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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 Kena 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 vaac:
(936/1) betekent bladzijde 936, kolom 1 uit het Sanskriet woordenboek van Sir Monier Monier-Williams.
√vac betekent dhaatu vac.
[paribhaas-anbe (Dp 24/2)] betekent dat voor de √vac in de Dhaatupaatthahh op bladzijde 24, kolom 2 √vac wordt vermeld en een nadere aanduiding wordt gegeven, die luidt: paribhaas-anbe.
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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&
a|Py|yNtu mm|ô|in v|Kp/|-Zcáu: %o]m'o blimiNd/y|ic sv|Ri- svR" b/ìOpinxd" m|÷h" b/ì inr|kuy|"R
m| m| b/ì inr|krodinr|kr-mSTvinr|kr-" me÷Stu
td|Tmin inrte y ÑpinxTsu =m|RSte miy sNtu te miy
sNtu «
& z|iNt: z|iNt: z|iNt: »
& « a|Py|yNtu « mm « aô|in « v|k\ « p/|-: « cáu: «
%o]m\ « a'o « blm\ « £iNd/y|i- « c « sv|Ri- « svRm\ «
b/ì « aOpinxdm\ « m| « ahm\ « b/ì « inr|kuy|Rm\ « m| «
m| « b/ì « inr|krot\ « ainr|kr-m\ « aStu « ainr|kr-m\ «
me « aStu « td|Tmin « inrte « y: « ÑpinxTsu «
=m|R: « te « miy « sNtu « te « miy « sNtu «
& z|iNt: z|iNt: z|iNt: »
Ôm
aapyaayantu mamaanbgaani vaakpraanbaszcaks-uhb szrotramatho balamindriyaanbi
ca sarvaanbi sarvamb brahmaupaniswadamb maa 'hamb brahma niraakuryaamb
maa maa brahma niraakarodaniraakaranbamastvaniraakaranbamb me 'stu
tadaatmani nirate ya upanis-atsu dharmaaste mayi santu te mayi santu;
Ôm szaantihb szaantihb szaantihb.
&
a|Py|yNtu

Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-]
aapyaayantu mogen zij groeien, mogen zij sterk worden;
aa-√pyai toenemen, sterk worden (144/1); aa dichtbij,
naar; maakt de handeling volledig (162/1); √pyai zwellen, overvloedig zijn (652/2) [vrbddhau (Dp 21/1)]
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mm
aô|in
v|k\
p/|-:

cáu:
%o]m\
a'o
blm\
£iNd/y|ic
sv|RisvRm\
b/ì
aOpinxdm\

m|
ahm\
b/ì
inr|kuy|Rm\

mama van mij (789/1); ma (771/1)
anbgaani ledematen; anbga lid, ledemaat (7/3); √am gaan
naar, dienen (80/1) [gati-aadis-u (Dp 10/1)]
vaak; vaac spraak, taal (936/1); √vac spreken, vertellen
(912/1) [paribhaas-anbe (Dp 24/2)]
praanbah; praanba levensadem, leven (705/1); pra-√an
ademhalen, leven (705/1); pra voor, voort--- (652/2);
√an ademhalen, leven, bewegen (24/1) [praanbane (Dp
25/1)]
caks-uhb; caks-us oog (382/1); √kaasz zichtbaar zijn, verschijnen (280/2) [diptau (Dp 14/1)]
szrotram; szrotra oor, gehoororgaan (1103/1); √szru
horen, luisteren (1100/3) [szravanbe (Dp 20/2)]
atho nu, eveneens (17/3)
balam; bala kracht, sterkte, macht (722/3); √bal ademhalen, leven (722/2) [praanbane dhaanya-avarodhe ca
(Dp 18/1)]
indriyaanbi krachten, machten, zintuiglijke organen;
indriya behorend tot Indra (167/2) [-]
ca en, ook (380/1)
sarvaanbi; sarva alle, alles (1184/3)
sarvam; sarva alle, alles (1184/3)
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
aupanis-adam; aupanis-ada geopenbaard in een Upaniswad (238/2); upa-ni-√sad neerzitten bij, zitten bij de
voeten van iemand om naar zijn woorden te luisteren
(201/1); upa bij (194/3); ni neer (538/3); √sad (= √s-ad
viszaranba-gati-avasaadanes-u (Dp 18/2)]
maa niet, nooit, sterke ontkenning (804/1)
aham ik (124/2)
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
niraakuryaam moge ik afwijzen, moge ik verloochenen;
nir-aa-√krb afscheiden, afwijzen, verloochenen (553/2);
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m|
m|
b/ì
inr|krot\

