoort, die van zichzelf helder zijn. De betekenis is deze: De helderheid van vuur enzovoorts wordt veroorzaakt door het innerlijke licht van bewustzijn
van hun eigen Zelf dat identiek is aan Brahman. Dat licht van het Zelf is het hoogste
licht, dat niet wordt aangestoken door iets anders. Het is tat, dat; yat, hetwelk; zij
viduh, kennen; die zijn aatmavidaḥ, kenners van het Zelf – mensen met onderscheidingsvermogen die hun eigen Zelf kennen als de getuige van alle intellectuele bewegingen ten aanzien van objecten als geluid enzovoorts. Degenen die gericht zijn
op het bereiken van de ervaringen van het Zelf, tat viduḥ, kennen Het. Omdat Het
het hoogste licht is, kennen alleen zij Het en de anderen niet die zijn ondergedompeld in het najagen van externe waarnemingen.
Er wordt nu getoond hoe Het het Licht der lichten is:
na tatra suuryo bhaati na candrataarakamb nemaa vidyuto bhaanti kuto’yamagniḥ;
tameva bhaantamanubhaati sarvamb tasya bhaasaa sarvamidamb vibhaati (10).
II.ii.10. De zon schijnt daar niet, nocḥ de maan of de sterren. Hoe kan dit vuur
schijnen? Alles schijnt zoals Hij schijnt; door Zijn licht schijnt dit alles in verscheidenheid.
Tatra, daar, in Brahman dat het Zelf is van de zon; suuryaḥ, de zon, die alles verlicht; na bhaati, schijnt niet. De betekenis is dat de zon deze Brahman niet verlicht.
Het is waarlijk door het licht van Brahman dat de zon alles verlicht dat niet het Zelf
is. Het is niet zo dat de zon uit zichzelf de kracht heeft om te verlichten. Op overeenkomstige wijze na candrataarakam, nocḥ de maan of de sterren; na imaaḥ vidyutah, nocḥ deze flitsende bliksemschichten; bhaanti, schijnen; kutaḥ aagnih, hoe kan
het vuur dat wij kennen (schijnen)? Om kort te gaan, dit universum schijnt, anubhaati, het schijnt in overeenstemming met; tam eva bhaantam, zoals Hij, de opperste
Heer, schijnt doordat Hij van nature schittert. Evenals water, een toorts en dergelijke als vuur branden door het contact met vuur en niet uit zichzelf, op dezelfde wijze, alleen tasya bhaasaa, door Zijn licht; sarvam idam, dit alles – het universum dat
uit de zon enzovoorts, bestaat; vibhaati, schijnt in verscheidenheid. Omdat deze
Brahman op deze manier verlicht en schijnt door alle verschillende lichten in het
gemanifesteerde universum, daarom kan er uit worden afgeleid dat Brahman Zijn

MUṆḌAKA UPANŞAD

221

licht heeft uit Zichzelf. Het is waarlijk zo dat iets dat geen natuurlijk licht bezit, niet
iets anders kan doen ontvlammen, want bijvoorbeeld potten enzovoorts, verlichten
anderen niet, terwijl men ziet dat de zon en andere lichtbronnen dat wel doen.
Met behulp van de rede is uitgebreid aangetoond dat Brahman, die het Licht der
lichten is, het enige ware is en dat al het andere alleen maar een modificatie van
Hem is, een modificatie die alleen maar in naam bestaat en die alleen spraak als
ondersteuning heeft. Dit wordt aan het einde herhaald door de volgende mantra die
een soort samenvattende bevestiging is van het voorgaande:
brahmaivedamamrrtamb purastaadbrahma paszcaadbrahmadakswinatasz cottarena;
adhaszcordhvamb ca prasrrtamb brahmaivedamb viszvamidamb variswttham (11).
II.ii.11. Alles wat aan de voorkant is, is alleen Brahman, de onsterfelijke.
Brahman is achter, rechts en links en ook boven en beneden. Deze wereld is
niets anders dan Brahman, de allerhoogste.
Idam brahma eva, dit is niets anders dan Brahman, zoals eerder gedefinieerd; dat is
purastaat, aan de voorkant; datgene wat (als een object) verschijnt vóór mensen van
wie het zicht is vertroebeld door onwetendheid, is alleen Brahman. Op overeenkomstige wijze brahma paszcaat, is Brahman achter; en ook dakswinataḥ, rechts; ca
uttarena, en links. Op overeenkomstige wijze, adhaḥ, beneden; ca uurdhvam, en
boven; alles dat prasrrtam, overal is, in de vorm van manifestaties, doet zicḥ valselijk voor als anders dan Brahman en heeft naam en vorm. In het kort, idam, dit;
viszvam, Universum, deze hele schepping is variswttham, het allerhoogste; brahma
eva, alleen Brahman1. Alle beelden van nietBrahman zijn alleen maar onwetendheid, zoals het beeld van de slang dat over dat van een touw is heengelegd. Brahman alleen is de hoogste waarheid. Dit is de stelling van de Veda’s.
iti munbdbakopaniswadi dvitiyamunbdbake dvitīyaḥ khanbdbahb
Aldus het tweede hoofdstuk in het tweede deel van de Munbdbaka Upaniswad.

1

De identiteit van Brahman en het Universum, dat door de zin wordt aangegeven, gaat via de
ontkenning van het laatste. We zeggen, ‘Dit (verbeelde) spook is alleen maar een eind hout’,
waarmee we willen zeggen dat er alleen maar een eind hout is en het beeld van het spook vals is.
Dus als we zeggen ‘Het Universum is niets anders dan Brahman’, bedoelen wij dat alleen Brahman bestaat en niets anders.
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DEEL III
HOOFDSTUK I.
Die hogere kennis is gepresenteerd, waarmee de onveranderlijke Waarheid wordt
verkregen die Puruswa wordt genoemd. Uit de realisatie van deze Puruswa volgt de
totale vernietiging van de oorzaken van de wereldlijke staat zoals de knopen van het
hart. En Yoga als het middel om dit te realiseren is ook getoond met behulp van
voorbeelden als het hanteren van een boog. Nu dienen waarheid en andere zaken te
worden getoond die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij deze Yoga. Hiertoe
dient de volgende tekst. Hoewel Werkelijkheid eerder is aangegeven, wordt Het ook
op een principieel andere manier gepresenteerd, omdat het volkomen ondoorgrondelijk is. Daarom wordt er, in plaats van een korte uitleg hierover, een mantra geïntroduceerd als hulpmiddel om de Opperste Werkelijkheid te begrijpen.
dvaa suparnaa sayujaa sakhaayaa samaanamb vrrkswamb pariswasvajaate;
tayoranyaḥ pippalamb svaadvattyanasznannanyo abhicaakaszīti (1).
III.i.1. Twee vogels die altijd met elkaar zijn verbonden en die gelijksoortige
namen dragen, zitten in dezelfde boom. Van deze twee eet de ene fruit met
allerlei smaken en de andere kijkt toe zonder te eten.
Dvaa (dat wil zeggen: dvau), twee; suparnaa (dat wil zeggen: suparnau), wezens, die
in nauw verband met elkaar staan1 – of die zo worden genoemd vanwege de gelijkenis met vogels2 – (die) sayujaa (dat wil zeggen: sayujau), altijd met elkaar zijn
verbonden; sakhaayaa (dat wil zeggen: sakhaayau), dragen dezelfde naam en zijn vanuit dezelfde oorzaak tot manifestatie gebracht. Door deze kenmerken, deze twee
pariswasvajaate, omklemmen als twee vogels; samaanam vrrkswam, dezelfde boom om
van de vruchten te genieten. Het woord ‘zelfde’ wordt gebruikt in de betekenis van
dezelfde plaats van hun waarneming; boom betekent het lichaam omdat dit net zoals een boom wordt vernietigd. Dit is de vijgenboom3 die zijn wortels omhoog richt
en zijn takken omlaag (G. XV.1; Ka. II.3.1), die voortkomt uit zijn materiële oorzaak, de Ongemanifesteerde (Maayaa), die het slagveld wordt genoemd (G. XIII.1 –
3) en die alle gevolgen ondersteunt van de karma’s van alle wezens. God en de ziel
– geconditioneerd door het subtiele lichaam dat in zichzelf de neigingen en indrukken vasthoudt die door onwetendheid, wensen en handelingen zijn veroorzaakt –
klemmen zicḥ eraan vast als vogels. Tayoh, van deze twee die in deze boom zitten;
anyah, de ene (de individuele ziel), de kenner van het slagveld die vastzit aan de
boom van het subtiele lichaam dat optreedt als een beperkende toevoeging; atti, eet,
1

De individuele ziel met zijn beperkte kennis staat onder gezag van God die alwetend is. Door
deze lofwaardige afhankelijkheid is de eerste verbonden met de laatste.
2
3

Zitten in de boom enzovoorts wordt in beide gevallen gevonden.

Aszvattha betekent waringinboom (banyan), in afgeleide vorm echter betekent dit tijdelijkheid,
waarvan het bestaan morgen (szvah) niet vaststaat.
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geniet, door gebrek aan onderscheidingsvermogen; pippalam, de vruchten, bestaande uit geluk en ellende, die het gevolg zijn van handelingen; wat svaadu is, vol van
smaken en bestaat uit het ervaren van velerlei verschillende mentale reactie’s. Anasznan, zonder te proeven; anyah, de ander, God die van nature eeuwig, zuiver, wijs en
vrij is, die alwetend is en die het geheel van Maayaa als Zijn beperkende toevoeging
heeft, deze God proeft niet; want alleen al door Zijn aanwezigheid als de eeuwige
getuige bestuurt Hij zowel degene die geniet als datgene dat genoten wordt. Hij is
de andere die abhicaakasziti, slechts toekijkt zonder te genieten, omdat Zijn heerschappij alleen maar observatie is zoals in het geval van een koning.
samaane vrrkswe puruswo nimagno’niszayaa szocati muhyamaanah;
juswttamb yadaa paszyatyanyamiszamasya mahimaanamiti vitaszokaḥ (2).
III.i.2. In dezelfde boom blijft de individuele ziel als het ware verdronken (dat
wil zeggen: vastzitten) en daarom klaagt hij, verontrust door zijn machteloosheid. Als hij de andere ziet, de geliefde Heer en Zijn glorie, wordt hij bevrijd
van verdriet.
De feiten zijn zoals ze zijn, en daarom: samaane vrrkswe, in dezelfde boom, het eerdergenoemde lichaam; (daar klaagt) puruswah, de individuele ziel die ervaart; die is
nimag nah, ondergedompeld. Hij is verdronken in het water van de zee (van de
wereld) als een uitgeholde pompoen door de zware last van onwetendheid, wensen
en gehechtheid aan de resultaten van handelingen die het gevolg zijn van de volledige identificatie met het lichaam. Daardoor heeft dit wezen gedachten zoals: “ik
ben de zoon van deze en de kleinzoon van die; ik ben mager; ik ben moedig; ik heb
kwaliteiten; ik heb geen kwaliteiten; ik ben gelukkig; ik ben ongelukig”; en hij
denkt dat er buiten zijn persoonlijkheid niets anders is. Zo wordt hij geboren en hij
sterft, en hij wordt verenigd met of gescheiden van vrienden en familieleden. En
dus: door onmacht, aniszayaa, die zicḥ uit in moedeloosheid zoals “ik deug nergens
voor”, “mijn zoon is verloren en mijn vrouw is dood; wat heeft het allemaal voor
nut?”, door dit soort stemmingen szocati, treurt hij en is hij getroffen; muhyamaanah,
is door zijn onwetendheid bezorgd over problemen van velerlei aard. Aan deze ziel
die voortdurend de afgang ondergaat van geboren te worden tussen geesten, dieren,
mensen en andere wezens, wordt wellicht in de loop van de vele geboorten het pad
van Yoga getoond door iemand die met hem begaan is, als resultante van zijn vele
goede daden. Dan verkrijgt hij onkwetsbaarheid, waarheid, onthouding, onthechting
van alles, beheersing van interne en externe organen en concentratie van de geest,
yadaa, wanneer, terwijl hij in meditatie verzonken is; (het) paszyati, ziet, door verscheidene methodes van yoga en door karma’s juswttam, de Een die wordt aanbeden –
anyam, de Een die anders is – anders dan de ene die geconditioneerd is door de
beperkende eigenschappen van de boom van de wereld; (hij het) iszam, de Heer – die
boven de wereld staat, voorbij aan honger, dorst, verdriet, misleiding, verval en
dood, de Heer van het hele Universum; (ziet aldus): “Ik ben deze God die het Zelf
van alles is, dezelfde in elk wezen; ik ben niet het andere denkbeeldige zelf dat
wordt beperkt door omstandigheden die door onwetendheid zijn opgeroepen”; en
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wanneer hij ziet, asya mahimaanam, Zijn glorie, in de vorm van het Universum; iti,
aldus: “Deze (glorie) is waarlijk de mijne want ik ben de Opperste Heer”; tadaa, dan;
wordt hij vītaszokaḥ, bevrijd van ellende en wordt hij gered uit de oceaan van verdriet, dat wil zeggen: hij bereikt het einde van alle wensen.
Een ander vers laat dit beeld ook uitgebreid zien:
yadaa paszyaḥ paszyate rukmavarnamb kartaaramīszamb puruswamb brahmayonim;
tadaa vidvaanpunyapaape vidhuuya nirañjanaḥ paramamb saamyamupaiti (3).
III.i.3. Als de ziener de Puruswa ziet – de goudgekleurde, schepper, heer en de
bron van de lagere Brahman – dan schudt hij die verlicht is alles van zicḥ af,
zowel verdienste als zonde, wordt smetteloos en bereikt volledige gelijkmoedigheid.
Yadaa, wanneer; paszyaḥ, de ziener – dit woord in de betekenis van iemand die ziet,
dus de verlichte leerling; paszyate (dat wil zeggen: paszyati), ziet, op de hiervoor
beschreven wijze; rukmavarnam, de Ene die van nature zelf straalt of de (goudgekleurde,) Een wiens licht even onverwoestbaar is als goud; kartaaram, de schepper;
iszam, de Heer van het hele Universum; puruswam, de Puruswa; brahmayonim, de
Brahman die de bron is, of (de zinsnede betekent) de bron van de lagere Brahman;
als hij aldus ziet, tadaa, dan; vidvaan, hij die verlicht is, de ziener; vidhuuya, alles volledig van zicḥ af geschud hebbend, weggebrand, samen met de wortels ervan; punyapaape, zowel verdienste als zonde – de twee soorten handelingen die gehechtheid
veroorzaken; en nadat hij nirañjanaḥ, vrij van smetten is geworden, vrij van het
lijden; upaiti, bereikt; paramam saamyam, volledige gelijkmoedigheid, die bestaat
uit niettwee zijn. Gelijkmoedigheid binnen de dualiteit is hier waarlijk inferieur aan.
Vergeleken hiermee verkrijgt hij dit hoogste evenwicht hetgeen hetzelfde is als
niettwee zijn.
praano hyeswa yaḥ sarvabhuutairvibhaati vijaananvidvaanbhavate naativādī;
aatmakrīdda aatmaratiḥ kriyaavaaneswa brahmavidaamb variswtthaḥ (4).
III.1.4. Deze Ene is waarlijk de Levenskracht die op verschillende manieren
straalt door alle wezens. Als hij dit kent, heeft de verlichte mens geen (verdere)
behoefte om ergens aan voorbij te gaan door te praten. Hij verlustigt zicḥ in
het Zelf, verheugt zicḥ in het Zelf en is volledig verdiept in (spirituele) inspanning. Deze is de hoogste onder de kenners van Brahman.
Bovendienhi eswaḥ, waarlijk deze Ene, de opperste Heer, waarover wordt gesproken,
dat wil zeggen: praanahb, de Levenskracht van de levenskrachten, Die de hoogste
Heer is; Die vibhaati, straalt op verschillende manieren; sarvabhuutaiḥ, door alle wezens, variërend van Brahmaa tot een graspolletje; de derde naamval (instrumentalis)
wordt hier gebruikt om de staat van het ding aan te geven; dus deze zin betekent:
‘als bestaand temidden van alle wezens als het Zelf van alles’. Hij die vidvaan wordt,
een verlichte ziel vijaanan, na dit alles doordringende Ene als zijn eigen Zelf te hebben leren kennen, rechtstreeks door de ervaring ‘Ik ben dit’; (hij) na bhavate (dat
wil zeggen: bhavati), wordt niet wat men doet vanuit enkel en alleen kennis van de

MUṆḌAKA UPANŞAD

225

geschriften. Wat wordt hij niet? Ativaadiī een excessieve prater, iemand die altijd
overal aan voorbij wil gaan door te praten. Degene echter die verlicht is geworden
door directe realisatie van het Zelf dat de Levenskracht is van alle levenskrachten,
heeft geen aanleiding om anderen met zijn gepraat de loef af te steken. Dat wordt
hier bedoeld. Als men zich immers realiseert dat alles het Zelf is en er niets anders
bestaat, wat kan men dan nog met praten overtreffen? Degene echter die nog iets
anders ziet (dan het Zelf), probeert daaraan voorbij te gaan door te praten. De verlichte mens echter ziet, hoort en kent niets anders dan het Zelf en daarom hoeft hij
nergens aan voorbij te gaan door te praten. Bovendien (wordt hij) aatmakriddah, verlustigt hij zicḥ alleen in het Zelf en in niets anders, dus bijvoorbeeld niet in zonen,
echtgenote en dergelijke. Op dezelfde wijze (is hij) aatmaratih, verheugt hij zicḥ
alleen, schept hij alleen plezier in het Zelf. Het verschil is dat kriddaa (verlustigen)
afhankelijk is van externe hulpmiddelen, terwijl ratiḥ (vreugde) los staat van hulpmiddelen en alleen bestaat uit een aangenaam gevoel over externe objecten. Zo
wordt hij ook kriyaavaan, iemand die bezeten is van, dat wil zeggen: toegewijd aan
(spirituele) activiteiten als kennis, meditatie, onthechting en dergelijke. Als de tekst
wordt gelezen als een samenstelling (als aatmaratihkriyaavaan) wordt de betekenis:
‘hij wiens bezigheid bestaat uit de vreugde in het Zelf.’ In dat geval vervalt óf de
impliciete betekenis van de bahuvrīhisamenstelling óf de betekenis van het achtervoegsel matup (dat wil zeggen: vaan in kriyaavaan), (die beiden bezit aanduiden).1
(Uit deze ene samenstelling) echter proberen sommigen een betekenis2 te ontlenen
die leidt tot een combinatie van karma als Agnihotra enzovoorts met de kennis van
Brahman. Dit gaat echter in tegen het belangrijkste idee uit de zinsnede ‘eswaḥ
brahmavidaam variswtthaḥ, deze is de hoogste onder de kenners van Brahman.’ Immers, iemand die volledig in beslag genomen is door externe handelingen kan zicḥ
niet zo verlustigen en verheugen in het Zelf als iemand die is opgehouden met externe activiteiten, omdat externe activiteiten en genieten van het Zelf haaks op elkaar staan. Licht en duisternis kunnen onmogelijk tegelijkertijd op dezelfde plek
aanwezig zijn. Daarom is de redenering dat door deze samenstelling de combinatie
van kennis en karma wordt bevestigd, zonder meer grote onzin. Dit wordt ondersteund door de Vedische teksten als: “Geef alle andere uitspraken op” (II.2.5),
“Door de Yoga van afstand doen” (III.2.6), enzovoorts. Daarom is alleen hij hier
degene die handelt (kriyaavaan) die kennis, meditatie en dergelijke toepast en die een
monnik is en niet zondigt tegen de regels van het fatsoen. Hij die aan deze beschrijving beantwoordt, die met praten niets hoeft te overstijgen, die zicḥ verlustigt en
verheugt in het Zelf, die zicḥ overgeeft aan spirituele oefeningen en die gevestigd is
in Brahman, is brahmavidaam variswtthaḥ, de hoogste van alle kenners van Brahman.

1

De bahuvrīhi vorm dient simpel aatmaratikriyaḥ te zijn, dat dezelfde betekenis heeft als wat
bedoeld wordt met aatmaratikriyaavaan, zodat het achtervoegsel vaan overbodig wordt; of als het
achtervoegsel gehandhaafd blijft verliest de bahuvrīhi zijn betekenis.
2

”Verlustigt zich in het Zelf en voert karma uit”.
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Nu worden de monniken plichten opgelegd als waarheid en andere, waarvan de
voornaamste karakteristiek onthechting is en die volledige kennis ondersteunen.
satyena labhyastapasaa hyeswa aatmaa samyagjñaanena brahmacaryena nityam;
antahszarīre jyotirmayo hi szubhro yamb paszyanti yatayaḥ kswīnadoswaaḥ (5).
III.1.5. Het heldere en zuivere Zelf binnenin het lichaam dat de monniken
(door zicḥ te gewennen aan inspanning en) met steeds minder smetten zien,
kan bereikt worden door waarheid, concentratie, volledige kennis en onthouding, die voortdurend worden beoefend.
(Het Zelf is) labhyaḥ, bereikbaar; satyena, door waarheid, door de verwerping van
onwaarheid; en verder, tapasaa hi, door werkelijke concentratie van de geest en de
zintuigen. Deze betekenis (van tapas) komt uit de Smrrti, ‘De hoogste tapas (letterlijk: versterving) bestaat uit het concentreren van de geest en de zintuigen’ (Mbh.
SZaa. 250.4). Deze vorm van tapas (lett. discipline) is werkelijk de meest gunstige
discipline omdat deze van nature leidt naar een zicht op het Zelf, maar dit geldt niet
voor de andere vorm van tapas (versterving), bijvoorbeeld caandraayana en de overige. De uitdrukking, ‘eswa aatmaa labhyaḥ, dit Zelf is bereikbaar’ wordt overal bij gedacht. (Dit Zelf is bereikbaar) samyagjñaanena, door volledige kennis, door het
beeld van het Zelf zoals Het werkelijk is;1 brahmacaryena, (door onthouding,) door
het afzien van seksuele relaties. Analoog aan de lamp die in het midden wordt geplaatst (en die naar alle kanten licht geeft), dient het woord ‘nityam’, (toegepast
voor) altijd, overal te worden toegevoegd, zoals: door waarheid voor altijd toe te
passen, door voor altijd concentratie (toe te passen) en door altijd volledige kennis
toe te passen. Later zal worden gezegd: “degenen in wie geen oneerlijkheid, geen
valsheid en geen huichelachtigheid is” (Pr.I.16). Wat is dit Zelf dat via deze disciplines bereikbaar is? Het antwoord is als volgt: (dit Zelf) is antahszarīre, binnenin
het lichaam, in de ruimte binnenin de lotus van het hart; (dat Zelf is) jyotirmayaḥ,
goudkleurig (III.1.3); en szubhraḥ, , heilig; yam, hetwelk, het Zelf dat; yatayaḥ, de
monniken die gewoon zijn Het na te streven; kswīnadoswaaḥ, wier mentale gebreken –
als woede enzovoorts – verzwakt zijn; paszyanti, zien, realiseren. Dat Zelf wordt
door de monniken bereikt door de disciplines van waarheid enzovoorts voortdurend
toe te passen en niet door onstandvastigheid in de toepassing ervan. Dit is een lofprijzing van de toepassing van de discipline van waarheid en de overige disciplines.
satyameva jayate naanrrtamb satyena panthaa vitato devayaanaḥ;
yenaa ’’kramantyrrswayo hyaaptakaamaa yatra tatsatyasya paramamb nidhaanam (6).

1

Samyak jñaana betekent hier onvolgroeide doch voldoende kennis van de betekenis van de tekst
die uitgroeit tot kennis van de zaak zelf. Volgroeide kennis, die directe waarneming geeft, is voor
het verkrijgen van resultaat niet afhankelijk van andere factoren om het resultaat, het verdwijnen
van onwetendheid, tot stand te brengen. Dus het gaat over onvolgroeide kennis, en alleen deze
kennis kan gecombineerd worden met disciplines als waarheid enzovoorts, met als doel volgroeide kennis te verkrijgen.
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III.1.6. Alleen de waarheid overwint en niet onwaarheid. Door waarheid wordt
het pad onderhouden dat Devayaana wordt genoemd, waardoor de zieners die
vrij zijn van wensen opstijgen naar de plaats die de hoogste schat is, die door
waarheid verkregen kan worden.
Satyam eva, alleen waarheid, de waarachtige mens; jayate1 overwint; na anrrtam,
niet onwaarheid, dat wil zeggen: niet de leugenaar; want waarheid of leugen kunnen
niet uit zichzelf, als ze niet door de mensen worden beoefend, leiden tot overwinning of nederlaag, Het is een bekend feit in de wereld dat een leugenachtig mens
verslagen wordt door een waarachtig mens en niet omgekeerd. Daarom is aangetoond dat waarheid een krachtig hulpmiddel is. Bovendien is uit de geschriften
bekend dat waarheid een hogere discipline is. Hoe? Satyena, door waarheid, door de
gevestigde regel om over zaken te spreken zoals zij zijn; panthaaḥ, het pad; devayaanah, het Pad van de Goden; vitataḥ, is uitgespreid, en voor altijd onderhouden;
(het pad) yena, waarlangs; aakramanti, opstijgen; rrswayaḥ, de zieners, die vrij zijn van
misleiding, diplomatie, behoefte aan liefdadigheid, trots en leugens; die zijn
aaptakaamaaḥ, vrij van wensen naar wat dan ook. (Zij stijgen daar op) yatra, waar;
bestaat tat, die; paramam, beste; nidhaanam, schat, die is neergelegd als een menselijk doel; satyasya, verbonden met waarheid, de hoogste discipline, omdat dit het
resultaat ervan is. Ook het pad, waarlangs zij opstijgen, is bekleed met waarheid en
op deze manier wordt dit gedeelte verbonden met de voorgaande tekst.
Dan wordt gezegd wat dat ding is en welke eigenschappen Het heeft:
brrhacca taddivyamacintyaruupamb suukswmaacca tatsuukswmataramb vibhaati;
duuraatsuduure tadihaantike ca paszyatsvihaiva nihitamb guhaayaam (7).
III.1.7. Het is groot en straalt uit Zichzelf; Zijn vorm is ondenkbaar. Het is
subtieler dan het subtiele. Het straalt op verschillende manieren. Het is verder
weg dan het verste en Het is heel dichtbij in dit lichaam. Bij waarnemende
wezens (wordt Het gezien) als wonend in dit lichaam, in de holte van het hart.
Tat, deze Brahman waarover het gaat, die bereikbaar is via de disciplines van waarheid en andere; is brrhat, groot, doordat Hij alles doordringt; divyam, zelfstralend,
want het gaat de zintuigen te boven; en daarom, acintyaruupam, ondenkbaar, bijvoorbeeld: Zijn kenmerken kan men zicḥ niet voorstellen; Het is suukswmataram,
subtieler dan het meest subtiele als bijvoorbeeld ruimte, daar Zijn subtiliteit onovertroffen is, omdat Het de oorzaak is van alles; Het vibhaati, straalt op vele manieren
als de Zon, de Maan en andere sterren. Bovendien, tat, deze Brahman; bestaat suduure, verder weg; duuraat, dan het verste; omdat Het volkomen onbereikbaar is voor
de onwetenden; ca, en; (Het is) iha, hier, in het lichaam; antike, dichtbij, onder
handbereik, voor degenen die verlicht zijn, omdat Het het Zelf is en alles doordringt; de Veda zegt dat Het zelfs binnen de ruimte is. Omdat Het verbonden is met
activiteiten als het zien en dergelijke, wordt Het door de Yogi’s waargenomen als
nihitam, gezeteld; iha, in dit lichaam; paszyatsu, onder degenen die ogen hebben, dat
1

Volgens een andere versie: jayati.
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wil zeggen: onder waarnemende wezens. Waar wordt Het waargenomen? Guhaayaam, in de holte (van het hart), wat het intellect wordt genoemd, omdat Het door
verlichte mensen wordt waargenomen als hier verborgen; en tocḥ wordt Het door
onwetenden niet waargenomen, hoewel Het daar is, omdat Hij bedekt is door onwetendheid.
Hier wordt nogmaals een uniek middel aangegeven waarmee men Het kan realiseren:
na cakswuswaa grrhyate naapi vaacaa naanyairdevaistapasaa karmanaa vaa;
jñaanaprasaadena viszuddhasattvastatastu tamb paszyate niswkalamb dhyaayamaanaḥ (8)..
III.i.8. Het wordt niet begrepen door het oog, nocḥ door spraak, nocḥ door de
andere zintuigen; Het wordt niet bereikbaar door onthouding of karma. Omdat men de geest kan zuiveren door de gunstige werking van het intellect, kan
men dat ondeelbare Zelf zien door meditatie.
Omdat na grrhyate, (Het wordt) niet begrepen; cakswuswaa, met het oog, door niemand
omdat Het geen vorm heeft; na api, of zelfs; Het is niet te bevatten vaacaa, door
spraak, omdat Het onuitspreekbaar is; na anyaiḥ devaiḥ, nocḥ door de andere zintuigen; na tapasaa, nocḥ door onthouding wordt Het begrepen, hoewel tapas het
middel is om alles te bereiken; evenzo wordt Het na, niet bereikt; karmanaa, door
Vediscḥ karma, dat wil zeggen: Agnihotra enzovoorts die beroemd zijn vanwege
hun grote werking. Hoe kan Het dan worden verkregen? Dit wordt gezegd: jñaanaprasaadena, door de gunstige werking van kennis (dat wil zeggen: het intellect).1
Hoewel het intellect in alle wezens van zichzelf in staat is om het Zelf te leren kennen, wordt het echter omdat het nog steeds besmet is met verontreinigingen als
gehechtheid aan externe objecten enzovoorts, geagiteerd en onzuiver als een gevlekte spiegel of kolkend water en laat de werkelijkheid van het Zelf niet zien,
hoewel Het altijd onder handbereik is. De juiste werking van het intellect ontstaat
als dit transparant en rustig is nadat het schoongemaakt is als een spiegel of water
door het verwijderen van de verontreinigingen die veroorzaakt zijn door het vuil
van gehechtheid, die voortgekomen zijn uit het contact van de zintuigen met zintuiglijke objecten. Omdat viszudvasattvaḥ, iemand die zuiver van geest is geworden
door deze juiste werking van het intellect, geschikt is om Brahman te zien; tataḥ tu,
daarom; iemand die in het bezit is van spirituele disciplines als waarheid enzovoorts, en die de zintuigen heeft teruggetrokken (van objecten), paszyate (is hetzelfde als paszyati), ziet, realiseert; tam, dat Zelf; (dat is) niswkalam, onzichtbaar, zonder
onderdelen die van elkaar verschillen; dhyaayamaanaḥ, terwijl hij verzonken is in
meditatie – als hij aan Dat denkt met een geconcentreerde geest.2
1

Het woord jñaana wordt hier gebruikt in de betekenis van datgene waardoor men weet. Het betekent het intellect, het instrument van kennis.
2

Door meditatie wordt de juiste werking van het intellect verkregen die leidt tot het zien van het
Zelf. Het is de kennis van de Upaniswads: vrij van twijfel enzovoorts, die leidt tot het realiseren van
waarheid. Meditatie alleen kan dit niet teweeg brengen.
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eswo’nuraatmaa cetasaa veditavyo yasminpraanaaḥ pañcadhaa sambvivesza;
praanaiszcittamb sarvamotamb prajaanaamb yasminviszuddhe vibhavatyeswa aatmaa (9)..
III.1.9. In (het hart) in het lichaam, waar de levenskracht in vijf vormen is
binnengegaan, dient dit subtiele Zelf door die intelligentie gerealiseerd te worden die de gehele geest en de motorieke en zintuiglijke organen doordringt van
alle wezens. En Het dient in de geest gekend te worden, waarin dit Zelf Zichzelf helder laat zien als deze is gezuiverd.
Het Zelf dat men aldus ziet, eswaḥ, dit; anuḥ, subtiel; aatmaa, Zelf; veditavyaḥ dient te
worden gekend; alleen door de zuivere cetasaa, intelligentie. Waar moet men Het
realiseren? In het lichaam yasmin, waarin; praanaaḥ, de levenskracht; sambvivesza, op
goede wijze is binnengegaan; pañcadhaa, in vijf verschillende vormen, te weten
Praana, Apaana enzovoorts. In dat lichaam, dat wil zeggen: in het hart van dat lichaam, dient Het gekend te worden door de intelligentie. Dit is het idee. Door wat
voor een soort intelligentie dient Het te worden gekend? Dit wordt er over gezegd:
door de intelligentie waardoor sarvam cittam, de gehele geest, het innerlijk orgaan;
prajaanaam, van wezens; praanaiḥ (saha), samen met hun motorieke en zintuiglijke
organen; wordt otam, doordrongen, zoals melk door boter of hout door vuur; want
het is algemeen bekend dat het totale innerlijke orgaan van elk wezen in deze wereld in het bezit is van waarnemingsvermogen. Bovendien dient Het in dat innerlijke orgaan te worden gekend, yasmin viszuddhe, nadat dit zuiver is geworden, bevrijd
van het vuil van verdriet enzovoorts; eswaḥ aatmaa, het eerder genoemde Zelf; vibhavati, toont Zichzelf duidelijk, te weten in Zijn eigen werkelijkheid.
Over iemand die het Zelf van alles als zijn eigen Zelf bereikt en die in het bezit is
van de bovengenoemde karakteristieken wordt gezegd wat het resultaat is. Dit bestaat uit het bereiken van alles en dit is het gevolg van de omstandigheid dat hij één
wordt met alles:
yamb yamb lokamb manasaa sambvibhaati viszuddhasattvaḥ kaamayate yaamszca kaamaan;
tamb tamb lokamb jayate taambszca kaamaambstasmaadaatmajñamb hyarcayedbhuutikaamaḥ
(10).
III.1.10. De mens met een zuivere geest verkrijgt die werelden die hij in de
geest wenst en de geneugten die hij begeert. Daarom dient iemand die voorspoed wenst de kenner van het Zelf te vereren.
Yam yam lokam, elke willekeurige wereld, bijvoorbeeld de wereld van de voorvaderen enzovoorts, die; viszuddhasattvaḥ, de mens met een zuivere geest, bevrijd van
geestelijke aandoeningen (klesza),1 de kenner van het Zelf; samb vibhaati, wenst;
manasaa, met de geest, denkende: ‘Laat dat van mij zijn of van iemand anders’; ca,
en; yaan kaamaan, deze aangename zaken die; kaamayate, (hij) begeert; jayate, hij wint,
verkrijgt; tamb tamb lokam, deze werelden; ca taan kaamaan, en die begeerlijke dingen
1

Klesaz – onwetendheid, egocentriciteit, begeerte, afkeer en het vasthouden aan een wereldlijk
leven (Yogasuutra, II.3).
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die worden gewenst. Omdat de wensen van een verlicht mens onfeilbaar zijn, tasmaat, daarom; bhuutikaamaḥ iemand die naar voorspoed verlangt; arcayet, dient te
vereren door het wassen van de voeten, het dienen, het begroeten enzovoorts; aatmajñam, de kenner van het Zelf, van wie de geest gezuiverd is door zijn kennis van het
Zelf. Daarom is zo iemand werkelijk verering waardig.
iti munbdbakopaniswadi trrtiyamunbdbake prathamaḥ khanbdbahb
Aldus het eerste hoofdstuk in het derde deel van de Munbdbaka Upaniswad.
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DEEL III
HOOFDSTUK II
sa vedaitatparamamb brahma dhaama yatra viszvamb nihitamb bhaati szubhram;
upaasate puruswamb ye hyakaamaaste szukrametadativartanti dhīraaḥ (1).
III.ii.1. Hij kent deze opperste verblijfplaats, deze Brahman, waarin het universum is geplaatst en die heilig straalt. De wijzen die geen wensen meer hebben, vereren waarlijk deze (verlichte) persoon en gaan dit menselijk zaad te
boven.
Omdat saḥ, hij; veda, kent; de paramam dhaama, opperste verblijfplaats, de plaats
van alle wensen (welke is) etat brahma, deze Brahman, zoals hiervoor beschreven;
yatra, waar, Brahman waarin als de verblijfplaats; viszvam nihitam, het hele universum is geplaatst; en die bhaati, straalt in Zijn eigen luister; szubhram, zuiver (heilig);
(daarom:) ye, deze mensen; akaamaaḥ, die vrij van wensen zijn geworden, vrij van het
vurig verlangen naar voorspoed; upaasate, dienen – met het doel om bevrijd te worden; deze puruswam, persoon die zo’n kenner van het Zelf is – net zoals zij zouden
doen met de opperste Werkelijkheid; te, deze; dhīraaḥ, wijzen; ati vartanti, gaan te
boven; etat szukram, dit menselijk zaad – dat bekend is als de materiële bron van het
lichaam; zij komen nooit meer in een baarmoeder (voor wedergeboorte), zoals in de
Vedische tekst staat: ‘Hij kent nooit meer voorkeur voor enige verblijfplaats’.
Daarom dient men hem te vereren. Dit is de strekking.
Er wordt nu getoond dat het vermijden van verlangens de voornaamste discipline is
voor iemand die streeft naar bevrijding.
kaamaanyaḥ kaamayate manyamaanaḥ sa kaamabhirjaayate tatra tatra;
paryaaptakaamasya krrtaatmanastu ihaiva sarve praviliyanti kaamaaḥ (2).
III.ii.2. Hij die begerenswaardige zaken verlangt en peinst (over hun kwaliteiten) wordt in een dergelijke omgeving geboren samen met deze wensen. Voor
iemand echter van wie de wensen zijn vervuld en die in het Zelf is gevestigd,
verdwijnen zelfs hier alle wensen.
Yaḥ, hij die; kaamayate, verlangt naar; kaamaan, begerenswaardige zaken, zichtbaar of
onzichtbaar; manyamaanaḥ, erover peinst, broedt over de goede eigenschappen; saḥ,
hij; jaayate, wordt geboren; kaamabhiḥ, samen met deze wensen, het verlangen naar
objecten die leiden tot het betrokken raken bij deugden en ondeugden; tatra tatra,
in een dergelijke omgeving, waarin wensen een mens verleiden tot handelingen om
de objecten te bezitten. Hij wordt midden tussen deze objecten geboren en door
deze wensen omringd. Tu, echter; voor degene wiens wensen bij het realiseren van
de opperste Werkelijkheid zijn vervuld – paryaaptakaamasya, voor de mens wiens
wensen volledig zijn vervuld, voor degene die zicḥ verzekerd heeft van alles wat
men maar wensen kan door zijn hunkering naar het Zelf; krrtaatmanaḥ, voor het Zelf
dat met zichzelf in evenwicht is, voor de mens wiens Zelf losgemaakt is van Zijn
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lagere natuur die door onwetendheid werd gevormd en door kennis gevestigd wordt
in Zijn hogere natuur; sarve kaamaaḥ, alle wensen, die deugdzame of ondeugdzame
handelingen inhouden; pravilīyanti, verdwijnen, dat wil zeggen: worden opgelost;
iha eva, zelfs hier, zelfs terwijl het lichaam blijft bestaan. Het betekent dat wensen
niet meer opkomen (in zijn geest) omdat de oorzaken ervan zijn vernietigd.
Sommige mensen zouden kunnen denken, dat als het realiseren van het Zelf het
hoogste is dat men kan nastreven, men voor dit realiseren bijvoorbeeld intensief de
Veda’s zou moeten bestuderen. De tekst zegt hierover het volgende:
naayamaatmaa pravacanena labhyo na medhayaa na bahunaa szrutena;
yamevaiswa vrrnute tena labhyastasyaiswa aatmaa vivrrnute tanumb svaam (3).
III.ii.3. Dit Zelf kan niet worden verkregen door studie, nocḥ door het intellect,
nocḥ door veel te luisteren. Dit Zelf dat men (de zoeker) zoekt kan worden
verkregen door dat zoeken zelf; van hem toont dit Zelf Zijn eigen natuur.
Ayam aatmaa, dit Zelf, waarover is gesproken en waarvan het verkrijgen het hoogste
menselijke doel is; na labhyaḥ, kan niet worden verkregen; pravacanena, door
intensieve studie van de Veda’s en de geschriften. Op overeenkomstige wijze, na
medhayaa, nocḥ door het intellect, de kracht om de betekenis van de teksten te onthouden; na bahunaa szrutena, nocḥ door het horen van vele dingen, dat wil zeggen:
zelfs niet door veel te luisteren (naar geschriften). Hoe kan Het dan worden bereikt?
Dat wordt nu uitgelegd. Yam eva, dat wezen, het opperste Zelf, dat; eswah, deze ene,
de mens die kennis heeft; vrrnute, probeert te bereiken; dit opperste Zelf, labhyah,
kan worden verkregen; tena, door dat hunkeren1; en niet door enige andere spirituele inspanning, omdat Het altijd al is gerealiseerd krachtens Zijn eigen natuur. Nu
wordt uitgelegd hoe dit realiseren van het Zelf door iemand met kennis tot stand
komt. Tasya van hem; eswaḥ aatmaa, dit Zelf; vivrrnute, toont zich; svaam tanum, Zijn
eigen opperste statuur, Zijn werkelijkheid die bedekt was door onwetendheid; het
idee is dat het Zelf wordt getoond als kennis daagt, net zoals een pot zichtbaar
wordt als het licht aangaat. Vandaar dat de betekenis is dat het middel tot het verkrijgen van het Zelf bestaat uit het bidden om deze vervulling met uitsluiting van al
het andere.
Ook deze spirituele disciplines – namelijk kracht, afwezigheid van misleiding en
kennis – verbonden met hun uiterlijke kenmerken, dat wil zeggen: gekoppeld aan
het kloosterschap, helpen het gebed om het Zelf te verkrijgen. Want:
naayamaatmaa balahīnena labhyo na ca pramaadaattapaso vaa’pyalin4gaat;
etairupaayairyatate yastu vidvaambstasyaiswa aatmaa viszate brahmadhaama (4).
III.ii.4. Dit Zelf wordt niet verkregen door iemand zonder kracht, nocḥ door
misleiding, noch door kennis zonder kloosterschap. Het Zelf echter van degene
die kent en die streeft met deze middelen gaat de ruimte binnen die Brahman
is.
1

Bestaande uit het voortdurend nastreven van het idee: “Ik ben Brahman.”

