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Deze vertaling is verzorgd door de Sanskriet-studiegroep van de
School voor Filosofie te Amsterdam in het kader van de studie van het
Sanskriet en van de Advaita-Vedaanta filosofie (Filosofie van de Eenheid).
De verzen van de IIszaa Upaniswad worden als volgt weergegeven:
*
*
*
*

*
*

De volledige tekst in Devanaagari schrift.
De woord voor woord tekst in Devanaagari schrift.
De volledige tekst in translitteratie.
De woord voor woord tekst in Devanaagari schrift en translitteratie
met een uitwerking. Hierbij wordt een aantal symbolen gebruikt.
Bijvoorbeeld bij de uitwerking van het woord puurn-a:
(642/1) betekent bladzijde 642, kolom 1 uit het Sanskriet woordenboek van Sir Monier Monier-Williams.
√pr-a betekent dhaatu pr-.a
[paalana puuran-ayoh- (Dp 39/2)] betekent dat voor de √pr-a in de
Dhaatupaatthahh op bladzijde 39, kolom 2 √pr-a wordt vermeld en
een nadere aanduiding wordt gegeven, die luidt:
paalana-puuran-ayoh-.
Vertaling (zoveel mogelijk letterlijk).
Vertaling met commentaar van SZan4kara. Hiervoor is mede gebruik gemaakt van 'Eight Upaniswads', vertaald in het Engels door
Svaami Gambhiraananda, september 1957.

Voor nadere inlichtingen:
Stichting Ars Floreat
Postbus 74082
1070 BB Amsterdam
info@arsfloreat.nl

Stichting School voor Filosofie
Van Eeghenlaan 21
1071 EM Amsterdam
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&

pU-Rmd: pU-Rimd" pU-|Rt\ pU-RmudCyte «
pU-RSy pU-Rm|d|y pU-Rmev|vizXyte »
& z|iNt: z|iNt: z|iNt: »
& « pU-Rm\ « ad: « pU-Rm\ « £dm\ « pU-|Rt\ « pU-RmudCyte «
pU-RSy « pU-Rm\ « a|d|y « pU-Rm\ « év « avizXyte »
& « z|iNt: « z|iNt: « z|iNt: »
Ôm
puurn-amadah- puurn-amidamb puurn-aat puurn-amudacyate;
puurn-asya puurn-amaadaaya puurn-amevaavaszis-yate;
Ôm szaantih- szaantih- szaantih-.
&
pU-Rm\
ad:
pU-Rm\
£dm\
pU-|t\
pU-Rm\
ÑdCyte

pU-RSy\

Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-]
puurn-am; puurn-a volledig, geheel (642/1); √pr-a volledig
worden (648/1) [paalana-puuran-ayoh- (Dp 39/2)]
adah-; adas dat (18/1)
puurn-am; puurn-a volledig, geheel (642/1); √pr-a volledig
worden (648/1) [paalana-puuran-ayoh- (Dp 39/2)]
idam dit (165/2)
puurn-aat vanuit volledig; puurn-a volledig, geheel (642
/1); √pr-a volledig worden (648/1) [paalana-puuran-ayoh(Dp 39/2)]
puurn-am; puurn-a volledig, geheel (642/1); √pr-a volledig
worden (648/1) [paalana-puuran-ayoh- (Dp 39/2)]
udacyate het wordt opgetild, het rijst op; ud-√ac =
ud-√añc oprijzen, opwaarts bewegen (184/1); ud opwaarts (183/1); √ac gaan, bewegen (8/3) [= √añc
gatau yaacane ca (Dp 19/1)]
puurn-asya van volledig; puurn-a volledig, geheel (642
/1); √pr-a volledig worden (648/1) [paalana-puuran-ayoh(Dp 39/2)]
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pU-Rm\
a|d|y
pU-Rm\
év
avizXyte

&
z|iNt:
z|iNt:
z|iNt:

puurn-am; puurn-a volledig, geheel (642/1); √pr-a volledig
worden (648/1) [paalana-puuran-ayoh- (Dp 39/2)]
aadaaya genomen hebbend (136/3); aa-√daa nemen (136
/2); aa dichtbij, naar; maakt de handeling volledig
(126/1);√daa geven (473/2) [daane (Dp 26/2)]
puurn-am; puurn-a volledig, geheel (642/1); √pr-a volledig
worden (648/1) [paalana-puuran-ayoh- (Dp 39/2)]
eva waarlijk, alleen, slechts; benadrukt het voorafgaande woord (232/2)
avaszis-yate het wordt overgelaten, het blijft over; ava√szis- overlaten als rest, overblijven (104/2); ava ervan
af, weg (96/1); √szis- overlaten, overblijven (1076/3)
[viszes-an-e (Dp 37/2)]
Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-]
szaantih-; szaanti rust, vrede (1064/3); √szam rusten, tevreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)]
szaantih-; szaanti rust, vrede (1064/3); √szam rusten, tevreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)]
szaantih-; szaanti rust, vrede (1064/3); √szam rusten, tevreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)]

ÔM
Dat is volmaakt. Dit is volmaakt. Volmaakt komt van
volmaakt. Neem volmaakt af van volmaakt en wat overblijft is volmaakt.
Ôm vrede, vrede, vrede.
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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INLEIDING
De verzen van de IIszaa 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 Gitaa
en alle andere geschriften die over mokswa - 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 IIszaa 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 ra-
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ken 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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a' Œzopinxd\
a' « Œz| « Ñpinxd\ »
atha iszopanis-ad.
a'
Œzopinxd\

atha nu, vervolgens (17/3)
iszopanis-ad Upanis-ad genoemd naar het eerste woord
iszaa; iszaa door de Heer; isz Heer, Meester (171/1); √isz
bezitten, meester zijn van (171/1) [aiszvarye (Dp 23
/1); upanis-ad het neerzitten bij, zitten bij de voeten
van iemand om naar zijn woorden te luisteren (201
/1); upa-ni-√sad neerzitten bij, benaderen (201/1);
upa bij (194/3); ni neer (538/3); √sad neerzitten
(1138/2) [= √s-ad viszaran-a-gati-avasaadanes-u (Dp 18
/2)]

Nu volgt de IIszaa Upaniswad.
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[1]
& Œz| v|Syimdn svR" yiTkÔ jgTy|" jgt\ «
ten TyÇen #uØI'| m| gº=: kSyiSvånm\ »1»
& « Œz| « v|Sym\ « £dm\ « svRm\ « yd\ « ikÔ «
jgTy|m\ « jgt\ «

ten « TyÇen « #uØI'|: « m| « gº=: « kSy « iSvd\ « =nm\
»1»
Ôm iszaa vaasyamidamb sarvamb yatkiñca jagatyaamb jagat;
tena tyaktena bhuñjithaa maa gr-ddhah- kasyasviddhanam (1).
&
Œz|
v|Sym\
£dm\
svRm\
yd\
ikÔ
jgTy|m\
jgt\
ten
TyÇen
#uØI'|:
m|

Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-]
iszaa door de Heer; isz Heer, Meester (171/1); √isz bezitten, meester zijn van (171/1) [aiszvarye (Dp 23/1)]
vaasyam; vaasya het moet bedekt worden, het moet omhuld worden (947/2); √vas bekleden, omhullen (932
/1) [aacchaadane (Dp 23/2)]
idam dit, deze (165/2)
sarvam; sarva alle, alles (1184/3)
yad degene die, dat wat (844/2)
kiñca; kim ca bovendien (282/3)
jagatyaam op de aarde; jagati aarde (408/1); √gam
gaan, bewegen (346/3) [gatau (Dp 21/2)]
jagat het bewegende, dat wat beweegt, dat wat leeft
(408/1); √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau (Dp 21
/2)]
tena door die, door dat (454/3); van tad (434/1)
tyaktena door verzaking, door onthechting; tyakta
verlaten, verzaakt (456/3); √tyaj verlaten, verzaken,
opgeven (456/3) [haanau (Dp 21/2)]
bhuñjithaah- moge U genieten; √bhuj genieten, gebruiken (759/2) [paalana-abhyavahaarayoh- (Dp 37/2)]
maa niet, nooit (804/1)
10
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gº=:
kSy
iSvd\
=nm\

gr-ddhah- begeer!; √gr-dh begeren, wensen (361/2)
[abhikaan4kswaayaam (Dp 31/2)]
kasya van wie; van ka, kim (240/2)
svid een woord dat een verzoek, vraag of twijfel inhoudt (1284/3)
dhanam; dhana rijkdom (508/2); √dhan vrucht dragen (508/1) [dhaanye (Dp 27/2)]

Ôm. Laat al het geschapene doordrongen zijn van de naam
van de Heer. Leer te genieten door geen binding aan te
gaan! Begeer niets, want wat valt er te bezitten?
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 Œq\ IIt-. (Œq\ IIt- is afgeleid van
de dhaatu Œz\ isz, hetgeen betekent 'heersen' of 'macht uitoefenen'). Œz|
IIszaa, door Œq\ IIt-, 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. Œz| IIszaa betekent dus: door die Heer, in Zijn ware vorm als het
Zelf; v|Sym\ vaasyam, moet worden bedekt. Wat moet worden bedekt?
£dm\ svRm\ yt\ ikÔ Idam sarvam yat kiñca, dit alles zonder enige
uitzondering; jgt\ jagat, wat beweegt; jgTy|m\ jagatyaam, 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,
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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 (kmR). ten TyÇen Tena tyaktena, door die onthechting: TyÇen
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 TyÇen tyaktena, door onthechting. #uØI'|: Bhuñjithaahbescherm! Ge hebt afgezien van wensen; m| gº=: maa gr-dhah-,
hunker niet, koester geen enkele wens; kSy iSvd\ =nm\ kasya svid
dhanam naar rijkdom of bezit, noch Uw eigen bezit, noch het bezit
van iemand anders. Het woord iSvd\ svid heeft geen enkele
betekenis. Ook kan de zin betekenen: "Hunker niet, waarom zou je?
Want kSy iSvd\ =nm\ 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 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:
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[2]
kuvRnÊeveh km|Ri- ijjIivxeC¡tn sm|: «
év" Tviy n|Ny'eto÷iSt n kmR ilPyte nre »2»
kuvRn\ « év « £h « km|Ri- « ijjIivxet\ « ztm\ « sm|: «
évm\ « Tviy « n « aNy'| « £t: « aiSt « n « kmR «
ilPyte « nre »2»

kurvanneveha karmaan-i jijivis-ecchatamb samaah-;
evamb tvayi naanyatheto 'sti na karma lipyate nare (2).
kuvRn\
év
£h
km|RiijjIivxet\
ztm\
sm|:
évm\
Tviy
n
aNy'|
£t:
aiSt
n
kmR
ilPyte

kurvan; kurvat doende, handelende (294/2); √krdoen, maken, handelen (300/3) [karan-e (Dp 38/2)]
eva waarlijk, alleen, slechts; benadrukt het voorafgaande woord (232/2)
iha hier, in deze wereld (169/3)
karmaan-i handelingen, daden; karman handeling, daad
(258/2); √kr- doen, maken, handelen (300/3) [karan-e
(Dp 38/2)]
jijivis-et zou wensen te leven (421/1); √jiv leven, levend maken (422/2) [praan-adhaaran-e (Dp 12/1)]
szatam; szata honderd (1048/3) [-]
samaah- jaren; samaa jaar (1153/2) [-]
evam zo, op deze manier (232/2)
tvayi als U; van tva (463/2)
na niet, noch, geen (523/1)
anyathaa op een andere manier (45/3)
itah- dit, i (163/3); van idam dit, deze (165/2)
asti het is, hij is (122/2); √as zijn, bestaan (117/1)
[bhuvi (Dp 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
karma; karman handeling, daad (258/2); √kr- doen,
maken (300/3) [karan-e (Dp 38/2)]
lipyate het wordt gehecht; √lip hechten aan, bevuilen
(902/2) [upadehe (Dp 36/2)]
13
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nre

nare voor een man, voor een mens; nara man, mens
(528/3) [-]