ainr|kr-m\

aStu
ainr|kr-m\

me
aStu
td|Tmin
inrte

y:

nir (= nis) uit, weg van (543/2); aa dichtbij, naar; maakt
de handeling volledig (162/1); √krb doen, maken,
handelen (300/3) [karanbe (Dp 38/2)]
maa mij; ma (771/1)
maa niet, nooit, sterke ontkenning (804/1)
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
niraakarot hij verloochende; nir-aa-√krb afscheiden,
afwijzen, verloochenen (553/2); nir (= nis) uit, weg
van (543/2); aa dichtbij, naar; maakt de handeling
volledig (126/1); √krb doen, maken, handelen (300/3)
[karanbe (Dp 38/2)]
aniraakaranbam; aniraakaranba geen afwijzing, geen verloochening; a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of
het tegenovergestelde weergeeft (1/1); niraakaranba afwijzing, verloochening (553/3); nir-aa-√krb afscheiden,
afwijzen, verloochenen (553/2); nir (= nis) uit, weg
van (543/2); aa dichtbij, naar; maakt de handeling
volledig (126/1); √krb doen, maken, handelen (300/3)
[karanbe (Dp 38/2)]
astu laat er zijn; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
aniraakaranbam; aniraakaranba geen afwijzing, geen verloochening; a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of
het tegenovergestelde weergeeft (1/1); niraakaranba afwijzing, verloochening (553/3); nir-aa-√krb afscheiden,
afwijzen, verloochenen (553/2); nir (= nis) uit, weg
van (543/2); aa dichtbij, naar; maakt de handeling
volledig (126/1); √krb doen, maken, handelen (300/3)
[karanbe (Dp 38/2)]
me van mij; ma (771/1)
astu laat er zijn; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
tadaatmani aan die AAtman; tad die, dat (434/1); aatmani
in/aan de AAtman, in het Zelf; aatman het Zelf (135/1) [-]
nirate in het toegewijd zijn aan; nirata toegewijd aan
(553/1); ni-√ram tot rust komen (553/1); ni neer, in,
binnen (538/3); √ram ophouden, verblijven (867/2)
[kridaayaam (Dp 18/2)]
yahb hij die (838/1); van yad (844/2)
7
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ÑpinxTsu

=m|R:
te
miy
sNtu
te
miy
sNtu
&
z|iNt:
z|iNt:
z|iNt:

upaniswatsu in de Upaniswads; upa-ni-√sad neerzitten bij,
zitten bij de voeten van iemand om naar zijn woorden
te luisteren (201/1); upa bij (194/3); ni neer (538/3);
√sad (= √s-ad viszaranba-gati-avasaadanes-u (Dp 18/2)]
dharmaahb wetten, plichten, deugden; dharma wet,
plicht, deugd (510/3); √dhrb dragen, handhaven (519/1)
[dhaaranbe (Dp 20/1)]
te die, zij; van tad (434/1)
mayi in mij; ma (771/1)
santu laten zij zijn; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
te die, zij; van tad (434/1)
mayi in mij; van mad (777/2)
santu laten zij zijn; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-]
szaantihb; szaanti rust, vrede (1064/3); √szam rusten,
tevreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)]
szaantihb; szaanti rust, vrede (1064/3); √szam rusten,
tevreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)]
szaantihb; szaanti rust, vrede (1064/3); √szam rusten,
tevreden zijn (1053/3) [upaszame (Dp 30/2)]

ÔM
Mogen mijn ledematen, spraak, levenskracht, gezicht, gehoor, kracht en alle zintuigen krachtig worden. Alles is de
Brahman van de Upaniswads. Moge ik Brahman niet verloochenen; Brahman heeft mij niet verloochend. Moge er
geen verloochening zijn, geen verloochening door mij.
Mogen de wetten die in de Upaniswads aanwezig zijn, aanwezig zijn in mij, die toegewijd is aan die AAtman. Mogen
zij in mij aanwezig zijn. Ôm vrede, vrede, vrede.
ÔM
Spraak, ogen, oren, ledematen, leven, energie; komt mij te
hulp! Deze boeken hebben Brahman tot onderwerp. Ik zal
Brahman nooit verloochenen, noch zal Brahman mij verloochenen. Laat mij één zijn met Brahman, verenigd.
8
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Wanneer ik één ben met Brahman, mogen dan de wetten
die deze boeken verkondigen, in mij leven, mogen de wetten leven. Ôm vrede, vrede, vrede.
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a' kenopinxd\
a' « ken « Ñpinxd\ »
atha kenopanis-ad.
a'
kenopinxd\