MUṆḌAKA UPANŞAD

233

Dit Zelf, na labhyah, kan niet worden verkregen; balahīnena, door iemand zonder
kracht, zonder de vitaliteit die voortkomt uit de voortdurende trouw aan het Zelf; na
ca pramaadaat, nocḥ door misleiding die wordt veroorzaakt door gehechtheid aan
wereldlijke zaken als een zoon, vee enzovoorts; zelfs ook niet door tapasah, door
tapas; alin4gaat, zonder de lin4ga (dat wil zeggen: het teken van de monnik).1 Tapas
betekent hier kennis en lin4ga kloosterschap. De betekenis is dat Het niet kan worden verkregen door kennis alleen zonder kloosterschap. Tu, echter; yaḥ vidvaan, de
mens met kennis, de mens die onderscheid maakt, de kenner van het Zelf, die; yatate, ijverig streeft; etaiḥ upaayaiḥ, met behulp van deze middelen als kracht, afwezigheid van misleiding, kloosterschap en kennis; tasya, van hem, van deze verlichte
mens; eswaḥ aatmaa, dit Zelf; viszate, gaat binnen; brahmadhaama, de ruimte die Brahman is.
Hoe men Brahman binnengaat wordt nu gezegd:
sambpraapyainamrrswayo jñaanatrrptaaḥ krrtaatmaano vītaraagaaḥ praszaantaaḥ;
te sarvagamb sarvataḥ praapya dhīraa yuktaamaanaḥ sarvamevaaviszanti (5).
III.ii.5. Als dit bereikt is, worden de zieners tevreden met hun kennis, gevestigd
in het Zelf, bevrijd van gehechtheid en kalm. Na de allesdoordringende Één
overal te hebben gerealiseerd, gaan deze wijze mensen met onderscheidingsvermogen, steeds verzonken in contemplatie, het Al binnen.
Sambpraapya, bereikt hebbend, volledig gerealiseerd hebbend; enam, dit, het Zelf;
worden rrswayaḥ, de zieners; jñaanatrrptaaḥ, tevreden met juist die kennis en niet met
enig extern object dat bevrediging geeft en tot fysieke voeding leidt; krrtaatmaanah,
gevestigd in het éénzijn met het opperste Zelf; vītaraagaaḥ, vrij van negatieve zaken
zoals gehechtheid; praszaantaaḥ, kalm, met teruggetrokken zintuigen. Te, die mensen,
zij die zo worden praapya, gerealiseerd hebbend; sarvagam, het Allesdoordringende (Brahman), te vergelijken met ruimte; sarvataḥ, overal, en niet gedeeltelijk, dus
niet begrensd door de beperkende eigenschappen. Wat komt er dan? Als men
Brahman, die één is zonder tweede, gerealiseerd heeft als het eigen Zelf, dhīraaḥ, de
mensen met volkomen onderscheidingsvermogen; die van nature yuktaatmaanaḥ,
altijd verzonken zijn in diepe contemplatie; aaviszanti, gaan binnen; sarvam eva, in
het Al, zelfs op het moment van het wegvallen van het lichaam. Zij geven de beperkingen op van de toevoegingen die gemaakt zijn door onwetendheid, zoals de begrenzing van ruimte in een pot verdwijnt bij het breken van de pot. Aldus gaan de
kenners van Brahman binnen in de verblijfplaats die Brahman is.
1

SZan4kara is er zeer van overtuigd dat uiterlijke onthechting noodzakelijk is (zie de inleidingen tot
deze en de Aitareya Upaniswads). AAnanda Giri lijkt het hier echter niet mee eens te zijn. Hij zegt,
“Waarom zou dit zo moeten zijn, de Veda’s vermelden immers dat het Zelf werd bereikt door
Indra, Janaka, Gaargi en anderen?” Dit bezwaar is terecht. Sannyaasa bestaat uit totale onthechting;
en omdat zij geen idee hadden van bezit was er bij hen sprake van innerlijke onthechting. Uiterlijke onthechting is niet waar het om gaat. In de Smrrti staat immers, ‘Een uiterlijk teken is geen
bron van deugd’.
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vedaantavijñaanasuniszcitaarthaaḥ sambnyaasayogaadyatayaḥ szuddhasattvaah;
te brahmalokeswu paraantakaale paraamrrtaaḥ parimucyanti sarve (6).
III.ii.6. Degenen voor wie het wezen dat wordt aangeboden in de Vedische
kennis volledig duidelijk is geworden en die vol ijver hun best doen met behulp
van de Yoga van het kloosterschap, zij allen worden op het hoogste moment
van hun dood geïdentificeerd met de opperste Onsterfelijkheid in de werelden
die Brahman zijn en zij worden in alle opzichten bevrijd.
Bovendien, vedaantavijñaanasuniszcataarthaaḥ, degenen voor wie het wezen dat gekend
moet worden, dat wil zeggen: het opperste Zelf dat door de Vedische kennis wordt
aangeboden, volledig duidelijk is geworden, deze mensen zijn yatayaḥ, vol ijver.
(Zij) szuddhasattvaaḥ, zijn zuiver geworden in de geest; sambnyaasayogaat, door de
Yoga van het kloosterschap, door de Yoga die bestaat uit het opgeven van alle handelingen, die hetzelfde is als de Yoga van standvastigheid in Brahman alleen. Te
sarve, al deze mensen; paraantakaale, op het moment van hun uiteindelijke dood –
het moment van de dood van ‘wereldse’ mensen is geen werkelijk afscheid; vergeleken hiermee is het tijdstip van de dood van het lichaam van iemand die bevrijding
zoekt aan het einde van zijn ‘wereldlijke’ staat, het hoogste moment van afscheid;
op dat hoogste moment van afscheid; (worden zij bevrijd) brahmalokeswu, in de
werelden die Brahman zijn, de werelden en Brahman die identiek zijn; het meervoud (de werelden) wordt gebruikt gezien vanuit het standpunt van degenen die
bevrijding zoeken en dat zijn er velen en daarom schijnt de Brahmaloka ook veelvuldig te zijn, of op allerlei manieren bereikt te worden. Dus het woord Brahmalokeswu betekent in Brahman. (Zij zijn) paraamrrtaḥh, degenen voor wie de opperste
Onsterfelijkheid, de onsterfelijke Brahman, hun eigen Zelf geworden is, zij die
Brahman zijn geworden terwijl zij nog leven. Nadat zij (aldus) geïdentificeerd zijn
met de opperste Onsterfelijkheid, parimucyanti, schaffen zij het individuele af,
zoals een lamp die wordt uitgeblazen of de ruimte in een pot (als deze wordt gebroken); zij worden in alle opzichten bevrijd, zij hoeven niet meer te wachten om ergens naar toe te gaan. Dit is in overeenstemming met de Vedische en Smrrti teksten
als: “Zoals de voetafdrukken van vogels niet kunnen worden waargenomen in de
lucht en die van vissen niet in het water, zo ook is het spoor van een mens met kennis” (Mbh.Saa. 239.24), “Zij die voorbij willen gaan aan de paden van de wereld
betreden geen enkel pad” (Itihaasa Up. 18). De paden (die na de dood gevolgd moeten worden), die ruimtelijk beperkt zijn, bestaan binnen de wereld van verschijningsvormen omdat zij door beperkte middelen verkregen worden. Brahman echter,
die het Al is, kan niet met ruimtelijke beperking worden benaderd. Als Brahman
beschreven zou kunnen worden met een ruimte zoals elk concreet object, zou Het
een begin en een eind hebben, zou Het gedragen worden door iets anders, zou Het
delen hebben en zou Het tijdelijk zijn en voortgebracht zijn. Brahman kan echter
niet zo zijn; daarom kan het verkrijgen Ervan ook niet bepaald zijn in termen van
een beperking van ruimte. Bovendien accepteren de kenners van Brahman uitsluitend die bevrijding die bestaat uit het verwijderen van onwetendheid enzovoorts, en
niet iets dat is voortgebracht.
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Bovendien, op het moment van bevrijding:
gataaḥ kalaaḥ pañcadasza pratiswtthaa devaaszca sarve pratidevataasu;
karmaani vijñaanamayaszca aatmaa pare’vyaye sarva ekībhavanti (7).
III.ii.7. De vijftien bestanddelen (van het lichaam) begeven zicḥ naar hun
bronnen en de Goden (van de zintuigen) gaan naar hun respectievelijke Goden. De karma’s en de ziel die verschijnt als het intellect, worden verenigd met
het opperste Onverwoestbare.
De kalaḥh, bestanddelen, zoals die er zijn – de levenskracht en andere die het lichaam vormen; gataaḥ, zijn gegaan naar zijn eigen uitgangspunt, dat wil zeggen:
smelt samen met zijn eigen oorzaak –. Op het moment van bevrijding gaat ieder
bestanddeel pratiswtthaaḥ, ‘naar hun bronnen’ wordt gebruikt in de tweede naamval
meervoud. (De bestanddelen,) pañcadasza, vijftien in getal, staan vermeld in de
laatste Vraag (van de Praszna Upaniswad); ca, en; sarve devaaḥ, alle (welbekende)
Goden, die leven in het lichaam en gezeteld zijn in de organen van het gezichtsvermogen enzovoorts; (worden verenigd met) pratidevataasu, hun respectievelijke Goden, namelijk de Zon en anderen; ‘worden verenigd met’ – zoveel kan ervan worden begrepen. En de karmaani, de karma’s, die door de zoeker naar bevrijding zijn
verricht en die nog geen gevolgen hebben gehad – en niet de karma’s die al wel
vrucht dragen; omdat deze worden opgebruikt louter door het ervaren ervan; ca
vijñaanamayaḥ aatmaa, en de ziel die verschijnt als het intellect. De ziel die in verschillende lichamen is binnengegaan als de weerschijn van de zon enzovoorts in
water, verschijnt als het intellect omdat deze (ziel) zichzelf identificeert met zijn
beperkende eigenschappen, te weten het intellect en de rest die geschapen zijn door
onwetendheid. Omdat karma’s bedoeld zijn om resultaten voort te brengen voor
deze (schijnbare) ziel, daarom worden karma’s samen met deze ziel die zicḥ toont
als het intellect, (verenigd met het opperste Onverwoestbare). Daarom betekent
vijñaanamaya verschijnend als het intellect. Wanneer de beperkingen van het zelf
zijn verwijderd, zijn deze karma’s en de ziel verschijnend als het intellect, sarve
alle; ekībhavanti niet meer te onderscheiden van, worden verenigd; pare avyaye, in
het opperste Onverwoestbare – in de oneindige onvergankelijke Brahman, vergelijkbaar met ruimte, en Dat zonder geboorte is, leeftijdloos, dichtbij, onsterfelijk,
zonder vrees, zonder oorzaak en gevolg, zonder binnenste of buitenste, gunstig en
kalm; evenals de stralen van de zon enzovoorts terugkeren naar de zon als de schotels met water worden verwijderd, of de ruimte die wordt omringd door de pot,
terugkeert naar de ruimte zelf als de pot wordt verplaatst, enzovoorts.
yathaa nadyaḥ syandamaanaaḥ samudre’stamb gacchanti naamaruupe vihaaya;
tathaa vidvaannaamaruupaadvimuktaḥ paraatparam puruswamupaiti divyam (8).
III.ii.8. Evenals rivieren die naar beneden stromen, niet meer zijn te onderscheiden zodra ze de zee bereiken, doordat ze hun namen en vormen opgeven,
evenzo is het met de verlichte ziel, die na bevrijd te zijn van naam en vorm, de
zelfstralende Puruswa bereikt die hoger is dan het hogere (Maayaa).
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Verder, yathaa, evenals; nadyaḥ, rivieren – de Ganges en andere; syandamaanaḥh,
naar beneden stromen; gacchanti, bereiken; astam, onzichtbaarheid, een niet identiteit, waarbij er geen onderscheid is te maken met iets anders; samudre, in de zee, bij
het bereiken van de zee; naamaruupe vihaaya, door het opgeven van (hun) namen en
vormen –tathaa, evenzo; vidvaan, de verlichte zielnaamaruupaat vimuktah, vrij geworden
van naam en vorm – de scheppingen van onwetendheid; upaiti, bereikt; de divyam
puruswam, de zelfstralende Puruswa, zoals eerder beschreven; die is param, hoger;
paraat, dan de onverwoestbare (Maayaa) zoals eerder uitgelegd (II.1.2).
Tegenwerping: Het is tocḥ bekend dat er vele obstakels zijn op de weg van bevrijding? Dus zelfs een kenner van Brahman kan na zijn dood van zijn weg afwijken en
Brahman Zelf niet bereiken, omdat hij gehinderd wordt door een van de mentale
ziekten of door een van de Goden of door een ander vergelijkbaar wezen.
Antwoord: Dit is niet zo omdat door de kennis zelf alle hinderpalen zijn verwijderd.
Onwetendheid is het enige obstakel voor bevrijding en er is geen andere belemmering. Bevrijding is immers eeuwig en identiek met het Zelf. Daarom:
sa yo ha vai tatparamamb brahma veda brahmaiva bhavati naasyāabrahmavitkule
bhavati;
tarati szokamb tarati paapmaanamb guhaagranthibhyo vimukto’mrrto bhavati (9).
III.ii.9. Iedereen die deze opperste Brahman kent, wordt waarlijk Brahman. In
zijn nageslacht wordt niemand geboren die Brahman niet kent. Hij komt verdriet te boven en gaat uit boven de dwalingen, en bevrijd van de knopen van
het hart bereikt hij onsterfelijkheid.
Saḥ yaḥ ha vai, iedereen die, in deze wereld; veda, kent; tat, die; paramam brahma,
opperste Brahman, direct als ‘Ik ben waarlijk Brahman’; volgt geen enkele andere
koers. Voor hem kunnen, als het gaat om het bereiken van Brahman, zelfs de Goden
geen belemmering vormen; hij wordt namelijk hun Zelf. Vandaar dat hij die Brahman kent, bhavati, wordt; brahma eva, waarlijk Brahman. Verder, asya kule, in zijn
nageslacht, in het nageslacht van de kenner van Brahman; na bhavati, wordt niet
geboren; abrahmavit, iemand die Brahman niet kent. Bovendien, zelfs gedurende
zijn leven, hij tarati szokam, komt verdriet te boven dat veroorzaakt wordt door het
verliezen van zaken die men begeert. Hij tarati paapmaanam, gaat voorbij aan dwalingen die bekend staan als verdiensten en gebreken. Guhaagranthibhyaḥ vimuktah,
na bevrijd te zijn van de knopen van het hart, van de knopen die door onwetendheid
in het hart zijn gelegd (II.1.10); bhavati, wordt hij; amrrtah, onsterfelijk. Het is al
eerder gezegd, ‘de knoop van het hart wordt losgemaakt’ enzovoorts (II.2.8).
Nu wordt de conclusie verwoord door de regel aan te geven waarmee de kennis van
Brahman wordt overgebracht:
tadetadrrcaa ’bhyuktam kriyaavantaḥ szrotriyaa brahmaniswtthaaḥ svayamb juhvata
ekarswimb szraddhayantaḥ;
teswaamevaitaamb brahmavidyaamb vadeta szirovratamb vidhivadyaistu cīrnam (10).
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III.ii.10. Deze (regel) is geopenbaard door de mantra die luidt als volgt: Men
dient alleen de kennis van Brahman uiteen te zetten aan diegenen die bezig zijn
met de uitvoering van disciplines die in de Veda’s genoemd worden, en toegewijd zijn aan Brahman, die persoonlijk met vertrouwen offeren aan het vuur
dat Ekarswi heet, en die naar behoren de gelofte om vuur op het hoofd te houden hebben waargemaakt.
Tad etad, deze regel die de overdracht van kennis betreft; abhyuktam, is geopenbaard; rrcaa, door een mantra: Zij die kriyaavantaḥ zijn, bezig met de uitvoering van
disciplines die eerder zijn genoemd; szrotriyaaḥ, bedreven in de Vedische studies en
voorschriften; brahmaniswtthaaḥ, toegewijd aan de lagere Brahman en zoekers naar de
kennis van de opperste Brahman; die svayam, door zichzelf; juhvate (dat wil zeggen: juhvati), offeren; ekarswim, aan het vuur dat Ekarswi wordt genoemd;
szraddhayantaḥ, in vertrouwen; teswaam eva, alleen voor hen die gezuiverd zijn en
geschikt om te ontvangen; vadeta, moet men uitleggen; etaam brahmavidyaam, deze
kennis van Brahman. Alleen aan hen moet men uitleggen yaiḥ tu, door wie, bovendien; cirnam, is waargemaakt; vidhivat, naar behoren, in overeenstemming met de
regels; szirovratam, de gelofte om vuur op het hoofd te houden, een Vedische gelofte
die bekend is onder de navolgers van de AtharvaVeda.
tadetatsatyamrrswiran4giraa purovaaca naitadacīrnavrato’dhīro;
namaḥ paramarrswibhyo namaḥ paramarrswibhyaḥ (11).
III.ii.11. De ziener An4giras sprak over deze Waarheid in de dagen van weleer.
Iemand die de gelofte niet heeft vervuld dient dit niet te lezen. De grote zieners
zij gegroet. De grote zieners zij gegroet.
Rrswih, de ziener; an4giraḥ, An4giras genaamd; puraa, in de dagen van weleer; uvaaca,
sprak over; tad etad, die entiteit die zo is; satyam, Waarheid, de onverwoestbare
Puruswa; tot SZaunaka die hem op de voorgeschreven manier had benaderd en het hem
had gevraagd. Bedoeld is, dat iedereen op dezelfde manier dient te spreken tot iemand die het hoogste goed zoekt of hunkert naar bevrijding, en op de juiste manier
nadert. Acīrnavratah, iemand die de gelofte niet heeft vervuld; adhīte, dient niet te
lezen; etad, dit, deze (kennis) in de vorm van de tekst. Als iemand de gelofte heeft
vervuld wordt kennis voldoende duidelijk om vrucht te dragen.
De kennis van Brahman gaat niet verder dan dit. Namaḥ groet; paramarrswibhyaḥ,
aan deze grote zieners, te beginnen met Brahmaa die de kennis met succes hebben
doorgegeven. Deze grote zieners, te beginnen met Brahmaa die Brahman rechtstreeks zagen en realiseerden. Namaḥ, nogmaals gegroet. De herhaling wordt gebruikt als uiting van groot respect en om het einde van de Munddaka Upaniswad aan te
geven.
iti munbdbakopaniswadi trrtīyamunbdbake dvityah- khanbdbahb
Aldus het tweede hoofdstuk in het derde deel van de Munbdbaka Upaniswad.
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Ôm
bhadramb karnebhiḥ szrbnuyaama devaa bhadramb paszyemaaksabhiryajatraaḥ;
sthirairan4gaistustuvaambsastanuubhirvyaszema devahitamb yadaayuḥ.
svasti na indro vrbddhaszravaaḥ svasti naḥ puasaa viszvavedaaḥ;
svasti nastaarksyo aristanemiḥ svasti no brbhaspatirdadhaatu.
Ôm szaantiḥ szaantiḥ szaanti.
Ôm
Mogen wij het goede horen door de oren, O goden;
Mogen wij het goede zien door de ogen, O Gij waardigen om vereerd te worden;
Mogen wij, lof geprezen hebbend met lichamen met standvastige ledematen,
de levensduur die is toebedeeld door de goden, volledig verkrijgen.
Moge Indra, die grote roem bezit, ons welzijn schenken;
Moge Puuswan, die alwetend is, ons welzijn schenken;
Moge Taarkswya, die het ongeschonden fundament is, ons welzijn schenken;
Moge Brrhaspati ons welzijn schenken.
Ôm vrede, vrede, vrede.
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Ôm
bhadramb karn-ebhih- szrbn-uyaama devaa bhadramb paszyemaaks-abhiryajatraah-;
sthirairan4gaistus-t-uvaambsastanuubhirvyaszema devahitamb yadaayuh-.
svasti na indro vrbddhaszravaah- svasti nah- puas-aa viszvavedaah-;
svasti nastaarks-yo aris-t-anemih- svasti no brbhaspatirdadhaatu.
Ôm szaantih- szaantih- szaantih-.
Moge Indra, die grote roem bezit, ons welzijn schenken;
Moge Puuszan, die alwetend is, ons welzijn schenken;
Moge Taarkswya, die het ongeschonden fundament is, ons welzijn schenken;
Moge Brrhaspati ons welzijn schenken.
ÔM vrede, vrede, vrede.
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INLEIDING.
"De klank Ôm is dit alles. Hierover volgt een duidelijke uiteenzetting." In dit verband moet worden opgemerkt dat door het simpele feit dat een tekst (of het nu Vedaanta is of een verhandeling over dit onderwerp) spirituele disciplines uitlegt die tot
het doel leiden, die tekst zèlf een onderwerp verkrijgt waardoor het tevens een indirect middel tot kennis wordt èn nuttig.
Wat is het doel? Dat wordt door de tekst zelf aangegeven: Wanneer iemand ziek is
geworden, wordt hij weer 'beter' (of 'normaal') door van de ziekte te worden genezen. Evenzo wordt de normale staat van het Zelf, die is aangetast door identificatie
met ellende, herwonnen wanneer verschijningsvormen van de wereld van dualiteit
ophouden te bestaan. Het einddoel is de verwerkelijking van niet-twee. De verschijningsvormen van de wereld van dualiteit worden geschapen door onwetendheid en
daarom kunnen zij door middel van kennis met wortel en al worden uitgeroeid. Deze
tekst is ons dus gegeven om de kennis van Brahman te openbaren. Dit kan ook worden vastgesteld door andere uitspraken uit de Upaniswads zoals: "Want wanneer er als
het ware dualiteit is, dan ruikt men dingen, dan ziet men dingen, enzovoorts"
(Brr.II.iv.14); "Wanneer er als het ware iets anders is, dan kan men iets zien, dan kan
men iets weten" (Brr.IV.iii.31); "Maar wanneer voor de kenner van Brahman alles
het Zelf is geworden, wat valt er dan nog te zien en waardoor, wat valt er nog te
kennen en waardoor?" (Brr.II. iv.14).
Hoe is het nu mogelijk om door het vaststellen van de betekenis van Ôm te komen
tot Zelfrealisatie? Het antwoord is in de verschillende Upaniswads te vinden zoals:
"Het doel dat alle Veda's eenstemmig aangeven, waar alle vormen van discipline op
gericht zijn en waarvoor mensen de gelofte van Brahmaacaarya afleggen is dit, namelijk "Ôm" (Ka.I.ii.15); "Dit middel is het beste" (Ka.I.ii.17); "O Satyakaama, deze
klank Ôm is werkelijk Brahman" (Pr.V.2); "Mediteer over het Zelf als Ôm" (Maitra.VI.3); "Ôm is Brahman" (Tai.I.viii.1); "Ôm is werkelijk dit alles" (Ch.II.xxiii.3).
Uit deze teksten volgt dat, hoewel het dualiteitsloze Zelf de uiteindelijke werkelijkheid is, het toch de basis en oorsprong is van allerlei illusies als bijvoorbeeld de
levenskracht, zoals het touw ook de basis en de oorsprong is van de illusie van de
slang. Evenzo vertoont Ôm zich als alle vertakkingen van spraak en taal, waarvan de
inhoud uit niets anders bestaat dan uit uitingen van het Zelf in de vorm van bijvoorbeeld de levenskracht. Ôm is in wezen het Zelf, want het duidt het Zelf aan. Alle
illusoire verschijningsvormen van het Zelf, zoals de levenskracht enzovoorts, zijn
modificaties van Ôm en bestaan niet los van hun namen. Dit wordt ondersteund door
de Upaniswads zelf, zoals: "Iedere modificatie bestaat slechts in naam en wordt in
stand gehouden door spraak" (Ch.VI.i.4); "Deze hele schepping van verschijningsvormen van Brahman wordt aaneengeregen en bij elkaar gehouden door de draad
van spraak en door de strengen van namen"; "Alles is gebaseerd op namen", enzovoorts. Daarom begint de Maan-dduukya Upaniswad met vast te stellen: "Ôm iti etat aksaram idam sarvam - deze onverwoestbare klank Ôm is in feite dit alles."
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atha maan-dbuukyopanis-ad.
Nu volgt de Maan-d-uukya Upaniswad.
ômityetadaks-aramidamb sarvamb tasyopavyaakhyaanamb bhuatamb
bhavadbhavis-yaditi sarvamon4kaara eva;
yaccaanyat trikaalaatītamb tadapyon4kaara eva (1).
1. Deze onverwoestbare klank Ôm is in feite dit alles. Hierover volgt nu een
duidelijke uitleg. Alwat verleden, heden of toekomst is, is waarlijk Ôm. Alwat
voorbijgaat aan deze drie tijdsperioden is waarlijk ook Ôm.
Aangezien alle dingen die door namen worden aangeduid, niet verschillen van hun
naam, en aangezien namen niet verschillen van Ôm, is Ôm in feite dit alles. De Opperste Brahman wordt gekend door de relatie die er is tussen naam en ding, en daarom is Brahman eveneens enkel Ôm. Tasya, hiervan, van deze klank, dat wil zeggen:
Ôm, die gelijk is aan de Opperste alsook aan de lagere Brahman (Nirgun-a-Sagun-a
Brahman); upavyaakhyaanam, volgt een duidelijke uiteenzetting waarbij wordt aangetoond dat de klank Ôm nauw verwant is aan Brahman omdat het een middel is om
Brahman te bereiken. Het woord 'volgt' moet aan de tekst worden toegevoegd. Bhuatam, het verleden; bhavat, het heden; bhavis-yat, de toekomst; iti, alles wat onder
deze drie onderdelen valt; sarvam on4kaarahb eva, dit alles is de klank Ôm, volgens de
hierboven gegeven redenen. Ca yat trikaalaatītam, en alwat zich voorbij de drie aspecten van tijd bevindt, dat wil zeggen: wat men aan de gevolgen kan aflezen maar wat
zelf niet door tijd beïnvloed wordt, dat wil zeggen: het Ongemanifesteerde en wat
daarbij hoort; tat api, dat ook; is on4kaarahb eva, waarlijk de klank Ôm.
Hoewel het woord en het ding dat het aangeeft hetzelfde zijn, wordt de uitspraak
"De klank Ôm is dit alles" in de tekst gegeven om het woord een grotere belangrijkheid mee te geven. Datgene wat wordt aangeduid door een nadruk op het woord te
leggen, wordt vervolgens ook aangeduid met nadruk op het ding dat met het woord
wordt benoemd, zodat de identiteit tussen naam en het benoemde kan worden begrepen. Want anders zou het kunnen gebeuren dat men tot de conclusie komt dat het
benoemde afhankelijk is van de naam en dan zou men kunnen gaan denken dat die
identiteit tussen naam en benoemde slechts in figuurlijke zin moet worden opgevat.
Maar de noodzaak om de identiteit tussen naam en benoemde in te zien, komt voort
uit het feit dat, wanneer die identiteit eenmaal tot werkelijkheid is gekomen, men in
één klap naam en benoemde weg kan laten om zo de werkelijkheid van Brahman te
realiseren dat verschillend van beide is. Dit is wat bedoeld wordt in de Maan-d-uukya
Upaniswad, vers 8, waar staat: "De kwartieren zijn de delen van Ôm en de delen van
Ôm zijn de kwartieren."
In het volgende vers keert de Upaniswad tot het onderwerp terug en stelt vast: "Dit
alles is waarlijk Brahman."
sarvamb hyetad brahmaayamaatmaa brahma so 'yamaatmaa catus-paat (2).
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2. Dit alles is waarlijk Brahman. Dit Zelf is Brahman. Dit Zelf heeft vier kwartieren.
Sarvam etat, dit alles, dit alles dat als enkel Ôm werd aangeduid, is brahma, Brahman; Brahman waarover indirect gesproken werd, wordt nu rechtstreeks en specifiek
aangeduid als "ayam aatmaa brahma, dit Zelf is Brahman." Met "Dit Zelf is Brahman"
wordt het Zelf, dat later wordt beschreven als verdeeld in vier delen, aangeduid als
het meest innerlijke Zelf door het woord "ayam, dit", waarbij de hand tevens naar
het hart wijst. Sahh ayam aatmaa, dat Zelf dat zo is als beschreven en dat door de klank
Ôm wordt aangeduid, en dat bestaat als de hogere en de lagere Brahman, is catus-paat,
vierdelig zoals een muntstuk [twee zijden heeft], maar niet als een koe (het woord
paada kan namelijk zowel voet als kwartier betekenen). Aangezien de Vierde
(Turīya) wordt gerealiseerd door achtereenvolgens de voorgaande drie op te lossen,
te beginnen met Viszva, wordt met het woord paada een middel aangeduid om iets te
bereiken, terwijl in het geval van turīya, het woord paada een richtinggevende betekenis heeft van datgene wat bereikt wordt.
De Upaniswad laat zien hoe het mogelijk is dat het Zelf vier kwartieren heeft:
jaagaritasthaano bahis-prajñah- saptaan4ga ekonavimbszatimukhahsthualabhugvaiszvaanarah- prathamah- paadah- (3).
3. Het eerste kwartier is Vaiszvaanara, met de wakende staat als werkingssfeer en
met het bewustzijn naar buiten gekeerd, met zeven ledematen en negentien
monden, genietend van grove (fysieke) objecten.
Vaiszvaanara, Vaiszvaanara heeft jaagarita, de wakende staat als sthaana, werkingssfeer.
Prajñaa, met het bewustzijn, bahih-, naar buiten [gekeerd], dat wil zeggen: naar dingen die anders, verschillend zijn dan hijzelf. Door onwetendheid lijkt het alsof bewustzijn gebonden kan worden aan uiterlijke voorwerpen. Evenzo heeft Hij zeven
ledematen, saptaan4gah-. Volgens het beeld van het Agnihotra-offer dat in Ch.V.xviii.2
wordt gebruikt: "Waarlijk, de hemel is het hoofd van het Zelf als Vaiszvaanara, de zon
is zijn oog, lucht zijn levenskracht, ruimte de borst, water zijn blaas en aarde zijn
twee voeten," wordt zijn mond als het AAhavaniya-vuur voorgesteld (Ch.V.xviii.2).
Saptaan4gah-, met zeven ledematen; ekonavimbszatimukhah-, met negentien monden
(twintig monden min één), dat wil zeggen: de vijf zintuigen van waarneming, de vijf
organen van beweging en de vijf praan-a's geven vijftien, plus het denkvermogen, het
intellect, het ego, en geestelijke materie. Dat zijn de negentien monden omdat zij
daarmee vergeleken kunnen worden: ze zijn de poorten van waarneming. Door deze
poorten geniet het Vaiszvaanara Zelf van grove manifestaties, zoals klank, want dat is
Zijn functie en Zijn structuur, en daarom wordt Hij sthualabhuk, genieter (gebruikmaker) van grove objecten genoemd. Hij wordt bovendien vaiszvaanarah-, Vaiszvaanara
genoemd, want Hij leidt alle (viszva) mensen (nara). Een andere verklaring voor deze
naam is door Vaiszvaanara als Viszvaanara te lezen. Dan omvat Hij alle wezens omdat
Hij in feite niet verschillend is van het Zelf en aldus alle fysieke belichamingen omvat (Viraatt). Hij is de prathamah- paadah-, het eerste kwartier. Hij krijgt deze eerste
plaats vanwege het voorafgaan aan het begrip van de volgende kwartieren omdat de
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kennis die gepaard gaat met de volgende kwartieren, voortbouwt op de kennis die in
deze staat verzameld wordt.
Tegenwerping: We trachten het feit dat er vier delen zijn voor het Zelf te bespreken,
zoals de tekst die begint met "Dit Zelf is Brahman" enzovoorts, aangeeft. Hoe kunnen we het dan nu plotseling hebben over de hemel die Zijn hoofd zou zijn, enzovoorts?
Antwoord: Daar is niets op tegen. Althans voorzover het de bedoeling is om aan te
tonen dat de hele wereld van verschijningsvormen en ook de wereld van de goden1,
samen met dit grove aspect van het Zelf een van de vier delen vormen. Als we het zo
bezien dan blijft de niet-twee vanzelf over zodra de hele wereld van verschijningsvormen wegvalt, en dan volgt de realisatie dat het Zelf dat bestaat in alle wezens,
één en dezelfde is, en dan ziet men in dat alle wezens bestaan in het Zelf. Alleen zo
verkrijgt men de bevestiging van de betekenis van IIsz.6: "Wie alle wezens in het Zelf
ziet en het Zelf in alle wezens." Anders zal het inwonende Zelf alleen als begrensd
door het eigen lichaam worden gezien zoals de Saambkhya's en vele anderen doen, en
in dat geval zou de specifieke stelling in de Upaniswad, dat het Zelf niet-twee is, geen
eigen betekenis hebben, omdat er dan geen onderscheid meer zou zijn met de filosofie van de Saambkhya's en anderen. Maar in feite gaat het erom te ontdekken dat alle
Upaniswads eensluidend zijn in het vaststellen van de Eenheid van alle zelven. Daarom ligt het in de rede - met het oog op de identiteit2 van het Zelf in de context van
het fysieke individu met het Zelf als Viraatt in de goddelijke context - om het eerstgenoemde Zelf voor te stellen met zeven ledematen, waarbij bijvoorbeeld de hemel als
onderdeel van het fysieke lichaam wordt gezien. Deze zienswijze wordt logisch
onderbouwd door de uitspraak: "Uw hoofd zou rollen als U niet naar mij was gekomen" (Ch.V.xii.2).
Deze identiteit van alle wezens (Viszva) met het kosmische wezen (Viraatt) verwijst
tevens naar de identiteit die er is (van Taijasa en Praajña) met respectievelijk Hiranyagarbha (het subtiele kosmische wezen3) en het Ongemanifesteerde. Dit wordt ook
vastgesteld in de Madhu-Braahman-a van de Brrhadaaran-yaka Upaniswad waar staat:
"Evenzo is het gesteld met het stralende, onsterfelijke wezen in deze aarde, en het
stralende onsterfelijke belichaamde wezen in het lichaam. Deze vier zijn niets anders
dan dit Zelf" enzovoorts (Brr.II.v.1). Wat betreft de Eenheid van het individu in (diepe) slaap met het Ongemanifesteerde kan worden vastgesteld dat dit een vaststaand
feit is vanwege de afwezigheid van welk onderscheid dan ook. Aangezien dit de
situatie is, zal het duidelijk worden dat de Eenheid van niet-twee volgt op het verdwijnen van 'twee' (dualiteit).
1

Krachten met uitwerking in de fysieke wereld.