Men kan in deze wereld slechts wensen honderd jaren te
leven, terwijl men de dingen doet die te doen zijn. Voor
een mens als U, gehecht aan handeling, is dit de enige
manier om niet verstrikt te raken.
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.
kuvRn\ év £h Kurvan eva iha, waarlijk door hier uit te voeren - te vervullen; km|Ri- karmaan-i, dat wil zeggen karma's: plichten
zoals zij beschreven staan in de geschriften (bijv. de Agnihotra offerhandelingen); ijjIivxet\ jijivis-et, mag men hopen te leven; ztm\
sm|: szatam samaah-, 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. évm\ Tviy
Evam tvayi, voor iemand zoals gij, die zo erg naar het leven hunkert;
nre nare, voor een mens, voor iemand die zich geheel met zijn
menselijke persoonlijkheid identificeert; any'| £t: anyathaa itah-,
anders dan dit, dan de huidige levenswijze, dus van plichtsvervulling
volgens de geschriften, bijv. Agnihotra; n aiSt na asti, is er niet;
kmR n ilPyte 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,
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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 vast
staat 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 Vedaanta
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" (sNNy|s
sannyaasa). Het verschil in resultaat van deze twee wegen wordt achtereenvolgens in vers 7 besproken. Na de schepping van het universum 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 AAran-yaka waar staat: "Afstand doen
blonk waarlijk uit." En in de Mahaabhaarata SZaantiparva 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 Vyaasa, de leermeester van de Veda's, in vaste
overtuiging aan zijn zoon SZuka 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:
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[3]
asuy|R n|m te lok| aN=en tms|÷÷vºt|: «
t|nSte p/eTy|i#gC¡iNt ye ke c|Tmhno jn|: »3»
asuy|R: « n|m « te « lok|: « aN=en « tms| « a|vºt|: «
t|n\ « te « p/eTy « ai#gC¡iNt « ye « ke « c « a|Tmhn: «
jn|: »3»

asuryaa naama te lokaa andhena tamasaa ''vr-taah-;
taambste pretyaabhigacchanti ye ke caatmahano janaah- (3).
asuy|R:

n|m
te
lok|:
aN=en
tms|
a|vºt|:
t|n\
te
p/eTy

asuryaah- van de demonen; asurya goddelijk, demonisch, behorend tot de demonen (121/2); asura
demon (121/1); √as gooien, werpen, afschrikken
(117/2) [ks-epan-e (Dp 30/2)]
naama waarlijk (536/1)
te die; van tad (434/1)
lokaah- plaatsen, werelden; loka plaats, wereld (906/1)
√lok zien, waarnemen (906/1) [darszane (Dp 3/1)]
andhena door blinde, door donkere; andha blind,
donker, duisternis (44/3); √andh verblinden, blind
maken (44/3) [dr-s-t-i-upaghaate (Dp 49/2)]
tamasaa door duisternis; tamas duisternis, onwetendheid (438/1); √tam naar adem snakken, stoppen, onbeweeglijk worden (438/1) [kaan4ks-aayaam (Dp 30/2)]
aavr-taah; aavr-ta bedekt, gehuld (156/1); aa-√vr- bedekken, verbergen (156/1); aa naar, volledig (126/1); √vrbedekken, verbergen (1007/1) [varan-e (Dp 32/1)]
taan naar die; van tad (434/1)
te zij; van tad (434/1)
pretya na te zijn vertrokken, na de dood (712/1); pra√i te voorschijn komen, voortgaan (711/3); pra voor,
voort--- (652/2); √i gaan, lopen (163/3) [gatau (Dp
24/2)]
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ai#gC¡iNt
ye ke
c
a|Tmhn:

jn|:

abhigacchanti zij gaan naar; abhi-√gam gaan naar
(61/3); abhi naar (61/1); √gam gaan, bewegen (346/3)
[gatau (Dp 21/2)]
ye ke; ya ka wie dan ook (838/1); ya hij die (838/1);
ka wie (240/2)
ca en, ook (380/1)
aatmahanah- zij die niet zorgen voor hun ziel; zij die
hun ziel doden; aatmahan iemand die niet zorgt voor
zijn ziel; iemand die zijn ziel doodt (135/3); aatman
ziel, het individuele Zelf (135/1) [-]; √han slaan, doden, vernietigen (1287/2) [himbsaa-gatyoh- (Dp 23/1)]
janaah- schepselen, levende wezens, mensen; jana
schepsel, levend wezen, mens (410/1); √jan voortbrengen, scheppen (410/1) [janane (Dp 27/2)]

Maar zij, wie dan ook, die het Zelf verloochenen, gaan na
hun dood zeker naar de werelden die gehuld zijn in blinde
duisternis.
3. Die werelden van de demonen zijn gehuld in een blinde
duisternis. Diegenen die het Zelf doden gaan daarheen
wanneer zij dit lichaam verlaten.
asuy|R: Asuryaah-, 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 asuy|R:
asuryaah-. Het woord n|m naama is onverbuigbaar en heeft hier geen
specifieke betekenis. te Te, die lok|: lokaah-, (letterlijk werelden) van
de dhaatu lok, de geboorten waarin de gevolgen van karma worden
ervaren en ondergaan; a|vºt|: aavr-taah-, worden bedekt; aN=en andhena, door een blinde, - het kenmerk hiervan is dat men niet kan
zien; tms| tamasaa, door duisternis, in de vorm van onwetendheid.
t|n\ Taan, daarheen, dat wil zeggen naar die werelden die zich uitstrekken tot de wereld van bomen en planten die zich niet kunnen
bewegen; p/eTy pretya, na te zijn vertrokken, na dit lichaam te hebben
opgegeven; gC¡iNt gacchanti, gaan overeenkomstig hun karma en
waar ze hun aandacht op hebben gericht (de wereld van de goden, de
mensen, de dieren, enzovoorts); a|Tmhn: aatmahanah-, zij die het Zelf
doden.
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Wie zijn zij? jn|: Janaah-, 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:
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[4]
anejdek" mnso jvIyo nEnàev| a|PnuvNpUvRmxRt\ «
tå|vto÷Ny|nTyeit itXQ.iSmnÊpo m|tirZv| d=|it »4»
anejt\ « ékm\ « mns: « jvIy: « n « énd\ « dev|: «
a|Pnuvn\ « pUvRm\ « axRt\ «

td\ « =|vt: « aNy|n\ « aTyeit « itXQt\ « tiSmn\ « ap: «
m|tirZv| « d=|it »4»

anejadekamb manaso javiyo nainaddevaa aapnuvanpuurvamars-at;
taddhaavato 'nyaanatyeti tis-t-hattasminnapo maatariszvaa dadhaati (4).
anejt\

ékm\
mns:
jvIy:
n
énd\
dev|:

a|Pnuvn\
pUvRm\ axRt\

anejat onbeweeglijk (42/2); a (voor een klinker an)
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); ejat bewegend, levend
(231/1); √ej bewegen, schijnen (231/1) [kampane (Dp
5/2)]
ekam; eka één (227/3)
manasah- dan de geest; manas geest, intellect (783/3);
√man denken, verbeelden (783/1); [jñaane (Dp 29/2)
en avabodhane (Dp 38/2)]
javiyah-; javiyas sneller dan, vlugger dan (416/2);
java snel, vlug (416/2); √ju of √juu haasten, snel zijn
(424/2) [gatau (Dp 21/2)]
na niet, noch, geen (523/1)
enad; ena het, hem, haar (232/1)
devaah- goden, zintuigen; deva godheid, zintuig (492
/2); √div spelen, schijnen, werpen (478/2) [krid-aa-vijigis-aa-vyavahaara-dyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaanti-gatis-u (Dp 28/1)]
aapnuvan zij haalden in, zij bereikten; √aap inhalen, bereiken (142/1) [vyaaptau (Dp 32/1)]
puurvam ars-at het snelde vooruit; puurva eerst, voorafgaand (643/1) [-]; ars-at het bewoog snel, het snelde;
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td\
=|vt:
aNy|n\
aTyeit
itXQt\
tiSmn\
ap:
m|tirZv|
d=|it

√r-s- snel bewegen, snellen (226/3) [= √jhas- aadaanasambvaran-ayoh- (Dp 19/2)]
tad dat, die (434/1)
dhaavatah- de hardlopers; dhaavat hardlopend (516/1);
√dhaav hardlopen (516/1) [gati szuddhyoh- (Dp 13/1)]
anyaan anderen; anya ander (45/2)
atyeti het snelt voorbij; ati-√i voorbijgaan (16/2); ati
voorbij, over (12/2); √i gaan, lopen, voortgaan (163
/3) [gatau (Dp 24/2)]
tis-t-hat stevig staande (448/2); √sthaa stevig staan,
standvastig blijven (1262/2) [= √s-t-haa gati-nivr-ttau
(Dp 20/2)]
tasmin in dat; van tad (434/1)
apah- werken, handelingen, de wateren; ap werk, handeling, water (47/3) [-]
maatariszvaa; maatariszvan lucht, wind (807/2) [-]
dadhaati het ondersteunt; √dhaa plaatsen, zetten, ondersteunen (513/2) [dhaaran-a-pos-an-ayoh- (Dp 26/2)]