atha nu (17/3)
kenopanis-ad Upaniswad genoemd naar het eerste woord
kena; kena door wie, door wat (309/2); van ka (240/2);
upanis-ad Upaniswad; upa-ni-√sad neerzitten bij, zitten
bij de voeten van iemand om naar zijn woorden te
luisteren (201/1); upa bij (194/3); ni neer (538/3); √sad
(= √s-ad viszaranba-gati-avasaadaneswu (Dp 18/2)]

Nu volgt de Kena Upaniswad.

10
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

DEEL I.
INLEIDING.
De Upaniswad die met het woord kenes-itam begint en de onthulling van de opperste Brahman tot onderwerp heeft, is onderdeel
van de Talavakaara tak van de Saama Veda en vormt er het negende
hoofdstuk van. In de voorafgaande hoofdstukken zijn ceremoniële
handelingen (dat wil zeggen: de regels van het Universum) uitvoerig
behandeld, evenals de verschillende manieren waarop op de
levenskracht gemediteerd wordt als de grondslag van die ceremoniële
handelingen. Vervolgens worden de manieren behandeld waarop men
op de Saama's, gezangen, kan mediteren, die eveneens onderdeel van
het ceremonieel zijn. Hierna wordt het mediteren op de Gaayatra Saama
(beschouwd als levenskracht) beschreven, welke passage eindigt met
een opsomming van namen van meesters en pupillen, en betrekking
heeft op de gevolgen van handelingen. Als alle regels die beschreven
staan, en ook de meditatie-oefeningen, gevolgd en juist uitgevoerd
worden, zullen zij een reinigingsproces in de geest op gang brengen
van de mens die vrij is van wensen en verlangens en die bevrijd wil
worden. Als iemand echter wensen koestert en niet verlicht is (en dus
mediteert op goden en daar kennis over heeft), dan zullen de
ceremoniële handelingen die zijn omschreven in de Veda's en de
Smrrti's maken dat die mens het Zuidelijke Pad moet bewandelen en in
de wereld terug zal keren. Als er, ten derde, sprake is van handelingen
die voortkomen uit natuurlijke impulsen, die in strijd zijn met de
Geschriften, dan zullen die handelingen een afdalen veroorzaken naar
lagere bestaansvormen, te beginnen bij dieren en eindigend bij de
bestaansvormen die niet uit zichzelf kunnen bewegen, zoals planten
en mineralen. Dit proces van degradatie staat beschreven in de
Chaandogya Upaniswad (V.x.8.): "Als men zich niet aan de ceremoniële
regels houdt en niet mediteert, zal men noch het Noordelijke Pad,
noch het Zuidelijke Pad kunnen bewandelen. Dan zal men één van die
kleine wezentjes worden (zoals muggen enzovoorts) die voortdurend
aan dood en geboorte onderhevig zijn, in overeenstemming met de
goddelijke opdracht 'wordt geboren en sterft.' Dat is de derde staat." In
de Aitareya-AAran_yaka Upaniswad wordt hieraan gerefereerd: "Drie
soorten bestaansvormen1 volgen een loop die anders is2 dan het
1