2

a. eenheid van wezen, volkomen overeenstemming,

3

God, het ahambkaara van de Schepping.

b. eigen karakter, individueel kenmerk.
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svapnasthaano 'ntah-prajñah- saptaan4ga ekonavimbszatimukhah- praviviktabhuktaijaso
dvitīyah- paadah- (4).
4. Het tweede kwartier is Taijasa, met de droomstaat als werkingssfeer en met
het bewustzijn naar binnen gekeerd, met zeven ledematen en negentien monden, genietend van subtiele objecten.
Taijasa, Taijasa heeft de droomstaat als werkingssfeer, svapnasthaanah-. Het bewustzijn van de wakende staat is weliswaar een mentale trilling maar lijkt op velerlei
manieren verbonden te worden met en in beslag genomen te worden door uiterlijke
objecten. Zodoende blijft de geest achter met de corresponderende indrukken. Onder
de impuls van onwetendheid, verlangens en voorbije daden brengt de geest de indrukken voort en maakt er als het ware een geschilderd doek van. Zodoende toont
zich de geest zoals hij ook doet in de wakende staat, maar dan zonder gebruik te
maken van de uiterlijke wereld. Hierop doelt Brr.IV.iii.9 waar staat: "Wanneer hij
droomt, neemt hij iets mee van de indrukken van deze allesomvattende wereld (de
wakende staat)." Evenzo Pr.IV.5 waar staat: "Alle zintuigen komen samen en worden één in de hoogste godheid, de geest", en vervolgens: "Daar, in die droomstaat,
ondervindt de godheid (de geest) grootheid." Ten opzichte van de zintuigen is de
geest antah-, innerlijk. Diegene wiens bewustzijn, in de droom de vormen aanneemt
van die indrukken in deze innerlijke geest, wordt antah-prajñah-, genoemd; hij is zich
gewaar van allerlei innerlijke objecten. Die mens wordt taijasah-, stralend genoemd,
want hij wordt getuige van allerlei vormen (indrukken) van kennis zonder dat daar
objecten aan ten grondslag liggen en daarom toont zich zo'n vorm van kennis alleen
als een stralend object. Viszva is afhankelijk van de aanwezigheid van (uiterlijke)
objecten en zo ervaart de mens in Viszva kennis over grove objecten. Maar het gewaarzijn in Taijasa bestaat uitsluitend uit de aanwezigheid van indrukken, en daarom is dit genieten subtiel. Het resterende deel van dit vers is gelijk aan het vorige
vers. Taijasa is het tweede kwartier.
yatra supto na kañcana kaamamb kaamayate na kañcana svapnamb paszyati tat susuptam;
sus-uptasthaana ekhībhuatah- prajñaanaghana evaanandamayo hyaanandabhuk cetomukhah- praajñastrbtīyah- paadah- (5).
5. Er is sprake van een staat van diepe slaap wanneer de slaper geen enkel verlangen koestert naar welk genot dan ook en geen droom ziet. Het derde kwartier is Praajña en heeft de diepe slaap als werkterrein. Alles wordt daarin ongedifferentiëerd; er is slechts een massa van zuiver bewustzijn, en er is een overvloed aan gelukzaligheid. In die staat geniet de mens zeker van geluk; deze
staat is de poort naar de ondervinding (van de droomstaat en de wakende
staat).
Diepe slaap is een niet-gewaarzijn van de Werkelijkheid en is een kenmerk van
beide eerdergenoemde staten (wakend en dromend). In die laatste twee staten is er
sprake van de aanwezigheid of juist afwezigheid van waarneembare grove objecten.
De bijvoeglijke bijzin die begint met 'wanneer de slaper' wordt gebruikt om de aan-
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dacht op de staat van (diepe) slaap gericht te houden, dan wel om de staat van diepe
slaap te onderscheiden van beide voorafgaande staten, hoewel dat niet-gewaarzijn
van de Werkelijkheid aanwezig is in alle drie genoemde staten. Yatra, de staat waarin of tijdens welke; suptah-, de slaper, de slapende mens; na paszyati, niet ziet, niet
waarneemt; kañcana svapnam, enige droom, welke dan ook; na kaamayate, noch
enige wens koestert; kañcana kaamam, naar enige vorm van genot, welke dan ook;
want in diepe slaap is er noch sprake van dromen, waarin men de dingen anders ziet
dan ze zijn, noch van wensen: zo is tat sus-uptam, die staat van diepe slaap. Wie deze
staat van diepe slaap als werkterrein heeft, is suswuptasthaanah-. Hij is ook ekībhuutah-,
ongedifferentiëerd, want alle dualiteit en de verscheidenheid van zowel de wakende
als de droomstaat worden niet langer meer opgemerkt in die staat, hoewel zij hun
eigen kenmerkende eigenschappen niet verloren hebben. Het is te vergelijken met de
dag en de verscheidenheid van zichtbare dingen die oplossen in het duister van de
nacht. Het lijkt wel alsof alle bewuste ervaringen die slechts trillingen van de geest
zijn in de wakende staat en de droomstaat, als het ware stollen. Die staat wordt prajñaanaghanah-, genoemd: een massa van bewustzijn die zich kenmerkt door afwezigheid van ieder onderscheid. Het is een massa van bewustzijn, zoals alle dingen in de
nacht lijken op te lossen in een éénvormige massa van duisternis. Met het woord eva
wordt aangegeven dat er geen sprake is van iets anders dan bewustzijn. Hij is aanandamayah-, vol vreugde, genietend van gelukzaligheid door de afwezigheid van alle
ellende die voortkomt uit de inspanning van de geest om trillingen voort te brengen
waardoor de objecten en degene die ze ervaart, tot bestaan komen. Maar die slaper is
nog niet de gelukzaligheid zelve, omdat de vreugde niet absoluut is. In het gewone
spraakgebruik kennen we de uitdrukking dat iemand een geluksvogel is als hij zich
niet hoeft in te spannen: hij is een aanandabhuk, genieter van vreugde. Evenzo is
degene die in diepe slaap is verzonken aanandabhuk, want hij geniet van deze staat
die bestaat uit de afwezigheid van iedere inspanning. Zo ook Brr.IV.iii. 32 waar staat:
"Dit is Zijn opperste gelukzaligheid." Die mens is tevens cetomukhah-, aangezien hij
de poort is tot het bewustzijn van de ervaringen in de droomstaat en de wakende
staat, of hij heet cetomukhah-, omdat het bewustzijn dat zich toont als empirische
ervaring, zijn poort of ingang is die hem leidt naar de staten van dromen en waken.
Hij wordt praajñah-, bewust bij uitstek, genoemd, want enkel deze mens heeft kennis
van verleden en toekomst en van alle dingen. Als de mens verzonken is in diepe
slaap wordt hij toch praajñah- (bewust) genoemd omdat hij dat in de voorafgaande
twee staten ook was. Ook kan de slapende mens praajñah- genoemd worden omdat
die mens de bijzondere eigenschap heeft om te verblijven in ongedifferentiëerd,
zuiver bewustzijn, terwijl de andere twee staten daarbij nog gekenmerkt worden
door gedifferentiëerde kennis. Praajña is het derde kwartier.
es-a sarveszvara es-a sarvajñah- es-o 'ntaryaamyes-a yonih- sarvasya prabhavaapyayau hi
bhuataanaam (6).
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6. Deze (Praajña) is Heer en Meester van alles, alwetend, de innerlijke Leidsman
van allen, de bron van alle dingen, de plaats waar alle wezens uit ontstaan en
weer in oplossen.
Es-ah-, deze (Praajña); is waarlijk sarveszvarah-, de Heer en Meester van alles, Heer en
Meester over alle verscheidenheid, inclusief de hemelse wereld. En in tegenstelling
tot wat anderen menen, is de Heer en Meester in wezen niet verschillend van deze
staat die praajña wordt genoemd. Zo ook Ch.VI.viii.2 waar staat: "O schone, (de
individuele ziel die is geconditioneerd door) de geest is vastgebonden aan (dat wil
zeggen: heeft tot doel) de levenskracht zelf." In die staat waarin alle differentiatie
immanent is geworden, is Praajña alwetend. Daarom is deze Praajña es-ah- sarvajñah-,
kenner van Al. Es-ah-, deze Praajña; is antaryaami, de innerlijke Leidsman, want Hij
wordt de Leidsman van alle wezens door in Hem binnen (antar) te gaan. Om dezelfde reden is deze Praajña de bron van de schepping met alle verscheidenheid die erbij
hoort en die in het voorgaande is beschreven. Es-ah- yonih- sarvasya, deze is de bron
van alles; daarom ook is hij hi, inderdaad; prabhavāpyayau, de oorsprong en oplossing; bhūataanaam, van alle wezens.
Nu komt het vierde kwartier aan de orde. De Upaniswad doet dit met de woorden:
"naantah--prajñam, niet bewust van een innerlijk", enzovoorts. Het vierde kwartier dat
turīya wordt genoemd, heeft geen kenmerkende eigenschappen die in woorden zouden kunnen worden weergegeven. Turīya is niet in woorden uit te drukken. Daarom
probeert de Upaniswad het langs de weg van de ontkenning van kenmerken.
Tegenwerping: Als dat zo is, is Turīya niet meer dan een leegte.
Antwoord: Nee, want een onwerkelijke verbeelding kan niet bestaan zonder het
substratum van de verbeelding. Bijvoorbeeld de verbeelding dat er zilver, een slang,
een menselijke gestalte, of een fata morgana aanwezig is, kan alleen bestaan vanwege de aanwezigheid van de corresponderende substraten, namelijk respectievelijk
van parel-moer, een touw, een boomstronk of een woestijn.
Tegenwerping: Maar als dat zo is, kan Turīya ook in woorden worden beschreven
zoals men een pot ook als pot kan beschrijven zonder dat men ontkenningen hoeft te
bezigen. Turīya is immers het substratum van illusie, als Praan-a.
Antwoord: Nee, want de illusie van Praan-a en andere illusies zijn even onwerkelijk
als het idee dat het parelmoer zilver is. Een relatie tussen werkelijk en onwerkelijk
kan niet in woorden worden uitgedrukt omdat de relatie zelf onsubstantieel is. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld een koe kan het Zelf, in Zijn eigen werkelijkheid, geen
onderwerp van kennis zijn, want het Zelf is vrij van alle toevallige kenmerken.
Evenmin kan het Zelf geklassificeerd worden zoals men dat wel met een koe kan
doen. Het Zelf is immers de Eén zonder tweede en staat daarom los van iedere indeling naar algemene of specifieke kenmerken. Evenmin kan men enige aktiviteit met
het Zelf in verband brengen zoals dat wel met een kok kan gebeuren, want het Zelf
is zonder enige actie. Evenmin heeft het Zelf een blauwe kleur of een andere eigen-
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schap, want Het heeft geen eigenschappen. Het Zelf ontglipt daarom aan iedere beschrijving met woorden.
Tegenwerping: Maar in dat geval is het even zinloos om over het Zelf te spreken als
over de hoorns van een haas of iets dergelijks.
Antwoord: Nee, want wanneer Turīya wordt gerealiseerd als het Zelf, leidt die realisatie tot het ophouden van iedere wens naar het niet-Zelf, net zoals men ophoudt
naar het zilver te verlangen zodra men het als parelmoer heeft herkend. Wanneer
Turīya als je Zelf wordt gerealiseerd, is er niet langer plaats voor onvolkomenheden
als onwetendheid, wensen, verlangens, enzovoorts. Evenmin is er enige reden om de
identiteit van Turīya met je Zelf niet te realiseren, want dat is juist de conclusie van
alle Upaniswads zoals bijvoorbeeld blijkt uit de volgende teksten: "Dat zijt Gij"
(Ch.VI.viii.16), "Dit Zelf is Brahman" (Brr.II.v.19), "Dat wat het Zelf is, is Waarheid" (Ch.VI.viii.16), "Dat wat rechtstreeks en onmiddellijk Brahman is"
(Brr.III.iv.1), "Dat wat binnen en buiten is en geen geboorte kent" (Mu.II.i.2), "Dit
alles is enkel het Zelf" (Ch.VII.xxv.2), enzovoorts. Over dit Zelf dat de opperste
werkelijkheid is maar vormen schijnt aan te nemen, is gesproken alsof het uit vier
kwartieren bestaat. De onwerkelijke vorm ervan is besproken, die een voortbrengsel
is van onwetendheid en is te vergelijken met de illusie van een slang die men in een
touw meent te zien. Die vorm bestaat uit drie delen (kwartieren) die met elkaar verbonden zijn als zaad en plant. Maar nu spreekt de Upaniswad over de niet-causale,
zeer werkelijke staat die bijvoorbeeld met het touw kan worden vergeleken, door te
beginnen met de uitspraak "naantah-prajñam, niet bewust van de innerlijke wereld."
Vanaf dit punt worden de drie eerdere staten geëlimineerd, die men kan vergelijken
met een slang die men voor een touw aanziet
naantah-prajñamb na bahis-prajñamb nobhayatah-prajñamb
na prajñaanaghanamb na prajñamb naaprajñam;|
adrbs-t-amavyavahaaryamagraahyamalaks-an-am
acintyamavyapadeszyamekaatmapratyayasaaramb prapañcopaszamamb szaantamb
szivamadvaitamb caturthamb manyante sa aatmaa sa vijñeyah- (7).
7. Men beschouwt de Vierde staat als de staat waar geen gewaarzijn is van de
innerlijke wereld, noch een gewaarzijn van de uiterlijke wereld, evenmin van
een gewaarzijn van beide werelden tezamen en ook is er geen sprake van een
inerte massa van bewustzijn. Evenmin is die staat eenvoudig bewustzijn, noch
ook onbewustzijn. Ongezien, voorbij empirische gewaarwording, ongrijpbaar,
onafleidbaar, ondenkbaar, onbeschrijfelijk. Het echte bewijs ervan bestaat uit
het onwankelbare geloof in het Zelf. Daarin houden alle verschijnselen op. Het
is onveranderlijk, gunstig en niet-twee. Dat is het Zelf. Dat moet geweten worden.
Tegenwerping: In het begin was het uitgangspunt dat het Zelf vier kwartieren had.
Vervolgens is duidelijk geworden, na de beschrijving van de drie eerste kwartieren,
dat het vierde kwartier volstrekt anders is dan de eerste drie waar sprake is van een
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bewustzijn van de innerlijke wereld, enzovoorts. Daarom is de ontkenning "niet
gewaar van een innerlijke wereld," enzovoorts zonder enige waarde.
Antwoord: Nee, zo is het niet. Want de werkelijkheid van het touw wordt ook alleen
maar gerealiseerd wanneer de verbeelding van de slang wordt ontkend. Hetzelfde
geldt voor het Zelf dat zich gewoonlijk verbergt achter de illusie van drie verschillende staten. Men probeert tot de vaststelling te komen dat Turīya de staat van het
Zelf is zoals dat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in Ch.VI.viii.: "Dat zijt Gij." Als
nu Turīya, wiens kenmerken verschillend zijn van die van het Zelf in de drie staten,
werkelijk verschillend zou zijn van het Zelf, dan zou Turīya niet gerealiseerd kunnen worden als gevolg van de afwezigheid van enig middel om Turīya te realiseren,
zodat de uitspraak van de Chandogya Upaniswad zinloos zou zijn en Turīya eveneens
tot het land der fabelen gerekend zou moeten worden. Net zoals men een touw voor
bijvoorbeeld een slang kan houden, kan men zich ook verbeelden dat het Zelf, al is
het één, drie staten heeft en daarbij verschillende kenmerken vertoont, zoals gewaarzijn van een innerlijke wereld, enzovoorts. Als men dit inziet, houdt de wereld van
verschijningsvormen die bestaat uit lijden, op te bestaan, evenals de geldige kennis
die ontstaat uit de ontkenning van kenmerken als "bewust van de innerlijke wereld."
Dan is het evenmin langer noodzakelijk om te zoeken naar enig ander middel om
kennis te verwerven of naar enige andere discipline (zoals voortdurend eraan denken) om tot de realisatie van Turīya te komen. Het gaat dus precies zoals in het geval van het touw waar de illusie of verbeelding van 'slang' verdwijnt op het moment
zelf dat we zien dat er een touw is en geen slang. Nu zijn er mensen die beweren dat
wanneer men kennisneemt van het bestaan van een bepaalde pot bijvoorbeeld, die
kennis nog iets anders doet dan het wegnemen van de duisternis rond het bestaan
van die pot. Evenzo zou men de actie van houthakken kunnen beschouwen. Dan zou
het hakken kunnen inhouden dat men met een van de twee delen van het houtblok
iets doet naast het feit dat men de binding tussen de twee delen doorhakt. Anderzijds, als het waar is dat het middel om de pot te herkennen waarmee men de duisternis rondom de pot verdrijft, alleen daardoor al aan zijn doel beantwoordt, net
zoals het doorhakken van een blok hout niet meer is dan het verbreken van de binding die er was tussen de twee delen, dan is het herkennen van de pot het rechtstreekse gevolg, en die herkenning vindt niet plaats via een hulpmiddel. Hetzelfde
geldt voor Turīya als middel om kennis te verwerven. Turīya is de juiste kennis die
ontstaat uit ontkenning. Deze kennis is bedoeld om ideeën als "bewust van de innerlijke wereld" te elimineren, want dat is slechts een dekmantel die over het Zelf is
heen gelegd. Dat heeft geen effect op Turīya, behalve dat ongewenste kenmerken als
'bewust van de innerlijke wereld' worden verwijderd. Tegelijk met het verdwijnen
van kenmerken als 'bewust van de innerlijke wereld', zal het verschil wegvallen
tussen de kenner, de kennis en het gekende. Daarom wordt ook gesteld: "Dualiteit
kan niet bestaan na kennis" (Kaarikaa I.18). Kennis kan geen ogenblik blijven bestaan
op het moment dat dualiteit verdwijnt. Mocht dat wel zo zijn dan kan het de dualiteit
slechts eindeloos in stand houden. De conclusie is dus dat alle kwaad zoals 'bewustzijn van de innerlijke wereld' over het Zelf zijn heen gelegd en dat zij verdwijnen
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zodra het hulpmiddel (van verlichting) wordt toegepast, dat wil zeggen: ontstaat. Dit
hulpmiddel is niets anders dan juiste kennis die ontstaat uit ontkenning (van dualiteit).
Met de uitspraak "naantah-prajñam, niet bewust van een innerlijke wereld", wordt
Taijasa verwijderd. Met "na bahis-prajñam, niet bewust van een uiterlijke wereld",
wordt Viszva verwijderd. Met de ontkenning van "na ubhayatah-prajñam, niet bewust
van beide tegelijk", wordt de mogelijkheid uitgesloten van de tussenstaat tussen
dromen en waken. Met "na prajñaanaghanam, geen (inerte) massa van bewustzijn",
wordt de staat van diepe slaap ontkend. Want diepe slaap is als een latente staat
waarin niets valt te onderscheiden. Door "na prajñam, geen eenvoudig bewustzijn",
wordt het bewustzijn van alles tegelijkertijd (met één handeling van bewustzijn)
ontkend. En door "na aprajñam, niet onbewust", wordt een staat van nietwaarnemen ontkend.
Tegenwerping: Maar als gezegd wordt dat kenmerken als 'bewust van de innerlijke
wereld' oprijzen in de substantie van het Zelf, hoe kan men dan zeggen dat ze verdwijnen door de enkele ontkenning, zoals de slang die uit het touw verdwijnt?
Antwoord: Verschillende verbeeldingen - bijvoorbeeld dat een touw een slang is of
dat het een waterstraal is - sluiten elkaar uit, en dat geldt ook voor de genoemde
staten die zich op het Zelf voordoen. Toch zijn ze in wezen één met het Bewustzijn
dat getuige is. Omdat het Bewustzijn dat getuige is, in wezen onveranderlijk is in
alle staten, moet de getuige wel echt zijn.
Tegenwerping: Maar het houdt op (verdwijnt) in diepe slaap.
Antwoord: Nee, dat is niet juist, want ook in diepe slaap wordt men gekend (als
opgenomen in Bewustzijn). Dit blijkt o.a. uit Brw.IV.iii.30 waar staat: "want de functie van het kennen kan voor de kenner nooit verloren gaan."
Daarom wordt het ook adrbs-t-am, ongezien genoemd. En omdat Het ongezien is, is
Het avyavahaaryam, boven en buiten iedere ervaring; agraahyam, ongrijpbaar voor de
orga-nen van handeling; alaks-an-am, zonder enige logische reden waarmee men het
zou kunnen afleiden, onafleidbaar; daarom is Het acintyam, ondenkbaar; avyapadeszyam, onbeschrijflijk, niet in woorden uit te drukken. Het is eka-aatma-pratyayasaaram, het kan worden bevat door het onwrikbare geloof dat één en hetzelfde Zelf
blijft bestaan in de staten van waken (dromen en diepe slaap). Of Turīya heeft de
saara, geldig bewijs, eka-aatmapratyaya, het enkelvoudige geloof in het Zelf en is dus
eka-aatmapratyaya-saara. En dit is overeenkomstig Brw.I.iv.7 waar staat "Het moet
overwogen worden als het Zelf."
De toevoegingen of dekmantels zoals 'bewust van de innerlijke wereld' die behoren
bij de drie eerste staten (Viszva, Taijasa en Praajña), zijn dus ontkend. In prapañcopaszamam, datgene waar alle verschijnselen ophouden te bestaan, worden alle eigenschappen van de staten ontkend. Vandaar dat Het szaantam, onveranderlijk is; en szivam, gunstig. Het is advaitam, niet-twee, vrij van iedere illusie dat er een verschil
zou zijn. Daarom manyante, beschouwen zij Het als caturtham, de Vierde staat die
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los staat van de drie eerste omdat die enkel verschijningsvormen zijn. Sah- aatmaa, dat
is het Zelf. Sah- vijñeyah-, dat moet gekend worden. Hiermee wordt bedoeld dat zoals
het touw los gezien wordt van de slang, de spleet in de grond of de stok, en als zodanig wordt gekend, het Zelf evenzo moet worden gekend als losstaand van de verbeeldingen die erover heen zijn gelegd: dat Zelf, waarvan Ch.VI.viii.16 zegt: "Dat
zijt Gij" en waarvan Brw.III.vii.23 zegt: "Het is ongezien maar Het is zelf de getuige"
en Brw.IV.iii.23: "want de blik van de getuige gaat nooit verloren," enzovoorts. Deze
zelfkennis wordt zo besproken vanuit het standpunt van de eerdere onwetendheid,
want bij het dagen van kennis is er geen dualiteit meer.
so 'yamaatmaa 'dhyaks-aramon4kaaro 'dhimaatram- paadaa maatraa
maatraaszca paadaa akaara ukaaro makaara iti (8).
8. Dat Zelf is als syllabe de klank Ôm. Bezien vanuit de letters (als bestanddelen
van Ôm) zijn de kwartieren (van het Zelf) de letters van Ôm en de letters zijn de
kwartieren. (De letters zijn) a, u en m.
Sah- ayam aatmaa, dat Zelf zelf dat gelijkgesteld wordt met Ôm in Maa.2 met de uitspraak: "Dit Zelf heeft vier kwartieren" door de klank Ôm zijn eminente plaats te
geven, dat Zelf is adhyaks-aram, bezien vanuit het standpunt van de syllabe, (is Ôm)
als de uitleg plaatsvindt met nadruk op de syllabe. Wat is die syllabe ook weer? Dat
wordt gezegd: on4kaarah-, de klank Ôm. Die klank Ôm, verdeeld in de kwartieren is
adhimaatram, heeft letters als samenstellende bestanddelen. Op welke manier? De
letters die de kwartieren van het Zelf vormen, zijn de letters van Ôm. De letters van
Ôm vormen de kwartieren van het Zelf. Welke zijn die letters? Het zijn de letters a,
u en m.
jaagaritasthaano vaiszvaanaro 'kaarah- prathamaa
maatraa ''pteraadimattvaadvaa ''pnoti ha vai sarvaan kaamaanaadiszca
bhavati ya evamb veda (9).
9. Vaiszvaanara heeft de wakende staat als werkingssfeer en is de eerste letter:
wegens doordringendheid of omdat het de eerste letter is. Wie dit weet, ziet zijn
wensen vervuld, en wordt zelf de eerste.
Met betrekking tot die letters worden speciale relaties gelegd. Wie vaiszvaanarahVaiszvaanara (viraatw) is; jaagaritasthaanah-, heeft de wakende staat als werkingssfeer en
is akaarah-, de klank a; prathamaa maatraa, de eerste letter van Ôm. Wat is de overeenkomst met die letter? Vanwege aapteh- doordringendheid; betekent doordringendheid.
De klank a doordringt alle andere klanken zoals bijvoorbeeld in Ai.A.II.iii.7.13: "De
klank a is waarlijk alle spraak." Evenzo doordringt Vaiszvaanara de hele schepping,
zoals bijvoorbeeld in Ch.V. xviii.2: "Het hoofd van dit Zelf, dat Vaiszvaanara is, is de
hemel." We hebben reeds vastgesteld dat een woord en het ding dat erdoor wordt
aangeduid hetzelfde zijn. Wat voorrang aadi, heeft is de eerste, de vooraanstaande
aadimat. De klank a is de eerste en dat geldt ook voor Vaiszvaanara. Vaiszvaanara wordt
dus gelijkgesteld met de klank a. Het gevolg van het feit dat iemand inziet dat ze
gelijk zijn aan elkaar, wordt genoemd: aapnoti ha vai sarvaan kaamaan, hij bereikt alles
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wat hij wenst; ca bhavati aadih-, en wordt de eerste onder de groten. Yah- evam veda,
wie dit weet, kent de identiteit die we hebben genoemd (tussen a en Vaiszvaanara).
svapnasthaanastaijasa ukaaro dviti yaa
maatrotkars-aadubhayatvaadvotkars-ati ha vai jñaanasantatimb
samaanaszca bhavati naasyaabrahmavit kule bhavati ya evamb veda (10).
10. Taijasa is de tweede letter (van Ôm), u, met de droom-staat als werkingssfeer, vanwege de overeenkomst tussen uitmuntendheid of het ertussenin-zijn.
Wie dit weet ver-meerdert zijn kennisstroom en wordt gelijk aan alles. In zijn
lijn wordt niemand geboren die geen kenner van Brahman is.
Taijasah-, Taijasa, svapnasthaanah-, met de droomstaat als werkingssfeer, is dvitīyaa
maatraa, de tweede letter van Ôm, ukaarah-, de klank u. Waaruit bestaat de overeenkomst? Dat wordt gezegd: utkars-aat, vanwege uitmuntendheid. De letter u is als het
ware beter dan de letter a. Evenzo is Taijasa beter dan Vaiszvaanara. Ubhayatvaat vaa,
of vanwege het feit dat de letter u de middenpositie inneemt. De letter u staat tussen
a en m in. Evenzo staat Taijasa tussen Viszva en Praajña in en is zo verbonden met
beide. Het resultaat van de kennis van wie dit weet wordt vastgesteld: utkars-ati ha
vai jñaanasantatim, hij vermeerdert zijn kennisstroom; ca bhavati samaanah-, en hij
wordt gelijk, dat wil zeggen: hij wordt niet het voorwerp van de afgunst van zijn
vijanden, en ook niet van zijn vrienden. Asya kule, in zijn lijn (familie); yah- evam
veda, van wie dit weet; na bhavati abrahmavit, wordt niemand geboren die geen
kenner van Brahman is.
sus-uptasthaanah- praajño makaarastrbti yaa maatraa miterapīervaa minoti ha vaa idamb
sarvamapītiszca bhavati ya evamb veda (11).
11. Praajña is de derde letter van Ôm, m, met de diepe slaap als werkingssfeer,
vanwege het uitmeten of vanwege het oplossen. Wie dit weet, meet dit alles uit
en hij wordt de plaats van oplossing.
Praajña, Praajña; sus-uptasthaanah-, met de diepe slaap als werkingssfeer, is makaarah-,
de letter m, trbtīyaa maatraa, de derde letter van Ôm. Waarom? Miteh-, vanwege uitmeten. Miti betekent uitmeten. Zoals men graan afmeet met een bepaalde maatbeker,
evenzo worden Viszva en Taijasa afgemeten omdat zij Praajña binnengaan en dan
weer naar buiten treden tijdens het proces van oplossing en schepping. Evenzo lijken
de letters a en u in de laatste letter m in te gaan bij het uitspreken van de klank Ôm,
om er vervolgens weer uit op te rijzen bij het opnieuw uitspreken. Vaa apītehb, door
oplossing; apīti betekent oplossing of verenigd worden. Bij het uitspreken van de
klank Ôm lijken a en u in de laatste letter m op te lossen. Zo lossen Viszva en Taijasa
ook in Praajña op als men gaat slapen. Door deze overeenkomst is er tevens de identiteit tussen de letter m en Praajña. Het resultaat van de kennis van wie dat weet wordt
genoemd: Minoti ha vai idam sarvam, hij meet dit alles, het universum, uit, dat wil
zeggen: hij kent de werkelijkheid ervan; ca bhavati apītih-, en hij wordt de plaats van
oplossing, van de schepping, dat wil zeggen: van het Zelf in Diens causale staat. De
secundaire gevolgen worden genoemd om de primaire middelen te prijzen.
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amaatraszcaturtho 'vyavahaaryah- prapañcopaszamah- szivo 'dvaita evamon4kaara aatmaiva sambviszatyaatmanaa ''tmaanamb ya evamm veda (12).
12. De klank Ôm zonder delen is Turīya - voorbij iedere ervaring, het substratum van het scheppend gebeuren, gunstig en niet-twee. Ôm is waarlijk het Zelf.
Wie dit weet, treedt binnen in Zichzelf door Zichzelf.
Amaatrah-, dat wat geen delen heeft - Ôm - wordt caturthah-, Vierde, Turīya, enkel het
absolute Zelf; avyavahaaryah-, voorbij empirische relaties want de namen en het benoemde verdwijnen omdat die slechts vormen zijn van spraak en geest; prapañcopaszamah-, het eindpunt van de wereld van verschijningsvormen; szivah-, gunstig; advaitah- niet-twee. Evam, zo is Ôm bestaande uit drie letters mits uitgesproken door
iemand die hier weet van heeft; aatmaaa eva, waarlijk AAtman, het Zelf; yah- evam veda,
hij die dit weet; sambviszati, treedt binnen; aatmaanam, zijn eigen Zelf; aatmanaa, door
Zichzelf. De kenner van Brahman die de hoogste waarheid realiseert, is de wereld
van het Zelf binnengetreden door de derde staat van latentie te verbranden. Daarom
wordt die mens niet weer geboren, want Turīya heeft geen zweem van latentie
(schepping) in zich. Immers wanneer de slang in het touw is opgelost door het onderscheid dat men maakt tussen een touw en een slang, dan zal de illusie van 'slang'
niet terugkeren bij degenen die nu weten dat het een touw is en geen slang, doordat
er indrukken uit het verleden in het intellect blijven hangen. Maar mensen met een
afgestompt of middelmatig intellect die afstand doen, die vinden dat ze hun best
doen, die een deugdzame levenswandel hebben en die de overeenkomsten tussen de
letters van Ôm en de kwartieren kennen, zoals hiervoor is beschreven, hebben veel
baat bij de klank Ôm wanneer ze er op de juiste wijze op mediteren. Die meditatie
helpt hen bij de realisatie van Brahman. Daarom heeft de Kaarikaa het in III.16 over:
"De drie lagere levensstadia enzovoorts."
iti maan-dbuukyopanis-ad.
Hier eindigt de Maan-d-uukya Upaniswad.
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Ôm
bhadramb karn-ebhih- szrbn-uyaama devaa bhadramb paszyemaaks-abhiryajatraah-;
sthirairan4gaistus-t-uvaambsastanuubhirvyaszema devahitamb yadaayuh-.
svasti na indro vrbddhaszravaah- svasti nah- puas-aa viszvavedaah-;
svasti nastaarks-yo aris-t-anemih- svasti no brbhaspatirdadhaatu.
Ôm szaantih- szaantih- szaantih-.
Moge Indra, die grote roem bezit, ons welzijn schenken;
Moge Puuszan, die alwetend is, ons welzijn schenken;
Moge Taarkswya, die het ongeschonden fundament is, ons welzijn schenken;
Moge Brrhaspati ons welzijn schenken.
ÔM vrede, vrede, vrede.
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VOORWOORD
De Praszna Upaniswad, een van de Upaniswads in de Atharva verzameling, is volgens
SZan4kara’s tekst verdeeld in zes delen of vragen (Praszna, vraag).
De eerste vraag laat de relatie zien tussen Prajaapati (de Schepper) en de schepselen,
het tijdvak van de schepping en de manier waarop Prajaapati moet worden vereerd.
De hele beschrijving is mythologisch en symbolisch en bevat geen enkele afgeronde
gedachte. De schepping kwam uit Prajaapati voort, die verlangde naar nageslacht. Uit
zijn wens en de overweging op de schepping ontsproot een paar, te weten, datgene
dat geen vorm heeft, materie1, het universele voedsel, en dat wat vorm heeft, leven,
de gebruiker. Als leven en materie is Prajaapati achtereenvolgens de Zon en de Maan,
het jaar in zijn twee helften, namelijk als de Zon naar het noorden beweegt en weer
naar het zuiden, de maanmaand met zijn donkere en heldere helft, dag en nacht,
enzovoorts, zodat elke eerstgenoemde van deze opsomming overeenkomt met leven
en de tweede met materie. In werkelijkheid is Prajaapati, hoewel verdeeld, één en
dezelfde, is schepper en schepsel.
Terwijl de eerste vraag Prajaapati laat zien in zijn algemene relatie tot de wereld, gaat
de tweede in op zijn relatie tot de individuele lichamen. Het lichaam is volgens deze
vraag samengesteld uit de vijf grove elementen, de organen van handeling, de organen van het intellect en de levensadems. Door welke hiervan wordt het lichaam
overeind gehouden? Het antwoord is, door het levensprincipe, want als het leven
ophoudt, stoppen alle andere organen met handelen. Welke is dan het levensprincipe? Los van alle symbolische omhulling is het antwoord: de ziel, het is alles in alles,
de goden, de elementen, de schepselen, de Veda’s, Prajaapati, dat wil zeggen: de
Schepper. Deze opmerking verschilt echter met wat eerder is gezegd over het levensprincipe, namelijk dat het een van de organen is. Het komt niet overeen met de
derde vraag, waar staat dat het leven (bij het begin), toen het werd gevormd vanuit
de ziel, zich heeft gedeeld in de vijf vormen van levensadem, die de functies van het
lichaam overeind houden. Hier betekent ‘leven’ duidelijk de algemene functie of
kracht ten aanzien van de levensadems en is daarom niet de ziel of Prajaapati, want
dit leven is niet hoger dan een van de andere functies of organen. In welke betekenis
wordt het woord leven in de tweede vraag dan gebruikt? Niet in de betekenis van
een algemene functie van de levensadem, want dit zou in tegenspraak zijn met de
leer van alle andere Upaniswads en van de Praszna zelf, omdat leven een functie is
samen met de andere functies en niet wordt geschapen voorafgaande aan de elementen, de zintuigen, enzovoorts. We moeten er daarom van uitgaan dat ‘leven’ hier
betekent Prajaapati of Hiran-yagarbha, het eerste voortbrengsel van Brahman. Na deze
beslissing echter, die onvermijdelijk is, blijft er een verrassing, namelijk waarom de
1

Evenals in de eerste Praszna wordt het woord ‘materie’ hier gebruikt in de betekenis van materiaal
waaruit alles kan worden gevormd en niet in de betekenis van de substantie die zich heeft verspreid.
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schepper de naam van leven kreeg en waarom hij ook als leven is beschreven van
waaruit al deze levensfuncties ontstonden, in volledige tegenspraak met de andere
stellingen, hetgeen de wijsheid van de auteur van deze Upaniswad nauwelijks kan zijn
ontgaan. Om dit probleem op te lossen, dient zich het idee aan dat voorafgaande aan
de tijd van de Upaniswads er een leer moet hebben bestaan, dat leven (als de algemene
kracht van de levensfuncties) werd gezien als het principe van waaruit de schepping
is ontsproten. Toen deze plaats maakte voor de leer dat alles is gebaseerd op de ziel,
werd de naam ‘leven’ behouden als een equivalent voor scheppingskracht.1 Het kan
dan worden beschouwd als leven, dat zich verdeelde in deze functies, alhoewel niet
alleen als leven maar bijvoorbeeld ook als het element dat zichzelf deelde in vijf
elementen of als het orgaan van het intellect dat zichzelf op een vergelijkbare manier
deelde.
Volgens de derde vraag is ‘leven’ of Prajaapati gebaseerd op de opperste ziel en komt
het via de geest het lichaam binnen. De rest van deze vraag geeft een staaltje van de
anatomische en fysiologische kennis van de auteur en doet een poging om de functies die in de microkosmos van het menselijk lichaam worden waargenomen te traceren in de macrokosmos van de wereld.
De vierde vraag, die vrij is van mythologische versieringen en de essentie bevat van
de leerstellingen van deze Upaniswad, beschrijft allereerst de drie staten van de ziel, te
weten de wakende staat waarin alle organen hun functies uitoefenen; de droomstaat
waarin alleen de geest, het hoogste zintuig, wakker is, terwijl de andere (zintuigen)
erin zijn opgegaan, en de indrukken waarneemt die overblijven van de daadwerkelijke waarneming van de objecten in de wakende staat; en de staat van diepe slaap,
wanneer alle indrukken zijn verdwenen en de geest alleen maar gedachte is, dat wil
zeggen: wanneer de geest de ziel is binnengegaan, zodat de ziel de basis is van alles.
Dan volgt er een verklaring van de verschillende scheppingen of principes van
schepping, namelijk, van de vijf subtiele en grove elementen (aarde, water, licht,
lucht en ether), de vijf organen van het intellect, de vijf organen van handeling met
hun respectievelijke objecten, de geest, het intellect, het zelfbewustzijn, het denken,
de rechtvaardigheid en het leven, en de objecten van de geest, het intellect enzovoorts. Zoals kan worden gezien is in het begin deze reeks opgezet in de omgekeerde volgorde van de schepping van de elementen. Er verschijnt echter geen volgorde van afhankelijkheid waarin de andere delen van oog tot geest zijn gerangschikt.
Naderhand (te weten van geest tot leven) schijnt de volgorde opnieuw te worden
opgesteld volgens een specifieke visie, maar of de delen gerangschikt zijn volgens
hun onderlinge afhankelijkheid of volgens hun respectievelijke kwaliteit is twijfelachtig. Het verschilt overduidelijk van de volgorde in de Kattha Upaniswad, waarin er
1