Het Zelf is één. Hoewel Het niet beweegt, is Het sneller
dan de geest. De zintuigen kunnen Het niet inhalen, omdat
Het steeds voor hen uit snelt. Zonder te bewegen ontkomt
Het aan zijn achtervolgers. Gevestigd in Dat onderhoudt
de levensadem al het geschapene.
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
Maatariszvaa (lucht) ondernomen en ondersteund.
anejt\ Anejat, onbeweeglijk. De dhaatu 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. ékm\ Ekam, het Zelf is één, in
alle wezens. Het is jvIy: javiyah-, sneller; mns: manasah-, dan de
bewegende geest, die zich kenmerkt door altijd iets te willen,
enzovoorts.
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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, Brahmaa, 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 Brahmaa 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 (mnso jvIy: manaso javiyah-).
dev|: Devaah-, 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 (ƒotn dyotana); n a|Pnuvn\ na aapnuvan, zij kunnen niet inhalen; ént\ 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, pUvRm\ axRt\ puurvam
ars-at, 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.
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Dit vers doelt hierop, wanneer het zegt dat tt\ tat, Dat; aTyeit atyeti,
eerder is als het ware dan =|vt: aNy|n\ dhaavatah- anyaan, 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 itXQt\
tis-t-hat, onbeweeglijk, hetgeen betekent dat het Zelf onveranderlijk
blijft. tiSmn\ Tasmin, omdat Het er is, dat wil zeggen: zolang de
eenheid van het Zelf blijft bestaan, Dat van nature eeuwigdurend
bewustzijn is, daarom d=|it dadhaati, deelt uit; m|tirZv| Maatariszvaa,
lucht; ap: apah-, de handelingen. Lucht wordt m|tirZv| Maatariszvaa
genoemd, omdat lucht in ruimte (m|tir maatari) beweegt (Zvyit
szvayati). 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 Suutra (levensdraad)
wordt genoemd en die de hele schepping bij elkaar houdt. ap: Apah,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. d=|it Dadhaati, kan ook
betekenen 'ondersteunt'; deze betekenis is gebaseerd op Vedische
teksten zoals bijvoorbeeld in de Taittiriya Upanis-ad II.viii.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:

1
alle Vedische rituelen worden met behulp van vloeistoffen, zoals soma, ghee, melk,
enzovoorts, uitgevoerd; ook het leven zelf is van vloeistof afhankelijk; ap: apah(water) wordt hier dus in beeldende zin gebruikt om er handeling mee aan te duiden: de
activiteiten van het leven.
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[5]
tdejit tnÊEjit tàUre tèiNtke «
tdNtrSy svRSy tdu svRSy|Sy b|Ät: »5»
td\ « éjit « td\ « n « éjit « td\ « dUre « td\ « Ñ «
aiNtke «

td\ « aNtr\ « aSy « svRSy « td\ « Ñ « svRSy « aSy «
b|Ät: »5»

tadejati tannaijati tadduure tadvantike;
tadantarasya sarvasya tadu sarvasyaasya baahyatah- (5).
td\
éjit
td\
n
éjit
td\
dUre
td\
Ñ
aiNtke
td\
aNtr\
aSy
svRSy
td\
Ñ
svRSy
aSy

tad dat (434/1)
ejati het beweegt; √ej bewegen (231/1) [kampane
(Dp 5/2)]
tad dat (434/1)
na niet, noch, geen (523/1)
ejati het beweegt; √ej bewegen (231/1) [kampane
(Dp 5/2)]
tad dat (434/1)
duure in de verte; duura ver weg, verwijderd (489/2) [-]
tad dat (434/1)
u geeft nadruk aan het voorafgaande woord; verder
(171/3)
antike in de nabijheid; antika nabijheid, dichtbij
(44/2) [-]
tad dat (434/1)
antar binnenin, binnenste (43/2)
asya van dit; van idam (165/2)
sarvasya van alles; sarva alle, alles (1184/3)
tad dat (434/1)
u geeft nadruk aan het voorafgaande woord; verder
(171/3)
sarvasya van alles; sarva alle, alles (1184/3)
asya van dit; van idam (165/2)
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b|Ät:

baahyatah-; baahyatas buiten, aan de buitenkant van
(731/1) [-]

Dat beweegt en beweegt toch niet. Dat is ver weg en toch
dichtbij. Dat is binnenin dit alles en toch ook buiten dit
alles.
5. Dat beweegt; Dat beweegt niet; Dat is ver weg en toch
dichtbij; Dat is binnenin alles en buiten alles.
tt\ Tat, Dat, de eenheid van het Zelf dat nu bestudeerd
wordt. Dat éjit ejati, beweegt en toch n éjit 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, tt\ dUre tat duure, Dat is ver weg, want zelfs in
honderden miljoenen jaren zal Het voor een onwetende onbereikbaar
blijven. tèiNtke Tadvantike: tt\ Ñ aiNtke 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. tt\ aNtr\ Tat antar, Dat is
binnenin; aSy svRSy asya sarvasya, van alles - deze uitspraak komt
overeen met wat gezegd wordt in de Brrhadaaran-yaka 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. tt\ Tat, Dat; Ñ u,
ook; svRSy aSy b|Ät: sarvasya asya baahyatah-, 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."

24
© Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Isa Upanisad)

[6]
yStu sv|Ri- #Ut|Ny|TmNyev|nupZyit «
svR#Utexu c|Tm|n" tto n ivjuguPste »6»
y: « tu « sv|Ri- « #Ut|in « a|Tmin « év « anupZyit «

svR « #Utexu « c « a|Tm|nm\ « tt: « n « ivjuguPste »6»
yastu sarvaan-i bhuutaanyaatmanyevaanupaszyati;
sarvabhuutes-u caatmaanamb tato na vijugupsate (6).
y:
tu
sv|Ri#Ut|in
a|Tmin
év
anupZyit

svR
#Utexu
c
a|Tm|nm\
tt:
n

yah- hij die; van yad (844/2)
tu maar, echter (449/3)
sarvaan-i; sarva alle, alles (1184/3)
bhuutaani wezens, schepselen; bhuuta geworden, levend
wezen, schepsel (761/3); √bhuu worden, zijn, bestaan
(760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
aatmani in de AAmtman, in het individuele Zelf; aatman
de AAtman, het individuele Zelf (135/1) [-]
eva waarlijk, alleen, slechts; benadrukt het voorafgaande woord (232/2)
anupaszyati hij neemt waar, hij ziet; anu-√pasz kijken
naar, waarnemen (35/1); anu langs, dichtbij (31/1);
√pasz = √dr-sz zien, waarnemen (491/1) [preks-an-e (Dp
22/1)]
sarva alle, alles (1184/3)
bhuutes-u in wezens; bhuuta geworden, levend wezen,
schepsel (761/3); √bhuu worden, zijn, bestaan (760/1)
[sattaayaam (Dp 1/1)]
ca en, ook (380/1)
aatmaanam; aatman de AAtmtman, het individuele Zelf
(135/1) [-]
tatah-; tatas door dat, daardoor (432/2)
na niet, noch, geen (523/1)
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ivjuguPste

vijugupsate hij deinst terug, hij heeft afkeer; vi-√gup
terugdeinzen voor, wensen te verbergen voor (957/2)
vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan
(949/3); √gup beschermen, verdedigen (358/3) [gopane (Dp 21/2)]

Wie alle wezens in zichzelf kan zien, en zichzelf in alle
wezens, kent geen afkeer.
6. Wie alle schepselen waarlijk in zich, het Zelf, ziet en
het zelf in alle schepselen, zal daardoor geen afkeer kennen.
y: Yah-, degene, dat wil zeggen de bedelmonnik, die bevrijding zoekt; anupZyit anupaszyati, ziet; sv|Ri- #Ut|in sarvaan-i bhuutaani,
alle schepselen, te beginnen bij het ongemanifesteerde en eindigend
met het onbeweeglijke; a|Tmin év aatmani eva, waarlijk in het Zelf,
dat wil zeggen: als niet verschillend van het Zelf; svR#Utexu c
sarvabhuute- s-u ca, en wie in alle schepselen a|Tm|nm\ aatmaanam, 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 n ivjuguPste na
vijugupsate, kent geen afkeer, geen haat; tt: tatah-, 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:
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[7]
yiSmNsv|Ri- #Ut|Ny|TmEv|#Uièj|nt: «
t] ko moh: k: zok ékTvmnupZyt: »7»
yiSmn\ « sv|Ri- « #Ut|in « a|Tm| « év « a#Ut\ «
ivj|nt: «

t] « k: « moh: « k: « zok: « ékTvm\ « anupZyt: »7»
yasminsarvaan-i bhuutaanyaatmaivaabhuudvijaanatah-;
tatra ko mohah- kah- szoka ekatvamanupaszyatah- (7).
yiSmn\
sv|Ri#Ut|in
a|Tm|
év
a#Ut\
ivj|nt:

t]
k:
moh:
k:
zok:

yasmin in wie; van yad (844/2)
sarvaan-i; sarva alle, alles (1184/3)
bhuutaani wezens, schepselen; bhuuta geworden, levend
wezen, schepsel (761/3); √bhuu worden, zijn, bestaan
(760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
aatmaa; aatman de AAtman, het individuele Zelf (135/1)
[-]
eva waarlijk, alleen, slechts; benadrukt het voorafgaande woord (232/2)
abhuut zij zijn geworden; √bhuu worden, zijn, bestaan
(760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
vijaanatah- voor degene die begrijpt, voor degene die
weet; vijaanat iemand die begrijpt, iemand die weet,
een wijs mens (961/1); vi-√jñaa onderscheiden, begrijpen (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2) [avabodhane (Dp 40/1)]
tatra op die plaats, in dat geval (433/2)
kah- wat, wie (240/2)
mohah-; moha misleiding (836/1); √muh verward
worden, misleid worden (824/3) [vaicitye (Dp 30/2)]
kah- wat, wie (240/2)
szokah-; szoka verdriet, smart (1091/1); √szuc schijnen,
branden, verdrietig zijn (1081/1) [szoke (Dp 5/1)]
27

© Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Isa Upanisad)

ékTvm\
anupZyt:

ekatvam; ekatva eenheid (228/1); eka één, alleen (227
/3)
anupaszyatah- voor degene die ziet; anupaszyat iemand
die ziet/waarneemt; anupaszya ziende (35/1); anu√pasz kijken naar, waarnemen (35/1); anu langs,
dicht-bij (31/1); √pasz = √dr-sz zien, waarnemen
(491/1) [preks-an-e (Dp 22/1)]