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

11
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

Noordelijke en het Zuidelijke Pad" (II.i.1.4). Het verlangen naar de
kennis van het inwonende Zelf kan alleen bij een mens oprijzen die
geen verlangens kent en wiens geest gezuiverd is, en die zodoende
alle voorbijgaande en uiterlijke middelen en doelen heeft opgegeven.
Bij die mens is immers een speciale tendens ontstaan als gevolg van
zijn daden en verrichtingen in dit leven en in vorige levens. Op deze
feitelijke situatie wordt gedoeld in de vorm van vragen en antwoorden
van de Vedische tekst die met kenes-itam begint. In de Kattha Upaniswad
(II.i.1) wordt ook gezegd: "De zelfstandig bestaande God verwoestte
de zinnen; daarom kijkt de mens naar de uiterlijke objecten, niet naar
het Zelf binnen in hem. Nu en dan heeft een zeldzame ziel die onderscheidingsvermogen bezat en onsterfelijkheid begeerde, omgezien en
het inwonende Zelf gevonden." In de Mun-d-aka Upaniswad (I.ii.12) van
de Atharva Veda staat: "De man Gods die heeft onderzocht welke werelden door handelingen kunnen worden bereikt, moet ze wel allemaal
opgeven. Hij denkt dan: "Datgene wat nergens het gevolg van is, kan
ook niet het gevolg zijn van handelingen." Om tot het volle besef hiervan te komen, moet hij met gevouwen handen tot een leermeester
gaan die bekend is met de Veda's en in Brahman is gevestigd." Dit is
de enige manier waarop een mens die weet wat onthechting is, kan
leren hoe hij over het Zelf moet horen, hoe hij moet mediteren over
het Zelf en hoe hij de kennis van het inwonende Zelf kan realiseren.
Wanneer men zich heeft gerealiseerd dat het inwonende Zelf Brahman
is, zal onwetendheid verdwijnen. Door onwetendheid ontstaat
gebondenheid en komen wensen en handelingen tot stand. Hierop
doelt de IAszaa Upaniswad vers 7: "Hoe kan een wijs mens, die de eenheid
van het leven kent en alle schepselen in zichzelf ziet, misleid of
bedroefd zijn?" Zo ook de Chaandogya Upaniswad (VII.i.3): "Wie het
Zelf kent, komt verdriet te boven." En verder de Mun-dwaka Upaniswad
(II.ii.8): "Als Degene die zowel oorzaak als gevolg is, gezien wordt,
worden de knopen in het hart doorgesneden, alle twijfels worden
opgelost, en alle handeling wordt verteerd."
Tegenwerping: Zou men niet kunnen zeggen dat dit ook kan
worden bereikt met kennis3 gecombineerd met ceremoniële handelingen en het vervullen van plichten?
2

en betreden daardoor een pad van smart.
Het woord jñaana komt voor in twee betekenissen: Kennis van de Veda's en kennis
over goden of meditatie daarop. Jñaana in de tweede betekenis kan worden gecombineerd met riten en plichten, maar dat is niet het geval met de Kennis van de Veda's.

3
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Antwoord: Nee. In de Vaajasaneyaka (Brwhadaaran-yaka) Upaniswad staat immers uitdrukkelijk dat dit een ander resultaat
bewerkstelligt. In de tekst die begint met: "Laat mij een vrouw
hebben" (Brw. I.iv.17), toont deze Upaniswad in de passage: "De wereld
van de mens wordt alleen door een zoon verkregen en door niets
anders, de wereld van de voorouders door ritueel en de wereld van de
goden door meditatie" (Brw. I.v.16) aan hoe men deze drie werelden,
die verschillend zijn van het Zelf, kan verwerven. De Upaniswad geeft
anderzijds aan waarom men er beter aan doet afstand te doen. In Brw.
IV.iv.22 wordt namelijk de vraag gesteld: "Wat valt er voor ons met
kinderen te bereiken als voor ons het Zelf dat we hebben bereikt, het
doel is?" De verklaring is als volgt: Wat hebben we aan
nakomelingen, rituelen en de combinatie van meditatie en rituelen, als
deze ons binden aan werelden die verschillen van het Zelf? Daarmee
bereiken we alleen de drie werelden van de mensen, de voorouders en
de goden. Evenmin kan men zeggen dat die drie werelden, die
voorbijgaand zijn en met bepaalde middelen kunnen worden bereikt,
voor ons begerenswaardig blijven, want ons verlangen is gericht op de
wereld die natuurlijk is "ongeboren, niet aan verval onderhevig,
onsterfelijk, zonder angst of vrees" (Brw. IV.iv.25), "die door werk
noch vermeerdert, noch vermindert" (Brw. IV.iv.23). Omdat deze
wereld eeuwig is, kan ze uitsluitend worden verworven als onwetendheid ophoudt te bestaan. En de enige plicht is om alle wensen op te
geven als men zich heeft gerealiseerd dat het inwonende Zelf en
Brahman één zijn. Bovendien kan het weten dat het inwonende Zelf
en Brahman identiek zijn, niet samengaan met het verrichten van
handelingen. Want het realiseren van het feit dat het Zelf en Brahman
identiek zijn, roeit iedere notie van dualiteit met wortel en tak uit, en
dit kan redelijkerwijs niet samengaan met handelingen, want een
handeling veronderstelt het idee van enerzijds een persoon die de
handeling verricht en anderzijds een beoogd resultaat. Datgene wat
men moet leren kennen, is de doorslaggevende factor, en dus kan het
realiseren van Brahman niet worden afgedwongen doordat de mens
zijn best doet.4