Deze visie wordt bevestigd door het feit dat in andere Upaniswads ‘leven’ een naam is van
Hiraṇyagarbha, de Schepper; bijvoorbeeld Kattha Up. IV.7 (zie ook Mun-dd II.1.3 en Mun-dd III.1.4)
en 6.2 waarin het zelfs volgens SZan4kara de Opperste Brahman betekent. Verder wordt in de veelvuldige beschrijvingen van de geschillen tussen de organen (Brrh. A. V.iii.6; Chaand. I.vii.1) leven
onveranderlijk beschreven als zegevierend.
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een afhankelijkheidsrelatie is. Brahman dient dan te worden begrepen in zijn relatie
tot de wereld waar hij de schepper is zoals hiervoor beschreven en hij dient ook te
worden beschouwd onafhankelijk van de wereld in zijn eigen natuur, die zijn ware
conceptie is en waarin hij zonder eigenschappen is, alleen geest.
Hiermee is het leerstellingengedeelte van de Upaniswad afgesloten, en de twee laatste
vragen openen geen nieuwe gezichtspunten. De vijfde verklaart de “Ôm”, ofwel het
verbale symbool van de kennis of Brahman in zijn relatie zowel tot de lagere als tot
de opperste Brahman. Als op de onderdelen van “Ôm” wordt gemediteerd, is de
kennis van Brahman onvolledig en is het uiteindelijke resultaat dat de mens opnieuw
geboren wordt. Als erop wordt gemediteerd als één geheel zal Brahman worden
gekend in zijn absolute natuur en is het gevolg bevrijding van de wereld en opgaan
in Brahman.
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Ôm
bhadramb karn-ebhih- szrbn-uyāma devā bhadramb paszyemāks-abhiryajatrāh-;
sthirairan4gaistus-t-uvāmbsastanūbhirvyaszema devahitamb yadāyuh-.
svasti na indro vrbddhaszravāh- svasti nah- puas-ā viszvavedāh-;
svasti nastārks-yo aris-t-anemih- svasti no brbhaspatirdadhātu.
Ôm szāntih- szāntih- szāntih-.
Ôm
Mogen wij het goede horen door de oren, O goden;
Mogen wij het goede zien door de ogen, O Gij waardigen om vereerd te worden;
Mogen wij, lof geprezen hebbend met lichamen met standvastige ledematen,
de levensduur die is toebedeeld door de goden, volledig verkrijgen.
Moge Indra, die grote roem bezit, ons welzijn schenken;
Moge Pūswan, die alwetend is, ons welzijn schenken;
Moge Tārkswya, die het ongeschonden fundament is, ons welzijn schenken;
Moge Brrhaspati ons welzijn schenken.
Ôm vrede, vrede, vrede.
atha prasznopaniswad.
Nu volgt de Praszna Upaniswad.
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EERSTE VRAAG.
1

Deze brāhman-a wordt begonnen als een uitgebreide herhaling van het onderwerp
waarover al gesproken is in het mantra deel.2 Het verhaal in de vorm van vragen en
antwoorden door de rrswi’s is bedoeld om de kennis te loven. Kennis wordt op een
zodanige manier geprezen dat daaruit kan worden afgeleid dat deze kan worden verworven door diegenen die beschikken over zelfbeheersing en die disciplines kunnen
ondergaan als een jaar lang wonen in het huis van de leraar onder de gelofte van
brahmacarya3 en dat het kan worden overgebracht door mensen die bijna alwetend
zijn als Pippalāda en anderen, echter niet door een willekeurige figuur. Verder worden Brahmacarya en andere disciplines echter verplicht waarnaar wordt verwezen
(in het verhaal):
Ôm sukeśā ca bhāradvāajah- szaibyaszca satyakāmah- sauryāyan-īca gārgyahkausalyaszcāszvalāyano bhārgavo vaidarbhih- kabandhīkātyāyanaste haite
brahmaparā brahmaniswtthāh- paramb brahmānveswamān-ā eswa ha vai tatsarvamb
I.1. Sukeszā, zoon van Bharadvāja; Satyakāma, zoon van SZibi; de kleinzoon van
Sūrya, geboren in de familie van Garga; Kausalya, zoon van Aszvala; een loot
aan de stam van Bhrrgu, geboren in Vidarbha; en Kabandhi, afstammeling van
Kati – zij allen die toegewijd waren aan (de lagere) Brahman, in beslag genomen door het realiseren van (de lagere) Brahman, en gericht op het zoeken van
de opperste Brahman, benaderden de eerbiedwaardige Pippalāda met een bundel hout in de hand met het geloof, “Deze zal ons zeker alles over Het vertellen.”
Sukeszā, genaamd en (bekend staande als) bhāradvājah-, omdat hij de zoon van
Bharadvāja was. SZaibyah-, de zoon van SZibi, satyakāmah- genaamd. De zoon van Sūrya is Saurya en de zoon van Saurya is Sauryāyan-i, de verlenging van de i in
Sauryāyan-i is een Vedische regel; (en hij was een) Gārgya, geboren in het geslacht
van Garga. Degene die Kausalya heette werd Aszvalāyana (genoemd), omdat hij een
zoon was van Aszvala. Bhārgava was een afstammeling van Bhrrgu en een Vaidarbhi,
geboren in Vidarbha. Hij die Kabandhi heette was Kātyāyana, een afstammeling
1

Dat wil zeggen: deze Upaniswad die bedoeld is als de brāhman-a of Vedische uitleg van de mantra’s van de Mun-ddaka Upaniswad.
2

Dat wil zeggen: in de Mun-0ddaka Upaniswad waarin kennis werd getoond van het Zelf en gesproken
werd over twee soorten kennis – de hogere en de lagere. De laatste heeft betrekking op zowel riten
als meditatie. Van deze twee soorten lagere kennis wordt de eerste behandeld in het sambhitā deel
van de Veda’s en wordt de tweede uitgewerkt in de Tweede en Derde Vraag van deze Upaniswad.
De Eerste Vraag licht het resultaat toe van zowel riten als meditatie om er een afkeer voor op te
wekken. De Vierde Vraag is bedoeld als uitwerking van de twee verzen van de Mun-ddaka die beginnen met “Zoals uit een fel brandend vuur” (Mu. II.i.1). De Vijfde Vraag gaat over de meditatie
die in het vers “Ôm is de boog” enzovoorts (Mu. II.ii.4) wordt verklaard. De Zesde Vraag dient om
het resterende gedeelte duidelijk te maken dat begint met “Uit Hem ontstaat de le-venskracht”
(Mu. II.i.3) – A.G.
3

Celibatair leven en studie van de Veda’s met een godvruchtige houding.
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(achterkleinzoon) van Kati, en zijn overgrootvader leefde nog, dit wordt aangegeven
door het suffix in het woord. Te ha ete, deze mensen, zoals omschreven, waren
brahmaparāh-, altijd toegewijd aan de lagere Brahman, die zij hielden voor de Opperste Ene; en brahmaniswtthāh-, zij waren bezig met disciplines om Dit te verwerven;
en zij waren paramb brahma anveswamān-āh-, gericht op het zoeken naar de hoogste
Brahman. Wat is Die (Brahman)? Dat is het eeuwige en wat gerealiseerd moet worden. Zij die op zoek waren naar deze Brahman met het idee, “Om Het te verwerven
zullen wij ons van ganser harte inspannen,” benaderden een leraar om over Het te
leren in de overtuiging: “eswa ha vai tat sarvamb vakswyati, deze zal ons zeker alles
over Het vertellen.” Op welke wijze gingen zij? samitpān-ayah-, met takkenbossen in
de hand; te ha, deze mensen; upasannāh-, benaderden; bhagavantam pippalādam, de
eerbiedwaardige Pippalāda, de leraar.
tān ha sa rrswiruvāca bhūya eva tapasā brahmacaryen-a szraddhayā sambvatsaramb
sambvatsyatha yathākāmamb praśnān prrcchata yadi vijñāsyāmah- sarvamb ha vo
I.2. De ziener zei tot hen, ’Blijf hier weer voor een jaar op een juiste manier,
met beheersing van de zintuigen en met brahmacarya en vertrouwen. Stel dan
de vragen die u wilt stellen. Als wij het weten zullen we u alles uitleggen wat u
vraagt.
Tān, tegen hen, die (hem) hadden benaderd; sah-, hij; rrswih-, de wijze; uvāca ha, zei; ‘
Ofschoon jullie al beheersing van de zintuigen hebben toegepast, dan nog bhūyas
eva, opnieuw; sambvatsyatha, verblijven jullie (hier op de voorgeschreven wijze; uw
leraar dienend, sambvatsaram, gedurende een jaar; tapasā, met beheersing van de
zintuigen; en speciaal brahmacaryen-a, met brahmacarya; en szraddhayā, met vertrouwen.1 Daarna prrcchata prassznān, stel vragen over alles wat ieder (van jullie)
maar wilt weten; yathākāmam, zoals u wilt, naar gelang er bij ieder van u wensen
leven. Yadi vijnāsyāmah-, als wij toevallig weten wat u vraagt; vaksyāmah-, zullen wij
uitleggen; vah- aan u; sarvam ha, alles wat u vraagt. Het woord ‘als’ wordt gebruikt
om aan te geven dat er geen arrogantie aanwezig is, maar niet om aan te geven dat er
onwetendheid of twijfel kan zijn hetgeen duidelijk wordt uit de oplossingen die hij
voor de vragen geeft.
atha kabandhī kātyāyana upetya papraccha;
bhagavan kuto ha vā imāh- prajāh- prajāyanta iti (3).
I.3. Hierna vroeg Kabandhi, afstammeling van Kati, na (hem) benaderd te hebben: “Eerbiedwaardige heer, waaruit worden nu al deze schepselen geboren?”
Atha, daarna, na verloop van een jaar; kabandhi-kātyāyanah-, Kabandhi, achterkleinzoon van Kati; upetya, na hem benaderd te hebben; papraccha, vroeg; bhagavan, O
eerbiedwaardige heer; kutah- ha vai, van waaruit; worden imāh- prajāh-, deze schepselen, te beginnen vanaf de Brahmanen; prajāyante, geboren?’ Het resultaat dat wordt

1

Vertrouwen in de waarheid van de geschriften en de woorden van de leraar.
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verkregen en de weg die wordt verdiend door de riten na te volgen in combinatie
met lagere kennis moet worden vermeld, en vandaar deze vraag.
tasmai sa hovāca prajākāmo vai prajāpatih- sa tapo’tapyata sa tapastaptvā sa
mithunamutpādayate;
rayimb ca Prāṇamb cetyetau me bahudhā prajāh- kariswyata
I.4. Hij sprak tot hem: de Heer van alle (Vedische) kennis (uit het verleden)
verlangde naar nageslacht. Nadat Hij had overwogen, schiep Hij een paar,
voedsel en Prāṇa, met de bedoeling, “Deze twee zullen voor Mij schepselen
produceren op allerlei manieren.”
Tasmai, tot hem die dit had gevraagd sah- ha uvāca, sprak hij; om deze vraag te
beantwoorden prajākāmah- vai, verlangend om nageslacht te scheppen, voor Hemzelf, vervuld van het beeld, ‘Ik zal scheppen door de ziel te worden van alles’;
prajāpatih-, de Heer van de schepselen – die (meditatie en riten tezamen in zijn vorige leven) had beoefend, zoals eerder vermeld, en vervuld was van deze gedachte –
ontplooide zich bij het begin van een nieuwe scheppingscyclus als Hiran-yagarbha1
door de Heer te worden van alle bewegende en onbeweeglijke schepselen die werden geschapen. Na Hiran-yagarbha te zijn geworden sah- tapah- atapyata, beoefende
Hij, overwoog Hij; de tapas, bestaande uit de kennis die in het vorige leven was
verkregen en die te maken had met de zaken die door de Veda’s worden geopenbaard. Toen, tapas taptvā, na op deze wijze tapas te hebben toegepast, na in Zijn
geest de Vedische kennis te hebben overwogen; sah-,- Hij; utpādayate, schiep; mithunam, een paar als middel om te scheppen; (het paar) rayim ca, de maan, het voedsel;
Prāṇam ca, en Prāṇa, vuur, de eter (de zon). Na het kosmische ei te hebben gemaakt, schiep Hij de zon en de maan met het idee, “Etau, deze twee, dat wil zeggen
vuur en maan, die de eter en het gegetene worden; prajāh- kariswyata, zullen schepselen produceren; bahudhā, op allerlei manieren; me, voor Mij.”2
ādityo ha vai prān-o rayireva candramā rayirvā etat sarvamb yanmūrtamb cāmūrtamb
ca tasmānmūrtireva rayih- (5).
I.5. De Zon is waarlijk Prāṇa en voedsel is waarlijk de Maan. Al het grove of
subtiele is alleen maar voedsel. Het grove dat verschilt van dat (subtiele) is zeker voedsel (voor het subtiele).

1

In Zijn vorige leven was Hij een menselijke aspirant, die mediteerde op Prajāpati (Hiraṇyagarbha) in de overtuiging, “Ik ben Prajāpati, die met alles is geïdentificeerd.” Deze intense
meditatie maakte Hem tot Prajāpati aan het begin van de huidige scheppingscyclus. Zelfs toen
bleef de overtuiging dat Hij Prajāpati is, bestaan en had Hij nog steeds alle Vedische kennis in Zijn
geest die Hij eerder had verworven.
2

Hij wierp het paar, de Zon en de Maan, uit en werd hiermee geïdentificeerd. Daarna schiep Hij
het jaar dat van dit paar afhangt en werd geïdentificeerd met het jaar. Achtereenvolgens schiep Hij
en werd geïdentificeerd met het halve jaar, de maand, veertien dagen, dag en nacht; rijst, gerst en
ander voedsel, zaad en schepselen. Prāṇa en rayi vormen de beelden van energie en materie.
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Van deze is, ādityah- ha vai, de Zon waarlijk; is Prāṇah-, Prāṇa, de eter, vuur; rayiheva, het voedsel is waarlijk; candramā, de Maan; rayih-, is zeker het voedsel en het is
de Maan. Dat wat de eter is en dat wat het voedsel is, zijn één; zij zijn enkel
Prajāpati die het paar is geworden, waarbij het verschil wordt gemaakt vanuit het
punt van superioriteit en inferioriteit. Hoe? Etat sarvam, al dit; rayih- vai, is slechts
voedsel. Alles van wat? Yat mūrtam, wat gemaakt is, grof; ca amūrtam, en wat zonder vorm is, subtiel; alle grove en subtiele zaken die voedsel vormen en de eter, zijn
slechts rayih-, voedsel. Dat mūrtih-, grove; dat verschilt van tasmāt, van dat, van het
subtiele dat geheel verschillend is; is waarlijk rayih-, voedsel, omdat het door het
vormloze wordt gegeten. 1
athāditya udayanyatprācīmb diszamb praviszati tena prācyān Prāṇān raszmiswu sambnidhatte;
yaddakswin-āmb yat pratīcīmb yadudīcīm yadadho yadūrdhvamb yadantarā diszo yat
sarvamb prakāszayati tena sarvān Prāṇān raszmiswu sambnidhatte (6).
I.6. Nu, door de omstandigheid dat de Zon tijdens zijn opkomst de oostelijke
richting binnengaat, absorbeert het in zijn stralen alle schepselen in het oosten.
Door het zuiden binnen te gaan, door het westen binnen te gaan, door het noorden binnen te gaan, door nadir en zenith te bereiken, door de tussenliggende
punten van de zodiac binnen te gaan, door alles te verlichten, daardoor absorbeert het in zijn stralen alle levende wezens.
Atha, nu dan; yat, het feit dat; ādityah- udayan, de Zon, als deze opkomt, als deze
binnen het gezichtsveld van schepselen komt; prāviszati, gaat binnen, dat wil zeggen:
doordringt door zijn eigen licht; prācīm diszam, het oostelijke kwartier; tena, daardoor, door deze uitbreiding van zichzelf, omdat deze ervan doordrongen worden;
sambnidhatte, absorbeert het; raszmiswu, in zijn stralen die zijn eigen doordringende
licht zijn; prācyān Prāṇān: alles wat leeft in alle wezens die inbegrepen zijn in het
oostelijke kwartier wordt door zijn licht doordrongen; dat wil zeggen, hij maakt ze
één met zichzelf. Op overeenkomstige wijze gaat hij dakswin-ām, het zuidelijke kwartier binnen; yat pratīcīm, gaat hij het westelijke kwartier binnen; yat udīcīm, gaat hij
het noordelijke kwartier binnen; yat hij gaat binnen; adhah- ūrdhvam, de nadir en de
zenith; yat antarāh- diszah-, gaat hij de tussenruimte, de andere punten van de zodiac
binnen; yat ca prakāszayati, en het feit dat hij verlicht; sarvam, alle andere dingen;
tena, daardoor, door deze doordringing via zijn eigen licht; sambnidhatte, absorbeert
hij; raszmiswu, in de stralen; sarvān Prāṇān, alles wat leeft.
sa eswa vaiszvānaro viszvarūpah- prān-o’gnirudayate;
tadetadrrcā’bhyuktam (7).

1

Als er geen onderscheid gemaakt wordt tussen superioriteit en inferioriteit kan alles worden
geclassificeerd als voedsel, omdat alles door iets anders wordt opgenomen. Als er echter wel onderscheid gemaakt wordt, wordt het grove opgenomen in het subtiele en kan worden gezien als
voedsel.
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I.7. Diegene komt op, die Prāṇa en vuur is, die is geïdentificeerd met alle schepselen en die alle vormen bezit. Deze ene waarover het hier gaat wordt besproken door de mantra:
Sah- eswah-, deze ene, de eter [komt op]; die Prāṇah- vaiszvānarah-, Prāṇa (leven) is,
geïdentificeerd met alle schepselen; en die viszvarūpah- is, alle vormen bezit, die in
het universum is belichaamd. Deze eter, nu, is Prāṇa en agnih-, vuur. Hij udayate,
komt steeds elke dag op en neemt in zichzelf alle windstreken op; Etat tat, dit wezen
waarover hiervoor is gesproken; wordt ook abhyuktam, besproken; rrcā, in de (volgende) mantra:
viszvarūpamb harin-amb jātavedasamb parāyan-amb jyotirekamb tapantam;
sahasraraszmih- szatadhā vartamānah- Prāṇah- prajānāmudayatyeswa sūryah- (8).
I.8. (De kenners van Brahman kenden) de ene die alle vormen bezit, vol van
stralen, met de gave om te verlichten, toevluchtsoord voor alles, het enige licht
(van alles) en degene die hitte uitstraalt. Het is de Zon die opkomt, de Zon die
duizend stralen bezit, in honderd vormen bestaat en het leven is van alle schepselen.
De verlichten die Brahman gerealiseerd hebben kenden, als hun eigen ziel, die Zon
die viszvarūpam is, alle vormen bezit; harin-am, vol van stralen; jātavedasam, begiftigd is met de gave om te verlichten;1 parāyan-am, toevlucht voor alles dat leeft;
ekam jyotih-, het enige licht, het ‘oog’, van alle wezens; en tapantam, hij die hitte
uitstraalt. Wie is datgene wat zij kennen? Het is, eswah-, deze; sūryah, Zon; die
udayati opkomt; de Zon die sahasraraszmih-, duizend stralen bezit; satadhā vartamānah-, die bestaat op honderd (vele) manieren, naargelang de verschillen in de
schepselen; en die Prāṇah- prajānām, het leven is van de schepselen.
Nu wordt uitgelegd hoe dit ene paar, (enerzijds) gevormd uit de Maan, het grove, het
voedsel, en (anderzijds) datgene dat het vormloze Prāṇa is, de eter, de Zon, de
schepselen kan voortbrengen:
sambvatsaro vai prajāpatistasyāyane dakswin-amb cottaramb ca;
tadye ha vai tadiswtwāpūrte krrtamityupāsate cāndramasameva lokamabhijayante;
ta eva punarāvartante tasmādeta rrswayah- prajākāmā dakswin-amb pratipadyante;
eswa ha vai rayiryah- pitrryān-ah- (9).
I.9. Het jaar is waarlijk de Heer van de schepselen. Van Hem zijn er twee Paden, het Zuidelijke en het Noordelijke. Ten aanzien hiervan, zij die op die manier de weg volgen van offers brengen en goede werken doen enzovoorts, die
het resultaat zijn van handelingen, veroveren waarlijk de wereld van de Maan.
Zij zijn het die terugkomen. (Omdat dit zo is,) daarom volgen de zieners van de
hemel, die verlangen naar nageslacht, het Zuidelijke Pad. Dat wat het Pad van
de Voorvaderen is, is waarlijk voedsel.
1

Dit kan ook betekenen, “De kenner van alles wat geboren is.”
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Dit paar zelf is de tijd sambvatsarah- genaamd, het jaar; (en is tevens) prajāpatih-, de
Heer der schepselen; want het jaar wordt voortgebracht door dit paar, het jaar dat
niets anders is dan een verzameling maandagen en zonnedagen en nachten, die worden veroorzaakt door de Maan en de Zon. Omdat het niet verschilt van voedsel en
Prāṇa, wordt gezegd dat het jaar identiek is aan dat paar. Hoe kan dit? Tasya, van
deze Heer van de schepselen, die het jaar is; zijn er ayane, twee Paden; dakswinam ca
uttaram, het Zuidelijke en het Noordelijke. Deze zijn inderdaad de twee welbekende
Paden die ieder zes maanden omvatten, waarmee de Zon naar het zuiden en naar het
noorden beweegt en waarmee hij de resultaten bepaalt voor hen die alleen riten uitvoeren evenals die voor degenen die de riten uitvoeren samen met meditatie. Hoe
kan dit? Tat, ten aanzien hiervan; ye ha vai, diegenen onder de mensen te beginnen
bij de Brahmanen die; upāsate, volgen; iswtwāpūrte, offers en goede daden; iti enzovoorts; tat op die manier; welke zijn krrtam, resultaten van handelingen, die niet het
niet-geschapen Eeuwige volgen, het tweede tat, betekent ‘op die manier’, gebruikt
als bijwoord; abhijayante, zij veroveren; cāndramasam lokam, de wereld van de
Maan, de wereld die uit voedsel is samengesteld dat een deel is, rayi (voedsel) genaamd, van de Heer van de schepselen die een paar omvat. Dit is zo omdat de Maan
krrta is, een resultaat van handelingen. Als het resultaat van de handelingen daar is
uitgewerkt, te eva punah- āvartante, zijn zij het die opnieuw terugkomen; want er is
gezegd, “Zij gaan deze wereld of een lagere binnen” (Mu. I.2.10). Omdat op deze
wijze, ete, deze; rrswayah-, zieners van de hemel; prajākāmāh-, die verlangen naar nageslacht, de huisvaders; de wereld van de Maan verkrijgen – de Heer van de schepselen, die met voedsel is geïdentificeerd – als het resultaat van hun offers en religieuze handelingen; tasmāt, daarom; pratipadyante, verkrijgen zij; dakswinam, het
Zuidelijke Pad, dat wil zeggen de Maan, aangegeven door de uitdrukking Zuidelijke
Pad, waarbij de maan zelf het resultaat is van handeling. Eswah- ha vai rayih-, dit is
waarlijk voedsel; yah- pitrryānah-, dat het Pad is van de Voorvaderen, dat wil zeggen:
de wereld van de Maan zoals aangegeven door de uitdrukking Pad van de Voorvaderen.
athottaren-a tapasā brahmacaryen-a szraddhayā
vidyayā’’tmānamanviswyādityamabhijayante;etadvai
Prāṇānāmāyatanametadamrrtamabhayametat
parāyan-ametasmānna punarāvartanta ityeswa nirodhastadeswa salokah- (10).
I.10. Opnieuw, door het Zelf te zoeken door de beheersing van de zintuigen,
brahmacarya, vertrouwen en meditatie, veroveren zij de Zon door het Noordelijke Pad (te volgen). Dit is het toevluchtsoord van alles dat leeft; dit is onverwoestbaar, dit is zonder vrees; dit is het hoogste doel, want hiervan komen zij
niet terug. Dit kan niet worden gerealiseerd (door de onwetenden). Hierover
gaat het volgende vers:
Atha, opnieuw; uttaren-a, door het Noordelijke Pad te volgen; abhijayante, veroveren zij; dat deel van de Heer der schepselen dat Prāṇa is, de eter, de Zon. Waardoor?
Anviswya, door te zoeken, dat wil zeggen kennen; ātmānam, het Zelf dat Prāṇa is, de
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Zon, het Zelf van het beweeglijke en onbeweeglijke; als ‘Ik dit ben deze Prāṇa, namelijk de Zon’; tapasā, door de beheersing van de zintuigen; en speciaal brahmacaryen-a, door brahmacarya; szraddhayā, door vertrouwen; en vidyayaa, door meditatie
met als gedachte zichzelf te identificeren met de Heer van de schepselen; zij abhijayante, veroveren, verkrijgen; ādityam, de Zon. Etat vai, dit waarlijk; is het gemeenschappelijke āyatanam, toevluchtsoord; Prāṇānām, van alles dat leeft.1 Etat,
deze ene; is amrrtam, onverwoestbaar; en hierdoor, is dit abhayam, vrij van vrees,
niet onderworpen aan de angst van groeien en afnemen zoals de Maan. etat parāyanam, deze ene is het hoogste doel, zowel voor degenen die mediteren als voor degenen die meditatie met riten combineren; iti, want; etasmāt na punar āvartante, want
zij keren niet terug, zoals de anderen die alleen de riten uitvoeren. Eswah-, deze; is
nirodhah-, kan niet worden gerealiseerd door onwetenden, want de onwetenden zijn
afgesloten van de Zon. Deze mensen bereiken niet het jaar, de zon, het Zelf, dat
Prāṇa is. Want het jaar, dat identiek is met tijd, blijkt een blokkade te zijn voor de
onwetenden. Tat, over deze gedachte; eswah- salokah, is hier een vers:
pañcapādamb pitaramb dvādaszākrrtimb diva āhuh- pare ardhe purīswin-am;
atheme anya u pare vicakswan-amb saptacakre swaddara āhurarpitamiti (11).
I.11. Sommigen spreken over (de Zon) als in het bezit van vijf voeten, als de
vader, als samengesteld uit twaalf ledematen, en als vol van water in de hoge
plaats boven het uitspansel. Er zijn echter deze anderen die hem de alwetende
noemen en zeggen dat op Hem, die zeven wielen bezit en zes spaken, het (hele
universum) is bevestigd.
Zij die de tijd berekenen āhuh-, noemen hem; pañcapādam, in het bezit van vijf voeten, waarbij de vijf seizoenen als het ware de voeten zijn van de Zon door de identificatie met het jaar; want hij draait met deze seizoenen die als zijn voeten zijn. In
deze beeldspraak worden de late herfst en winter als één seizoen genomen. (Zij
noemen hem) pitaram, vader. Hij is de vader omdat hij alles voortbrengt. (Zij noemen hem) dvādaszākrrtim, in het bezit van twaalf vormen of ledematen – als iets dat is
samengesteld uit twaalf delen, zijnde de twaalf maanden. Zij noemen hem puriswinam, vol met water;2 ardhe pare dive, in de plaats boven de hemel, dat wil zeggen in
de derde plaats die boven het uitspansel is.3 U, maar; aan de andere kant anye ime
pare, deze anderen, anderen die de tijd berekenen; (āhuh-, noemen) deze ene, vicakswan-am, meester, alwetend. (En zij) āhuh-, zeggen; dat zoals spaken die vast zitten aan
de naaf van een wiel het hele universum is arpitam, bevestigd; op hem die, als belichaming van tijd, altijd beweegt; op hem saptacakre, die zeven wielen heeft, in de
vorm van zeven paarden; en swaddare, die zes spaken heeft, de zes seizoenen. Of hij
vijf voeten en twaalf ledematen heeft of zeven wielen en zes spaken, in beide ge1

Of “alle organen – ogen enzovoorts” volgens SZan4karānanda.

2

De Zon maakt wolken waaruit regen komt.

3

Het is de derde gerekend vanaf deze aarde, waarbij de tweede het uitspansel is. Hemel betekent
in deze context niet de woonplaats van de goden. – A.G.

PRAŚNA UPANIŞAD

267

vallen betreft het het jaar, de belichaming van tijd, de Heer van alle schepselen,
samengesteld uit de Zon en de Maan, hetgeen de oorzaak is van de wereld.
Hij door wie de hele wereld wordt onderhouden, heet het jaar, de Heer van alle
schepselen; en Hij is geheel ontwikkeld in de twaalf maanden die Zijn ledematen
zijn.
māso vai prajāpatistasya krrswn-apakswa eva rayih- szuklahPrāṇastasmādeta rrswayah- szukla iswttamb kurvantītara itarasmin (12).
I.12. De maand is waarlijk de Heer van alle schepselen. De donkere twee weken
van de maand is Zijn voedsel en de heldere Zijn prāṇa. Daarom voeren de zieners de offers uit in de heldere twee weken van de maand. De anderen doen dit
in de andere.
Māsah- vai, waarlijk de maand; die ook prajaapatih-, de Heer van alle schepselen is,
zoals hiervoor beschreven; wordt gevormd door een paar. Tasya, van hem, van deze
Heer van de schepselen die wordt gekenmerkt door de maand; is een deel, dat wil
zeggen: krrswn-apakswah-, de donkere twee weken; rayih-, voedsel, de Maan; het andere
deel, dat wil zeggen: szuklah-, de heldere twee weken (van de maand); is Prāṇah-, de
Zon, de eter, vuur. Omdat zij Prāṇa, geïdentificeerd met de heldere twee weken van
de maand, als alles beschouwen, tasmaat, daarom, ete rrswayah-, deze zieners, die Prāṇa
realiseren; szukle iswttam kurvanti, voeren hun offer (daadwerkelijk) uit in de heldere
twee weken van de maand, zelfs als ze deze in de donkere twee weken uitvoeren,
omdat zij de donkere twee weken niet los zien van Prāṇa. Anderzijds zien de anderen niet Prāṇa, en als gevolg hiervan zien zij alleen datgene wat wordt aangegeven
door duisternis en het gezicht beperkt. Daarom itare, de anderen; kurvanti, voeren
uit; (daadwerkelijk hun offer) itarasmin, in de andere helft, in de donkere twee weken, ook als zij dit in de heldere helft doen.
ahorātro vai prajāpatistasyāhareva prān-o rātrireva rayih- Prāṇamb vā ete praskandanti ye divā ratyā sambyujyante brahmacaryameva tadyadrātrau ratyā
saṃyujyante (13).
I.13. Dag en nacht zijn waarlijk de Heer van alle schepselen. Dag is zeker Zijn
Prāṇa en nacht is zeker het voedsel. Zij die zich overgeven aan hartstocht gedurende de dag, verspillen Prāṇa. Dat zij vrij spel geven aan hartstocht in de
nacht is even goed als celibatair zijn.
De Heer van alle schepselen, gekenmerkt door de maand, wordt opnieuw beschreven door dag en nacht, die Zijn eigen ledematen zijn. Ahoraatrah- vai prajāpatih-, dag
en nacht zijn waarlijk de Heer van alle schepselen, evenals hiervoor. Tasya, van
Hem, ook; ahar eva Prāṇah-, de dag is waarlijk Prāṇa, de eter en vuur; rātrih- eva
rayih-, nacht is waarlijk het voedsel, evenals hiervoor. Ete, deze mensen, praskandanti, gooien weg, putten uit, verspillen door van zichzelf af te scheiden; Prāṇam,
Prāṇa, geïdentificeerd met de dag. Wie zijn zij? Ye, zij die, de dwazen die; divā,
overdag; sambyujyante ratyā, zich overgeven aan hartstocht, dat wil zeggen: zich
overgeven aan vrouwen die hartstocht veroorzaken. Omdat dit zo is, moet het niet
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gedaan worden. Dit is een verbodsbepaling die terloops wordt opgelegd. Het feit dat
zij sambyujyante ratyā, zich overgeven aan hartstocht; rātrau, ’s nachts, op (het juiste) moment; tat, dat; is brahmacaryam eva, zo goed als onthouding, omdat het prijzenswaardig is. Ook dit is een gebod dat terloops wordt opgelegd, dat het een plicht
is om zich met zijn vrouw te verenigen op het juiste moment. Het punt waar het hier
over gaat is: Die Heer van alle schepselen, die ge-ëvolueerd is in dag en nacht, bestaat als geïdentificeerd met voedsel als rijst en gerst.
annamb vai prajāpatistato ha vai tadretastasmādimāh- prajāh- prajāyanta iti (14).
I.14. Voedsel is niets anders dan de Heer van alle schepselen. Hieruit komt
daadwerkelijk menselijk zaad voort. Daaruit zijn al deze wezens geboren.
Achtereenvolgens zich ontwikkelend, prajāpatih-, de Heer van alle schepselen; werd
zeker dat annam vai, voedsel. Hoe? Tatah- ha vai, uit dat voedsel ontstaat waarlijk
gevormd; tat retas, dat menselijke zaad, dat de oorsprong is van schepselen. Tasmāt,
uit dat zaad, indien gestort in een vrouw; prajāyante, worden geboren; imāh- prajāh-,
al deze schepselen, bijvoorbeeld mensen. De vraag die was gesteld, “Waaruit worden de schepselen geboren?” is zodoende beantwoord door te zeggen dat deze
schepselen worden geboren door achtereenvolgens door de paren heen te gaan, te
beginnen met de Zon en de Maan en eindigend met dag en nacht en daarna voort te
gaan via voedsel, bloed en zaad.
tadye ha vai tat prajāpativratamb caranti te mithunamutpādayante;
teswāmevaiswa brahmaloko yeswāmb tapo brahmacaryamb yes-u satyamb pratiswtwhitam
(15).
I.15. Omdat dit zo is krijgen zij die de bekende gelofte afleggen van de Heer
van alle schepselen zowel zonen als dochters. Alleen voor hen is deze wereld van
de maan, waarin de geloften en onthouding zijn en waarin voor altijd het vermijden van de leugen wordt gevonden.
Tat, omdat dit zo is; ye, deze, de huisvaders die – ha en vai zijn twee woorden die –
niet vervoegd worden en een of ander welbekend feit in het geheugen oproepen –;
caranti ondernemen; tat prajāpativratamb, die gelofte van de Heer van alle schepselen, die bestaat uit het zich verenigen met zijn vrouw op de juiste tijd, voor hen is dit
het zichtbare resultaat. Wat is dat? Te, zij; utpādayante, verkrijgen; mithunam, een
paar, zowel zoon als dochter. Teswām eva, alleen voor deze mensen die offers brengen, goede daden verrichten voor de gemeenschap en giften doen; (voor diegenen) is
er dit onzichtbare resultaat dat bestaat uit eswah- brahmalokah-, deze wereld van
Brahman, de wereld van de maan, die wordt aangegeven door het Pad van de Voorvaderen; yeswām, in wie er zijn; tapas, geloften, bijvoorbeeld de geloften die worden
afgelegd door iemand die zijn studie heeft volbracht; brahmacaryam, (onthouding,
bestaande uit) het niet gemeenschap hebben met zijn vrouw buiten de juiste tijd;
yeswu, in wie, daarenboven, satyam, waarachtigheid, het vermijden van leugens, pratitiswtwhitam, altijd aanwezig is.
teswāmasau virajo brahmaloko na yeswu jihmamanrrtamb na māyā ceti (16).
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I.16. Voor hen is deze smetteloze wereld van Brahman, in wie er geen oneerlijkheid, geen leugens en geen huichelachtigheid bestaat.
Over het Noordelijke Pad, aangegeven door de zon, dat bestaat uit zelf-identificatie
met Prāṇa; en die virajah-, zuiver, is, niet besmet als de brahmalokah-, Brahmaloka
van de maan en niet onderhevig aan wassen en afnemen; asau, deze ene; is teswām,
voor hen. Voor wie? Dit wordt gezegd: (Voor hen) na yeswu jihmam, in wie geen
valsheid geen oneerlijkheid aanwezig is, niet zoals de huisvaders waarin dit onvermijdelijk wél zo is als gevolg van de behoeften van vele tegengestelde sociale toestanden. Ook, degenen waarin anrrtam, leugens niet te onvermijdelijk zijn zoals bij
huisvaders die spelen of zich vermaken. Op overeenkomstige wijze voor degenen
waarin anders dan in huisvaders geen māyaa bestaat. Māyā, huichelachtigheid, is een
vorm van vals gedrag dat bestaat door zich op een bepaalde manier in het publiek op
te stellen terwijl men geheel anders handelt. Voor deze behoorlijke mensen – de
brahmācāris (die celibatair leven), zij die in het bos wonen (kluizenaars) en bedelmonniken – in wie geen smetten aanwezig zijn, omdat er geen behoefte aan is; is
deze onbevlekte wereld van Brahman in overeenstemming met de disciplines die zij
volgen. Dit is het doel voor degenen die riten uitvoeren samen met meditatie. De
Brahmaloka echter die hiervoor is genoemd en wordt aangegeven door de maan, is
voor diegenen die alleen riten uitvoeren.
iti prasznopaniswadi prathamah- prasznahb
Aldus de eerste vraag in de Praszna Upaniswad.
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TWEEDE VRAAG
Er is gezegd dat Prāṇa de eter is en de Heer van alle schepselen. Er moet worden
vastgesteld hoe Hij zowel de Heer van alle schepselen als de eter in dit lichaam is.
Vandaar dat de vraag wordt gesteld.1
atha hainamb bhārgavo vaidarbhih- papraccha;
bhagavan katyeva devāh- prajāmb vidhārayante katara etat prakāszayante
kah- punareswāmb variswttha iti (1).
II.1. Vervolgens vroeg een loot aan de stam van Bhrrgu, geboren in Vidarbha,
hem, “Eerbiedwaardige heer, hoeveel goden onderhouden in werkelijkheid een
schepsel? Welke onder hen laat deze luister zien? Wie is de hoogste onder
hen?”
Atha ha, vervolgens; bhārgavah- vaidarbhih-, een loot aan de stam van Bhrrgu, geboren in Vidarbha; papraccha, vroeg; enam, deze vraag; bhagavan, O eerbiedwaardige
heer; kati eva devāh-, hoeveel goden in werkelijkheid; vidhārayante, onderhouden
hoofdzakelijk; prajām, een schepsel, voor wat betreft het lichaam. Katare, wie van
hen, welke van deze goden, verdeeld over de organen van waarneming en handeling;
prakāszayante, laten zien; etat, dit, deze manifestatie van hun eigen luister; kah- punah-, welke wederom; is varis-t-hah-, de eerste; es-ām, onder hen die als lichaam en
organen bestaan.
tasmai sa hovācākāszo ha vā eswa devo vāyuragnirāpah- prrthivi vān4manaszcakswuhszrotramb ca;
te prakāszyābhivadanti vayametadbān-amavaswttabhya vidhārayāmah- (2).
II.2. Tot hem sprak hij: “Deze godheid is in werkelijkheid ruimte, net zoals er
ook zijn lucht, vuur, water, aarde, het orgaan van spraak, geest, oog en oor.”
Terwijl zij hun luister tonen, zeggen zij: “Zonder twijfel zijn wij het die dit lichaam bij elkaar houden door niet toe te staan dat het uit elkaar valt.”
Tasmai, tot hem, die dit gevraagd had; sah-, hij; uvāca ha, sprak: ākāszah- ha vai esahdevah-, ruimte is in werkelijkheid deze godheid; vāyuh-, lucht; agnih-, vuur; āpah-,
water; prrthivi, aarde. Deze vijf elementen zijn de materialen van het lichaam; (en)
vāk, spraak; manas, geest; cakswuh-, oog; szrotram, oor. Deze en andere zijn de organen van handeling en kennis; te, zij (dat wil zeggen), de goden (die hierover heersen
en) zichzelf identificeren met het lichaam en de organen; abhivadanti prakāszya,
spreken om hun eigen luister te tonen, terwijl zij streven naar de voorrang. Hoe
spreken zij? “Het zijn vayam, wij, die als de pilaren van een paleis, vidhārayāmah-,
zonder twijfel bij elkaar houden; etad bān-am, dit geheel van lichaam en zintuigen;
avas-t-abhya, door het overeind te houden, en het niet toe te staan om uit elkaar te
vallen.” Dit is het idee.
1