Hoe kan er nog misleiding en verdriet bestaan voor
iemand die inziet, dat alle schepselen in hemzelf bestaan?
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?)
yiSmn\ ivj|nt: Yasmin vijaanatah-, als voor wie zich het feit
realiseert dat ... (of: In het eigen Zelf van de mens die zichzelf realiseert, waarin ...); sv|Ri- #Ut|in sarvaan-i bhuutaani, alle dingen, alle
schepselen; a|Tm| év a#Ut\ aatma eva aabhuut, waarlijk (alléén) het
Zelf zijn, als resultaat van de realisatie van het opperste Zelf; t]
tatra, op dat moment (of: voor dat Zelf); k: moh: k: zok: kahmohah- kah- szokah-, 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 anupZyt: ékTvm\ anupaszyatah- 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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[8]
s pyRg|C¡uk/mk|ymv/-mSn|ivrn zuåmp|pivåm\ «
kivmRnIxI pir#U: SvyM#Uy|R'|t@yto÷'|Rn\ Vyd=|C¡|ZvtI~y:
sm|~y: »8»
s: « pyRg|t\ « zuk/m\ « ak|ym\ « av/-m\ « aSn|ivrm\ «
zuåm\ « ap|pivåm\ «

kiv: « mnIxI « pir#U: « SvyM#U: « y|'|t@yt: « a'|Rn\ «
Vyd=|t\ « z|ZvtI~y: « sm|~y: »8»

sa paryagaacchukramakaayamavran-amasnaaviramb
szuddhamapaapaviddham;
kavirmanis-i paribhuuh- svayambhuuryaathaatathyato'rthaan
vyadadhaacchaaszvatibhyah- samaabhyah- (8).
s:
pyRg|t\

zuk/m\
ak|ym\

av/-m\

aSn|ivrm\

sah- hij; van tad (434/1)
paryagaat hij ging rondom, hij is doordrongen; pari√gaa rondgaan, doordringen (592/3); pari rondom,
volledig (591/2); √gaa gaan, komen (352/1) [stutau
(Dp 27/2)]
szukram; szukra helder, schitterend, zuiver (1080/1);
√szuc schijnen, branden, verdrietig zijn (1081/1) [szoke
(Dp 5/1)]
akaayam; akaaya zonder lichaam, onstoffelijk (2/1); a
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); kaaya lichaam (274/1); √ci
verzamelen, bedekken (394/2) [cayane (Dp 32/1)]
avran-am; avran-a ongedeerd, zonder littekens (112
/1); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); vran-a wond,
litteken (1042/1); √vran- verwonden (1042/1) [szabdaarthaah- (Dp 10/1)]
asnaaviram; asnaavira zonder spieren, zonder spierkracht (123/1); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt
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zuåm\
ap|pivåm\

kiv:
mnIxI
pir#U:

SvyM#U:
y|'|t@yt:
a'|Rn\
Vyd=|t\

z|ZvtI~y:
sm|~y:

of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); snaavira =
snaava zenuw (1267/1) [-]
szuddham; szuddha zuiver, helder, smetteloos (1082
/1); √szudh zuiveren, schoon zijn (1082/1) [= √szundh
szuddhau (Dp 2/2)]
apaapaviddham; apaapaviddha niet behept met kwaad,
zonder zonde (54/2); apaapa zonder zonde, deugdzaam, puur (54/2); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); paapa
kwaad, zonde (618/2) [-]; viddha doortrokken van,
aangetast (966/2); √vyadh doorboren, treffen, aantasten (1031/1) [taad-ane (Dp 30/1)]
kavih-; kavi wetend, intelligent, een wijze (264/2);
√kuu klinken, geluid maken (299/1) [= √ku szabde (Dp
24/1)]
manis-i; manis-in wijze, leraar (784/2); √man denken,
verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2) en
ava bodhane (Dp 38/2)]
paribhuuh-; paribhuu omvattend, omringend, doordringend (598/2); pari-√bhuu omvatten, omringen
(598/2); pari rondom, volledig (591/2); √bhuu worden,
zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
svayambhuuh-; svayambhuu in zichzelf bestaand, onafhankelijk (1278/3); svayam zelf (1278/2); √bhuu worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
yaathaatathyatah- waarlijk, werkelijk (851/1)
arthaan taken, doelen, plichten; artha taak, doel, plicht
(90/2); √arth wensen, verzoeken, vragen om (90/2)
[upayaachaayaam (Dp 48/2)]
vyadadhaat hij heeft toebedeeld; vi-√dhaa verdelen,
schenken, toebedelen (967/2); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √dhaa plaatsen, zetten, ondersteunen (513/2) [dhaaran-a-pos-an-ayoh- (Dp
26/2)]
szaaszvatibhyah- aan eeuwige; szaaszvata eeuwig (1068/3)
[-]
samaabhyah- aan jaren; samaa jaar (1153/2) [-]
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Dat Zelf is allesdoordringend, zuiver, zonder vorm, niet
getekend, zonder binding, smetteloos, zonder kwaad. Het
is alwetend, alomtegenwoordig, op zichzelf bestaand. In
de eeuwige kringloop heeft Het ieder tijdperk zijn eigen
taken toegewezen.
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.
s: Sah-, Hij waarover gesproken is, het Zelf; pyRg|t\ paryagaat, is allesdoordringend als ruimte. Dit woord is samengesteld uit
pir pari, aan alle kanten en ag|t\ agaat, ging. Het Zelf is zuk/m\
szukram, zuiver, helder, stralend; ak|ym\ akaayam, onbelichaamd, dat
wil zeggen: zonder het subtiele lichaam; av/-m\ avran-am, zonder
wond, vrij van enig letsel; aSn|ivrm\ asnaaviram, zonder zenuwen.
Door deze twee ontkennende woorden, vrij van enig letsel en zonder
zenuwstelsel, wordt in feite gezegd: zonder fysiek lichaam. zuåm\
SZuddham, smetteloos, dat wil zeggen: zonder de smet van
onwetendheid; hiermee wordt bedoeld: zonder causale belichaming.
ap|pivåm\ Apaapaviddham, zondeloos, dat wil zeggen: vrij van deugd
en ondeugd (het Zelf staat boven en buiten moraal, maar een wijze zal
nimmer immoreel handelen, omdat zijn eerdere leerschool daar borg
voor staat). Het woord s: sah- Hij, is mannelijk: en daarom moet
men alle daarop volgende aanduidingen vanaf zuk/m\ szukram tot aan
het afsluitende kiv: mnIxI kavih- manis-i ook in de mannelijke
verbuiging omzetten. kiv: Kavih-, alwetend; dit duidt op het zien van
de kraanta, 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." mnIxI Manis-i, betekent heerser over de geest, dat
wil zeggen: de alwetende God. pir#U: Paribhuuh-, dit is degene die
boven en buiten alles staat, boven alles uitmunt (het transcendente).
SvyM#U: Svayambhuuh-, 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.
31
© Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Isa Upanisad)

Hij, de altijd vrije (almachtige) Heer, heeft door zijn alwetendheid;
y|'|t@yt: yaathaatathyatah-, op de juiste wijze, overeenkomstig iedere
inspanning en ieder resultaat ervan; Vyd=|t\ vyadadhaat, uitgedeeld;
dus, heeft op de juiste wijze uitgedeeld (naar gelang de vermogens die
de individuele schepselen hebben); a'|Rn\ arthaan, alle plichten;
z|ZvtI~y: sm|~y: szaaszvatibhyah- samaabhyah-, aan de eeuwige jaren,
dat wil zeggen: aan de Prajaapati'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
Brrhadaaran-yaka Upaniswad (I.iv.17), waar staat: "Hij wenste: "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.
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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
SZvetaaszvatara 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 (vidyaa, 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 - vidyaa
- (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 vidyaa (kennis) wordt de wereld van de goden
bereikt."
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Het verwerpen van het apart najagen van ieder van deze twee - vidyaa
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 vidyaa," "De wereld van de goden wordt bereikt door
vidyaa," "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.
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[9]
aN=" tm: p/ivziNt ye÷ivƒ|mup|ste «
tto #Uy £v te tmo y Ñ ivƒ|y|n rt|: »9»
aN=m\ « tm: « p/ivziNt « ye « aivƒ|m\ « Ñp|ste «
tt: « #Uy: « £v « te « tm: « ye « Ñ « ivƒ|y|m\ «
rt|: »9»

andhamb tamah- praviszanti ye 'vidyaamupaasate;
tato bhuuya iva te tamo ya u vidyaayaamb rataah- (9).
aN=m\
tm:
p/ivziNt

ye
aivƒ|m\

Ñp|ste
tt:
#Uy:
£v
te

andham; andha blind, donker, duisternis (44/3);
√andh verblinden, blind maken (44/3) [dr-s-t-i-upaghaate (Dp 49/2)]
tamah-; tamas duisternis, onwetendheid (438/1); √tam
naar adem snakken, stoppen, onbeweeglijk worden
(438/1) [kaan4ks-aayaam (Dp 30/2)]
praviszanti zij gaan binnen; pra-√visz binnenkomen,
binnengaan (629/3); pra voor, voort--- (652/2); √visz
binnenkomen, binnengaan (989/1) [praveszane (Dp 36
/1)]
ye zij die; van yad (844/2)
avidyaam; avidyaa onwetendheid, illusie (108/3); a√vid niet weten; a voorvoegsel dat ontkenning
inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1);
vidyaa kennis, geleerdheid (963/3); √vid weten,
kennen, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
upaasate zij vereren; upa-√aas dienen, vereren (215/1);
upa bij (194/3); √aas bestaan, bewonen, loven (159/3)
[upaveszane (Dp 23/1)]
tatah-; tatas dan die, dan dat (432/2); van tad (434/1)
bhuuyah-; bhuuyas groter, machtiger (763/3); √bhuu
worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
iva op dezelfde manier, als het ware (168/3)
te zij, die; van tad (434/1)
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tm:
ye
Ñ
ivƒ|y|m\
rt|:

tamah-; tamas duisternis, onwetendheid (438/1); √tam
naar adem snakken, stoppen, onbeweeglijk worden
(438/1) [kaan4ks-aayaam (Dp 30/2)]
ye zij die; van yad (844/2)
u daarentegen (171/3)
vidyaayaam; vidyaa kennis, geleerdheid (963/3); √vid
weten, kennen, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
rataah-; rata toegewijd aan, verheugd in (867/2); √ram
tot rust brengen, verheugen, gelukkig maken (867/2)
[krid-aayaam (Dp 18/2)]