4
"Een doel van een voorschrift is dat wat bereikt moet worden door de inspanning die
volgt op het geven van het voorschrift. Kennis is niet zo" (A.G.). Het doel is de
bepalende factor wat betreft de inhoud van iedere deugdelijke kennis. Noch een
voorschrift, noch welke bijkomstigheid dan ook heeft hier enig effect.
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De Vedische tekst beginnend met kenes-itam toont het verlangen om het inwonende Zelf te kennen bij een mens die alle
zichtbare en onzichtbare gevolgen van handelingen heeft opgegeven
die met externe hulpmiddelen kunnen worden verworven. Het doel
van het onderzoek is echter subtiel, en daarom leidt de methode van
vraag en antwoord tussen discipel en leermeester gemakkelijk tot
begrip, temeer daar beantwoording enkel door middel van een strikt
logische gedachtengang niet mogelijk is. Op grond van de tekst in de
Kattha Upaniswad I.ii.9: "Geliefde, geen mens komt tot het Zelf door
middel van rationeel denken," en op grond van de noodzaak om een
leermeester te vinden die in de Vedische Geschriften en in de Smrrti
impliciet wordt vermeld, bijvoorbeeld in de Chaandogya Upaniswad
VI.xiv.2: "Wie een leermeester heeft, weet," en ook in Ch.Up. IV.ix.3:
"De kennis die men van een leermeester krijgt, wordt de beste"5 en
verder in de Bhagavad Gitaa IV.34: "Leer dat door te gehoorzamen",
kan men zich voorstellen dat iemand die geen rust meer kan vinden
buiten het inwonende Zelf en die verlangt naar het vreesloze, het
eeuwige, het heilzame en het onverschrokkene in zichzelf, een
leermeester benadert die gevestigd is in Brahman.
Hij vraagt hem het volgende:

5

"Leidt naar de verkrijging van het beste resultaat" (A.G.).
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& keneixt" ptit p/eixt" mn: ken p/|-: p/'m:
p/Eit yuÇ: «
keneixt|" v|cimm|" vdiNt cá: %o]" k Ñ devo
yuniÇ »1»
& « ken « £ixtm\ « ptit « p/eixtm\ « mn: « ken «
p/|-: « p/'m: « p/Eit « yuÇ: «
ken « £ixt|m\ « v|cm\ « £m|m\ « vdiNt « cá: « %o]m\ «
k: « Ñ « dev: « yuniÇ »1»

Ôm kenes-itamb patati pres-itamb manahb kena praanbahb prathamahb
praiti yuktahb;
kenes-itaamb vaacamimaamb vadanti caks-uhb szrotramb ka u devo
yunakti (1).
&
ken
£ixtm\
ptit
p/eixtm\

mn:
ken
p/|-:

p/'m:

Ôm Ôm, de heilige syllabe (235/3) [-]
kena door wie, door wat; van ka (240/2)
is-itam; is-ita bewogen, gestuurd (168/3); √is- veroorzaken snel te bewegen, sturen (168/3) [icchaayaam (Dp 34
/2)]
patati hij vliegt, hij snelt, hij gaat; √pat vliegen,
snellen, gaan (580/3) [gatau (Dp 18/1)]
pres-itam; pres-ita voortgedreven (712/3); pra-√isvoortdrijven, aanzetten (712/3); pra voor, voort--(652/2); √is- veroorzaken snel te bewegen, sturen
(168/3) [ic-chaayaam (Dp 34/2)]
manah-; manas geest, intellect (783/3); √man denken,
verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
kena door wie, door wat; van ka (240/2)
praanbah-; praanba levensadem, leven (705/1); pra-√an
ademhalen, leven (705/1); pra voor, voort--- (652/2);
√an ademhalen, leven, bewegen (24/1) [praanbane (Dp
25/1)]
prathamah-; prathama eerste (678/3)
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p/Eit
yuÇ:
ken
£ixt|m\
v|cm\
£m|m\
vdiNt
cáu:
%o]m\
k:
Ñ
dev:
yuniÇ