In dit hoofdstuk zal worden getoond dat Prāṇa de hoogste is, de eter en de Heer van alles wat
geschapen is. Het volgende hoofdstuk schrijft Zijn meditatie voor.
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tān variswtthah- Prāṇa uvāca;
mā mohamāpadyathāhamevaitat pañcadhā’’tmānamb pravibhajyaitadbānamavaswttabhya vidhārayāmīti te’szraddadhānā babhūvuh- (3).
II.3. Tot hen sprak de hoogste Prāṇa, “Wordt niet misleid. Ik ben het die het
niet toestaat om uit elkaar te vallen door het te dragen door mijzelf vijfvoudig
te delen.” Zij geloofden Hem niet.
Tān, tot hen, tot diegenen met die egocentriciteit; variswtthah- Prāṇah-, de hoogste
Prāṇa; uvāca, sprak: “mā āpadyatha moham, val niet ten prooi aan misleiding, koester geen ijdelheid die voortkomt uit gebrek aan onderscheidingsvermogen; want
aham eva, Ik ben het die; vidhārayāmi etad bān-am avaswttabhya, dit samenstel van
lichaam en organen onderhoud door niet toe te staan dat het desintegreert; ik draag
het, pañcadhā ātmānam pravibhajya, door mijzelf vijfvoudig te delen, door mijn
functies te delen in die van de uitgaande adem enzovoorts.” Alhoewel hij dit zei,
desondanks te, zij; babhūvuh-, bleven; aszraddadhānāh-, ongelovig en dachten, “Hoe
kan dit zo zijn?”
so’bhimānādūrdhvamutkramata iva tasminnutkrāmatyathetare sarva
evotkrāmante tasmimbszca pratiswtthamāne sarva eva prātiswtthante;
tadyathā makswikā madhukararājānamutkrāmantamb sarvā evotkrāmante
tasmimbszca pratiswtthamāne sarvā eva pratiswtthanta evamb vān4manaszcakswuh- szrotramb
ca te prītāh- Prāṇamb stunvanti (4).
II.4. Hij scheen op te rijzen (uit het lichaam) uit verontwaardiging. Toen Hij
zich verhief volgden alle anderen Hem onmiddellijk; en toen Hij in rust verbleef bleven de anderen ook in deze situatie. Net zoals in de wereld alle bijen
opvliegen als de koning van de bijen opvliegt en weer nederdalen als hij dit
doet, evenzo geldt dit voor spraak, geest, oog, oor enzovoorts. Vervuld van
vreugde loofden zij Prāṇa.
Toen Hij hun ongeloof waarnam, werd sah- die Prāṇa; van zijn kant onverschillig, en
utkramate iva, scheen op te rijzen, scheen uit zijn lichaam op te stijgen; abhimānāt,
uit verontwaardiging. Wat op dit opstijgen volgde, wordt door een voorbeeld duidelijk gemaakt. Tasmin utkrāmati, toen hij begon op te stijgen; atha, toen, onmiddellijk daarna; itare sarve eva, alle andere zonder uitzondering, alle organen, zoals het
oog; utkrāmante, verhieven zich; ca tasmin pratiswtthamāne, en toen hij, de Prāṇa, in
rust bleef en niet oprees; sarve eva prātiswtthante, bleven allen rustig, Tat, ten aanzien
hiervan, is het voorbeeld: Yathā, zoals; makswikāh-, bijen; sarvāh- eva, alle;
utkrāmante, opvliegen; madhukararājānam utkrāmantam, als de koning van de
bijen, hun eigen koning, opvliegt; ca sarvāh- eva prātiswtthante, en allen neerdalen;
tasmin pratiswtthamāne, als hij zich neerzet, net zoals in dit voorbeeld, geldt dit ook
voor vāk, spraak; manah-, geest; caksuh-, oog; szrotram, oor; en andere. Te, zij; na hun
ongeloof te hebben opgegeven en de grootheid van Prāṇa te hebben beseft, werden
prītāh-, vervuld van vreugde; stunvanti Prāṇam, zij loven Prāṇa.
Hoe prezen zij Hem?
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eswo’gnistapatyeswa sūrya eswa parjanyo maghavāneswa vāyuh-;
eswa prrthivī rayirdevah- sadasañcāmrrtam- ca yat (5).
II.5. Deze (dat wil zeggen: Prāṇa) brandt als vuur, deze is de Zon, deze is de
wolk, deze is Indra en lucht, deze is de aarde en voedsel. Deze god is het grove
en het subtiele evenals datgene wat nectar is.
Eswah-, deze, deze Prāṇa; in de gedaante van agnih-, vuur; tapati, brandt; Op dezelfde
wijze schijnt hij als sūryah-, de Zon. Evenzeer als parjanyah-, de wolk; regent hij.
Bovendien, als maghavān, Indra, beschermt hij de schepselen en verricht daden om
demonen en boemannen te doden. Eswah-, deze; is vāyuh-, lucht, verdeeld als verschillende stromingen als āvaha, pravaha. Verder, eswah- devah-, deze godheid; is prrthivi,
de aarde; en rayih-, voedsel voor de gehele wereld;1 sat, het grove; asat, het subtiele;
ca, en; yat amrrtam, dat wat nectar is en voor het onderhoud van de goden zorgt. Dit
punt hoeft niet nader te worden toegelicht.
arā iva rathanābhau prān-e sarvam- pratiswtthitam;
rrco yajūmbswi sāmāni yajñah- kswatramb brahma ca (6).
II.6. Als spaken, vastgemaakt aan de naaf van een wagenwiel, zo zijn alle dingen vastgemaakt aan Prāṇa – rrks, yajus, sāmas, offer, Kswatriya, en Brāhmaṇa.
Arāh- iva rathanābhau, zoals spaken zijn vastgemaakt aan de naaf van een wagenwiel; zo is sarvam, alles, beginnend met geloof en eindigend met naam (Pr.VI.4);
pratiswtthitam, vastgemaakt aan Prāṇa; gedurende de tijd van het bestaan van de wereld. Evenzo is dat zo met de drie soorten mantra’s – rrcah-, rrks; yajūmbswi, yajus;
sāmāni, sāmas – (metrisch, proza en muzikale Vedische teksten); en de yajñah-, het
offer dat wordt uitgevoerd met die mantra’s; en de kswatram, de Kswatriya-kaste, die
alles beschermt; ca, en; brahma, de Brāhman-a-kaste, die bevoegd is voor de uitvoering van plichten zoals het offer. Deze Prāṇa is dit alles.
prajāpatiszcarasi garbhe tvameva pratijāyase;
tubhyamb Prāṇa prajāstvimā balimb haranti yah- Prāṇaih- pratitiswtthasi (7).
II.7. Waarlijk, U bent het die in de baarmoeder beweegt als de Heer van de
schepping en U bent het die wordt geboren naar het beeld van de ouders. O
Prāṇa, die met de organen verblijft, al deze schepselen dragen geschenken voor
U.
Bovendien, Hij die prajāpatih-, Heer van de schepselen, wordt genoemd; tvam eva, is
niets anders dan U. Het is U, die carasi, beweegt; garbhe, in de schoot – van de
vader (als zaad) en van de moeder (als kind); en (U bent het opnieuw, die)
pratijāyase, wordt geboren naar het beeld (van de ouders). Omdat U Heer van de
schepselen bent, staat het ouderschap van U van te voren vast (boven twijfel). De
strekking is als volgt: U, Prāṇa, bent identiek met alles doordat U de vorm van alle
lichamen en alle belichaamde wezens aanneemt. Prāṇa, O Prāṇa; het is tubhyam,
1

Als de aarde draagt Hij alles; en als voedsel voedt Hij alles.
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naar U, yah-, die; pratitiswtthasi, verblijft; Prāṇaih-, met de organen, ogen enzovoorts,
in alle lichamen, dat al imāh- prajāh-, deze schepselen die bestaan, gerekend vanaf de
mensen; balim haranti, geschenken dragen door middel van de ogen enzovoorts.
Omdat U verblijft in alle lichamen, is het terecht dat zij geschenken brengen naar U,
want U bent in werkelijkheid de eter, en al het andere voedsel is voor U alleen.
devānāmasi vahnitamah- pitrran-āmb prathamā svadhā;
rrswīnāmb caritamb satyamatharvān4girasāmasi (8).
II.8. U bent de beste doorgever (van offeranden) aan de hemelingen. U bent het
voedseloffer aan de voorvaderen dat voorafgaat aan andere offers. U bent de
juiste werking van de organen die de essentie van het lichaam vormen en die
bekend staan als de atharva’s.
Bovendien, asi, bent U; vahnitamah-, de beste drager, de beste doorgever van offeranden; devānām, aan de goden, te beginnen bij Indra. Svadhā, het offeren van
voedsel; opgedragen aan pitrran-ām de voorvaderen, bij de rouwplechtigheid die
Nāndi-mukha wordt genoemd; dat is prathamā, de eerste en gaat vooraf aan alle
andere offers waarin de goden overheersen1- ook bij dit offer van voedsel bent U
degene die het naar de voorvaderen brengt. Dit is het idee. Bovendien, asi, bent U;
satyam caritam, het juiste, ware gedrag dat bestaat uit het onderhouden van het lichaam enzovoorts; rrswīnām, van de organen als ogen enzovoorts; atharvān4girasām,
die de essentie van het lichaam vormen en die de atharva’s worden genoemd op
basis van de Vedische tekst, “Prāṇa is waarlijk atharvaa.”2
indrastvamb Prāṇa tejasā rudro’si parirakswitā;
tvamantarikswe carasi sūryastvamb jyotiswāmb patih- (9).
II.9. O Prāṇa, U bent Indra. Door Uw moed bent U Rudra en U bent de beschermer aan alle kanten. U beweegt in de hemel; U bent de Zon, de Heer van
alle hemellichamen.
Verder, Prāṇa, O Prāṇa; tvam, U; indrah-, bent Indra, de opperste Heer. Tejasā, door
moed; asi, bent U; rudrah-, Rudra, bezig met de vernietiging van de wereld. Ook
bent U gedurende het bestaan van de wereld in Uw goedgunstige aspect, de
parirakswitā, de bewaarder (van het universum) aan alle kanten. Tvam, U; carasi,
beweegt altijd; antarikswe, in de hemel door op te komen en onder te gaan. Tvam, U;
sūryah-, bent de Zon; patih-, heer; jyotiswām, van alle planeten.
yadā tvamabhivarswasyathemāh- Prāṇate prajāh-;
ānandarūpāstiswtthanti kāmāyānnamb bhaviswyatīti (10).

1

De tekst is deva-pradhāna of deva-pradāna. De eerste versie is in de vertaling aangehouden. De
tweede versie zou als betekenis geven, “... aan het offeren aan de goden”. De Nāndi-mukha moet
worden uitgevoerd voordat aan de goden wordt geofferd.
2

Hoewel Prāṇa volgens dit citaat atharvā is zijn toch de zintuigen, die niets anders zijn dan manifestaties van Prāṇa, ook atharvā.
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II.10. O Prāṇa, wanneer U neerdaalt (als regen) blijven deze schepselen gelukkig omdat zij geloven, “Voedsel zal worden geproduceerd naar onze behoefte.”
Yadā, als; tvam, U, abhivarswasi, neerdaalt door een regenwolk te worden; atha, dan;
imāh- prajāh- krijgen deze schepselen voedsel; Prāṇate, zij leven, dat wil zeggen: zij
houden zich bezig met activiteiten waaruit levenkracht blijkt. Of (als we Prāṇa te,
lezen in plaats van Prāṇate), Prāṇa, O Prāṇa; alleen al bij het zien van de regen die
U laat stromen, imāh- prajāh te, deze schepselen van U – die één zijn met U en die
door Uw voedsel worden gevoed; tiswtwhanti, blijven; ānandarūpāh-, als mensen die
vervuld zijn van geluk; met de gedachte: “Annam bhaviswyati, voedsel wordt geproduceerd; kāmāya, zoveel als wij maar willen.”
vrātyastvamb prānaikarswirattā viszvasya satpatih-;
vayamādyasya dātārah- pitā tvamb mātariszvanah- (11).
II.11. O Prāṇa, U bent niet gezuiverd, U bent het vuur Ekarswi, [U bent] de eter
en U bent de Heer van alles wat er is. Wij zijn de gevers van (Uw) voedsel. O
Mātariszva, U bent onze vader.
Bovendien, Prāṇa, O Prāṇa; tvam, gij; bent vrātyah-, niet gezuiverd – als eerstgeborene was er niemand om U te dopen; het idee is dat U van nature zuiver bent. Als het
vuur dat ekarswih-, Ekarswi wordt genoemd, dat onder de navolgers van de Atharvaveda
goed bekend is; wordt U de attā, de eter van alle offeranden. U bent de satpatihviszvasya, de Heer van alles wat bestaat – satpatih-, gebruikt in de betekenis van de
Heer (pati) van wat bestaat (sat). Satpatih- kan ook betekenen de heilige Heer van
het universum. Anderzijds, vayam, wij; zijn dātārah-, de gevers aan U; ādyasya, van
voedsel. O Mātariszva, (Lucht); tvam, U; bent nah- pitā, onze vader (waarbij het
woord mātariszva wordt genomen als de Vedische vorm van mātariszvan). Of als er
mātariszvanah- wordt gelezen, wordt de betekenis (van de zin): Tvam, U; bent de pitā,
vader; mātariszvanah-, van Mātariszva (Lucht)1. Hiermee wordt ook Uw vaderschap
van het hele Universum vastgesteld.
yā te tanurvāci pratiswtthitā yā szrotre yā ca cakswuswi;
yā ca manasi santatā szivāmb tāmb kuru motkramīh- (12).
II.12. Breng dat aspect van U tot rust wat in spraak woont, dat wat in het oor
is, dat wat in het oog is en dat wat de geest doordringt. Stijg niet op.
Kort gezegd, yā tanuh- te, dat aspect van U; dat pratiswtthitā, woont; vāci, in spraak,
die de inspanning doet, die iemand doet spreken; yā szrotre, datgene wat in het oor is;
ca yā cakswuswi, en dat wat in het oog is; ca yā en datgene wat, het aspect wat; santatā,
doordringend is; manasi, in de geest als handelingen van denken enzovoorts; kuru,
maak; tām, dat (aspect); szivām, kalm. Mā utkramīh-, stijg niet op, dat wil zeggen:
verstoor het niet door op te stijgen.

1

Omdat U geïdentificeerd bent met ākāsza (ruimte), de bron van lucht.
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Prāṇasyedamb vasze sarvamb tridive yat pratiswtthitam;
māteva putrān rakswasva szrīszca prajñāmb ca vidhehi na iti (13).
II.13. Dit alles (in deze wereld) en alles in de hemel wordt beheerst door Prāṇa.
Bescherm ons zoals een moeder haar zonen beschermt en stel ons pracht en
intelligentie ter beschikking.
Samengevat, wat er ook te genieten valt in deze wereld, sarvam idam, dit alles;
wordt waarlijk Prāṇasya vasze, beheerst door Prāṇa. En Prāṇa is zelfs de heerser en
beschermer van yat, alles wat – in de vorm van genot voor goden en anderen; is
pratiswtthitam, geplaatst tridive, in de derde hemel, in de vorm van genot voor goden
en anderen. Daarom, rakswasva, bescherm ons; mātā iva putrān, zoals een moeder
haar zonen beschermt. Omdat alle heerlijkheden die de Brahmanen en Kswatriya’s
van nature toekomen U ter beschikking staan, daarom vidhehi nah-, stel ons ter beschikking; szr*h- ca (is hetzelfde als szriyah- ca) alle pracht prajñām ca en intelligentie
die voortkomen uit Uw aanwezigheid. Dit betekent het. Dus daar de grootheid van
Prāṇa is getoond via organen als spraak door Zijn lofspraak als het allesdoordringende, daarom wordt vastgesteld dat Prāṇa de Heer van de schepselen is en de eter.
iti prasznopaniswadi dvitīyah- prasznahb
Aldus de tweede vraag in de Praszna Upaniswad.
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DERDE VRAAG
atha hainamb kauszalyaszcāszvalāyanah- papraccha;
bhagavan kuta eswa prān-o jāyate kathamāyātyasmiñszarīra ātmānamb
vā pravibhajya kathamb prātiswtthate kenotkramate kathamb bāhyamabhidhatte
kathamadhyātmamiti (1).
III.1. Vervolgens vroeg Kauszalya, zoon van Aszvala, hem: “O eerbiedwaardige
heer, waaruit is deze Prāṇa geboren? Hoe komt Hij in dit lichaam. Hoe woont
Hij erin door Zichzelf te delen? Hoe gaat Hij weg? Hoe ondersteunt Hij de externe dingen en hoe het fysieke?”
Atha ha, vervolgens; kauszalya ca aszvalāyanah, Kauszalya, de zoon van Aszvala;
papraccha enam, vroeg hem: “Alhoewel de grootheid van Prāṇa zo is waargenomen
door de organen die Zijn ware natuur hebben vastgesteld, kan Hij een gevolg zijn
aangezien Hij een onderdeel is van een samengesteld geheel. Daarom vraag ik: bhagavan, O eerbiedwaardige heer; kutah-, uit welke bron; eswah-, deze ene Prāṇah-,
Prāṇa; jāyate, wordt geboren? En na geboren te zijn, katham, hoe, via welke speciale
functie; āyāti, komt Hij; asmin szarīre, in dit lichaam? Wat is de oorzaak dat Hij belichaamd wordt? Dit is het idee. En nadat Hij in het lichaam is gekomen, katham, hoe;
prātiswtthate, woont Hij (in het lichaam); pravibhajya ātmānam, door Zichzelf te delen; kena, hoe, via welke speciale functie; utkramate, vertrekt Hij uit dit lichaam?
katham, hoe; abhidhatte, ondersteunt hij; bāhyam, de externe dingen, in de betekenis
van elementen en in goddelijk verband; en hoe (ondersteunt hij) adhyātmam, in de
(individuele) fysieke omgeving. Het werkwoord ‘ondersteunt’ moet worden toegevoegd.
tasmai sa hovācātiprasznān prrcchasi brahmiswttho’sīti tasmātte’hamb bravīmi (2).
III.2. Hij sprak tot hem: U stelt vragen die het normale te boven gaan, omdat U
bij uitstek een kenner van Brahman bent. Daarom spreek ik tot U.
Omdat dit zo werd gevraagd, sah-, hij, de leraar; uvāca ha, sprak; tasmai, tot hem:
Prāṇa Zelf is ondoorgrondelijk en het onderwerp van ingewikkelde vragen. U vraagt
zelfs naar de geboorte enzovoorts van deze Prāṇa. Daarom prrcchasi, stelt U vragen;
atiprasznān, die het normale te boven gaan1; brahmiswtthah- asi iti, want U bent bij
uitstek een kenner van Brahman2. Daarom ben ik verheugd. Tasmāt, daarom; aham
bravīmi, spreek ik; te tot U, over datgene wat U heeft gevraagd. Luister:
ātmana eswa prān-o jāyate;
yathaiswā puruswe chāyaitasminnetadātatamb manokrrtenāyāty-asmiñszarire (3).

1
2

Vragen over transcendente waarheden.

U kent de opperste Brahman die de lagere Brahman te boven gaat. Dit is bedoeld ter aanmoediging. – A.G.
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III.3. Vanuit het Zelf wordt deze Prāṇa geboren. Net zoals een schaduw is verbonden met een mens is Prāṇa bevestigd op het zelf. Hij komt naar dit lichaam
als gevolg van de activiteiten van de geest.
Ātmanah-, uit het Zelf – uit de opperste Puruswa, het Onbeweeglijke (of) de Waarheid;
jāyate, wordt geboren; eswah- Prāṇah-, deze Prāṇa waarover eerder gesproken is (Mu.
II.i.2-3). Nu volgt een voorbeeld om te laten zien hoe. Yathā, zoals, in de wereld;
eswā, deze; chāyā, schaduw voortkomt, als een gevolg; puruswe, wanneer er een mens
die handen enzovoorts heeft, aanwezig is als oorzaak, op overeenkomstige wijze,
etasmin, hierop, op Brahman, op Puruswa, die de Waarheid is; ātatam, is uitgespreid,
dat wil zeggen: is bevestigd; etat, dit, dit principe dat van nature vals is, aan een
schaduw gelijk is, en Prāṇa wordt genoemd, net zoals een schaduw vastzit aan een
lichaam. Āyāti, hij komt; asmin szarīre, naar dit lichaam; manokrrtena, als gevolg van
activiteiten van de geest, dat wil zeggen: als het resultaat van activiteiten die veroorzaakt zijn door een gedachte of wens van de geest, want de tekst zegt verderop:
”Deugd komt uit deugd voort” (III.7); en er is een andere Vedische tekst (over dit
punt): “Gehecht aan de handeling bereikt hij, tezamen met het werk, (het resultaat
waaraan het subtiele lichaam of de geest gehecht is)” (Brr. IV.iv.6).
yathā samraddevādhikrrtān viniyun4kte;
etān grāmānetān grāmānadhitiswtthasvetyevamevaiswa Prāṇa itarān
Prāṇān prrthak prrthageva sambnidhatte (4).
III.4. Zoals het alleen de koning is die de gezagsdragers in dienst heeft en zegt
‘Heers over dit dorp en over dat dorp’, evenzo geeft Prāṇa waarlijk afzonderlijk opdrachten aan de organen.
Yathā, zoals in de wereld, op de manier waarop; samrātw eva, alleen de koning; viniyun4kte, in dienst heeft; adhikrrtān, de gezagsdragers in de dorpen enzovoorts. Hoe?
Door opdrachten te geven, “adhitiswtthasva, heers jij over; etān grāmān, deze dorpen;
etān grāmān, deze dorpen; evam eva, evenzo, zoals het geval is in het voorbeeld;
eswah- Prāṇah-, deze (Leider) Prāṇa; sambnidhatte, plaatst, neemt in dienst; prrthak
prrthak eva, afzonderlijk, in de verschillende functie’s; itarān Prāṇan, de andere
organen, ogen enzovoorts, die zijn eigen manifestaties zijn.
pāyūpasthe’pānamb cakswuh-szrotre mukhanāsikābhyāmb Prāṇah- svayamb prātiswtthate
madhye tu samānah-;
eswa hyetaddhutamannamb samamb nayati tasmādetāh- saptārciswo bhavanti (5).
III.5. Hij plaatst Apāna in de twee lagere openingen. Prāṇa zelf, die uit de
mond en de neus stroomt, verblijft in de ogen en de oren. Samāna is echter in
het midden, omdat deze al het voedsel dat is gegeten gelijkelijk verdeelt. Daaruit stromen deze zeven vlammen.
Nu komen de onderverdelingen. Hij plaatst, apānam, Apāna, die een onderdeel is
van Hemzelf (dat wil zeggen: van Prāṇa), pāyu-upasthe, in de twee lagere openingen
die belast zijn met de opdracht om faeces, urine enzovoorts, uit te werpen. Evenzo
Prāṇah- svayam, Prana zelf, die de rol van heerser inneemt; prātiswtthate, verblijft;
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cakswuh-szrotre, in de ogen en oren; mukha-nāsikābhyām, terwijl hij door de mond en
neusvleugels stroomt. Madhye tu, in het midden echter, tussen de plaatsen van Prāṇa
en Apāna in, in de navel, is samānah-, Samāna, die zo wordt genoemd omdat het
alles dat gegeten en gedronken wordt, verwerkt, hi, omdat; eswah-, deze; nayati samam, alles gelijkelijk distribueert (over alle delen van het lichaam); etat hutam annam, alles wat gegeten en gedronken wordt, het voedsel dat (als een offer) uitgegoten wordt over het vuur in het lichaam; tasmāt, daaruit, vanuit het vuur in de maag,
als dat wordt gevoed door het eten en drinken, wordt de hartstreek bereikt1; bhavanti
er komen tot bestaan; etāh- sapta arcisah-, deze zeven vlammen, die in het hoofd zijn
geplaatst. Het beeld is dat het openbaren van objecten als vorm (of kleur) enzovoorts, dat datgene vormt, dat als zien, horen enzovoorts bekend staat, wordt veroorzaakt door Prāṇa.
hrrdi hyeswa ātmā;
atraitadekaszatamb nāddīnāmb tāsāmb szatamb szatamekaikasyāmb dvāsaptatirdvāsaptatihpratiszākhānāddīsahasrān-i bhavantyāsuvyānaszcarati (6).
III.6. Dit zelf (dat wil zeggen: het subtiele lichaam) is waarlijk in het hart. Er
zijn honderd en een (hoofd)zenuwen. Elke zenuw is honderdvoudig verdeeld.
Elke tak is verdeeld in twee en zeventig duizend kleinere takken. Hierin beweegt Vyāna.
Hi eswah- ātmā, dit Zelf – dit subtiele lichaam dat met het Zelf is verbonden – is in
werkelijkheid; hrrdi, in de ruimte in het hart, die wordt begrensd door de vleesklomp
in de vorm van een lotus. Atra, hier in dit hart, daar zijn in aantal; etat ekaszatam,
honderd en een; nāddīnām, temidden van de zenuwen, hoofdzenuwen. Tāsām, van
deze hoofdzenuwen; ekaikasyāh-, heeft elk; szatam szatam, honderd takken. Verder,
prati szākhānāddi-sahasrān-i, de duizenden onderverdelingen waarin elk van de (honderd) hoofdzenuwen is verdeeld, zijn allemaal; dvasaptatih- dvasaptatih-, twee en
zeventig, twee en zeventig. Elk van de honderd takken van de hoofdzenuwen wordt
twee en zeventigduizend in getal.2 Āsu, in deze zenuwen; carati, beweegt; de levenskracht, vyānah- Vyāna genaamd. De naam Vyāna wordt gebruikt in de betekenis
van doordringen. Zoals stralen komen uit de zon, zo komen de zenuwen uit het hart
en ze gaan overal naar toe (in het lichaam); omdat Vyāna door hen heen beweegt,
verblijft het in het lichaam en doordringt het het lichaam volledig. Door met name
actief te worden in de gewrichten, schouders en vitale delen, en in de tussenruimte

1

Het beeld dat aldus wordt geschetst is: De spijsvertering in de maag is het offervuur, voedsel is
het offer en zintuiglijke kennis is de vlam. De zeven organen in het hoofd zijn: twee ogen, twee
oren, twee neusvleugels en de mond. Zij verkrijgen de mogelijkheid om te handelen uit de energie
die door voedsel wordt verschaft.
2

Samengevat: er zijn 101 hoofdzenuwen; elke daarvan is verdeeld in honderd vertakkingen en elk
van deze vertakkingen is verdeeld in 72.000 kleinere takken. Er zijn dus 727.200.000 vertakkingen
en het totale aantal zenuwen is 727.210.201.
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tussen het functioneren van Prāṇa en Apāna, voert het alle handelingen uit die kracht
vereisen.
athaikayordhvamb udānah- pun-yena pun-yamb lokamb nayati pāpena
pāpamubhābhyāmeva manuswyalokam (7).
III.7. Als nu, Udāna in zijn omhooggaande beweging via de ene (zenuw) gaat,
leidt dit tot een deugdzame wereld als het resultaat van verdienste, tot een zondige wereld als het resultaat van zonde en tot de wereld van mensen als het
gevolg van beide.
Atha, nu; ekayā, door de ene van de honderd en een zenuwen, die omhoog voert en
bekend staat als Suswumnaa; de levenskracht die udaanah-, Udaana genoemd wordt en
die overal heen gaat van de voetzolen tot het hoofd; urdhvah- (san), als deze omhoog
voert; nayati, leidt het; pun-yam lokam, naar een deugdzame wereld, zoals de wereld
van de goden; pun-yena karmanā, als resultaat van handelingen die verdienste opleveren, die door de geschriften worden opgelegd; (het leidt) pāpam, naar een zondige
wereld, naar een hel, zoals een geboorte in de wereld van de dieren; pāpena, als
resultaat van zonden die tegengesteld zijn aan die (die deugdzame wereld); (en het
leidt) manuswyalokam, naar de wereld van de mensen; ubhābhyām eva, als het resultaat van zowel deugd als zonde als deze beide gelijkelijk aan de orde zijn. Het
werkwoord ‘leidt naar’ dient overal te worden ingevoegd.
ādityo ha vai bāhyah- Prāṇa udayatyeswa hyenamb cākswuswamb Prāṇamanugrrhn-ānah-;
prrthivyāmb yā devatā saiswā puruswasyāpānamavaswttabhyāntarā yadākāszah- sa samāno
vāyurvyānah- (8).
III.8. De Zon is waarlijk de uitwendige Prāṇa. Hij rijst op en ondersteunt de
Prāṇa in het oog. De godheid die in de Aarde is, helpt door Apāna in het menselijk lichaam aan te trekken. De ruimte (te weten lucht) in het midden is
Samāna. De (gewone) lucht is Vyāna.
Ādityah- ha vai, Het is waarlijk de bekende Zon in de goddelijke context; bāhyah
Prāṇah-, die de uitwendige Prāṇa is (dat wil zeggen: Prāṇa in uitwendige manifestatie). Eswah-, deze ene, die zo is; udayati, rijst op; deze ene is het waarlijk (die oprijst);
anugrrhn-ānah-, ondersteunend; enamb Prāṇam deze Prāṇa; cākswuswam, die in het oog is
in de context van het lichaam; dat wil zeggen: ondersteunt het door licht aan de ogen
te geven bij het waarnemen van kleur. Op overeenkomstige wijze, yā devatā
prrthivyām, de godheid waarvan bekend is dat deze geïdentificeerd is met de Aarde;
sā eswā, deze ene bestaat door ondersteuning te geven; avaswttabhya, door aan te trekken, onder controle te houden, door het feit dat ze omlaag trekt; apānam puruswasya,
de levensfunctie van een menselijk wezen die Apāna wordt genoemd; dit is het idee.
Anders zou het lichaam door zijn eigen gewicht omvallen of de lucht invliegen als
het zou zijn losgelaten. Yat (eerder yah-) antarā, datgene wat in het midden is, de
ruimte tussen hemel en aarde, de lucht die hier wordt bedoeld met het woord ruimte,
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te vergelijken met iemand die op een steiger zit;1 sah-, dat, die ruimte; samānah-,
Samāna genaamd – die hier is en die de levensfunctie helpt die Samāna wordt genoemd; dit is het idee. Want net zoals de lucht (in de tussenruimte), bestaat Samāna
op gelijke wijze in de ruimte binnenin.2 Vāyuh-, lucht in algemene zin, die uitwendig
is en bestaat als een gemeenschappelijke factor, is vyānah- Vyāna omdat deze daarmee gemeen heeft dat het alles doordringt.3 Dat wil zeggen: het blijft daar om de levensfunctie, die Vyāna wordt genoemd, te helpen.
tejo ha vai udānastasmādupaszāntatejāh-;
punarbhavamindriyairmanasi sampadyamānaih- (9).
III.9. Datgene wat bekend staat als lichtgevendheid is Udāna. Daarom wordt
degene van wie het licht wordt uitgedoofd, opnieuw geboren samen met de organen die zijn geest binnengaan.
Tejah- ha vai, datgene dat bekend is als (algemene)4 lichtgevendheid; is udānah-,
Udaana, in het lichaam; dat wil zeggen: het ondersteunt de levensfunctie die Udāna
wordt genoemd met zijn licht, omdat datgene (dat wil zeggen: Udāna) wat veroorzaakt dat iemand zijn lichaam verlaat, de aard van lichtgevendheid heeft en (terwijl het in het lichaam verblijft) wordt ondersteund door uitwendig licht, tasmāt,
daarom: als bij een normaal mens upaszāntatejāh-, zijn natuurlijke licht wordt uitgedoofd, dient men te beseffen dat zijn leven is afgelopen en hij gaat sterven. Sah-, hij;
bereikt punarbhavam, een ander lichaam (wedergeboorte). Hoe? Indriyaih0, samen
met de organen, te beginnen met spraak; sampadyamānaih- manasi, die de geest
binnengaan.
yaccittastenaiswa Prāṇamāyāti Prāṇastejasā yuktah-;
sahātmanā yathāsan4kalpitamb lokamb nayati (10).
III.10. Samen met welke gedachte hij ook had (op het moment van de dood),
gaat hij Prāṇa binnen. Prāṇa verbonden met Udāna en samen met de ziel, leidt
hem naar de wereld die hij verlangt.
Yaccittah-, ongeacht de gedachte die hij gehad moge hebben op het moment van de
dood; tena, samen met die gedachte en samen met de organen; āyāti Prāṇam, gaat
hij (het schepsel) Prāṇa binnen, de belangrijkste levensfunctie. Het betekent dat op
het moment van de dood, wanneer de activiteiten van de organen zijn weggevallen,
hij alleen nog maar blijft leven door middel van de werking van de belangrijkste
Prāṇa (levenskracht). De verwanten zeggen dan, ‘Hij ademt,’ ‘Hij leeft.’ Deze
prāṇah-, Prāṇa; yuktah- tejasā, samen met de functie die Udāna wordt genoemd; en
1

In de zin “de steiger roept” betekent “steiger” de mannen die erop zitten. Op dezelfde manier
staat “ruimte” hier voor de “lucht” in ruimte.
2

Vāyu verblijft in de ruimte tussen aarde en hemel en Samāna in de ruimte in het lichaam. De
overeenkomst is het verblijven in ruimte.
3

Lucht doordringt de wereld en Vyāna doordringt het lichaam.