Allen die onwetendheid, illusie, vereren gaan diepe duisternis in. Maar wie zich louter aan kennis wijden, gaan een
nog diepere duisternis in.
9. Diegenen die zich op avidyaa (rituelen) toeleggen,
komen terecht in een blinde duisternis, maar in nog diepere duisternis komen diegenen terecht, die zich toeleggen
op vidyaa (meditatie op goden).
Wie van de twee p/ivziNt praviszanti, komen terecht; in
aN=m\ tm: andham tamah-, blinde duisternis, die zich kenmerkt door
een afwezigheid van waarneming? ye aivƒ|m\ Ye avidyaam, diegenen
die zich op avidyaa (avidyaa verschilt van vidyaa, dat wil zeggen: het is
karma, omdat karma tegengesteld is aan vidyaa) Ñp|ste upaasate,
toeleggen, op dìe avidyaa in de vorm van Agnihotra enzovoorts. Van
belang is dat zij dit doen met hart en ziel. tt: Tatah-. dan die
duisternis, gekenmerkt door blindheid; #Uy: £v tm: bhuuyah- iva
tamah-, in nog diepere duisternis; treden te te, zij, binnen. Wie (zijn
dat)? ye Ye, zij die riten opgeven; ivƒ|y|m\ Ñ rt|: vidyaayaam u
rataah-, en zich louter met vidyaa 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
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zou de ene factor onderdeel moeten zijn van de andere. (Vidyaa 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).
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[10]
aNydev|huivRƒy|÷Nyd|hurivƒy| «
£it zu%um =Ir|-|" ye nStiècciáre »10»
aNyt\ « év « a|hu: « ivƒy| « aNyt\ « a|hu: « aivƒy| «
£it « zu%um « =Ir|-|"m\ « ye « n: « td\ « ivcciáre »10»
anyadevaahurvidyayaa 'nyadaahuravidyayaa;
iti szuszruma dhiraan-aamb ye nastadvicacaks-ire (10).
aNyt\ ... aNyt\
év
a|hu:
ivƒy|
aNyt\ ... aNyt\
a|hu:
aivƒy|

£it
zu%um
=Ir|-|m\

anyat ... anyat; anya ... anya het een ... het ander
(45/2)
eva waarlijk, alleen, slechts; benadrukt het voorafgaande woord (232/2)
aahuh- zij hebben gezegd, zij zeggen; √ah zeggen
(124/1); √bruu zeggen, spreken (742/1) [vyaktaayaamb
vaaci (Dp 24/1)]
vidyayaa door kennis, door geleerdheid; vidyaa kennis,
geleerdheid (963/3); √vid weten, kennen, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
anyat ... anyat; anya ... anya het een ... het ander
(45/2)
aahuh- zij hebben gezegd, zij zeggen; √ah zeggen
(124/1); √bruu zeggen, spreken (742/1) [vyaktaayaamb
vaaci (Dp 24/1)]
avidyayaa door onwetendheid, door illusie; avidyaa
onwetendheid, illusie (108/3); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); vidyaa kennis, geleerdheid (963/3); √vid weten,
kennen, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
iti aldus, :"---" (165/1)
szuszruma wij hebben gehoord; √szru horen, luisteren
(1100/3) [szravan-e (Dp 20/2)]
dhiraan-aam van de wijzen; dhira intelligent, wijs, een
wijze (517/1); √dhi denken, weerspiegelen (516/3) [=
√didh dipti-devanayoh- (Dp 25/2)]
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ye
n:
td\
ivcciáre

ye zij die; van yad (844/2)
nah- aan ons (532/2); van asmad (123/2)
tad dat (434/1)
vicacaks-ire zij hebben uitgelegd; vi-√caks- verschijnen, laten zien, vertellen (958/2); vi apart, weg van,
zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √caks- verschijnen, zichtbaar worden, vertellen (381/3) [vyaktaayaamb
vaaci ayamb darszane 'pi (Dp 23/1)]

Men zegt dat kennis het ene resultaat voorbrengt en onwetendheid, illusie, een ander. Zo hebben wij het gehoord
van de wijzen die ons dat duidelijk hebben uitgelegd.
10. Men zegt dat vidyaa en avidyaa twee van elkaar verschillende resultaten ten gevolge hebben; zo hebben we
het althans vernomen van de wijzen, die het ons hebben
uitgelegd.
Iets aNyt\ év anyat eva, werkelijk anders is het gevolg;
ivƒy| vidyayaa, door vidyaa (verering, meditatie op de goden); a|hu:
aahuh-, 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." a|hu: AAhuh-, ze zeggen; aNyt\ aivƒy|
anyat avidyayaa, door avidyaa (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." £it Iti, aldus;
zu%um szuszruma, hebben we gehoord; (de leer) =Ir|-|m\ dhiraan-aam,
van de wijzen; ye ye, die n: ivcciáre nah- vicacaks-ire, ons hebben
uitgelegd; tt\ tat, dat (dat wil zeggen: karma en meditatie). Het vers
bedoelt te zeggen, dat deze uitspraak berust op overlevering (traditie).
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[11]
ivƒ|" c|ivƒ|" c yStèedo#yn sh «
aivƒy| mºTyu" tITv|R ivƒy|÷mºtmZnute »11»
ivƒ|m\ « c « aivƒ|m\ « c « y: « td\ « ved « Ñ#ym\ «
sh «

aivƒy| « mºTyum\ « tITv|R « ivƒy| « amºtm\ « aZnute »11»
vidyaamb caavidyaamb ca yastadvedobhayamb saha;
avidyayaa mr-tyumb tirtvaa vidyayaa 'mr-tamasznute (11).
ivƒ|m\
c
aivƒ|m\

c
y:
td\
ved
Ñ#ym\
sh
aivƒy|

mºTyum\
tITv|R

vidyaam; vidyaa kennis, geleerdheid (963/3); √vid weten, kennen, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
ca en, ook (380/1)
avidyaam; avidyaa onwetendheid, illusie (108/3); a
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); vidyaa kennis, geleerdheid
(963/3); √vid weten, kennen, begrijpen (963/2) [jñaane
(Dp 25/1)]
ca en, ook (380/1)
yah- hij die; van yad (844/2)
tad dat (434/1)
veda hij kent, hij heeft gekend; √vid weten, kennen,
begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
ubhayam; ubhaya beide (216/2)
saha tezamen (1193/2)
avidyayaa door onwetendheid, door illusie; avidyaa onwetendheid, illusie (108/3); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); vidyaa kennis, geleerdheid (963/3); √vid weten,
kennen, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
mr-tyum; mr-tyu dood, het sterven (827/3); √mrsterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)]
tirtvaa overwonnen hebbend, na overwonnen te
hebben (449/1); √tr-a oversteken, overwinnen (454/2)
[plava-na-santaran-ayoh- (Dp 21/1)]
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ivƒy|
amºtm\

aZnute

vidyayaa door kennis, door geleerdheid; vidyaa kennis,
geleerdheid (963/3); √vid weten, kennen, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
amr-tam; amr-ta niet gestorven, onsterfelijkheid (82
/2); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); mr-ta gestorven,
dood (827/2); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)]
asznute hij bereikt; √asz bereiken, verkrijgen (112/2)
[vyaaptau san4ghaate ca (Dp 32/2)]

Wie beide tezamen, kennis en onwetendheid, heeft begrepen, zal door middel van onwetendheid, illusie, de dood
overstijgen en door middel van kennis onsterfelijkheid bereiken.
11. Degene die beide kent, vidyaa en avidyaa tesamen, bereikt door vidyaa onsterfelijkheid, omdat hij over de dood
heen stapt door middel van avidyaa.
Omdat dit zo is, weet y: td\ ved Ñ#ym\ sh yah- 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: aivƒy| avidyayaa, door middel van avidyaa dat wil zeggen door
riten als Agnihotra; mºTyum\ mr-tyum, de dood riten en meditatie, die
hun oorzaak vinden in iemands natuur - dat wil zeggen: sambskaara (zie
ook SZan4kara's commentaar op Bh. Gitaa XVII.2); tITv|R tirtvaa, overstekend. ivƒy| Vidyayaa, door middel van vidyaa, meditatie op de
godheden; aZnute asznute, bereikt men; amºtm\ amr-tam, onsterfelijkheid, dat wil zeggen: identificatie met de goden. Het feit van de
vereenzelviging met de goden wordt onsterfelijkheid genoemd.
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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.
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[12]
aN=" tm: p/ivziNt ye÷sM#Uitmup|ste «
tto #Uy £v te tmo y Ñ sM#UTy|n rt|: »12»
aN=m\ « tm: « p/ivziNt « ye « asM#Uitm\ « Ñp|ste «

tt: « #Uy: « £v « te « tm: « ye « Ñ « sM#UTy|m\ «
rt|: »12»
andhamb tamah- praviszanti ye 'sambhuutimupaasate;
tato bhuuya iva te tamo ya u sambhuutyaamb rataah- (12).
aN=m\
tm:
p/ivziNt

ye
asM#Uitm\

Ñp|ste
tt:

andham; andha blind, donker, duisternis (44/3);
√andh verblinden, blind maken (44/3) [dr-s-t-i-upaghaate (Dp 49/2)]
tamah-; tamas duisternis, onwetendheid (438/1); √tam
naar adem snakken, stoppen, onbeweeglijk worden
(438/1) [kaan4ks-aayaam (Dp 30/2)]
praviszanti zij gaan binnen; pra-√visz binnenkomen,
binnengaan (629/3); pra voor, voort--- (652/2); √visz
binnenkomen, binnengaan (989/1) [praveszane (Dp
36/1)]
ye zij die; van yad (844/2)
asambhuutim; asambhuuti het Ongemanifesteerde, het
niet-bestaande, vernietiging (119/3); a-sam-√bhuu; a
voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); sambhuuti geboorte, oorsprong, het Gemanifesteerde (1179/2); sam-√bhuu tezamen zijn, verenigd zijn (1178/3); sam met, tezamen
met (1152/1); √bhuu worden, zijn, bestaan (760/1)
[sattaayaam (Dp 1/1)]
upaasate zij vereren; upa-√aas dienen, vereren (215/1);
upa bij (194/3); √aas bestaan, bewonen, loven (159/3)
[upaveszane (Dp 23/1)]
tatah-; tatas dan die, dan dat (432/2); van tad (434/1)
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#Uy:
£v
te
tm:
ye
Ñ
sM#UTy|m\

rt|:

bhuuyah-; bhuuyas groter, machtiger (763/3); √bhuu
worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
iva op dezelfde manier, als het ware (168/3)
te zij, die; van tad (434/1)
tamah-; tamas duisternis, onwetendheid (438/1); √tam
naar adem snakken, stoppen, onbeweeglijk worden
(438/1) [kaan4ks-aayaam (Dp 30/2)]
ye zij die; van yad (844/2)
u daarentegen (171/3)
sambhuutyaam aan/in het Gemanifesteerde, aan/in het
geborene; sambhuuti geboorte, oorsprong, het Gemanifesteerde (1179/2); sam-√bhuu tezamen zijn, verenigd zijn (1178/3); sam met, tezamen met (1152/1);
√bhuu worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1
/1)]
rataah-; rata toegewijd aan, verheugd in (867/2); √ram
tot rust brengen, verheugen, gelukkig maken (867/2)
[krid-aayaam (Dp 18/2)]