4

Ter onderscheiding van zijn specifieke manifestatie als de Zon.
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saha ātmanā, samen met de ziel, de meester die geniet; nayati, leidt – deze genieter
(van de resultaten van handeling) - doet hem als gevolg van deugdzame en zondige
handelingen; lokam yathāsan4kalpitam, een wereld bereiken die door hem werd
verlangd. 1
ya evamb vidvān Prāṇamb veda na hāsya prajā hīyate’mrrto bhavati tadeswah- szlokah(11).
III.11. De lijn van nageslacht van elke mens met kennis, die Prāṇa op deze wijze kent, zal zeker niet worden onderbroken. Hij wordt onsterfelijk. Om dit te
verkrijgen wordt deze mantra gegeven.
Yah- vidvān, elk verlicht mens die; veda, weet Prāṇam, Prāṇa; evam, aldus, volgens
de beschrijving die hiervoor werd gegeven, dat wil zeggen: begin enzovoorts; voor
deze mens wordt het resultaat aangegeven dat hem in deze wereld en de volgende
ten deel valt. Asya, voor hem, voor deze mens met kennis; prajāh-, de lijn van nageslacht bestaande uit zonen, kleinzonen, enzovoorts; na ha hīyate, wordt zeker niet
onderbroken. En wanneer zijn lichaam sterft, bhavati, wordt hij; amrrtah-, onsterfelijk
door zijn identificatie met Prāṇa. Tat, met betrekking tot dit concept; bhavati, wordt
gegeven; eswah- szlokah-, deze mantra, in de vorm van een korte uitspraak die dit concept tot uitdrukking brengt.
utpattimāyatimb sthānamb vibhūtvamb caiva pan4cadhā;
adhyātmamb caiva Prāṇasya vijñāyāmrrtamasznute vijñāyāmrrtamasznute iti (12).
III.12. Als men de bron, het komen, de verblijfplaats, de vijfvoudige opperheerschappij en het fysieke bestaan van Prāṇa kent, verkrijgt men onsterfelijkheid.
Als men dit heeft gekend bereikt men onsterfelijkheid, bereikt men onsterfelijkheid.
Vijñāya, als men aldus heeft gekend; utpattim, de bron van Prāṇa, het opperste Zelf
(Pr. III.3); āyatim, (zijn) komst in het lichaam door de activiteiten van de geest (Pr.
III.3); sthānam, (zijn) verblijven op plaatsen als de lagere openingen (Pr. III.5); ca
pañcadhā vibhūtvam, en zijn vijfvoudige opperheerschappij, (zijn) opdrachten als
een koning aan de verschillende functies van Prāṇa op vijf manieren als een koning
(Pr. III.4); zijn externe bestaan in de vorm van de Zon enzovoorts, adhyātmam, in
het lichaam als de ogen; asznute, verkrijgt men; amrrtam, onsterfelijkheid. De herhaling van “vijnāya amrrtam asznute, na te hebben gekend, bereikt men onsterfelijkheid” is bedoeld om de Vraag af te sluiten.
iti prasznopaniswadi trrtīyah- prasznahb
Aldus de derde vraag in de Praszna Upaniswad.

1

Als een leerling wenste hij de hemel enzovoorts, toen hij bezig was met offers en meditatie. Deze
gedachte wordt overheersend op het moment van de dood en resulteert in het verkrijgen van die
wereld.
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VIERDE VRAAG
atha hainambsauryāyan-ī gārgyah- papraccha;
bhagavannetasmin puruswe kāni svapanti kānyasmiñjāgrati katara
eswa devah- svapnān paszyati kasyaitat sukhamb bhavati kasminnu sarve sampratiswtwitā
bhavantīti (1).
IV.1. Vervolgens vroeg de kleinzoon van Sūrya, geboren uit de familie van
Garga hem, “O eerbiedwaardige Heer, welke zijn de organen die gaan slapen in
deze persoon? Welke blijven wakker in hem? Welke is de godheid die de dromen ervaart? Wie overkomt dit geluk? In wie worden ze allemaal opgenomen?
Atha, vervolgens; sauryāyan-i gārgyah-, de kleinzoon van Sūrya, geboren in de familie van Garga; papraccha ha, vroeg; enam, dit. Alles over het tijdelijke, wereldlijke
bestaan wat te maken heeft met gemanifesteerde zaken, wat valt binnen het domein
van de lagere kennis (te weten van onwetendheid) en wat bestaat uit doelen en middelen, is in de eerste drie Vragen volledig behandeld. Nu komen de volgende drie
Vragen, omdat het noodzakelijk is om te spreken over die gunstige, kalme, onveranderlijke, onveranderbare Waarheid die Puruswa wordt genoemd en waarover men niet
kan denken in termen van doelen en middelen. Deze gaat voorbij aan de levenskracht, de geest en de zintuigen, bestaat overal, zowel binnen als buiten, wordt niet
geboren en is het onderwerp van hogere kennis. Daarom worden nu vragen gesteld
met de bedoeling vast te stellen welke eigenschappen dat Onveranderbare heeft, dat
Onveranderbare van waaruit alle objecten worden geboren als vonken uit een fel
brandend vuur en waarin zij weer opgaan, zoals in de tweede Mun-ddaka wordt gesteld (Mu. II.1.1). Wat zijn al die dingen die uit het Onveranderbare voortkomen,
hoe worden ervan gescheiden en hoe lossen zij erin op. Bhagavan, O eerbiedwaardige Heer; kāni (karan-āni), welke organen; asmin puruswe, in deze persoon die hoofd,
handen, enzovoorts heeft; svapanti, gaan slapen, zien af van hun eigen functies. En
kāni, welke; asmin, in deze; jāgrati, blijven wakker, continueren de staat van nietslapen en blijven hun functies uitoefenen? Temidden van deze, die als gevolg en
oorzaak1 bekend staan, katarah- eswah- devah-, welke is die godheid; welke paszyati
svapnān, dromen ervaart? Dromen betekent het waarnemen (van objecten) in het
lichaam, zoals in de wakende staat, door iemand die is gestopt met het waarnemen
van de wakende staat. Het beeld is dit: Wordt deze activiteit uitgeoefend door een
godheid die geïdentificeerd is met het gevolg (namelijk lichaam of Prāṇa) of één die
geïdentificeerd is met de zintuigen (en geest)? Kasya, van wie; bhavati, is; etat sukham, dit geluk, dat kalm is (dat wil zeggen: smetteloos), zonder inspanning (dat wil

1

Een andere lezing is kārya-karan-āni, waar kārya, gevolg, het lichaam of Prāṇa is, en karan-āni,
de zintuigen en organen, met de geest aan het hoofd. In de lezing karya-kara- n-āni betekent karanāni de elementen, waaruit het lichaam enzovoorts wordt voortgebracht.
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zeggen: onverstoord) en onbelemmerd,1 en dat oprijst als de activiteiten van de
droomstaat en de wakende staat ophouden? Op dat moment, kasmin nu sarve sampratiswtthitah- bhavanti, waarin verblijven zij allen volledig verenigd, na te hebben
afgezien van de activiteiten van droomstaat en wakende staat? Het idee is dit: zoals
de sappen (verzameld uit verschillende bloemen) opgaan in de honing (van een bijenkorf) of rivieren de zee binnengaan, zo bhavanti, worden zij; sampratisttthitāh-,
vermengd zonder de mogelijkheid om van elkaar te worden onderscheiden.2
Tegenwerping: Op basis van de vergelijking met een stuk gereedschap dat men
weglegt, bijvoorbeeld een zeis, kan men stellen dat de organen hun verschillende
taken stoppen en gedurende de slaap elk in zichzelf rusten. Waarom zou men dan
moeten veronderstellen dat de organen van iemand die slaapt ergens in worden opgenomen?
Antwoord: Deze veronderstelling (van de vragensteller in de tekst) is uiterst redelijk.
Omdat de organen in relatie tot de objecten van de wakende staat (gezien worden)
als één geheel ten behoeve van een meester en niet onafhankelijk zijn, daarom is het
in overeenstemming met het feit, dat samengestelde dingen afhankelijk zijn van iets
anders, alleen maar redelijk te veronderstellen dat ze verenigd worden in iemand,
zelfs in de slaap. Daarom is de vraag helemaal in overeenstemming met die veronderstelling. In de huidige context houdt de vraag, “In wie blijven zij volledig verenigd,” in feite in: “Wie is hij?” De vraag wordt immers gesteld door iemand die iets
speciaals wil weten over de entiteit waarin het samenstel van lichaam en organen
verenigd wordt gedurende de slaap en de kosmische oplossing.3
tasmai sa hovāca;
yathā gārgya marīcayo’rkasyāstamb gacchatah- sarvā
etasmimbstejoman-ddala ekībhavanti;
tāh- punah- punarudayatah- pracarantyevamb ha vai tat sarvamb
deve manasyekībhavati;
tena tarhyeswa puruswo na szrn-oti na paszyati na jighrati na
rasayate na sprrszate nābhivadate nādatte nānandayate na visr-jate neyāyate
svapitīatyācakswate (2).

1

Smetteloos, niet aangeraakt door externe objecten; zonder inspanning wat zichzelf laat zien wanneer alle beroering stopt, zoals het licht van een lamp die op een plaats staat waar het niet waait;
onbelemmerd, zonder einde, door de eenheid met de Opperste Gelukzaligheid.
2

Er zijn hier vijf vragen: De eerste gaat over de waarnemer van de wakende staat. De entiteit
waarvan het stoppen van activiteiten tot dromen leidt, moet datgene zijn wat handelt in de wakende staat. De tweede vraag luidt, “Wie heeft de taak om het lichaam te onderhouden in alle drie
staten?” De derde gaat over de waarnemer van de droom en de vierde over datgene wat geniet van
de slaap. De vijfde heeft Turiya als onderwerp, de Vierde, het Zelf, dat vrij is van de drie staten
van waken, dromen en slapen.
3

De vragensteller wenst het absolute Zelf te kennen en niet het geconditioneerde Zelf dat alles
ondersteunt.
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IV.2. Tegen hem zei hij, O Gārgya, evenals de stralen van de ondergaande zon
worden verenigd in deze lichtbol en uitgaan van de zon als hij weer opkomt, zo
wordt alles verenigd in de oppergod, de geest. Vandaar dat deze persoon niet
hoort, niet ziet, niet ruikt, niet proeft, niet aanraakt, niet spreekt, niet pakt, niet
geniet, niet uitscheidt en niet beweegt. Men zegt: “Hij slaapt.”
Tasmai, tegen hem; sah-, hij, de leraar; uvāca ha, sprak: O Gargya, luister naar het
antwoord op de vraag. Yathā, zoals; marīcayah-, de stralen; arkasya, van de zon;
astam gacchatah-, die ondergaat, onzichtbaar wordt; sarvāh-, alle, zonder uitzondering; eki-bhavanti, één worden, niet te scheiden, niet te onderscheiden; etasmin tejoman-ddale, in deze lichtbol, in de zon die als het ware een massale hoeveelheid licht
is; punah-, opnieuw; tāh-, zij, de stralen van deze zon; udayatah- punah-, terwijl hij
weer opkomt; pracaranti, uitgaan; - zoals deze vergelijking luidt -, evam ha vai op
overeenkomstige wijze; sarvam tat, dat alles, alle zintuigen en hun objecten;
ekībhavati, wordt verenigd; pare deve manasi, in de oppergodheid, in de volledig
stralende geest – omdat de goden van het oog enzovoorts, afhankelijk zijn van (die
van) de geest, die hun oppergod is; in deze geest worden zij verenigd en verliezen
hun kenmerken gedurende droom (en slaap) zoals de stralen in de zonnebol. En als
een mens aan het wakker worden is stromen zij uit – zij gaan naar hun diverse functies – vanuit de geest zoals de stralen uit de zon komen. Omdat de oren enzovoorts,
die de organen van waarneming van geluid enzovoorts zijn, stoppen met hun functie
als orgaan en dus verenigd lijken te worden in de geest,1 tena, daarom; tarhi, op dat
moment, gedurende de tijd van slapen; eswah- puruswah, deze persoon; te weten, iemand die Devadatta genoemd wordt; na szrn-oti, hoort niet; na paszyati, ziet niet; na
jighrati, ruikt niet; na rasayate, proeft niet; na sprrszate, raakt niet aan; na abhivadate, spreekt niet; na ādatte, grijpt niet; na ānandayate, geniet niet; na visr-jate, werpt
niet uit; na iyāyate, beweegt niet; ācakswate, zij, de gewone mensen, zeggen: svapiti
iti, hij is aan het slapen.
Prāṇāgnaya evaitasmin pure jāgrati;
gārhapatyo ha vā eswo’pāno vyāno’nvāhāryapacano yadgārhapatyāt pran-īyyate
pran-ayanādāhavaniyah- Prāṇah- (3).
IV.3. Het zijn de vuren (dat wil zeggen: de functies lijken op vuur) van Prāṇa,
die in deze stad van het lichaam wakker blijven. Dat wat deze Apāna is, lijkt
werkelijk op Gārhapatya; Vyāna komt overeen met Anvāhāryapacana. Omdat
Āhavaniya uit Gārhapatya voortkomt dat de bron is, waaruit het voornoemde
wordt gehaald, daarom schikt Prāṇa zich naar AAhavaniya (omdat dit uit
Apāna2 stroomt).
1

De zintuigen kunnen niet werkelijk met de geest worden geïdentificeerd, omdat de geest niet hun
materiële oorzaak is. Zij houden eenvoudig op met hun activiteiten en bestaan verder in hun afhankelijkheid van de geest.
2

Apāna trekt de adem naar binnen en vult de longen; uit deze innerlijke lucht komt Prāṇa voort als
de uitgaande adem.
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Als de organen, als het oor, slapen etasmin pure, in deze stad van het lichaam, die
negen poorten heeft; Prāṇāgnayah-, de vijf delen van de levensfuncties, te beginnen
bij Prāṇa, die te vergelijken zijn met vuren; jāgrati, blijven wakker. De overeenkomst met vuur wordt verklaard: eswah- apānah- ha vai gārhapatyah-, deze Apāna is
waarlijk (het offervuur genaamd) - Gārhapatya. Hoe dat kan, wordt toegelicht.
Omdat het andere vuur dat āhavaniya Āhavanīya wordt genoemd, pran-īyyate, genomen wordt – op het moment van het Agnihotra-offer –; gārhapatyāt pran-ayanāt,
uit het Gārhapatya vuur dat staat voor de bron, waaruit (het Āhavaniya vuur) wordt
genomen ten tijde van het Agnihotra offer; in de afgeleide betekenis van “datgene
waaruit iets is weggenomen”, is het Gārhapatya vuur daarvan de pran-ayana, de bron
van het wegnemen. Op overeenkomstige wijze lijkt Prāṇa, bij iemand die slaapt, te
bewegen door de mond en de neusvleugels, weggenomen uit de functie die Apāna
wordt genoemd. Daarom wordt Prāṇa vergeleken met Āhavanīya. Ten aanzien van
vyānah-, Vyāna, omdat deze van het hart uit door de dakswina, rechter, opening beweegt en zo geassociëerd wordt met dakswina, de zuidelijke richting, daarom is het
(het vuur genoemd) Dakswināgni, ook bekend als anvāhāryapacanah,Anvāhāryapacana.
yaducchvāsanih-szvāsāvetāvāhutī samambnayatīti sa samānah-;
mano ha vāva yajamānah-;
iswttaphalamevodānah-;
sa evamb yajamānamaharaharbrahma gamayati (4).
IV.4. Deze Samāna is de priester die Hotā wordt genoemd, omdat deze het juiste midden vindt tussen uitademing en inademing die slechts (vergeleken kunnen
worden met) twee offers. De geest is waarlijk de offeraar. De vrucht die wordt
gewenst is Udāna, die deze offeraar elke dag naar Brahman leidt.
De twee offers bestaande uit ucchvaasa-nihwśvāsau, uitademing en inademing; āhutī,
zijn als het ware de twee offers van het Agnihotra offer, alleen maar omdat het er
ook twee zijn. Yad, omdat; omdat dit offers zijn, en omdat die levensfunctie (die
Samāna wordt genoemd) samam nayati, altijd het juiste midden vindt; etau āhuti,
tussen deze twee offers, om zo het voortbestaan van het lichaam te verzekeren; iti,
daarom is dit werkelijk de priester Hotā, vanwege de overeenstemming met het dragen van offeranden (zoals een priester) en ongeacht het feit dat het vuur is genoemd
(in een vorige paragraaf). Wat is het? Sah- samānah-, het is Samāna. En dit is nog een
reden waarom de slaap van een verlicht mens waarlijk het opdragen van het Agnihotra offer is. Het beeld dat hiermee impliciet is meegenomen is daarom, dat een
verlicht mens niet moet worden gezien als iemand die geen offers opdraagt. Daarom
wordt in de Vājasaneyaka gesteld dat alle verschillende delen van het lichaam en de
organen van een verlicht mens te allen tijde offers uitvoeren, zelfs als hij slaapt.1
1

Met de tekst, “Vāk citah-, Prāṇah- citah-, cakswuh- citah-“ enzovoorts in de Vājasaneyaka, wordt
opgedragen dat men de activiteit van elke functie van Prāṇa dient te zien als een offerdaad En zo
wordt aangeduid dat de organen van kennis en handeling hun offers voortzetten gedurende de
slaap van een mens die dit weet. De tekst is daar bedoeld als lofprijzing van deze kennis. Evenzeer
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Omdat dit zo is, manah- ha vāva yajamānah, is het de geest die het offer opdraagt,
die wakker blijft nadat deze (als een offer) de externe organen en hun objecten heeft
uitgegoten in de wakende vuren van Prāṇa en die gericht zijn op het zoeken naar
Brahman, zoals iemand de hemel bereikt als resultaat van het Agnihotra offer. De
geest wordt voorgesteld als de offeraar, omdat deze, net als een offeraar, handelt als
de gezagsdrager in het geheel van lichaam en zintuigen en omdat het zich richt op
Brahman, zoals de offeraar zich richt op de hemel. iswttaphalam eva, het resultaat van
het offer; udānah-, is de levensfunctie Udāna, omdat het bereiken van het resultaat
van het offer afhangt van Udāna. Hoe? Sah-, hij, Udāna; ahah- ahah-, elke dag; gamayati, leidt; yajamānam, de offeraar, die geest wordt genoemd; Brahma, naar
Brahman, het Onbeweeglijke, als naar de hemel, gedurende de slaap, nadat het ervoor gezorgd heeft dat de geest zelfs in de droom geen activiteiten meer vertoont.
Vandaar dat Udāna de plaats inneemt van het resultaat van het offer.
Aldus wordt de luister van een verlicht mens geprezen door te tonen dat, vanaf het
moment waarop de activiteiten van het oor enzovoorts ophouden, tot het moment
waarop hij wakker wordt, hij de vruchten van alle offers geniet en dat zijn slaap niet
een bron van kwaad is zoals in het geval van een niet-verlicht mens. (En dit alles is
bedoeld als lofprijzing) want men kan niet (als tegenovergestelde visie) volhouden
dat bij een verlicht mens alleen de oren enzovoorts slapen terwijl de vuren van Prāṇa
wakker blijven of dat alleen zijn geest vrij is in de dromende en wakende staten en
dan elke dag gaat slapen, want het doormaken van de drie staten waken, dromen en
slapen is voor alle schepselen gelijk. Daarom is het redelijk om te stellen dat dit
alleen maar een lofprijzing is van verlichting. De vraag “Welke godheid ervaart de
droom?” wordt nu beantwoord:
atraiswa devah- svapne mahimānamanubhavati;
yaddrrswttamb drrswttamanupaszyati szrutamb szrutamevārthamanuszrrnoti
deszadigantaraiszca pratyanubhūtamb punah- punah- pratyanubhavati
drrswttamb cādrrswttamb ca szrutamb cāszrutamb cānubhūtamb cānanubhūtamb ca
saccāsacca sarvamb paszyati sarvah- paszyati (5).
IV.5. In deze droom ervaart deze godheid (dat wil zeggen: de geest) grootheid.
Wat eerder gezien werd ziet het opnieuw, wat eerder gehoord werd, hoort het
opnieuw. Wat eerder werd waargenomen in verschillende plaatsen en richtingen, neemt het steeds weer waar. Het neemt alles waar door alles te worden wat
gezien en niet gezien werd, wat gehoord en niet gehoord werd, wat waargenomen of niet waargenomen werd en wat werkelijk of niet werkelijk was.
Atra svapne, in deze droomstaat, wanneer de organen als het gehoor, ophouden met
functioneren en de levenskrachten te beginnen bij Prāṇa, wakker blijven om het
lichaam te onderhouden – in deze tussenstaat (tussen waken en slapen) voor de diepe slaap begint; eswah- devah, deze godheid (de geest), die in zichzelf alle organen als
is het in de huidige context bedoeld om verlichting te prijzen en niet om een meditatie op te leggen, die niet op zijn plaats is bij dit onderwerp van transcendente kennis.
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bijvoorbeeld het oor heeft teruggetrokken als de stralen van de ondergaande zon;
anubhavati, ervaart, ondergaat; mahimānam, grootheid, bestaande uit het aannemen
van verschillende vormen van subject en object.
Tegenwerping: De geest is een instrument van de waarnemer bij het ervaren van
grootheid. Hoe kan er dan worden gezegd dat de geest op een onafhankelijke manier
ervaart? Het is de ziel, (bewust van het lichaam), die vrij kan zijn (in een droom).
Antwoord: Dat is geen vergissing, omdat deze vrijheid van de ziel het gevolg is van
een conditionering door de geest, aangezien de ziel zelf in werkelijkheid niet droomt
of wakker is. Dat zijn wakker zijn en dromen veroorzaakt worden door de beperkende eigenschappen van de geest wordt gesteld in de (volgende tekst van de) Vājasaneyaka Upaniswad: “Verbonden met de geest en geïdentificeerd met de droom,
denkt het (dat wil zeggen: de ziel) als het ware en trilt als het ware” (Brr. IV.iii.7).
Het is daarom volkomen logisch om te spreken over de onafhankelijkheid van de
geest met betrekking tot het ervaren van verschillende manifestaties. Sommigen
beweren dat als de ziel in de droom geconditioneerd wordt door de geest, het vermogen om zichzelf te verlichten1 onbewezen blijft. Dat is echter niet zo. Dat is een
verkeerd concept van hen, dat veroorzaakt wordt door het niet-begrijpen van de
strekking van de Upaniswads, aangezien al deze opmerkingen over het Zelf – te beginnen met teksten die spreken over zelf-verlichting en die eindigen met bevrijding
– allemaal binnen het bereik van de onwetendheid liggen. Dit wordt veroorzaakt
door conditionerende factoren als de geest. Deze conclusie wordt getrokken op basis
van Vedische teksten als: “Wanneer er, als het ware, iets anders is, dan kan men iets
zien” (Brr. IV.iii.31); “Voor hem bestaat er geen contact met zintuiglijke objecten;”
“Echter wanneer voor de kenner van Brahman alles het Zelf is geworden, wat zou
men dan moeten zien en door wat?” (Brr. II.iv.14). Dienovereenkomstig komt deze
twijfel alleen op bij degenen die onvolledige kennis hebben van Brahman doch niet
bij hen die het Zelf zonder tweede hebben gerealiseerd.
Tegenwerping: Als dit de verklaring is, heeft de specifieke opmerking, “In deze staat
(dat wil zeggen: de droom) wordt hij zelf-stralend” (Brr. IV.iii.9) geen betekenis
meer.
Antwoord: Dit bezwaar van U brengt U niet tot de door U gewenste conclusie, omdat het zelfstralende veel minder betekenis heeft als het Zelf (werkelijk) beperkt is in
het hart, zoals de Vedische tekst stelt: “ligt in de ruimte2 die in het hart is” (Brr.
II.i.17).
1

Zoals getoond wordt in Brrhadāran-yaka, IV.iii.14: “Wanneer hij droomt, neemt hij iets weg van
de indrukken van deze allesomvattende wereld (de wakende staat), hijzelf zet het lichaam aan de
kant en schept zelf (een droomlichaam), waarbij hij zijn eigen luister laat zien door zijn eigen licht.
In deze staat wordt hij zelf-stralend.” Als het Zelf geconditioneerd blijft door de geest in de
droomstaat, mag men zeker veronderstellen dat de straling van de kennis die hier wordt getoond
niet tot het Zelf behoort.
2

De ‘ruimte’ (ākāśa) staat hier in werkelijkheid voor het opperste Zelf, een letterlijke vertaling
brengt ons op een zijspoor.
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Tegenwerping: Ofschoon deze onvolkomenheid inderdaad voortkomt uit dit standpunt wordt toch de helft van deze onvolkomenheid opgeheven in de droom door het
feit dat het Zelf dan zelfverlichtend wordt in Zijn isolement (dat wil zeggen: scheiding van de geest).1
Antwoord: Dat klopt niet, omdat zelfs (in slaap) de verbinding (van het Zelf) met de
zenuwen blijft bestaan, die tot in het hartzakje reiken (dat wil zeggen: het gehele
lichaam), overeenkomstig de Vedische tekst, “(Wanneer het vast in slaap valt, ...
komt het terug langs de twee en zeventig duizend zenuwen, die Hitā worden genoemd, die lopen van het hart tot het hartzakje) en slaapt (dat wil zeggen: verblijft)
in het lichaam” (Brr. II.i.19); daarom is het vergeefse moeite om de (resterende) helft
van de onvolkomenheid te verwijderen door te vertrouwen op het argument van de
zelfverlichting van de persoon.
Tegenwerping: Wat wordt er dan bedoeld met de uitspraak, dat ‘de persoon in deze
staat zelfverlichtend wordt?’ (Brr. IV.iii.9).
Voorzichtig antwoord: Deze Vedische tekst slaat hier niet op omdat deze hoort tot
een andere tak (van de Veda’s).
Tegenwerping: Dat geldt niet omdat het wenselijk is dat alle Vedische teksten tot
eenzelfde conclusie leiden, want het is het ene Zelf dat het onderwerp is van de
Upaniswads en dat men wil onderwijzen en begrijpen. Het is daarom noodzakelijk dat
de zelfverlichting van het Zelf in de droom overeind blijft, omdat de Veda’s er zijn
om de echte waarheid te openbaren.
Antwoord van de Vedāntin: Luister dan in dat geval naar de bedoeling van de Vedische tekst door alle eigendunk op te geven, want door eigendunk kan de betekenis
van de Veda’s nog niet in honderd jaar worden begrepen door degenen die net doen
of ze geleerd zijn. Aangezien van het Zelf, dat slaapt in de ruimte binnenin het hart
en de zenuwen, die van het hart tot het hartzakje reiken, kan worden aangetoond dat
Het van hen verschilt, omdat Het geen (natuurlijke) verbinding met hen heeft, wordt
het zelfstralende van het Zelf hiermee niet ontkend. Evenzo geldt: ook al gaat de
geest door (in de droom), samen met de indrukken die door onwetendheid, wensen
en handelingen uit het verleden worden geactiveerd, dan nog kan zelfs de meest
arrogante sofist het zelfstralende van het Zelf niet ontkennen. Terwijl Het volledig
onafhankelijk blijft van het geheel van oorzaken en gevolgen, ervaart Het door onwetendheid de mentale impressies die door handelingen uit het verleden zijn ontstaan, en ziet Het als iets dat verschilt van Zichzelf. Want het Zelf dat getuige is,
blijft onafhankelijk van de indrukken die de objecten vormen die (door Hem) zijn
gevisualiseerd. Het is daarom juist gesteld dat, wanneer de organen in de geest samensmelten, die zelf echter niet wordt geabsorbeerd, het Zelf, geïdentificeerd met de
geest, dromen ziet.
1

Het resterende tekort wordt in de slaapstaat verwijderd, waar alleen maar het Zelf is; dit is het
idee dat wordt bedoeld.
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Hoe de geest zijn verschillende manifestaties ervaart, wordt nu gezegd: Onder invloed van indrukken van een bepaald onderwerp – bijvoorbeeld een vriend of een
zoon, – yat, wat; drrswttam pūrvam, eerder werd gezien; paszyati, ziet het; het lijkt door
onwetendheid te denken dat het een beeld ziet dat lijkt op de zoon of de vriend, opgewekt door die indrukken van de zoon, vriend, enzovoorts. Zo ook, szrutam artham,
alles wat gehoord werd; anuszrrnoti, lijkt het later te horen onder invloed van de indrukken. Evenzeer, alles dat pratyanubhūtam deszadigantaraih-, was waargenomen
als behorende bij de verschillende plaatsen en richtingen; het pratyanubhavati, ervaart, lijkt het te ervaren door onwetendheid; punah- punah-, steeds weer opnieuw.
Dus alles wat is drrswttam, gezien, in deze geboorte; en drrswttam, niet gezien, dat wil
zeggen: gezien is in een andere geboorte; want iets dat absoluut niet is gezien kan
geen indruk achterlaten. Hetzelfde geldt ten aanzien van szrutam ca aszrutam ca, wat
gehoord en niet gehoord is; anubhūtam, wat in deze geboorte was waargenomen
alleen door de geest; ananubhūtam ca, en datgene wat niet is waargenomen, dat wil
zeggen: was waargenomen door de geest in een andere geboorte; ca sat, en datgene
wat waar is, bijvoorbeeld echt water enzovoorts; ca asat, en wat vals is, bijvoorbeeld
water in een luchtspiegeling. Om kort te gaan, het paszyati, ziet; sarvam, alles, genoemd of niet; sarvah- (san), door alles te worden, door geconditioneerd te worden
door alle mentale indrukken. Aldus ziet de godheid, de geest, de dromen door zijn
vereniging met alle organen.
sa yadā tejasā ‘bhibhūto bhavati;
atraiswa devah- svapnānna paszyatyatha tadaitasmiñszarīra etatsukhamb bhavati (6).
IV.6. Als deze god (de geest) wordt overweldigd door (zonne)stralen (die gal
worden genoemd) ziet de godheid in deze staat geen dromen. Dan, op dat moment, treedt in dit lichaam dit soort geluk op.
Yadā, wanneer; tejasā, door het licht, door het zonlicht, gal genoemd,1, dat in de
zenuwen woont; sah-, de godheid, geest genoemd; bhavati, wordt; volledig
abhibhūtah-, overweldigd, wanneer de deuren2 voor zijn neigingen worden gesloten;
dan worden de stralen van de geest samen met de zintuigen, verzameld in het hart.
De geest is in slaap als deze, als vuur in hout, bestaat in het lichaam en dit geheel
doordringt, in de vorm van algemeen bewustzijn (in tegenstelling tot specifiek bewustzijn). Atra, op dit moment; eswah-, deze; devah-, godheid (letterlijk: de stralende),
de geest genoemd; na paszyati svapnān, ziet geen dromen, de deuren van het visualiseren zijn door het licht gesloten. Atha tadā, dan, op dat moment; etasmin szarīre, in
dit lichaam; bhavati treedt op; etat sukham, dit geluk dat het karakter heeft van onbelemmerd Bewustzijn; dat wil zeggen: Gelukzaligheid doordringt dan totaal het
gehele lichaam en wordt niet verstoord.
Op dit moment worden lichaam en organen, die afhankelijk zijn van onwetendheid,
wensen en de gevolgen van handelingen uit het verleden, inactief. Als deze rustig
1

Zoals ook door het Bewustzijn, dat Brahman wordt genoemd, waar de geest in opgaat.

2

Indrukken van handelingen uit het verleden, die dromen kunnen produceren.
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worden, wordt de natuur van het Zelf, die verwrongen lijkt als gevolg van beperkende eigenschappen, niet-twee, gelukkig en kalm. Om deze staat aan te geven via een
proces van (geleidelijk) opgaan daarin van de subtiele vormen van aarde enzovoorts,
die scheppingen van onwetendheid zijn, komt nu een illustratie in de volgende tekst.
sa yathā somya vayāmbsi vāsovrrkswamb sambpratiswtthante;
evamb ha vai tat sarvamb para ātmani sambpratiswtthate (7).
IV.7. Om dit punt te illustreren: Zoals de vogels, O goede Heer, naar de boom
gaan waarin ze kunnen wonen, zo gaan zij alle naar het opperste Zelf.
Sah-, het voorbeeld is dit: yathā, zoals; somya, O goede Heer; vayāmbsi, vogels; sambpratiswtthante, gaan naar; vāsovrrkswam, de boom waarin gewoond kan worden; evam
ha vai, op dezelfde manier als in het voorbeeld; sarvam, alles – alles wat zal worden
opgenoemd; sambpratiswtthate, gaat; pare ātmani; naar het opperste Zelf, naar het Onbeweeglijke.
prrthivī ca prrthivīmātrā ca”paszca”pomātrā ca tejaszca tejomātrā ca vāyuszca
vāyumātrā ca”kāszaszca”kāszamātrā ca cakswuszca draswttavyamb ca szrotramb ca szrotavyamb ca ghrān-amb ca ghrātavyamb ca rasaszca rasayitavyamb ca tvakca sparszayitavyamb
ca vākca vaktavyamb ca hastau ca”dātavyamb copasthaszcānandayitavyamb ca
pāyuszca visarjayitavyamb ca pādau ca gantavyamb ca manaszca mantavyamb ca buddhiszca boddhavyamb cāhambkāraszcāhambkartavyamb ca cittamb ca cetayitavyamb ca
tejaszca vidyotayitavyamb ca Prāṇaszca vidhārayitavyamb ca (8).
IV.8. Aarde en het rudiment van aarde, water en het rudiment van water, vuur
en het rudiment van vuur, lucht en het rudiment van lucht, ruimte en het rudiment van ruimte, het orgaan en het object van zien, het orgaan en het object
van horen, het orgaan en het object van reuk, het orgaan en het object van
smaak, het orgaan en het object van tastzin, het orgaan en de inhoud van
spraak, de handen en het vastgepakte object, seks en het genot, het orgaan van
uitscheiding en de uitwerpselen, de voeten en de ruimte die betreden wordt, de
geest en de inhoud van de gedachte, begrip en de inhoud van het begrip, egoïsme en de inhoud van egoïsme, gewaarzijn en de inhoud van het gewaarzijn, de
stralende huid en het object wat hierdoor wordt getoond, Prāṇa en alles wat
door Prāṇa moet worden vastgehouden.
Wat zijn al deze dingen? Prrthivi, de grote Aarde, die de vijf attributen bezit;1 ca, en;
zijn oorzaak, prrthivi-mātrā, het rudiment van aarde, de fijne vorm van geur. Op
overeenkomstige wijze āpah- ca āpo-mātrā ca, water en het rudiment van water;
tejah- ca tejo-mātrā ca, vuur en het rudiment van vuur; vāyuh- ca vāyu-mātrā ca,
lucht en het rudiment van lucht; ākāszah- ca ākāsza-mātrā ca, ruimte en het rudiment
1

Geluid, aanraking, kleur, smaak en geur, waarvan de laatste de essentiële eigenschap is van
aarde. De vier andere zijn de essentiële kwaliteiten van respectievelijk ruimte, lucht, vuur en water. Deze rudimentaire elementen gaan samen om de grove samengestelde elementen te vormen,
die de naam krijgen van het meest overheersende element.
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van ruimte. Dit zijn alle grove en subtiele elementen. En evenzo cakswuh-, het orgaan
oog; ca draswttavyam, en het object van zien; szrotram ca szrotavyam ca, het oor en het
object van horen; ghrān-am ca ghrātavyam ca, de neus en het object van ruiken;
rasah- ca rasayitavyam ca, het smaakorgaan en het object van smaak; tvak ca sparszayitavyam ca, het orgaan en het object van aanraking; vāk ca vaktavyam ca, spraak
en de inhoud van spraak; hastau ca ādātavyamb ca, de twee handen en de objecten
om vast te pakken; upasthah- ca ānandayitavyam ca, seks en datgene wat genoten
wordt; pāyuh- ca visarjayitavyam ca, het orgaan van uitscheiding en de uitwerpselen;
pādau ca gantavyam ca, de twee voeten en datgene waar overheen gelopen wordt.
Zo (dient het te worden begrepen) dat de organen van kennis en de organen van
handeling zijn opgesomd. Manah- ca, de geest, die al eerder is vermeld; mantavyam
ca, en het object van de geest (waaraan wordt gedacht); buddhih-, begrip, het vermogen om vast te stellen; ca boddhavyam, en het object dat wordt vastgesteld.
Ahambkārah-, het innerlijk orgaan dat door egoïsme wordt gekenmerkt; ca, en;
ahaṃkartavyam, het object van egoïsme. Cittam, het innerlijk orgaan dat bewustzijn
bezit; ca cetayitavyam, en het object waar men zich bewust van is. Tejah-, de huid,
als verschillend van het orgaan van aanraking en dat gekenmerkt wordt door glans;
het object dat hiermee1 wordt getoond is vidhyotayitavyamb. Prāṇah-, Prāṇa is datgene wat Sūtra wordt genoemd (Hiran-yagarbha, die alles aan elkaar rijgt);
vidhārayitavyam, alles wat wordt vastgehouden, aaneengeregen door Hem, want het
geheel van lichaam en organen, samengesteld voor iemand anders en bestaand uit
naam en vorm, strekt zich slechts tot zover uit..
Hierna komt die werkelijkheid van het Zelf, die hier (in het lichaam) is binnengegaan als de genieter en de uitvoerder van de handeling, als een reflectie van de zon
in water:
eswa hi draswttā spraswttā szrotā ghrātā rasayitā mantā boddhā kartā vijñānātmā
puruswah;
sa pare’kswara ātmani sambpratiswtthate (9).
IV.9. En deze is de ziener, voeler, hoorder, ruiker, proever, denker, vaststeller,
doener – de Puruswa (die het lichaam en de organen doordringt), die van nature
een kenner is. Hij wordt volledig gevestigd in het opperste, onbeweeglijke Zelf.
Hi, en;2 eswah-, deze (dit Zelf); is de draswttā, ziener; spraswttā, de aanraker (voeler);
szrotā, hoorder; ghrātā, ruiker; rasayitā, proever; mantā, denker; boddhā, vaststeller;
kartā, doener. Het woord vijnāna, betekent, wanneer het wordt afgeleid in de (instrumentale) betekenis van ‘datgene waardoor alles gekend wordt,’ zulke instrumenten als het intellect. Maar het woord wordt hier afgeleid in de nominatieve betekenis
van ‘dat wat weet.’ Dus vijñānātmā betekent de werkelijkheid die deze natuur heeft
of die van nature een kenner is. Hij is puruswah-, omdat hij het geheel van lichaam en
organen volledig opvult, waarover gesproken is als een beperkende toevoeging. En
1

Dat wil zeggen: de huid zelf die de zetel is van het orgaan van aanraking

2

Volgens Ānanda Giri.
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evenals de weerspiegeling van de zon in water, de zon binnengaat (wanneer het
water enzovoorts is verwijderd), zo wordt dit Zelf geheel gevestigd pare aksware
ātmani, in het opperste, onbeweeglijke Zelf, dat blijft voortbestaan als het laatste
toevluchtsoord van het universum.
Het resultaat dat door iemand wordt bereikt, die zijn identiek-zijn met dat opperste
Zelf realiseert, wordt aangegeven:
paramevākswaramb pratipadyate sa yo ha vai tadacchāyamaszarīramalohitamb
szubhramakswaramb vedayate yastu somya;
sa sarvajñah- sarvo bhavati;
tadeswa szlokah- (10).
IV.10. Hij die dat schaduwloze, onbelichaamde, kleurloze, zuivere Onveranderlijke, realiseert, bereikt het opperste Onveranderlijke Zelf. O dierbare, hij die realiseert wordt alwetend en alles. Ter illustratie hiervan wordt dit
vers gegeven:
Er wordt gesteld dat hij pratipadyate, bereikt; param eva akswaram, het opperste,
onveranderlijke Zelf, dat zal worden beschreven. Sah-, hij; (bereikt het Onveranderlijke); yah- ha vai, die wellicht, na vrij te zijn geworden van alle wensen; vedayate,
realiseert; tat, dat wat is; acchāyam, vrij van schaduw, van onwetendheid; aszarīram,
zonder lichaam; alohitam, zonder rode kleur, vrij van alle kenmerken te beginnen
met roodheid. Omdat dit zo is, daarom (is Het) szubhram, zuiver; vrij van alle eigenschappen. Het is akswaram, het onveranderlijke, het Ware, dat Puruswa wordt genoemd
(het alles doordringende, inwonende Wezen) – die zonder Prāṇa is, niet voorstelbaar
door de geest, goedgunstig, vredig, gelijktijdig bestaande met alles wat binnen en
buiten is, en ongeboren. Tu, bovendien; somya, O goede Heer; yah-, hij, die afstand
doet van alles, die weet,1 wordt sarvajñah-, alwetend; niets kan voor hem onbekend
blijven. Voordien was hij niet alwetend vanwege onwetendheid; maar als onwetendheid wordt weggenomen door kennis; sah- bhavati sarvah-, wordt hij alles. Tad, met
het oog hierop; bhavati eswah- szlokah-, wordt dit vers gegeven dat het bovengenoemde
idee samenvat.
vijñānātmā saha devaiszca sarvaih- Prāṇā bhūtāni sambpratiswtthanti yatra;
tadakswaramb vedayate yastu somya sa sarvajñah- sarvamevāviveszeti yatra (11).
IV.11. O goede Heer, hij wordt alwetend en gaat alles binnen, die dat Onveranderlijke kent waarin dat kennende Zelf – (de Puruswa die van nature een kenner
is) – en ook de organen en de elementen samen met alle godheden opgaan.
Somya, O, goede (of schone) Heer; yah- tu vedayate, hij die kent; tat akswaram, dat
Onveranderlijke; yatra waarin; vijñānātmā, het wezen dat van nature een kenner is
(IV.9); en Prāṇāh-, de organen zoals het oog; bhūtāni, en de elementen zoals aarde;
saha devaih- samen met de goden zoals Vuur enzovoorts; sambpratiswtthanti, opgaan;
1

Ānanda Giri herhaalt het werkwoord ‘weet’, en splitst het eerste gedeelte van de tekst in twee
zinnen.
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sah- sarvajñah-, die alwetende; āvivesza (is hetzelfde als āviszati) gaat binnen; in sarvam, alles.
iti prasznopaniswadi caturthah- prasznahb
Aldus de vierde vraag in de Praszna Upaniswad.
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VIJFDE VRAAG
atha hainamb szaibyah- satyakāmah- papraccha;
sa yo ha vai tadbhagavanmanuswyeswu prāyan-āntamombkāramabhidhyāyīta;
katamamb vāva sa tena lokamb jayatīti;
tasmai sa hovāca (1).
V.1. Vervolgens vroeg Satyakāma, zoon van SZibi, hem: “O eerbiedwaardige
heer, welke wereld verkrijgt hij werkelijk onder de mensen, die op deze wonderlijke manier tot zijn dood doelbewust mediteert op Ôm?” Tot hem sprak
hij:
Atha ha, vervolgens; satyakāmah-, Satyakāma, zoon van SZibi; prapaccha enam,
vroeg hem. Deze Vraag wordt nu gesteld om de meditatie op Ôm op te leggen als
middel tot de realisatie van de lagere en hogere Brahman. bhagavan, O eerbiedwaardige Heer; sah- yah- ha vai, iedereen, ieder afzonderlijk persoon; manuswyeswu,
onder mensen; die, nadat hij de zintuigen heeft teruggetrokken van externe objecten
en zijn geest op Ôm heeft geconcentreerd, waar overheen hij het beeld van Brahman
door toewijding heeft gelegd; abhidhyāyīta, dient intensief te mediteren; ombkāram,
op Ôm; tat, op deze prachtige manier; prāyan-āntam, tot de dood, dat wil zeggen:
gedurende het hele leven; (welke wereld verovert hij?). De betekenis van de uitdrukking ‘abhidhyāna, intensieve meditatie’, is een zodanig ononderbroken stroom
van het beeld van zelfidentificatie (met het object van meditatie) dat deze niet wordt
besmet door andere staten van bewustzijn van een verschillend niveau en die te vergelijken is met de (niet flikkerende) vlam van een lamp op een beschutte plaats. Er
zijn vele werelden die door meditaties en riten kunnen worden verkregen; dus katamam vāva lokam, welke van deze werelden; sah- jayati tena, verwerft hij hierdoor,
door deze meditatie op Ôm, hij die een dergelijke levenslange gelofte aflegt, geholpen door zulke vormen van yama en niyama (dat wil zeggen: controle van het lichaam en de zintuigen, en inachtneming van morele verplichtingen) als waarheidslievendheid, het afzien van sexualiteit, geweldloosheid, het weigeren van geschenken, bezadigdheid, kloosterleven, reinheid, tevredenheid, oprechtheid enzovoorts. Tegen hem die dit had gevraagd, sah-, hij, Pippalāda; uvāca ha zei:
etadvai satyakāma paramb cāparamb ca brahma yadombkarah-;
tasmādvidvānetenaivā ‘’yatanenaikataramanveti (2).
V.2. O Satyakāma, deze Brahman, die (bekend is als) lagere en hogere, is niets
anders dan Ôm. Daarom verkrijgt de verlichte ziel één van deze twee alleen
door dit middel.
Satyakāma, O, Satyakāma; etat brahma vai, deze Brahman; yat, die is; param ca
aparam, zowel hoger als lager – het hogere is dat wat Waarheid en Onveranderlijkheid is en Puruswa wordt genoemd, en het lagere is dat wat de Eerstgeborene is en Prāṇa wordt genoemd; ombkārah- eva, is alleen maar Ôm, is identiek met
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Ôm, omdat Ôm het symbool is.1 Omdat de Opperste Brahman niet (direct) kan worden aangegeven met woorden enzovoorts, en zonder de onderscheiden kenmerken
is, die het gevolg zijn van eigenschappen – en omdat Het (hierdoor) buiten het bereik van de zintuigen ligt – daardoor kan de geest Het niet onderzoeken. Voor degenen echter die mediteren op Ôm, hetgeen te vergelijken is met beeltenissen van Viswnu en anderen en waarop het beeld van Brahman met toewijding is gevestigd, wordt
deze Brahman goedgunstig (en toont Zichzelf). Dit wordt aangenomen op basis van
de autoriteit van de geschriften. Hetzelfde is het geval met de lagere Brahman. Vandaar dat bijkomend wordt gezegd dat, deze Brahman die zowel lager als hoger is,
alleen maar Ôm is. Tasmāt, daarom; vidvān, iemand die kent, aldus; anveti, verkrijgt; ekataram, een van de twee – de hogere of de lagere Brahman; etena
āyatanena eva, alleen op deze manier, hierdoor, door dit middel tot het bereiken van
het Zelf, dat bestaat uit het mediteren op Ôm; want Ôm is het symbool dat Brahman
het dichtst benadert.
sa yadyekamātramabhidhyāyīta sa tenaiva sambveditastūrn-ameva
jagatyāmabhisambpadyate;
tamrrco manuswyalokamupanayante sa tatra tapasā brahmacaryen-a
szraddhayā sambpanno mahimānamanubhavati (3).
V.3. Indien hij zou mediteren op Ôm alsof het uit één letter zou bestaan, zou hij
zelfs hierdoor verlicht worden en zeer snel een menselijke geboorte verkrijgen
op de aarde. De R-k mantra’s brengen hem tot de menselijke geboorte. Begiftigd
aldaar met zelfcontrole, uithoudingsvermogen en vertrouwen, ervaart hij
grootheid.
Yadi, zelfs indien; sah-, hij; niet alle letters zou kennen waaruit Ôm is samengesteld,
bereikt hij evengoed door de invloed van de (gedeeltelijke) meditatie op Ôm een
uitnemend doel; hij die zijn toevlucht neemt tot Ôm vervalt niet tot het kwade omdat
de resultaten van zowel riten als meditatie hem zouden worden onthouden als gevolg
van het gebrek aan kennis. Wat gebeurt er dan? Slechts een gedeelte bestaande uit
één letter kennend, abhidhyāyīta, moet hij voortdurend mediteren; op Ôm zelf als
bestaande uit één letter; sah-, hij; sambveditah-, terwijl hij verlicht wordt; tena eva,
alleen daardoor – die meditatie op Ôm als slechts bestaande uit één letter; tūrn-am
eva, zeer snel, het; abhisambpadyate, bereikt; jagatyām, op de aarde. Wat bereikt hij?\
Manuswyalokam, een menselijke geboorte (dat wil zeggen: een menselijk lichaam).
Daar er aldus op deze aarde vele soorten geboorten mogelijk zijn: rrcah-, de R-k mantra’s; upanayante, leiden; tam, hem, deze zoeker; naar manuswyalokam, een menselijke geboorte, op de aarde; want er was op de eerste afzonderlijke letter (dat wil
zeggen a) van Ôm gemediteerd (door hem) als de R-k mantra’s, die staan voor de R-gveda. Daarom wordt hij in deze menselijke geboorte een belangrijke Brahmaan en
aangezien hij sambpannah-, begiftigd is; tapasā, met zelfbeheersing; brahmacaryena,
1

Etat en yat, die onzijdig zijn, worden verbonden met Brahman, eerder dan met ombkārah- dat
mannelijk is.
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met kuisheid; szraddhayā, met vertrouwen; anubhavati, ervaart hij; mahimānam,
grootheid; in zijn handelen is hij vol vertrouwen en niet eigenzinnig. Hij zal nooit
verdriet kennen door enige afwijking – (bestaande uit gedeeltelijke kennis) – van
Yoga (dat wil zeggen: gerichtheid van zijn geest op Brahman).
atha yadi dvimātren-a manasi sambpadyate so’ntarikswamb
yajurbhirunnīyate somalokam;
sa somaloke vibhūtimanubhūya punarāvartate (4).
V.4. Als hij echter mediteert op Ôm met behulp van de tweede letter, wordt hij
geïdentificeerd met de geest. Door de Yajur mantra’s wordt hij opgeheven naar
de tussenruimte, de wereld van de Maan. Nadat hij in de wereld van de Maan
grootsheid heeft ervaren, komt hij weer terug.
Atha, maar nu; yadi, als, iemand die vertrouwd is met Ôm in de vorm van de tweede
letter (de ‘u’); (abhidhyāyita, zou mediteren op Ôm); dvimātren-a, met de tweede
letter; als gevolg van deze concentratie; sambpadyate, wordt men verenigd; manasi,
in de geest, waarvan de Maan de heersende godheid is en die voorgesteld kan worden als de droomstaat en één is met de Yajur mantra’s, en die het onderwerp van
meditatie is. Wanneer, sah-, deze mens, die op deze wijze geïdentificeerd is, sterft;
unniyate, wordt hij opgeheven; yajurbhih-, door de Yajur mantra’s, die waarlijk identiek zijn met de tweede letter; antarikswam, naar de tussenruimte (tussen hemel en
aarde); dat is te zeggen, somalokam, naar de wereld van de Maan, die ondersteund
wordt door de tussenruimte en door de tweede letter wordt vertegenwoordigd. Of
met andere woorden, de Yajur mantra’s leiden hem naar een geboorte in de wereld
van de Maan. Sah-, hij; anubhūya vibhūtim, na hier grootsheid ervaren te hebben;
somaloke, in de wereld van de Maan; āvartate punah-, keert weer terug naar de wereld van de mensen.1
yah- punaretamb trimātren-omityetenaivākswaren-a paramb puruswamabhidhyāyīta
sa tejasi sūrye sambpannah-; yathā pādodarastvacā vinirmucyata evamb
ha vai sa pāpmanā vinirmuktah- sa sāmabhirunnīyate brahmalokamb sa
etasmājjīvaghanāt parātparamb puriszayamb puruswamīkswate
;tadetau szlokau bhavatah- (5).
V.5. Evenzo, iedereen die mediteert op de opperste Puruswa met behulp van juist
deze syllabe Ôm, als bestaande uit drie letters, wordt verenigd in de Zon, die
bestaat uit licht. Op precies dezelfde manier als een slang wordt bevrijd van
zijn oude huid, wordt hij bevrijd van zonde en wordt hij door de Sāma mantra’s opgeheven naar de wereld van Brahmā (Hiran-yagarbha). Vanuit deze
1

Volgens SZan4karānanda betekent het eerste gedeelte van de tekst: Als iemand manasi sambpadyate,
zijn toevlucht neemt tot de geest, dat wil zeggen: mediteert; dvimātren-a, twee maateenheden lang
of op de twee letters a en u van Ôm. Volgens sommigen schrijft deze tekst een meditatie voor op
Hiran-yagarbha, die Zichzelf in de subtiele wereld belichaamt en die kan worden voorgesteld als
een subtiele droomstaat; de eerdere tekst schrijft evenzeer een meditatie voor op Virātt die Zichzelf
belichaamt in het grove universum dat kan worden voorgesteld als de wakende staat.
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gehele massa van schepselen (die Hiran-yagarbha is) ziet hij de Puruswa die elk
wezen doordringt en die hoger is dan de Hogere (dat wil zeggen: Hiranyagarbha). Naar aanleiding hiervan zijn er twee verzen:
Punah-, opnieuw; yah- abhidhyāyīta, indien iemand mediteert; etam, op dit; - op Ôm;
param puruswam, als de opperste Puruswa, die in de Zon woont; om iti etena eva akswaren-a, met behulp van juist deze lettergreep Ôm; trimātren-a, verbonden met de kennis van de drie letters (a, u, m) en dienend als een symbool; (wordt hij verenigd in de
Zon als gevolg van deze meditatie). In dit verband wordt Ôm (getoond) als een symbool om (de meditatie) te helpen. Deze conclusie kan worden getrokken op basis van
de volgende Vedische tekst die de identiteit impliceert: “Datgene wat bekend is als
de hogere en lagere Brahman (is slechts Ôm)” (V.2). Bovendien: bij elke andere
uitleg kan men het gebruik van de veelvuldig gebruikte accusatieve vorm (lijdend
voorwerp) in ombkāram niet verdedigen. Hoewel op basis van het gebruik van de instrumentale (derde) naamval (in trimatren-a) een interpretatie in deze instrumentale
vorm terecht is, dient toch conform de context, trimātren-a omgezet te worden naar
de accusatieve vorm (lijdend voorwerp):1 trimātram param puruswam – (mediteer) op
Ôm, samen met de kennis van de drie letters, als de opperste Puruswa, overeenkomstig
het gezegde, “Het individu moet worden opgeofferd voor de familie.”2 Door die
meditatie, sah-, hij; sambpannah-, wordt geabsorbeerd; - verzonken in meditatie wordt
hij geïdentificeerd met de derde letter (m) en wordt verenigd; tejasi sūrye, in de zon
die uit licht bestaat. Ook na de dood keert hij niet terug uit de Zon zoals men terugkomt uit de wereld van de Maan, maar hij blijft in zijn vereniging met de Zon.
Yathā, evenals; pādodarah-, een slang; vinirmucyate tvacā, bevrijd wordt van zijn
oude, dode huid en weer nieuw wordt; evam ha vai, op precies dezelfde manier, als
in deze vergelijking; vinirmuktah-, wordt hij bevrijd; pāpmanā, van zonde die een
vorm van onzuiverheid is vergelijkbaar met een oude huid; sah-, hij; unnīyate, wordt
opgeheven; sāmabhih-, door de Sāma mantra’s – die identiek zijn aan de derde letter
(m van Ôm); brahmalokam, naar de wereld van Brahma, dat wil zeggen: van Hiranyagarbha, die Satya (Waarheid) wordt genoemd. Deze Hiran-yagarbha is geïdentificeerd met alle schepselen die onderworpen zijn aan geboorte en dood; want als (de
totaliteit van alle) subtiele lichamen, vormt Hij de innerlijke ziel van alles; en in
Hem, die het (kosmische) subtiele lichaam omvat, zijn alle schepselen3 aaneengeregen. Daarom is hij jīvaghanah- jīvaghanah-, een massa schepselen. Etasmāt
jivaghanāt, uit deze gehele massa van alle schepselen, die Hiran-yagarbha is; sah-, hij,
de verlichte mens; die Ôm kent als bestaande uit drie letters; īkswate, ziet door meditatie; puruswam, Puruswa; puriszayamb, die alle lichamen is binnengegaan en die het
opperste Zelf wordt genoemd; parātparam, die hoger is dan de Hogere, dat wil zeg1

Men zou hier tegen in kunnen brengen dat de instrumentalis aangeeft dat Ôm geen symbool (of
afbeelding) is, SZan4kara zegt echter: het is zo.
2

Dat wil zeggen: voor de meerderheid.

3

Schepselen die zich identificeren met hun subtiele lichamen.
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gen: hoger dan Hiran-yagarbha.1 Tat, naar aanleiding hiervan als uitdrukking van het
voorafgaande idee; bhavatah-, volgen; etau szlokau, deze twee verzen:
tisro mātrā mrrtyumatyah- prayuktā anyonyasaktā anaviprayuktāh-;
kriyāsu bāhyābhyantaramadhyamāsu samyak prayuktāsu na kampate jñah- (6).
V.6. De drie letters (in zichzelf) zijn binnen het domein van de dood. Als deze
echter nauw aan elkaar zijn gevoegd, niet afzonderlijk aan verschillende onderwerpen zijn gewijd, en zijn gericht op de drie soorten handelingen – uiterlijk, innerlijk en tussenliggend – waar men op juiste wijze zijn toevlucht toe
neemt, dan wankelt de verlichte mens niet (dat wil zeggen: hij blijft onverstoord).
Tisrah- mātrāh-, de drie letters, dat wil zeggen: a, u, m van Ôm; mrrtyumatyah-, worden
omsloten door de dood, liggen niet buiten het gebied van de dood en zijn zeker in de
greep van de dood.2 Wanneer deze echter zijn prayuktāh-, gericht; kriyasu, op handelingen, in de handeling van meditatie op het Zelf; en verder, (wanneer deze)
anyonyasaktāh-, met elkaar zijn verbonden; anaviprayuktāh-, en niet op verschillende
wijzen worden toegepast op verschillende objecten (dan wankelt de yogi niet).
Viprayuktāh- zijn die (handelingen) die specifiek zijn gericht op één enkel object; die
(handelingen) die niet zo zijn gericht, zijn aviprayuktāh-, (op verschillende wijzen
gebruikt); die handelingen die niet zo worden toegepast zijn anaviprayuktāh-. Wat
volgt hieruit? Als (deze zo zijn gericht) specifiek gedurende een enkele (voortdurende) meditatie tijdens de drie kriyāsu, soorten handelingen;
bāhyābhyantaramadhyamāsu, uiterlijk, innerlijk en tussenliggend – gedurende de
yoga-activiteit die bestaat uit meditatie op Puruswa’s zoals verbonden met de staten
van waken, dromen en slapen; samyak prayuktāsu, tot welke processen men op de
juiste wijze zijn toevlucht neemt gedurende de meditatie; dan zal de jñah-, de verlichte mens, dat wil zeggen: de yogi die de genoemde indelingen van Ôm kent; na kampate niet wankelen. Hij immers die dit weet kan onmogelijk worden afgeleid, omdat
de Puruswa in de wakende, droom- en slaapstaten samen met deze staten door hem
zijn gezien als identiek met de drie letters en als identiek met Ôm. Waarvan kan hij
afdwalen en waar naar toe als een mens op deze wijze verlicht is en het Zelf van
alles geworden is en één is met Ôm?
Het tweede vers is bedoeld om alle (voorgaande) ideeën samen te vatten:

1
2

Hiran-yagarbha is hoger dan alle andere schepselen.

Viszva, het bewuste Zelf in de wakende staat, is identiek aan Vaiszvānara (Virātt) en zijn verblijfplaats is het fysieke lichaam en de wakende staat. Taijasa is identiek aan Hiran-yagarbha en woont
in het subtiele lichaam en de droom. Prājña, identiek aan IIszvara, verblijft in het Ongemanifesteerde
en in de slaap. De processen van yoga bestaan uit het mediteren hierop, geïdentificeerd met respectievelijk a, u en m. Als men zijn toevlucht neemt tot de afzonderlijke letters en zonder het beeld
van Brahman kan men niet voorbij de dood gaan.
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rrgbhiretamb yajurbhirantarikswamb sāmabhiryat tat kavayo vedayante;
tamombkāren-aiva’’yatanenānveti vidvān yattacchāntamajaramamrrtamabhayamb
paramb ceti (7).
V.7. De intelligenten kennen deze wereld die bereikt kan worden door de R-k
mantra’s, de tussenruimte bereikbaar door de Yajurmantra’s en datgene wat
bereikt kan worden door de Sāma mantra’s. De verlichte mens bereikt deze
(drievoudige) wereld alleen door Ôm; en door de hulp van Ôm bereikt hij ook
dat wat de Opperste Werkelijkheid is, die kalm is en voorbij ouderdom, dood
en angst.
Alleen kavayah-, de intelligenten, de verlichten en niet de onwetenden; vedayante,
kennen; etam, dit, deze wereld die verbonden is met mensen; die verkregen kan
worden rrgbhih-, door de R-k mantra’s; antarikswam, de tussenruimte, beheerst door de
Maan; die bereikt kan worden yajurbhih-, door de Yajur mantra’s; en tat, dat, die
wereld van Brahmā; yat, die; bereikbaar is sāmabhih-, door de Sāma mantra’s.
Vidvān, de verlichte mens; anveti, bereikt; tam, dat, deze drievoudige wereld, die de
lagere Brahman aanduidt; ombkāren-a, door Ôm, met behulp van Ôm. En met de hulp
van deze Ôm, bereikt hij, tat, dat; yat, wat de Opperste Brahman, die onveranderlijk,
waar, is, die Puruswa wordt genoemd, het allesdoordringende; dat szāntam is, kalm,
vrij, zonder kenmerken als waken, dromen en slapen, en die transcendent is ten opzichte van het gehele universum; en die daarom ajaram, vrij van ouderdom is; amrrtam, voorbij de dood, immers niet aangeraakt door veranderingen als ouderdom; en
dus abhayam, zonder vrees; juist omdat Het zonder vrees is, daarom is Het param,
niet te overtreffen. Het beeld is dat hij deze Ene ook bereikt, ombkāren-a āyatatena,
met de hulp van Ôm dat een voertuig is van vooruitgang. Het woord “iti, dit” wordt
gebruikt om het einde van de zin aan te geven.
iti prasznopaniswadi pañcamah- prasznahb
Aldus de vijfde vraag in de Praszna Upaniswad.
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ZESDE VRAAG
atha hainamb sukeszā bhāradvājah- papraccha;
bhagavan hiran-yanābhah- kausalyo rājaputro māmupetyaitamb prasznamaprrcchata;
swodwaszakalamb bhāradvāja puruswamb vettha;
tamahamb kumāramabruvamb nāhamimamb veda;
yadyahamimamavediswamb kathamb te nāvakswyamiti;
samūlo vā eswa pariszuswyati yo’nrrtamabhivadati tasmānnārhāmyanrrtamb vaktum;
sa tūswnīmb rathamāruhya pravavrāja;
tamb tvā prrcchāmi kvāsau puruswa iti (1).
VI.1. Toen vroeg Sukeśā, de zoon van Bharadvāja hem: “Eerbiedwaardige
heer, Hiranyanābha, een prins van Kosala, kwam naar mij toe en vroeg mij dit,
‘Bharadvāja, kent U de Puruşa, die zestien ledematen bezit?’ Tot deze prins zei
ik, ‘Ik ken deze niet. Als ik hem had gekend waarom zou ik het u dan niet hebben verteld? Iemand die een leugen vertelt verschrompelt totaal. Daarom kan
ik mij niet permitteren om een leugen te vertellen.’ Zwijgend ging hij weg, rijdend in zijn wagen. Over deze Puruşa vraag ik U: ‘Waar bestaat Hij?’”
Atha ha vervolgens; sukeśā bhāradvājah-, Sukeśā, de zoon van Bharadvāja;
papraccha, vroeg; enam, hem. Er is gezegd dat de gehele wereld, die bestaat uit
oorzaak en gevolg, samen met de bewuste ziel, gedurende de slaap verenigd wordt
met het Opperste Onveranderlijke (IV.11). Uit de logische vergelijking volgt dat ook
bij de oplossing van het universum de wereld alleen verenigd wordt met dat Onveranderlijke en uitsluitend hieruit ontstaat, want een gevolg kan logischerwijze in niets
anders opgaan dan zijn oorzaak. Bovendien is er gezegd: “Uit het Zelf is deze Prāņa
geboren” (III.3). En de vaststaande betekenis van alle Upaniswads is dat het hoogste
goed voortkomt uit de volledige realisatie van datgene wat de bron is van schepping;
en eerder is gezegd, “hij wordt alwetend en alles.” (IV.10). Rest nu om aan te geven
waar dat Onveranderlijke, die Waarheid, Purus-a genaamd (het alles doordringende,
inwonende wezen) kan worden gerealiseerd. De vraag wordt met deze bedoeling
gesteld. En door aan te geven hoe moeilijk het is om deze kennis te verwerven,
wordt met het vertellen van dit verhaal nagestreefd om, bij diegenen die naar
vrijheid verlangen, een speciale inspanning los te maken. Bhagavan, O vereerde
Heer; rājaputrah-, een prins, Ks-atriya vanwege zijn kaste, hiran-yanābhah-, Hiranyaṇābha genaamd; kausalyah-, die geboren was in Kosala; upetya mām, naar mij
toekomend; aprrcchata, vroeg; etam prasznam, deze vraag, die wordt verteld:
“bhāradvāja, O zoon van Bharadvāja; vettha, kent U; puruswam, de Purus-a, (de
Werkelijkheid, die het lichaam doordringt); swodwaszakalam, die 16 delen (ledematen)
heeft?” Dat bewuste Wezen, de ziel, is swodwaszakalah-, waarop, door onwetendheid,
zestien delen zijn gelegd die eruit zien als ledematen. Aham, ik; abruvam, zei; tam
kumāram, tot die prins, die de vraag had gesteld: “Aham, ik; na veda, ken niet;
imam, deze naar wie U vraagt.” Omdat hij het niet mogelijk achtte dat ik iets niet
zou weten, ondanks mijn uitspraak, vertelde ik hem als bewijs van mijn
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onwetendheid: ”Yadi, als; aham, ik, toevallig; avedis-am, het had geweten; imam, dit,
de Purus-a waar U naar vraagt; katham, waarom; na avakswyam, zou ik het u niet
hebben verteld, dat wil zeggen: zou ik het niet verteld hebben aan een
onderzoekende en geschikte leerling als U.” Toen ik opnieuw zijn ongeloof
bemerkte, zei ik vervolgens om hem te overtuigen: “Yah-, iedereen die; abhivadati,
spreekt; anrrtam, een leugen, die niet strookt met de werkelijkheid, spreekt over
zichzelf als iets anders dan hij werkelijk is; eswah-, een dergelijk mens; pariszuswyati,
droogt op; samūlah- tot in de wortels; deze wereld en de volgende worden hem
ontnomen, hij wordt vernietigd. Omdat ik dit weet tasmāt, daarom; na arhāmi
anrrtamb vaktum, kan ik mij niet permitteren om als een onwetende te liegen.” Āruhya
ratham, rijdend in een wagen; sah-, hij, de prins, die overtuigd was; pravavrāja, ging
weg; naar waar hij vandaan was gekomen; tūswn-īm, zwijgend, beschaamd. Hieruit
kan men concluderen dat iemand die weet, een leerling die competent is en hem op
de voorgeschreven wijze benadert, kennis moet bijbrengen, doch onder geen enkele
voorwaarde mag men onwaarheid vertellen. Tam puruswam, over deze Puruswa;
prrcchāmi tvā, vraag ik U – welke als een object, dat nog niet zeker is gesteld, steekt
als een doorn in mijn hart: – “kva asau puruswah, waar bestaat deze Puruswa (die
gekend dient te worden)?”
tasmai sa hovāca;
ihaivāntah-szarīre somya sa puruswo yasminnetāh- swodwasza kalāh- prabhavantīti (2).
VI.2. Tot hem sprak hij (Pippalāda): “O dierbare, die Purus-a is hier zelf in dit
lichaam in wie deze zestien delen (of ledematen) ontstaan.”
Tasmai, tot hem; sah-, hij; uvāca ha, sprak; iha eva, hier zelf; āntah-szarīre, in het lichaam, in de ruimte binnenin de lotus van het hart; somya, O dierbare; bestaat sahpuruswa, die Purus-a, – en Hij moet niet ergens anders gezocht worden; yasmin, in
wie; prabhavanti, ontstaan; etāh- swodwasza kalāh, deze zestien delen, Prān-a en de overige die worden genoemd. De Purus-a die ondeelbaar is lijkt door onwetendheid ledematen te hebben als gevolg van Zijn verbinding met de zestien delen die Zijn
beperkende toevoegingen zijn. Deze Purus-a echter moet worden getoond als een
absoluut wezen door het door middel van kennis verwijderen van de delen die Hem
conditioneren. Daarom wordt over de delen gesproken als ontstaand uit de Purus-a.
Omdat niet, zonder de superimpositie van Prān-a en andere over het zuivere principe
dat één is en zonder eigenschappen, uit ervaring kan worden gesproken over de verkrijgbaarheid en de middelen tot verkrijgen, daarom zijn begin, bestaan en oplossing
van de delen, die in het gebied van onwetendheid liggen, over de Purus-a heen gelegd. De delen lijken namelijk altijd het Bewustzijn zelf te zijn bij begin, bestaan en
oplossing. Daarom zeggen sommige misleide mensen, ”Net zoals ghee (geklaarde
boter) smelt door contact met vuur, zo is het ook met bewustzijn dat elk moment
ontstaat, bijvoorbeeld als een pot, en wordt vernietigd.” Anderen (bijvoorbeeld de
nihilisten) zeggen, “Als dat bewustzijn ophoudt lijkt alles een leegte.” Weer anderen
(bijvoorbeeld de logici) zeggen, “Kennis over potten en dergelijke komt op en verdwijnt als een tijdelijk fenomeen op het eeuwige Zelf dat bewustzijn geeft. ”De ma-
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terialisten zeggen, “Bewustzijn hoort bij materie.” Echter, Bewustzijn dat geen toename of afname kent en zich toch op allerlei manieren voordoet door de eigenschappen van de beperkende toevoegingen, is niets anders dan het Zelf, hetgeen
door Vedische teksten wordt benadrukt, zoals: “Brahman is waarheid, kennis, onbegrensd” (Tai. II.i.1), “Brahman is Bewustzijn” (Ai. III.i.3), “Kennis, Gelukzaligheid,
Brahman” (Br. III.ix. 28.7), “De onbegrensde Werkelijkheid is alleen maar intelligentie” (Br. II.iv.12). De onveranderlijkheid van Bewustzijn wordt bewezen door
het feit dat Bewustzijn niet verandert, zelfs niet als voorwerpen in hun essentie veranderen, en omdat alles wat op welke manier dan ook gekend wordt als zo’n object
van kennis opkomt in het bewustzijn alleen.1 Het is niet logisch om te stellen dat een
extern object substantie heeft en toch onbekend blijft, want dit is hetzelfde als beweren dat kleur wordt waargenomen terwijl er geen oog is. Een kenbaar ding hoeft
niet te bestaan terwijl het gekend wordt, maar kennis is nooit afwezig zolang er een
object is, en kennis blijft bestaan in relatie tot een kenbaar ding, zelfs als een bepaald ding misschien niet aanwezig is, want niemand kan iets als een object hebben
zonder dat hij kennis heeft.
Tegenwerping: In slaap wordt bewustzijn niet waargenomen juist omdat het daar
niet bestaat, en daaruit volgt dat kennis zelf net als een object ook veranderlijk is.
Antwoord: Nee, want kennis toont een object zoals een lamp een object verlicht en
daarom kan de afwezigheid van kennis gedurende de slaap niet worden aangetoond,
zoals de afwezigheid van licht niet kan worden bewezen uit de afwezigheid van het
ding dat verlicht moet worden. De nihilist kan zich zeker niet de afwezigheid van
het oog indenken als dit er niet in slaagt om kleur waar te nemen in het donker.
Tegenwerping: De nihilist neemt wel degelijk aan dat kennis afwezig is als er geen
kenobject is.
Antwoord: De nihilist zou moeten uitleggen hoe hij de aanwezigheid van die kennis
wegredeneert waarmee hij het niet-bestaan van deze kennis pretendeert. Het nietbestaan van de kennis is in zichzelf een kenobject en dit kan niet worden gekend
zonder kennis van het object.
Tegenwerping: Omdat kennis niet verschilt van het kenbare, volgt het niet-bestaan
van kennis uit het niet-bestaan van het kenobject.
1

Dat dingen worden waargenomen voor wat zij zijn komt door de schijnbare diversificatie van het
onderliggende Bewustzijn als gevolg van de beperkende toevoegingen; het kennen van dingen zou
ophouden zonder het Bewustzijn dat er achter ligt. Dit bewijst dat dingen variëren, terwijl Bewustzijn niet verandert. Een pot hoeft niet te bestaan terwijl men er zich toch bewust van kan zijn,
oftewel voorwerpen kunnen in hun essentie verschillen, terwijl kennis blijft. Er kan echter geen
kenobject bestaan zonder Bewustzijn.
Tegenwerping: We hebben geen kennis van een kruik als we een doek kennen, dus kennis is ook
variabel.
Antwoord: Kennis kan variëren omdat deze gekleurd wordt door objecten, doch niet in zijn essentie, terwijl dingen essentieel kunnen verschillen.
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Antwoord: Nee, omdat niet-bestaan ook toegelaten is als kenbaar. Door de (Buddhistische) nihilist wordt toegegeven dat niet-bestaan ook wordt gekend en dat het
eeuwig is. Als kennis nu niet verschilt van het (kenbare) niet-bestaande, wordt het
ook eeuwig ex hypothesi. En omdat het niet-bestaan van kennis in essentie kennis
wordt, wordt het niet-bestaan (van kennis) een begrip zonder betekenis. In werkelijkheid is kennis noch iets niet-bestaands, noch is het niet-eeuwig. Evenzeer gaat er
iets verloren enkel en alleen als de kwalificatie niet-bestaand toegevoegd wordt aan
kennis die (werkelijk) eeuwig is. Als nu zou worden gesteld dat hoewel niet-bestaan
kenbaar is, het zou verschillen van kennis, zal in dat geval het niet-bestaan van het
kenobject niet leiden tot het niet-bestaan van kennis.1
Tegenwerping: Het object verschilt van kennis, maar kennis verschilt niet van zijn
object.
Antwoord: Dat zijn allemaal slechts loze woorden die niet tot enig werkelijk onderscheid leiden. Als immers wordt volgehouden dat object en kennis identiek zijn, dan
is het zinloos om te stellen dat het kenobject verschilt van kennis, terwijl kennis niet
verschilt van zijn inhoud. Het lijkt op de thesis dat vahni (vuur) verschilt van agni
(vuur), terwijl agni niet verschilt van vahni. Als kennis echter verschilt van de inhoud van kennis, kan de conclusie worden getrokken dat de afwezigheid van enig
kenobject niet logischerwijs impliceert dat kennis (als zodanig) afwezig is.
Tegenwerping: Omdat men zich niet bewust kan zijn (van kennis) als er geen object
gekend kan worden, betekent dit dat kennis zelf afwezig is als er geen enkel object
is.
Antwoord: Nee dat is niet zo. Omdat bewustheid in slaap wordt aangenomen door
(Buddhistische) nihilisten, wordt gedacht dat bewustzijn ook in de slaap aanwezig
blijft.
Tegenwerping: Zelfs daar wordt gesteld dat bewustzijn alleen bekend is bij zichzelf .
Antwoord: Nee, omdat het onderscheid tussen de twee (dat wil zeggen: kennis en
object) reeds is aangenomen. Aangezien de kennis die behoort bij een object in de
vorm van iets niet-bestaands anders is dan dat niet-bestaande object, geldt het verschil tussen het kenbare en kennis als een vaststaand feit. Als dat feit eenmaal bewezen is kan het niet meer als een dode tot leven worden gewekt en het kan zelfs door
honderd nihilistische Buddhisten niet worden teruggedraaid.
Tegenwerping: Voor zover kennis gekend kan worden door enige andere kennis
duikt er in uw zienswijze een eindeloze teruggaande beweging op, omdat die kennis
een andere kennis moet hebben om gekend te worden, en die weer een andere.
1