Allen die het Ongemanifesteerde vereren, gaan blinde
duisternis in. Wie zich daarentegen geheel wijden aan het
Gemanifesteerde, gaan een nog diepere duisternis in.
12. Diegenen, die zich toeleggen op het Ongemanifesteerde (Prakrrti) komen terecht in blinde duisternis. Diegenen,
die zich toeleggen op het Gemanifesteerde (Hiran-yagarbha) komen in nog grotere duisternis terecht.
ye
Ye, degenen die zich toeleggen op asM#Uitm\
asambhuutim: sambhuuti betekent het feit van geboren te zijn en tevens
de gevolgen ervan. Het tegengestelde daarvan is asambhuuti, hetgeen
ook wel Prakrrti wordt genoemd (de oermaterie waaruit alle dingen
bestaan), avidyaa (onwetendheid) of avyaakr-ta (het Ongemanifesteerde).
Degenen die Ñp|ste upaasate aanbidden, zich toeleggen op; deze
asM#Uit asambhuuti, die dus bekend staat als de ongemanifesteerde
Prakrrti (de oorzaak), en ook als avidyaa, omdat dit het zaad is van wensen en handelingen, en die van nature verblindt; te te, zij, die mensen;
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p/ivziNt praviszanti, treden binnen, komen terecht in; aN=m\ tm:
andham tamah-, een blinde duisternis, die er immers aan verwant is.
tt: Tatah-, dan die; #Uy: bhuuyah-, groter; £v iva, als het ware; tm:
tamah-, duisternis p/ivziNt praviszanti, gaan binnen, ye ye, zij die;
sM#UTy|m\ rt|: sambhuutyaam rataah-, gehecht zijn aan sambhuuti, dat wil
zeggen: aan de gemanifesteerde Brahman die Hiran-yagarbha 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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[13]
aNydev|hu: sM#v|dNyd|hursM#v|t\ «
£it zu%um =Ir|-|" ye nStiècciáre »13»
aNyt\ « év « a|hu: « sM#v|t\« aNyt\ « a|hu: « asM#v|t\ «
£it « zu%um « =Ir|-|"m\ « ye « n: « td\ « ivcciáre »13»
anyadevaahuh- sambhavaadanyadaahurasambhavaat;
iti szuszruma dhiraan-aamb ye nastadvicacaks-ire (13).
aNyt\ ... aNyt\
év
a|hu:
sM#v|t\

aNyt\ ... aNyt\
a|hu:
asM#v|t\

anyat ... anyat; anya ... anya het een ... het ander
(45/2)
eva waarlijk, alleen, slechts; benadrukt het voorafgaande woord (232/2)
aahuh- zij hebben gezegd, zij zeggen; √ah zeggen
(124/1); √bruu zeggen, spreken (742/1) [vyaktaayaamb
vaaci (Dp 24/1)]
sambhavaat vanuit het Gemanifesteerde, vanuit het geborene; sambhava tezamen komende, vereniging, geboorte (1179/1); sam-√bhuu tezamen zijn, verenigd
zijn (1178/3); sam met, tezamen met (1152/1); √bhuu
worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
anyat ... anyat; anya ... anya het een ... het ander
(45/2)
aahuh- zij hebben gezegd, zij zeggen; √ah zeggen
(124/1); √bruu zeggen, spreken (742/1) [vyaktaayaamb
vaaci (Dp 24/1)]
asambhavaat vanuit het Ongemanifesteerde, vanuit het
niet-bestaande; asambhava het niet-bestaande (119
/3); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); sambhava tezamen
komend, vereniging, geboorte (1179/1); sam-√bhuu tezamen zijn, verenigd zijn (1178/3); sam met, tezamen
met (1152/1); √bhuu worden, zijn, bestaan (760/1)
[sattaayaam (Dp 1/1)]
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£it
zu%um
=Ir|-|m\
ye
n:
td\
ivcciáre

iti aldus, :"---" (165/1)
szuszruma wij hebben gehoord; √szru horen, luisteren
(1100/3) [szravan-e (Dp 20/2)]
dhiraan-aam van de wijzen; dhira intelligent, wijs, een
wijze (517/1); √dhi denken, weerspiegelen (516/3) [=
√didh dipti-devanayoh- (Dp 25/2)]
ye zij die; van yad (844/2)
nah- aan ons (532/2); van asmad (123/2)
tad dat (434/1)
vicacaks-ire zij hebben uitgelegd; vi-√caksverschijnen, laten zien, vertellen (958/2); vi apart,
weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √caksverschijnen, zichtbaar worden, vertellen (381/3)
[vyaktaayaamb vaaci ayamb darszane 'pi (Dp 23/1)]

Men zegt dat het Gemanifesteerde het ene resultaat voortbrengt en het Ongemanifesteerde een ander. Zo hebben
wij het gehoord van de wijzen, die ons dat hebben
uitgelegd.
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.
aNyt\ év Anyat eva, waarlijk een verschillend resultaat;
a|hu: aahuh-, zeggen ze van sM#v|t\ sambhavaat, van sambhuuti, het
Gemanifesteerde; gedoeld wordt op de gevolgen van het zich toeleggen op het Gemanifesteerde (Hiran-yagarbha) die bijvoorbeeld verschillende paranormale eigenschappen inhouden, zoals onzichtbaar
worden enzovoorts. Evenzo hebben ze gesproken over weer andere
gevolgen, aNyt\ a|hu: anyat aahuh-; asM#v|t\ asambhavaat, van
asambhuuti, avyaakr-ta - 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 pauraanika's
wordt dat genoemd het opgenomen worden in de Prakrrti (de oer-
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natuur). £it Iti, aldus; zu%um =Ir|-|m\ szuszruma dhiraan-aam, hebben
we de uitspraak van de wijzen gehoord; die ivcciáre vicacaks-ire, het
ons hebben uitgelegd, dat wil zeggen de gevolgen van het zich toeleggen op het Gemanifesteerde en het Ongemanifesteerde.
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[14]
sM#Uit" c ivn|z" c yStèedo#yn sh «
ivn|zen mºTyu" tITv|R sM#UTy|÷mºtmZnute »14»
sM#Uitm\ « c « ivn|zm\ « c « y: « td\ « ved « Ñ#ym\ «
sh «

ivn|zen « mºTyum\ « tITv|R « sM#UTy| « amºtm\ « aZnute »14»
(a)sambhuutimb ca vinaaszamb ca yastadvedobhayamb saha;
vinaaszena mr-tyumb tirtvaa (a)sambhuutyaa 'mr-tamasznute (14).
(a)sM#Uitm\

c
ivn|zm\

c
y:
td\
ved
Ñ#ym\
sh
ivn|zen

(a)sambhuutim; asambhuuti het Ongemanifesteerde, het
niet-bestaande, vernietiging (119/3); a voorvoegsel
dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde
weergeeft (1/1); sambhuuti geboorte, oorsprong, het
Gemanifesteerde (1179/2); sam-√bhuu tezamen zijn,
verenigd zijn (1178/3); sam met, tezamen met (1152
/1); √bhuu worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam
(Dp 1/1)]
ca en, ook (380/1)
vinaaszam; vinaasza vernietiging, verval, verderf (969/3);
vi-√nasz vernietigen, verdwijnen (969/2); vi apart, weg
van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √nasz verloren zijn, vergaan, verdwijnen (532/1) [= √n-asz
adarszane (Dp 30/1)]
ca en, ook (380/1)
yah- hij die; van yad (844/2)
tad dat (434/1)
veda hij kent, hij heeft gekend; √vid weten, kennen,
begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
ubhayam; ubhaya beide (216/2)
saha tezamen (1193/2)
vinaaszena door vernietiging, door verval, door verderf; vinaasza vernietiging, verval, verderf (969/3); vi√nasz vernietigen, verdwijnen (969/2); vi apart, weg
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mºTyum\
tITv|R
(a)sM#UTy|

amºtm\

aZnute

van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √nasz verloren zijn, vergaan, verdwijnen (532/1) [= √n-asz
adarszane (Dp 30/1)]
mr-tyum; mr-tyu dood, het sterven (827/3); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praan-atyaage (Dp 35/2)]
tirtvaa overwonnen hebbend, na overwonnen te
hebben (449/1); √tr-a oversteken, overwinnen (454/2)
[plava-na-santaran-ayoh- (Dp 21/1)]
(a)sambhuutyaa door het Ongemanifesteerde, door het
niet-bestaande, door de vernietiging; asambhuuti het
Ongemanifesteerde, het niet-bestaande, vernietiging
(119/3); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); sambhuuti geboorte, oorsprong, het Gemanifesteerde (1179/2); sam√bhuu tezamen zijn, verenigd zijn (1178/3); sam met,
tezamen met (1152/1); √bhuu worden, zijn, bestaan
(760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
amr-tam; amr-ta niet gestorven, onsterfelijkheid
(82/2); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); mr-ta gestorven,
dood (827/2); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praanatyaage (Dp 35/2)]
asznute hij bereikt; √asz bereiken, verkrijgen (112/2)
[vyaaptau san4ghaate ca (Dp 32/2)]

Wie beide tezamen, het Ongemanifesteerde en het Vergankelijke, kent, heeft door middel van het Vergankelijke
de dood overwonnen en bereikt door het Ongemanifesteerde de onsterfelijkheid.
14. Degene die beide tezamen kent - het Ongemanifesteerde en de Vernietiging (Hiran-yagarbha) - bereikt door het
Ongemanifesteerde onsterfelijkheid omdat hij over de
dood heenstapt door toedoen van Vernietiging.
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Degene die beide tezamen kent - het Ongemanifesteerde en
het Gemanifesteerde (Vernietiging), ivn|zen Vinaaszena, 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, Hiran-yagarbha waarvan ivn|z vinaasza of vernietiging een eigenschap is. Door
toewijding tot ivn|z vinaasza kan men mºTyum\ tITv|R mr-tyum tirtvaa,
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 Hiranyagarbha kan men bijvoorbeeld subtiele eigenschappen verwerven.
mºTyum\ tITv|R Mr-tyum tirtvaa, betekent dus het over de dood die bestaat
uit het niet hebben van subtiele eigenschappen, heen stappen. asM#UTy|
Asam-bhuutyaa, door toewijding aan het Ongemanifesteerde; amºtm\
aZnute amr-tam asznute, bereikt hij onsterfelijkheid, die zich uit in het
opgenomen worden in Prakr-ti. Het is van belang om op te merken dat
in het eerste deel van het vers staat: sM#Uitm\ c ivn|zm\ c
sambhuutim ca vinaaszam ca, waarbij vóór het woord sM#Uitm\
sambhuutim de ontkennende vorm a a ontbreekt. Deze a a moet aan
het woord worden toegevoegd, omdat de vrucht ervan, dat wil zeggen
het opgenomen worden in Prakr-ti, is genoemd in vers 12 en vers 13.
In de geschriften wordt gezegd, dat het opgenomen worden in
Prakr-ti 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 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 SZatapatha Braahman-a, 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 Br-hadaaran-yaka
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 - vidyaa en avidyaa - bereikt door
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vidyaa onsterfelijkheid omdat hij over de dood heen stapt door middel
van avidyaa." 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:
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[15]
ihr_myen p|]e- sTySy|ipiht" mu,m\ «
t>v" pUxnÊp|vº-u sTy=m|Ry dºXqye »15»
ihr_myen « p|]e- « sTySy « aipihtm\ « mu,m\ «

t>vm\ « pUxn\ « ap|vº-u « sTy=m|Ry « dºXqye »15»
hiran-mayena paatren-a satyasyaapihitamb mukham;
tattvamb puus-annapaavr-n-u satyadharmaaya dr-s-t-aye (15).
ihr_myen
p|]esTySy
aipihtm\
mu,m\
td\
Tvm\
pUxn\
ap|vº-u
sTy=m|Ry

hiran-mayena door goud, door goudkleurig; hiran-maya
goud, goudkleurig (1299/3) [-]
paatren-a door het bord, door het deksel, door de schijf;
paatra bord, deksel, schijf, drinkbeker (612/3); √paa
drinken (612/3) [paane (Dp 20/2)]
satyasya van de waarheid, van de werkelijkheid; satya
waarheid, werkelijkheid (1135/3); √as zijn, bestaan
(117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
apihitam; apihita bedekt (55/2); api-√dhaa zetten op,
bedekken (55/2); api bij, over (55/1); √dhaa zetten,
plaatsen (513/2) [dhaaran-a pos-an-ayoh- (Dp 26/2)]
mukham; mukha de mond, het gezicht (819/3) [-]
tad dat (434/1)
tvam Gij, U; van tva (436/2)
puus-an O Zon; puus-an Zon (als voeder, brenger van
welvaart) (645/1); √puus- voeden, vermeerderen (645/1)
[vr-ddhau (Dp 14/2)]
apaavr-n-u verwijder; apaa-√vr- openen, verwijderen (54
/3); apaa = apa weg, terug (47/3); √vr- bedekken, omgeven, verbergen (1007/1) [varan-e (Dp 32/1)]
satyadharmaaya voor iemand, die de wet van de waarheid volgt; satyadharma iemand, die de wet van de
waarheid volgt (1136/1); satya waarheid, werkelijkheid
(1135/3); √as zijn, bestaan (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)];
dharma drager van wet, plicht (510/3); √dhr- dragen,
beheersen, handhaven (519/1) [dhaaran-e (Dp 20/1)]
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dºXqye

dr-s-t-aye voor het zien, voor het waarnemen; dr-s-t-i het
zien, het waarnemen (492/1); √dr-sz zien, waarnemen
(491/1) [preks-an-e (Dp 22/1)]

Het aangezicht van de Werkelijkheid is door een gouden
deksel bedekt. O Zon, verwijder die deksel, zodat al wie
de waarheid volgt, de Werkelijkheid mag zien.
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.
ihr_my Hiran-maya, gouden, dat wil zeggen: het lijkt alsof
het van goud is gemaakt, dus stralend; p|]e- paatren-a, door een deksel
(dat het uitzicht belemmert); aipihtm\ apihitam, is verborgen, het ligt
bedekt; mu,m\ mukham, het gezicht, de deur; sTySy satyasya, van de
Waarheid, van Brahman die in de zonneschijf aanwezig is. tt\ Tvm\
pUxn\ Tat tvam puus-an, moge gij die, O Zon; ap|vº-u apaavr-n-u, openen,
dat wil zeggen wegnemen. Ik heb de kwaliteit van de Waarheid door
op U te mediteren als de Waarheid zelve, dus ik ben sTy=mR
satyadharma; dus sTy=m|Ry satyadharmaaya betekent: voor mij die
waarheidslievend is, of: voor iemand (dat wil zeggen mij) die juiste
handelingen verricht. dºXqye Dr-s-t-aye, opdat Ge gezien moogt worden,
opdat Gij, de Waarheid Zelve, moogt worden gerealiseerd.
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[16]
pUxnÊekxeR ym sUyR p/|j|pTy VyUh rZmIn\ smUh tej: «
y.e Óp" kLy|-tm" t.e pZy|im yo÷s|vsO pu®x:
so÷hmiSm »16»

pUxn\ « ékxeR « ym « sUyR « p/|j|pTy « VyUh « rZmIn\ «
smUh « tej: «

yd\ « te « Ópm\ « kLy|-tmm\ « td\ « te « pZy|im «
y: « asO « asO « pu®x: « s: « ahm\ « aiSm »16»
puus-annekars-e yama suurya praajaapatya vyuuha raszmin samuuha tejah-;
yatte ruupamb kalyaan-atamamb tatte paszyaami yo 'saavasau purus-ahso 'hamasmi (16).
pUxn\
ékxeR
ym
sUyR
p/|j|pTy

VyUh

rZmIn\

puus-an O Zon; puus-an Zon (als voeder, brenger van
welvaart) (645/1); √puus- voeden, vermeerderen (645
/1) [vr-ddhau (Dp 14/2)]
ekars-e O eenzame Reiziger; ekars-i de enige R-swi (229
/1); eka-√r-s-; eka één, alleen, eenzaam (227/3); √r-sgaan, bewegen (226/3) [gatau (Dp 33/1)]
yama O Bestuurder; yama bestuurder (846/1); √yam
besturen, beheersen (845/2) [uparame (Dp 21/2)]
suurya O Zon; suurya de zon (aan de hemel) (1243/1)
[-]
praajaapatya een afstammeling van Prajaapati (703/2);
Prajaapati Heer van de schepselen, beschermer van
het leven (658/2); pra-√jan scheppen, voortbrengen
(658/2); pra voor, voort--- (652/2); √jan scheppen
(410/1) [praadurbhaave (Dp 29/1)]
vyuuha trek terug! neem weg!; vi-√uuh uit elkaar halen,
wegnemen, terugtrekken (1041/1); vi apart, weg van,
zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √uuh duwen, bewegen (223/1) [vitarke (Dp 14/1)]
raszmin de stralen; raszmi touw, straal licht (869/2) [-]
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smUh
tej:
yd\
te
Ópm\
kLy|-tmm\
td\
te
pZy|im
y:
asO
asO
pu®x:
s:
ahm\
aiSm

samuuha verzamel!; sam-√uuh bij elkaar brengen, verzamelen (1170/3); sam met, tezamen met (1152/1);
√uuh duwen, bewegen (223/1) [vitarke (Dp 14/1)]
tejah-; tejas schittering, licht, vuur (454/2); √tij
scherpen (446/1) [niszaane (Dp 21/2)]
yad dat wat (844/2)
te van U; van tva (463/2)
ruupam; ruupa vorm, verschijning (885/3); √ruup vormen, uitdrukken (885/3) [ruupakriyaayaam (Dp 49/2)]
kalyaan-atamam mooiste, meest voortreffelijke, meest
heilzame; kalyaan-a mooi, voortreffelijk, heilzaam
(263/2); tama overtreffende trap (438/2)
tad dat (434/1)
te van U; van tva (463/2)
paszyaami ik zal zien; √dr-sz zien, waarnemen (491/1)
[preks-an-e (Dp 22/1)]
yah- hij die; van yad (844/2)
asau dat; van adas (18/1)
asau dat; van adas (18/1)
purus-ah-; purus-a mens, persoon (637/1); √pr-a volledig
worden (648/1) [paalana-puuran-ayoh- (Dp 39/2)]
sah- hij; van tad (434/1)
aham ik (124/2); van asmad (123/2)
asmi ik ben (123/2); √as zijn, bestaan (117/1) [bhuvi
(Dp 25/1)]

O Voeder, eenzame Reiziger die alles bestiert, Bestuurder
Zon, Zoon van Prajaapati, trek Uw straling terug en breng
het licht samen, dan kan ik Uw heiligste vorm aanschouwen. Dat ben Ikzelf.
16. O Gij die de Voeder zijt, de eenzame Reiziger, de Bestuurder, de Ontvanger, de Zoon van Prajaapati, neem Uw
stralen toch weg, samen met Uw schittering, dan zal ik die
allerweldadigste vorm van U kunnen zien! Ik ben die Persoon die daar is (in de Zon).
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pUxn\ Puus-an, O Zon! De zon is de puuszaa, de Voeder, want hij
voedt de wereld. Bovendien reist hij alleen (ekars-at); dus wordt hij
ékixR ekars-i genoemd. ékxRe Ekars-e, O eenzame Reiziger. Evenzo is
hij ym yama, de Bestuurder, omdat hij alles beheerst (sambyamanaat);
O Bestuurder. Ook is hij sUyR suurya, Ontvanger, omdat hij alle stralen
bij elkaar brengt (svikaran-aat) en ook alle levenskrachten en sappen; O
Ontvanger. De zoon van Prajaapati is p/|j|pTy praajaapatya; O Zoon van
Prajaapati. VyUh Vyuuha neem weg; Uw eigen rZmIn\ raszmin, stralen;
smUh samuuha, vergaar, trek terug; Uw tej: tejah-, hitte, de verblindende schittering. yt\ te Yat te, datgene wat is Uw Ópm\ kLy|tmm\
ruupam kalyaan-atamam, meest liefderijke, welwillende,
vriendelijke vorm. tt\ Tat, dat; pZy|im paszyaami, ik zal zien; te te,
door U, door genade van U, die het Zelf zijt. Maar ik vraag U dit niet
als een dienaar; y: asO yah- asau, de Persoon die daar in de
zonneschijf is - zijn ledematen zijn de vyaahr-tis (Bhuuh- - aarde: het
hoofd; Bhuvah- - lucht: zijn handen; Svah- - hemel: zijn benen; Brr.
V.v.3-4, Tai. I.v-vi) en die Persoon (pu®x Purus-a) 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, s: ahm\ aiSm
sah- aham asmi, die Persoon ben Ik.