Met een dergelijke theorie doe je het idee dat kennis en het kenobject identiek zijn te niet. Dus
door aan te nemen dat kenobjecten afwezig zijn in de slaap en dat kennis niet verschilt van het
kenbare, kun je niet beargumenteren dat kennis niet bestaat in slaap. Bovendien als het nietbestaande kenobject verschillend is van kennis, waarom zou dan niet een bestaand kenobject ook
verschillend zijn?
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Antwoord: Dat is niet zo, omdat er een logisch onderscheid tussen alles (kennis en
objecten) mogelijk is. Als men toegeeft dat alles gekend kan worden door enige
kennis dan blijft die kennis die verschilt van waar deze over gaat, altijd gelijk.1 Dit
is een tweede categorie die door iedereen die geen nihilist is wordt geaccepteerd en
een derde categorie om dit te begrijpen is niet toegestaan. Dus is er geen ruimte voor
een eindeloze teruggaande beweging.
Tegenwerping: Als kennis voor zichzelf onbekend blijft, kan alwetendheid niet
voorkomen.
Antwoord: Ook dit gebrek raakt alleen hem (dat wil zeggen: de Buddhist). Waarom
zouden wij dit moeten oplossen?2 Bovendien maken zij de fout van de eindeloze
teruggaande beweging die volgt uit de erkenning dat kennis een object van kennis is,
want kennis is volgens de (Buddhistische) nihilist zeker kenbaar. En omdat (een
specifieke) kennis niet kan worden gekend door zichzelf is een eindeloze teruggaande beweging onvermijdelijk.
Tegenwerping: Deze fout wordt (in uw theorie) ook zichtbaar.
Antwoord: Dat is niet zo, omdat men (volgens ons) op logische wijze kan bewijzen
dat Bewustzijn één is. Omdat er slechts één Bewustzijn is, dat in alle plaatsen, tijden, personen enzovoorts, bestaat en verschillend lijkt vanwege de verschillen in de
diverse beperkende toevoegingen van namen, vormen en dergelijke, zoals de weerschijn van de zon en dergelijke op het water, daarom is dit bezwaar niet overtuigend.
De hier beschouwde uitspraak is hiermee in overeenstemming.3
Tegenwerping: Uit de tekst van de Upanis-ad (“hier zelf in dit lichaam,” – VI.2)
volgt dat de Purus-a ingesloten is in het lichaam, zoals een jujubevrucht in zijn dop.
Antwoord: Nee, (dit is niet juist,) omdat de Purus-a de oorzaak is van delen als Prān-a
en omdat niemand zal aannemen, dat de Purus-a de bron is van Prān-a, geloof, enzovoorts, als Hij beperkt zou zijn tot alleen maar een lichaam. En dit volgt bovendien
uit het feit dat het lichaam een resultaat is van deze delen. Het lichaam, dat is samengesteld uit de delen Prān-a en andere, die op hun beurt een product zijn van de
1

Wij vinden dat dingen die kenbaar zijn objecten van kennis zijn, maar kennis zelf wordt niet
gekend. Het kenbare is altijd kenbaar en dus is kennis altijd kennis.
2

De Buddhist gelooft dat kennis wordt gekend. Als dus kan worden bewezen dat kennis onkenbaar is, kan bijvoorbeeld de alwetendheid van Buddha niet langer worden volgehouden. De
Vedānta aanhanger kan hier niet van worden beschuldigd, omdat volgens hem kennis alleen die
dingen kan kennen die geschikt zijn om gekend te worden, omdat anders niet-alwetendheid zou
resulteren uit het niet-begrijpen van een denkbeeldige zaak, als de hoorn van een haas. De Vedānta
aanhanger zou ook kunnen antwoorden dat het concept zelf van alwetendheid in het gebied van
onwetendheid ligt en hij daarom niet verplicht is om er de realiteit van te bewijzen. Of hij zou
kunnen beargumenteren dat alwetendheid komt van het feit dat iemand de mogelijkheid bezit om
alles wat bestaat te kennen, doch niet noodzakelijkerwijze volgt uit het werkelijke besef van alles.
3

Op grond van het feit dat Bewustzijn als een eeuwige entiteit de basis is van alle verschijningen,
spreekt de Upanis-ad over de superimpositie van de delen (of ledematen) op dat Bewustzijn.
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Purus-a kan niet in zichzelf, zoals een jujube in zijn doos, de Purus-a omvatten, die
het begin is van zijn eigen bron.
Tegenwerping: Het zou wel kunnen op basis van de vergelijking van het zaad en de
boom. Zoals een boom het resultaat is van een zaad en het resultaat van deze boom
een vrucht is, bijvoorbeeld een mango die in zichzelf de oorzaak (namelijk de pit)
van zijn oorzaak (namelijk de boom) bevat, op overeenkomstige manier kan het
lichaam in zichzelf zelfs de Purus-a omvatten, ofschoon Hij de oorzaak is van zijn
eigen oorzaak (te weten Prān-a enzovoorts).
Tegenwerping: Dit is niet houdbaar, omdat dit onderscheid en deelbaarheid inhoudt.
In de vergelijking zijn de zaden in de vrucht van de boom verschillend van het zaad
dat door de boom wordt geproduceerd, terwijl in het geval waarop vergelijking van
toepassing is, precies dezelfde Purus-a, die de oorzaak is van de oorzaken van het
lichaam, in de Upanis-ad wordt omschreven als begrensd in het lichaam. Bovendien
kunnen dingen als de boom en de zaden zich tot elkaar verhouden als doos en inhoud, terwijl de Purus-a niet deelbaar is, hoewel de delen (Prāņa enzovoorts) en het
lichaam dat wel zijn. Aangezien zelfs ruimte niet kan worden omvat door het lichaam,1 des te minder geldt dat de Purus-a, die de oorzaak is van ruimte, er door
wordt begrensd. Daarom is de vergelijking onjuist.
Tegenwerping: Laat de vergelijking maar. Het punt in kwestie wordt aangegeven
door de tekst zelf.
Antwoord: Dat kan niet, omdat teksten geen nieuwe dingen kunnen scheppen en een
tekst niet bedoeld is om iets om te draaien. Wat is dan de functie ervan? Het gaat
erom de dingen uit te drukken zoals ze zijn. Daarom dient de tekst ‘in het lichaam’
op dezelfde manier te worden begrepen als de uitspraak dat ruimte bestaat in het
Kosmische Ei.2 Bovendien is deze tekst alleen in overeenstemming met de beleefde
ervaring voor zover op logische gronden zoals (bij de ervaring van) zien, horen,
denken, weten enzovoorts, wordt aangenomen dat de Puruswa als een beperkt wezen
verblijft binnenin het lichaam. En omdat het in het lichaam is dat Hij is gerealiseerd,
wordt er gezegd, “O geliefde, deze Purus-a is in het lichaam.” Als zelfs een dwaas
zich niet wenst voor te stellen dat de Purus-a, die de oorzaak is van ruimte, kan worden omsloten door het lichaam zoals een jujube door zijn dop, dan zal een Vedische
tekst, die een waardige drager van kennis is, dat zeker niet doen.
Als beschrijving van de Purus-a is gezegd, “die Purus-a waarin deze zestien delen
ontstaan” (VI.2). Hoewel het ontstaan van de delen in een ander verband was genoemd in (die passage van) de Upanis-ad, is toch de huidige tekst (die over schep1

Tegenwerping: Het lichaam dat geproduceerd is uit ondeelbare ruimte bevat ruimte in zichzelf.

Antwoord: Ook hier treedt ruimte niet het lichaam binnen, doch schijnt te bestaan in de vorm van
een lichaam doordat het poriën en lege ruimten doordringt.
2

Ruimte is de oorzaak van het universum, maar omdat ruimte alles doordringt, wordt het waargenomen als begrensd binnen het universum.
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ping gaat) bedoeld om de volgorde op te sommen waarin de schepping verliep en
ook om te laten zien dat schepping wordt voorafgegaan door intelligentie.
sa īkswāmbcakre;
kasminnahamutkrānta utkrānto bhaviswyāmi kasminvā pratiswtthite pratiswtthāsyāmīti
(3).
VI.3. Hij overwoog: “Als gevolg van het vertrek waarvan zal Ik opstaan? En als
gevolg van de ondersteuning van wie zal Ik gevestigd blijven?”
Sah-, Hij, de Purus-a, begiftigd met zestien delen, waar de zoon van Bharadvāja naar
vroeg; īkswām cakre, maakte deze overweging over, dat wil zeggen: drong door in het
onderwerp van schepping, gevolg, volgorde enzovoorts.1 Hoe Hij dat deed wordt
medegedeeld: Kasmin utkrānte, welke specifieke agent, die opgegaan is uit het lichaam; bhaviswyāmi aham, zal Ik worden; utkrāntah-, afgescheiden? Vā, of; kasmin
pratiswtthite, als wat, dat doorgaat met gevestigd te blijven; pratiswtthāsyāmi aham, zal
ik gevestigd blijven in het lichaam?
Tegenwerping: Is het niet een feit dat het Zelf geen handelingen veroorzaakt, terwijl
de Pradhāna (Oorspronkelijke Natuur) dat wel doet? Vandaar dat het de Pradhāna is
die evolueert tot Mahat (het principe van intelligentie) en de rest, door uit te gaan
van de behoeften van de Purus-a (bewuste ziel). Daarom moet met het oog op de
feiten worden aangenomen, en op goede gronden, dat Pradhāna, die bestaat uit een
evenwichtsituatie van zijn drie onderdelen als sattva enzovoorts, de schepper is; dat
daar de kleinste deeltjes bestaan die handelen overeenkomstig de Goddelijke Wil;
dat het Zelf niet de middelen heeft om te scheppen, omdat Het niet-twee is; en dat
het Zelf niet de aanleiding kan zijn van kwaad voor Zichzelf, omdat een bewust
wezen dat intelligent handelt zichzelf niet enig kwaad kan aandoen. Het is niet terecht om te spreken van enig handelen door de Purus-a, dat voorafgegaan is van onafhankelijke overwegingen. Dus, wanneer de onbezielde Pradhāna evolueert in een
vast patroon, alsof dit overwogen is om de doeleinden van de Purus-a te dienen,
wordt er op figuurlijke wijze gesproken over de Pradhāna alsof deze intelligent is
door de uitspraak, “Hij overwoog” enzovoorts. Evenzo kan men over een officier
zeggen die alles voor de koning doet, “Hij is de koning.”
Antwoord: Nee, omdat het even logisch is om het Zelf te beschouwen als datgene
wat handelt, als om Het te zien als datgene wat geniet. Net zoals het Zelf, dat alleen
onveranderlijk Bewustzijn is, uit het standpunt van de Sāmbkhyā nog steeds datgene
kan zijn wat geniet, evenzo kan Zijn scheppen van de wereld uit het standpunt van
de navolgers van de Veda’s worden gerechtvaardigd op basis van de autoriteit van
de Veda’s.

1

‘Schepping’: van Prāņa enzovoorts; ‘gevolg’: zoals het verlaten van het lichaam; ‘volgorde’: het
verschijnen van geloof uit Prān-a en zo verder; ‘enzovoorts’: de relatie van omhulsel en inhoud
zoals bestaat tussen de wereld en naam, enzovoorts.
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Tegenwerping: Elke transformatie die bestaat uit een verandering van (de essentie
van) het Zelf in een andere categorie veroorzaakt Zijn vergankelijkheid, onzuiverheid en veelvuldigheid, maar alleen maar een verandering in Zijn eigen natuur van
Bewustzijn doet dat niet. Dus als genieten inherent is in de Purus-a Zelf, kan ook niet
worden gesteld dat enige verandering in dat Bewustzijn (van het genieten)1 tot een
tegenstrijdigheid kan leiden (namelijk dat het Zelf verandert). Gezien vanuit jullie
standpunt echter, die de Veda’s volgen en toegeven dat het Zelf de schepper is, ontstaat er een wezenlijke verandering2 en wordt het Zelf onderhevig aan allerlei gebreken als tijdelijkheid enzovoorts.
Antwoord: Nee, want er wordt door ons gemeend dat, hoewel het Zelf één is, er
desondanks, in de staat van onwetendheid, ogenschijnlijk dingen in voorkomen die
geschapen worden door de aanwezigheid of afwezigheid van de beperkende eigenschappen, die bestaan uit de namen en vormen van objecten. Het scheppen van enige
vorm van onderscheid in het Zelf door toedoen van onwetendheid is als een concessie toegestaan, opdat discussie in de geschriften over de gebondenheid en vrijheid
van het Zelf mogelijk is. In werkelijkheid echter moet men vasthouden aan de ongeconditioneerde Entiteit, die één is zonder tweede, die buiten het bereik ligt van alle
sofisten en die wordt omschreven als zonder vrees en goedgunstig. Er kan geen veroorzaken van handelingen zijn, geen genieter, geen enkele handeling, geen instrument of resultaat, daar waar alles is teruggebracht tot non-dualiteit. De
Sāmbkhya’s echter stellen zich eerst voor dat het veroorzaken van handelen, evenals
handeling, instrument en resultaat, over het Zelf heen worden gelegd; omdat zij zich
echter buiten de grenzen van de Veda’s bevinden, deinzen zij terug van deze (monistische) positie en stellen dat genieter-zijn een werkelijke eigenschap van het Zelf is.
Verder verbeelden zij zich dat de Pradhāna een werkelijke substantie is en in essentie verschilt van het Zelf, en daardoor komen zij in de valstrikken terecht van het
intellect van andere (dualistische) sofisten en verliezen hun houvast. Op dezelfde
manier worden de andere sofisten op een dwaalspoor gebracht door Sāmbkhya’s.
Door op deze wijze theorieën te postuleren die lijnrecht tegenover elkaar staan als
vleeseters die (vechten om een stuk vlees), drijven zij voortdurend verder weg van
de opperste Werkelijkheid door hun drift om (verwrongen) interpretaties te ontdekken van de conclusies die zijn getrokken op basis van valide redeneringen met het
doel om andermans meningen te weerleggen. Daarom laten we een paar fouten zien
in de theorieën van de sofisten, niet in de geest van de sofisten, maar op zo’n manier
dat mensen die naar bevrijding verlangen, toegewijd worden aan de ware strekking
van de Upanis-ads, namelijk de realisering van de non-dualiteit van het Zelf, door die
andere theorieën te negeren. In dit verband wordt het zo gezegd: “Door de oorzaak

1

Genot (of lijden) bestaat uit een directe ervaring van vreugde (of verdriet). Deze ervaring is de
natuur van de ziel zelf, terwijl handelingen tot het intellect en de rest behoren.
2

Door het intellect enzovoorts te worden om de schepping te dienen.
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van de bron van alle redetwisten1 bij de redetwisters zelf te laten en zijn goede verstand te bewaren mede door hun voorbeeld,2 rust de kenner van de Veda’s vol geluk.
Bovendien kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten modificaties (in het Zelf) die het genieter-zijn en het oorzaak-zijn van handelen worden
genoemd. Wat is die modificatie werkelijk die genieter wordt genoemd en die een
klasse op zichzelf is en verschilt van degene die tot handelen aanzet? Van deze modificatie is het idee afhankelijk dat de Purus-a kan worden opgevat als alleen maar
genieter en niet de doener terwijl de Pradhāna kan worden gezien als een doener en
niet een genieter.
Sāmbkhya: Hebben we niet gezegd dat de Purus-a uit louter intelligentie bestaat en dat
Hij innerlijk verandert door de ervaring, terwijl Hij blijft die Hij in essentie is? Maar
Hij verandert niet door te transformeren in een andere categorie, terwijl de Pradhāna
verandert door omzetting in een ander principe en daarom eigenschappen heeft als
veelvuldigheid, onzuiverheid, gevoelloosheid enzovoorts. De Purus-a is het tegenovergestelde hiervan.
Vedāntin: Dit onderscheid bestaat niet echt en is alleen maar een woordspelletje.
Stel, in de Purus-a die (wordt beschouwd als) zuivere intelligentie, groeit er ten behoeve van het mogelijk maken van het genieten een of andere specifieke eigenschap
die ervaring wordt genoemd ten tijde van het optreden van het genieten zelf, en na
het ophouden van dit genieten is de Purus-a bevrijd van deze eigenaardigheid en
wordt weer zuivere intelligentie. (Dan kan men beargumenteren dat gedurende het
genieten, de genietende) Pradhāna zich ontwikkelt als Mahat enzovoorts, en als het
proces wordt teruggedraaid (na die ervaring) bestaat deze weer in zijn eigen natuur
als Pradhāna. Daarom laat deze veronderstelling geen enkel verschil zien. Op dezelfde manier is het onderscheid dat men wil maken tussen de transformaties van de
Purus-a en de Pradhāna een woordspelletje. Als men er van uitgaat dat de Purus-a
blijft wat Hij is, namelijk zuivere intelligentie, dan is er in werkelijkheid geen ervaring bij de Purus-a.
Sāmbkhya: Gedurende het genieten vindt er een werkelijke verandering in Puruswa
plaats, en.daarom ervaart de Purus-a het genot.
Vedāntin: Dat kan niet zo zijn. Omdat de Pradhāna ook veranderingen ondergaat
gedurende het genieten, kan deze ook de genieter worden.
Sāmbkhya: Alleen verandering in de zuivere intelligentie vormt de ervaring.
Vedāntin: In dat geval is er geen enkele reden waarom vuur en de rest die duidelijke
eigenschappen hebben als hitte enzovoorts, ook niet de genieters1 zouden zijn.

1
2

Dualiteit als waar aannemen.

Door deze vaste overtuiging te hebben: “Omdat dualistische theorieën altijd tot conflicten leiden,
is alleen non-dualisme waar.”
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Tegenwerping: De rol van genieter zou gelijktijdig bij Purus-a en Pradhāna kunnen
horen.
Antwoord: Nee, omdat in dat geval de (Sāmbkhya) theorie dat Pradhāna werkt ten
behoeve van een ander (dat wil zeggen: de Purus-a) niet klopt; er kan tussen twee
gezamenlijke genieters geen relatie bestaan als meester en ondergeschikte, zoals
twee lichten geen zodanige relatie kunnen hebben dat zij elkaar verlichten.
Tegenwerping: Het genieten van de onveranderlijke Purus-a bestaat in het produceren van een reflectie van de Purus-a op dat deel van de geest waarin de sattvakwaliteit overheerst en die van nature een genieter is.
Vedāntin: Dat kan niet zo zijn, want als de Purus-a hierdoor op geen enkele manier
wordt beïnvloed, heeft het geen zin om Hem te bestempelen als genieter. Als de
Purus-a geen kwaad heeft in de vorm van ervaringen omdat Hij altijd zonder eigenschappen is, voor het verwijderen van welk (kwaad) zijn dan de (Sāmbkhya) geschriften geschreven als middel tot bevrijding?
Tegenwerping: De geschriften zijn geschreven om het kwaad, dat door onwetendheid is veroorzaakt, te verwijderen.
Antwoord: In dat geval zijn de hypothesen dat in werkelijkheid de Purus-a alleen
geniet en niets doet, dat de Pradhāna alleen doet en niet geniet en dat de Pradhāna
een opperste Werkelijkheid is die verschilt van de Purus-a – welke buiten het bereik
van de Veda’s liggen –, nutteloos en niet gerechtvaardigd. Deze hoeven daarom niet
overwogen te worden door mensen die snakken naar vrijheid.
Tegenwerping: Zelfs vanuit het standpunt van non-dualiteit is het samenstellen van
geschriften nutteloos.
Antwoord: Nee, want dit is niet mogelijk in de staat van non-dualiteit. Tegengestelde standpunten of het samenstellen van geschriften nuttig of nutteloos is, kunnen
alleen ontstaan als er mensen zijn die geschriften samenstellen en anderen die er
enig voordeel uit willen halen. Als echter het Zelf de enige werkelijkheid is, kan er
afgezien van het Zelf geen samensteller van geschriften zijn, noch iemand anders.
En als die er niet zijn, zijn dit soort hypothesen volledig ongerechtvaardigd. Juist
door Uw duidelijke erkenning van de eenheid van het Zelf is daarmee door U pari
passu (vanuit Uw persoonlijke ervaring) toegegeven dat geschriften het geldige doel
hebben om de non-dualiteit van het Zelf te openbaren. De volgende tekst uit de ge1

“Verandering in uitsluitend Zuivere Intelligentie” kan twee dingen betekenen: 1. verandering in
Intelligentie ongeacht enige verandering in een andere substantie; 2. een ongewone verandering
alleen in de Intelligentie. De eerste stelling is onhoudbaar, omdat de Purus-a niet kan genieten als er
geen corresponderende veranderingen in de vorm van geluk enzovoorts zijn in de Pradhāna. Wat
betreft het tweede alternatief is er geen speciale reden waarom een ongewone verandering in een
ongewone factor, dat wil zeggen: Intelligentie, genot genoemd zou moeten worden. Als genot
gedefinieerd wordt als “een ongewone verandering in het ding zelf” wordt de definitie te ruim en
kan het vuur ook een genieter worden door slechts een ongewone verandering in zijn ongewone
kwaliteit van hitte.
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schriften verklaart over deze eenheid van het Zelf, die U onderschrijft, dat wanneer
overtuiging oprijst, er geen ruimte meer is voor twijfel: “Als voor de kenner van
Brahman alles het Zelf geworden is, wat moet men dan zien en door wat?” (Br.
II.iv.14). Op vergelijkbare wijze wordt in de Vājasaneyaka Upanis-ad uitgebreid
aangetoond hoe het mogelijk is in het gebied van de onwetendheid, dat andere zaken
omvat dan de opperste Werkelijkheid, om dingen te doen als het samenstellen van
geschriften: “Want als er als het ware dualiteit is (dan ziet men iets)” enzovoorts
(ibid.). Ook hier, aan het begin van (de Upanis-ad van de Atharva Veda, namelijk in
de Mun-d-aka I.i.4) zijn kennis en onwetendheid gescheiden door deze hoger en lager
te noemen. Het leger dat onder bevel staat van de sofistische theorieën kan hier dus
niet het domein van de non-dualiteit van het Zelf binnengaan dat beschermd wordt
door de handen1 van de koning die niemand anders is dan het ware bewijs dat door
de Vedānta wordt aangevoerd. Men moet begrijpen dat hiermee de vergissing van
anderen wordt weerlegd dat Brahman het noodzakelijke gereedschap, enzovoorts
mist om het initiatief te nemen tot scheppen enzovoorts. Brahman kan (men zich
voorstellen) als verbonden met eigenschappen als gevolg van verschillende krachten
en toebehoren die voortkomen uit de beperkende toevoegingen die door naam en
vorm worden gecreëerd en die door onwetendheid worden opgeroepen. En zo kan
ook het andere bezwaar worden geëlimineerd dat het Zelf (van de non-dualisten) de
schepper wordt van Zijn eigen ellende.2
Ook het voorbeeld van een functionaris die alles voor de koning doet en die uit beleefdheid koning of meester wordt genoemd kan hier niet worden gebruikt, omdat
het ingaat tegen de (vanzelfsprekende) primaire betekenis van de Vedische tekst:
“Hij overwoog” die bedoeld is om ware kennis over te brengen. Een nevenbetekenis
van een woord wordt alleen maar gebruikt als de hoofdbetekenis niet toegestaan is.
Hier is het niet logisch dat een onbezielde entiteit (bijvoorbeeld Pradhāna) betrokken
zou worden bij een perfect geregelde activiteit gerelateerd aan Purus-a, waarbij het
verschil tussen gebonden en bevrijde zielen3 in het oog wordt gehouden en notitie
wordt genomen van kenmerken als subject, object, ruimte, tijd en oorzakelijkheid.
Dit wordt daarentegen gerechtvaardigd vanuit het eerder genoemde standpunt dat de
alwetende God de schepper is.
Alleen door Purus-a, als door een koning,4 wordt Prāṇa geschapen, de bestuurder van
alles. Hoe?
1

De argumentatie die gevonden wordt in de Vedaanta.

2

Want God wordt voorgesteld als de schepper van een wereld die op een onwetende manier over
Hem heen wordt gelegd en men verbeeldt zich dat Hij goed en kwaad bepaalt voor de zielen die
geen werkelijk afgescheiden bestaan hebben.
3

Waarbij de vrije zielen apart moeten worden gehouden en handelingen alleen betrekking hebben
op de gebonden zielen.
4

Dit komt overeen met de uitleg “IAszvaren-a iva.” Een alternatieve uitleg is “IAszvaren-a eva” door
God zelf (die Purus-a is).

PRAŚNA UPANIŞAD

311

sa Prāṇamasr-jata Prāṇācchraddhāmb khamb vāyurjyotirāpah- prrthivīndriyamb
manah-;
annamannādvīryamb tapo mantrāh- karma lokā lokeswu ca nāma ca (4).
VI.4. Hij schiep Prāṇa; uit Prāṇa (schiep Hij) geloof, ruimte, lucht, vuur, water,
aarde, organen, geest, voedsel; uit voedsel (schiep Hij) energie, zelfbeheersing,
mantra’s, riten, werelden en naam in de werelden.
Na overwogen te hebben op de manier als hiervoor aangegeven, sah-, Hij, de Puruswa;
asrrjata, schiep; Prāṇam, Prāṇa,1 de totaliteit van alle Prāṇa’s, genaamd Hiranyagarbha,2die de opslagplaats van de organen van alle wezens is, en de innerlijke
ziel van alles.3 Uit deze Prāṇa schiep Hij szraddhām, geloof, dat de bron is van motivatie tot goed gedrag van alle wezens. Daaruit schiep Hij de grote elementen die
alles dragen door de materiële elementen te worden, die de bestanddelen zijn van het
(fysieke lichaam dat het) voertuig is van genot van de vruchten van de handelingen.
(Hij schiep) kham, ruimte, dat de kwaliteit van geluid bezit; vāyuh-, dat twee eigenschappen heeft – zijn eigen kwaliteit van aanraking, tast en de eigenschap (geluid)
van zijn bron (ruimte); op dezelfde manier jyotih-, vuur, in het bezit van drie kwaliteiten, zijn eigen kwaliteit van kleur en de kwaliteiten van geluid en aanraking die
tot de eerste twee behoren; op identieke wijze āpah-, water, met vier kwaliteiten, zijn
eigen individuele kwaliteit van smaak en de toevoeging van de drie voorgaande
kwaliteiten (geluid, aanraking, kleur); evenzo prrthivi, aarde, begiftigd met vijf kwaliteiten door het bezit van geur en het doordrongen zijn van de vier voorgaande kwaliteiten (geluid, aanraking, kleur, smaak). Ook (schiep Hij) indriyam, de organen, die
zelf door die elementen zijn samengesteld, die tweesoortig zijn en tien in getal, bestemd om waar te nemen en te handelen; en (Hij schiep) manah-, de geest, de heer
van deze organen, die in het innerlijk woont en wordt gekenmerkt door twijfel en
gedachten. Na op deze wijze de oorzaken (namelijk de zintuigen) en de gevolgen
(namelijk de objecten) voor de schepselen te hebben geschapen, schiep Hij annam,
voedsel, om hen te onderhouden bestaande uit rijst, gerst enzovoorts. Annāt, uit het
voedsel, wanneer het gegeten wordt, (schiep Hij) vīryam, vermogen, energie dat ten
grondslag ligt aan het aan de slag gaan met alle activiteiten. Daarna (schiep Hij)
tapah-, zelfbeheersing, voor het zuiveren van deze sterke schepselen die betrokken
raken bij zonde. Toen (schiep Hij) mantrāh-, mantra’s, bestaande uit de Rrk, Yajur,
Sāma en Atharva teksten die de instrumenten zijn van (religieuze) activiteiten voor
degenen die hun interne en externe organen hebben gezuiverd met behulp van zelfbeheersing; dan karma, riten, zoals Agnihotra; daarna lokāh-, de werelden, de resultaten van de riten. En lokeswu, in deze werelden schiep Hij nāma, namen, van de ge1

Zowel mentale (dat wil zeggen: intellectuele) als fysieke energie.

2

Dat wil zeggen: de beperkende toevoeging waardoor het Zelf geïndividualiseerd lijkt te worden
en bekend komt te staan als Hiran-yagarbha. – A.G.
3

Als het totaal van alle subtiele lichamen woont deze beperkende toevoeging, die Hiran-yagarbha
wordt genoemd, in de grove lichamen en wordt gezien als ieders zelf. Daarom is Het antar, binnenin, en ātman, zelf.
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schapen wezens, bijvoorbeeld Devadatta of Yajñadatta. Aldus, door ze als Zijn
hulpmidellen te gebruiken, werden deze onderdelen geschapen overeenkomstig de
zaden die door gebreken in de wezens als onwetendheid werden geschapen, - zoals
twee manen, muskieten, bijen enzovoorts, die ontstaan als gevolg van het slechte
zicht van iemand die aan de ziekte Timira lijdt, of als allerlei dingen die door iemand worden gedroomd; dit alles wordt weer opgenomen in dezelfde Purus-a door
het onderscheid op te geven van naam en vorm.
Hoe?
sa yathemā nadyah- syandamānāh- samudrāyan-āh- samudramb prāpyāstamb gachanti
bhidyete tāsāmb nāmarūpe samudra ityevamb procyate;
evamevāsya paridraswtturimāh- swoddasza kalāh- puruswāyan-āh- puruswamb prāpyāstamb
gacchanti bhidyete cāsāmb nāmarūpe puruswa ityevamb procyate sa eswo’kalo’mrrto
bhavati tadeswa szlokah- (5).
VI.5. Dit is het voorbeeld: Evenals deze stromende rivieren, die de zee als hun
doel hebben, worden opgenomen nadat zij de zee hebben bereikt, waarbij hun
namen en vormen worden vernietigd en ze alleen maar zee worden genoemd, zo
verdwijnen eveneens deze zestien delen (de bestandsdelen) van de alles overziende Puruswa, die de Puruswa als hun doel hebben, na de Puruswa bereikt te hebben, als hun namen en vormen worden vernietigd en ze alleen maar Puruswa
worden genoemd. Een dergelijk gerealiseerd mens wordt vrij van de delen en is
onsterfelijk. Hierover gaat dit vers.
Sah-, het voorbeeld is dit: yathā, zoals; imāh-, deze; syandamānāh- nadyah-, stromende
rivieren; samudrāyan-āh-, die de zee als hun doel hebben, de plek waarin zij worden
opgenomen; samudram prāpya, na de zee bereikt te hebben; gacchanti astam, verdwijnen, hun namen en vormen verliezen; en tāsām nāmarūpe, de naam en vorm,
bijvoorbeeld Ganges, Yamunā enzovoorts, die zijn geabsorbeerd; bhidyete, worden
geëlimineerd; en als gevolg van dit identiek worden, wordt hun substantie die water
is, samudrah- iti evam procyate, alleen maar zee genoemd; evam, op dezelfde manier, als in dit voorbeeld, dus; asya, van deze Puruswa die in het bezit is van de hiervoor genoemde eigenschappen en waar het hier om gaat; paridraswttuh-, van Hem, die
aan alle kanten ziet en die de oorzaak is van een zicht dat identiek is aan Zijn ware
natuur, zoals de zon overal de onthuller is van het licht dat identiek is aan hemzelf;
imāh- swodwaszakalāh-, deze zestien delen, de delen die hier zijn vermeld en beginnen bij
Prāṇa; puruswāyan-āh, die de Puruswa als hun bestemming hebben, de plek waar zij
worden vereenzelvigd, zoals de zee is in relatie tot de rivieren; prāpya puruswam, bij
het bereiken van de Puruswa, na vereenzelvigd te worden met de Puruswa; astam gacchanti, verdwijnen zij; ca, en; āsām, van hen, van de delen; de respectievelijke
nāmarūpe, naam als Prāṇa, zowel als vorm; bhidyete, worden vernietigd. Wanneer
namen en vormen zijn uitgeschakeld, wordt de entiteit die overblijft, procyate, genoemd door de kenners van Brahman; puruswah- iti evam, als Puruswa. Sah-, hij; die op
deze manier is verlicht nadat hem door zijn leraar het proces van het absorberen van
de delen is getoond; bhavati, wordt; akalah-, vrij van de delen, wanneer de delen als
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Prāṇa en de andere die door onwetendheid, wensen en handelingen zijn geschapen
door kennis zijn geabsorbeerd; en hij wordt amrrtah-,onsterfelijk. De Dood is een
schepping van de delen die voortkomt uit onwetendheid. Wanneer deze delen zijn
verdwenen, wordt men onsterfelijk omdat men geen delen meer heeft. Tat, met het
oog hierop; bhavati, komt; eswah- szlokah-, dit vers:
arā iva rathanābhau kalā yasminpratiswtthitāh-;
tamb vedyamb puruswamb veda yathā mā vo mrrtyuh- parivyathā iti (6).
VI.6. U moet die Puruswa kennen die het waard is om gekend te worden en in
Wie alle delen zijn vastgemaakt zoals de spaken in de naaf van een wagenwiel,
zodat de dood U nergens kan raken.
Iva, zoals; arāh-, spaken, die als het ware afhankelijk zijn van het wagenwiel;
pratistthitāh, zijn bevestigd; rathanābhau, in de naaf van een wagenwiel; dat wil
zeggen: omdat ze afhankelijk zijn van de naaf, op deze manier; veda moet men weten; tam vedyam puruswam, deze kenbare Puruswa, die het zelf is van de delen (ledematen) en die Puruswa wordt genoemd vanwege het feit dat Hij alles doordringt en bestaat in de stad (dat wil zeggen: pur van het lichaam); yasmin waarin, in welke Puruswa; pratiswtthitāh, zijn vastgemaakt; de kalāh-, delen (ledematen) gedurende de staten
van geboorte, bestaan en oplossing. (Ken Hem) yathā, zodat; O discipelen, mrrtyuh-,
de dood; mā vah- parivyathāh-, U van geen enkele kant zal raken. Als de Puruswa onbekend blijft, zult U in ellende blijven door pijn als gevolg van de dood. Moge dat
niet uw deel worden. Dit is het beeld.
tān hovācaitāvadevāhametam paramb brahma veda;
nātah- paramastīti (7).
VI.7. Hij sprak tot hen: “Slechts tot zover ken ik deze opperste Brahman. Hierna is er niets meer.”
Na hen op deze manier te hebben onderwezen (dat wil zeggen: de leerlingen),
Pippalāda uvāca ha, sprak; tān, tot hen, tot deze leerlingen; veda, ik ken; etāvat eva,
slechts tot zover, etam, deze; param brahma, opperste Brahman, die waard is gekend te worden. Atah- param, hier voorbij; na asti, is er niet iets hogers om te kennen.” Zo sprak hij om elke vorm van twijfel bij de leerlingen weg te halen dat er nog
iets onbekends zou zijn; en ook om in hen de overtuiging te vestigen dat zij het uiteindelijke doel bereikt hadden. Nu wordt gezegd wat deze leerlingen deden toen zij
geen beloning kregen voor hun kennis nadat zij door de leraar waren onderwezen, en
hun doel hadden bereikt:
te tamarcayantastvamb hi na pitā yo’smākamavidyāyāh- param pāramb tārayasīti;
namahb paramarrswibhyo namah- paramarrswibhyah- (8).
VI.8. Terwijl zij hem eer bewezen, zeiden zij: ”U bent waarlijk onze vader die
ons over de onwetendheid heeft gevoerd naar de andere kant. De grote zieners
zij geëerd. De grote zieners zij geëerd.

314
Er wordt gezegd wat zij zeiden terwijl; te, zij; arcayantah-, zich aan zijn voeten
wierpen met handenvol bloemen en met hun hoofden groetten: tvam hi, gij zijt werkelijk; nah-, onze; pitā, vader, omdat u ons door kennis wedergeboren heeft laten
worden in Brahman die eeuwig, leeftijdloos, onsterfelijk en zonder vrees is. U hebt
ons met behulp van het voertuig van kennis gevoerd avidyāyāh-0 param pāram, over
onwetendheid en valse kennis – als over een oceaan die verpest is door geboorte,
ouderdom, dood, ziekte, verdriet enzovoorts, die als zeemonsters zijn – naar de andere kant van de eindeloze oceaan van onwetendheid die bevrijding wordt genoemd
en waar wedergeboorte volkomen ophoudt; daarom is Uw vaderschap van ons meer
terecht dan dat van de anderen (dat wil zeggen: onze echte vaders). De andere vader
die alleen het fysieke lichaam veroorzaakt, is in de wereld de meest eerbiedwaardige, hoeveel te meer geldt dit voor degene die absolute bevrijding van angst waarborgt? Dit is de strekking. Namah-, Ere; paramar-swibhyah-, zij de grote zieners, die de
bron zijn van de traditie van de overdracht van de kennis van Brahman. De herhaling van namah- paramar-swibhyah- getuigt van vurig verlangen.
iti prasznopaniswadi swaswt-hah- prasznahb
Aldus de zesde vraag in de Praszna Upaniswad.
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Ôm
bhadramb karn-ebhih- szrbn-uyaama devaa bhadramb paszyemaaks-abhiryajatraah-;
sthirairan4gaistus-t-uvaambsastanūbhirvyaszema devahitamb yadaayuh-.
svasti na indro vrbddhaszravaah- svasti nah- puas-aa viszvavedaah-;
svasti nastaarks-yo aris-t-anemih- svasti no brbhaspatirdadhaatu.
Ôm szaantih- szaantih- szaantih-.
Ôm
Mogen wij het goede horen door de oren, O goden;
Mogen wij het goede zien door de ogen, O Gij waardigen om vereerd te worden;
Mogen wij, lof geprezen hebbend met lichamen met standvastige ledematen,
de levensduur die is toebedeeld door de goden, volledig verkrijgen.
Moge Indra, die grote roem bezit, ons welzijn schenken;
Moge Pūswan, die alwetend is, ons welzijn schenken;
Moge Tārkswya, die het ongeschonden fundament is, ons welzijn schenken;
Moge Brrhaspati ons welzijn schenken.
Ôm vrede, vrede, vrede.
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Uit meer dan honderd Upaniṣads heeft Śaṅkara elf
De Nederlandse vertaling van deze tot één boek samengebrachte zeven Upaniṣads is ontleend aan de zeven losse vertalingen van de Sanskrit studiegroepen
van de School voor Filosofie te Amsterdam, in het kader van de studie van het Sanskrit en van de AdvaitaVedānta filosofie in de jaren 1990-2008. De brontekst
van die vertalingen is: "Eight Upanişads, volume 1 and
2, with the commentary of Śaṅkarācārya, translated by
Swami Gambhirananda".
Voor de bestudeerteers van Vedānta en de Upaniṣads is
de uitleg van Śaṅkara van zeer grote waarde. De betekenis van elk woord en elk zinsnede wordt stapsgewijs
uitgelegd met mogelijke alternatieven en wordt daarnaast de wijsheid die ze inhouden uitvoerig besproken.
Dit alles draagt bij tot een goed begrip van de wijsheid
die in deze Upaniṣads is verwoord.