57
© Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Isa Upanisad)

[17]
v|yurinlmmºtm'ed" #Sm|Ntn zrIrm\ «
& Æto Smr ;tn Smr Æto Smr ;tn Smr »17»
v|yu: « ainlm\ « amºtm\ « a' « £dm\ « #Sm|Ntm\ «
zrIrm\ «

& « Æto « Smr « ;tm\ « Smr « Æto « Smr « ;tm\ «
Smr »17»

vaayuranilamamr-tamathedamb bhasmaantamb szariram;
ôm krato smara kr-tamb smara krato smara kr-tamb smara (17).
v|yu:
ainlm\
amºtm\

a'
£dm\
#Sm|Ntm\

zrIrm\
&
Æto

vaayuh-; vaayu levensadem, wind, lucht (942/2); √vaa
waaien, geuren (934/2) [gati-gandhanayoh- (Dp 24
/2)]
anilam; anila lucht, wind (30/1); √an ademhalen,
leven (24/1) [praan-ane (Dp 25/1)]
amr-tam; amr-ta niet gestorven, onsterfelijkheid (82
/2); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het
tegenovergestelde weergeeft (1/1); mr-ta gestorven
dood (827/2); √mr- sterven, overlijden (827/2) [praanatyaage (Dp 35/2)]
atha nu, vervolgens (17/3)
idam dit, deze (165/2)
bhasmaantam; bhasmaanta as als einde hebbend (750
/2); bhasman as (750/3); √bhas kauwen, verteren
(750/1) [bhartsana-diptyoh- (Dp 27/1)]; anta einde,
grens (42/3) [-]
szariram; szarira lichaam (1057/3); van √szri ondersteunen, rusten op (1098/1) [sevaayaam (Dp 19/2)] of van
√szr-a vernietigen (1088/2) [himbsaayaam (Dp 39/1)]
Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-]
krato O geest; kratu intelligentie, wil, kracht (319/1);
√kr- doen, maken, handelen, volbrengen (300/3)
[karan-e (Dp 38/2)]
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Smr
;tm\
Smr
Æto
Smr
;tm\
Smr

smara herinner U; √smr- herinneren, in gedachten
houden (1271/3) [aadhyaane (Dp 17/1) en cintaayaam
(Dp 20/2)]
kr-tam; kr-ta volbracht (301/3); √kr- doen, maken, handelen, volbrengen (300/3) [karan-e (Dp 38/2)]
smara herinner U!; √smr- herinneren, in gedachten
houden (1271/3) [aadhyaane (Dp 17/1) en cintaayaam
(Dp 20/2)]
krato O geest; kratu intelligentie, wil, kracht (319/1);
√kr- doen, maken, handelen, volbrengen (300/3)
[karan-e (Dp 38/2)]
smara herinner U!; √smr- herinneren, in gedachten
houden (1271/3) [aadhyaane (Dp 17/1) en cintaayaam
(Dp 20/2)]
kr-tam; kr-ta volbracht zijnde (301/3); √kr- doen, maken, handelen, volbrengen (300/3) [karan-e (Dp 38/2)]
smara herinner U; √smr- herinneren, in gedachten
houden (1271/3) [aadhyaane (Dp 17/1) en cintaayaam
(Dp 20/2)]

Laat nu de levensadem opgaan in de onsterfelijke Lucht,
terwijl het lichaam eindigt in as.
Ôm.
Herinner U geest! Herinner U wat volbracht is.
Herinner U geest! Herinner U wat volbracht is.
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!
a' Atha, nu; nu ik op het punt van sterven sta, moge mijn
v|yu: vaayuh-, levenskracht, zijn fysieke beperkingen opgeven en zijn
goddelijke natuur weer bereiken, de alles doordringende; amºtm\
ainlm\ amr-tam anilam, onsterfelijke Lucht, dat wil zeggen suutraatmaa
(Hiran-yagarbha).
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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. a' Atha, nu; £dm\
zrIrm\ idam szariram, dit lichaam dat aan het vuur zal worden
geofferd, #Sm|Ntm\ bhasmaantam, 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. Æto Krato, O geest, die gekenmerkt wordt
door willen; Smr 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; ;tm\ Smr kr-tam smara, alles wat ik van
kindsbeen af gedaan heb moet U zich ook herinneren. Æto Smr ;tm\
Smr Krato smara kr-tam smara; deze herhaling benadrukt de bede.
Dan bidt de stervende nogmaals om tot het pad te worden
toegelaten:
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[18]
aGne ny sup'| r|ye aSm|n\ ivZv|in dev vyun|in
ivè|n\ «

yuyo+ySmJjuhur|-meno #UiyXQ|" te nm ÑiÇ" iv=em »18»
aGne « ny « sup'| « r|ye « aSm|n\ « ivZv|in « dev «
vyun|in « ivè|n\ «

yuyoi= « aSmt\ « juhur|-m\ « én: « #UiyXQ|m\ « te « nm: «
ÑiÇm\ « iv=em »18»
agne naya supathaa raaye asmaan viszvaani deva vayunaani vidvaan;
yuyodhyasmajjuhuraan-ameno bhuuyis-t-haamb te nama uktimb vidhema (18).
aGne
ny
sup'|
r|ye
aSm|n\
ivZv|in
dev

vyun|in

agne O Vuur; agni vuur, offervuur (5/1); √ag kronkelen, draaien (4/2) [kut-ilaayaamb gatau (Dp 17/1)]
naya leid!; √ni leiden (565/1) [= √n-iñ praapan-e (Dp
20/1)]
supathaa over een goede weg; supathin een goede weg
(1227/2); su goed (1219/3); patha weg, pad (582/2) []
raaye terwille van rijkdom, terwille van bezit; rai rijkdom, bezit (888/1); √raa verlenen, geven (871/2)
[daane (Dp 24/2)]
asmaan ons; van asmad (123/2)
viszvaani alle; viszva alle, iedere, elke (992/2)
deva O god; deva god, godheid (492/2); √div spelen,
schijnen, werpen (478/2) [krid-aa-vijigis-aa-vyavahaaradyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaanti-gatis-u (Dp 28
/1)]
vayunaani wegen, regels, gewoonten; vayuna weg,
regel, gewoonte (920/3); √vi gaan, naderen, grijpen
(1004/1) [gati-vyaapti-prajana-kaanti-asana-khaadanes-u
(Dp 24/2)]
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ivè|n\
yuyoi=
aSmt\
juhur|-m\
én:
#UiyXQ|m\
te
nm: ÑiÇm\

iv=em

vidvaan; vidvas kennend, hij die kent (964/3); √vid
kennen, weten, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
yuyodhi verwijder!; √yu scheiden, verwijderen (852
/3) [-]
asmat uit ons; van asmad (123/2)
juhuraan-am verkeerd; juhuraan-a de maan (424/1); √hvrde verkeerde weg opgaan, verdwalen (1308/1) [kauttilye (Dp 20/2)]
enah-; enas zonde, misstap, misdaad (232/1) [-]
bhuuyis-t-haam; bhuuyis-t-haa overvloedig, heel veel (763
/3); √bhuu worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam
(Dp 1/1)]
te aan U; van tva (463/2)
namah- uktim; nama ukti eerbetoon, verering (528/1);
namas buiging, eerbetuiging (528/1); √nam buigen
voor, buigen naar (528/1) [= √n-am prahvatve szabde
ca (Dp 21/2)]; ukti woord, zin, spraak (172/1); √vac
spreken, zeggen (912/1) [paribhaas-an-e (Dp 24/2)]
vidhema mogen wij aanbieden; √vidh eren, eerbiedig
aanbieden (967/2) [vidhaane (Dp 34/1)]

O heilig Licht, leid ons langs het goede pad naar overvloed! O God, die al onze gangen kent, houd het kwaad,
dat ons de verkeerde weg doet gaan, verre van ons! Mogen
wij U overvloedig eer betonen.
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 Agne, O Vuur; dev deva, O Godheid; ivè|n\ vidvaan,
kennend; ivZv|in vyun|in viszvaani vayunaani, al onze daden of vormen
van meditatie; ny naya, leid; aSm|n\ asmaan, ons - die bovengenoemde vruchten van onze handelingen hebben gekregen - sup'| supathaa, langs het goede pad. De kwalitficatie 'het goede pad' wordt
gebruikt omdat men Zuidelijke Pad (Pitr-yaana) moet mijden. Ik heb
genoeg van het steeds weer komen en gaan via het Zuidelijke Pad;
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daarom vraag ik U steeds opnieuw: "Leid mij langs het goede pad,
waar geen sprake meer is van een komen en gaan!" r|ye Raaye, terwille
van rijkdom, dat wil zeggen: het genieten van de vruchten van
voorbije daden. Bovendien, yuyoi= yuyodhi, verwijder, vernietig;
aSmt\ asmat, is asmattah- van ons; juhur|-m\ juhuraan-am, krom,
bedrieglijk; éns\ 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 iv=em
vidhema, bieden wij aan; #UiyXQ|m\ bhuuyis-t-haam, vele; nm: ÑiÇm\
namah- 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 (vidyaa), nadat over de dood heen gestapt is door middel
van handeling (avidyaa) 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 vidyaa 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 vidyaa toch met elkaar kunnen verbinden.
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Antwoord: Neen, dat kan niet vanwege de Vedische tekst uit
de Kattha Upaniswad I.ii.4 waar staat: "Wat bekend staat als vidyaa (kennis) is geheel verschillend van avidyaa (karma, handeling) en zij
volgen (dan ook) een geheel verschillende koers."
Tegenwerping: Maar stel dat we het niet aan elkaar tegengesteld zijn afleiden uit IIszaa Upaniswad 11: "Degene die vidyaa en avidyaa
beide tezamen kent."
Antwoord: Neen, want hun oorzaak, hun aard en hun
gevolgen zijn tegengesteld.
Tegenwerping: Enerzijds is het onmogelijk de tegenstelling
of de afwezigheid van tegenstelling tussen karma en vidyaa 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 (avidyaa) en vidyaa?
absurd.

Antwoord: Neen, want het samengaan van avidyaa en vidyaa is

Tegenwerping: Maar als we zouden stellen dat vidyaa 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.
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Wat vers 14 aangaat: "Hij bereikt onsterfelijkheid", die onsterfelijkheid is relatief. Als men zou aannemen dat het woord vidyaa 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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