praiti; pra-eti hij gaat voort; pra-√i voortgaan (711/3);
pra voor, voort--- (652/2); √i gaan, gaan naar, verspreiden (163/3) [gatau (Dp 24/2)]
yuktah-; yukta verbonden, gericht (853/2); √yuj verbinden, richten (853/2) [yoge (Dp 37/1)]
kena door wie, door wat (309/2); van ka (240/2)
is-itaam; is-ita bewogen, gestuurd (168/3); √is- veroorzaken snel te bewegen, sturen (168/3) [icchaayaam (Dp 34
/2)]
vaacam; vaac spraak, taal (936/1); √vac spreken,
vertellen (912/1) [paribhaas-anbe (Dp 24/2)]
imaam deze; van idam (165/2)
vadanti zij spreken; √vad spreken, vertellen (916/1)
[vyaktaayaamb vaaci (Dp 22/2)]
cakswuh-; cakswus oog (382/1); √kaasz zichtbaar zijn, verschijnen (280/2) [diptau (Dp 14/1)]
szrotram; szrotra oor, gehoororgaan (1103/1); √szru horen, luisteren (1100/3) [szravanbe (Dp 20/2)]
kah-; ka wie, wat, welke (240/2)
u geeft nadruk aan het voorafgaande woord (171/3)
devah-; deva godheid, god (492/2); √div spelen, schijnen, werpen (478/2) [kridbaa-vijigis-aa-avyavahaara-dyutistuti-moda-mada-svapna-kaanti-gatis-u (Dp 28/1)]
yunakti hij verbindt, hij richt; √yuj verbinden, richten
(853/2) [yoge (Dp 37/1)]

ÔM. Door wie gewenst beweegt zich de doelgerichte
geest? Met wie verbonden beweegt zich de levenskracht,
die de basis van alles is? Door wie gewenst spreken ze deze spraak? Wie is het stralende wezen dat het gezichtsvermogen en het gehoor richting geeft?
I.l. ÔM. Wat heeft mijn geest op jacht doen gaan? Wat
heeft mijn leven doen beginnen? Wat beweegt de tong?
Welke God heeft mijn oog en oor geopend?
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ken Kena, door welke instantie die handelt; £ixtm\ is-itam,
gewenst, gestuurd; mn: manahb, de geest; ptit patati, gaat, dat wil
zeggen: op zijn eigen doel af. De wortel £x\ is-, draagt hier niet de
betekenis van herhaling of gaan,6 maar de betekenis van wensen, en
het gebruik van het tussenvoegsel £q\ it- in £ixtm\ is-itam, is een Vedische vorm7; p/eixtm\ pres-itam, is een woordvorm van dezelfde
wortel £x\ is-, met voorvoegsel p/ pra, hetgeen de doelgerichtheid
aangeeft. Als in deze zin uitsluitend het woord p/eixtm\ pres-itam, was
gebruikt, zonder £ixtm\ is-itam, dan zou de vraag naar het onderwerp
en het voorwerp van p/eixtm\ pres-itam, oprijzen: "Wie geeft het doel
aan, wat is het doel?" Door p/eixtm\ pres-itam, met £ixtm\ is-itam, te
verbinden blijven beide vragen echter rusten, daar £ixtm\ is-itam, aan
p/eixtm\ pres-itam, een speciale betekenis geeft: "Door wiens wil wordt
de doelgerichte beweging veroorzaakt?"8
Tegenwerping: Als dit werkelijk de betekenis van deze zin
zou zijn, dan zou de zin 'door wiens wil' alleen al voldoende zijn. Het
woord 'doelgericht' zou daarmee overbodig worden. Maar dit woord
staat er wèl als toevoeging en daarom draagt het niet zozeer de betekenis van doelgerichtheid, maar veeleer van de vraagstelling 'waardoor
wordt het gebied van de geest beheerst: door wil, door handeling of
door spraak?'
Antwoord: Deze veronderstelling is onjuist vanwege de achtergrond waartegen de vraag gesteld wordt. Het is immers redelijk te
veronderstellen dat de vraag gesteld wordt door iemand, die genoeg
heeft van uiterlijke handelingen en hun gevolgen zoals die tot stand
komen door een samenspel van lichaam, zintuigen, enzovoorts. Nee,
deze vraagsteller wil juist meer weten dan uiterlijke oorzaken. Hij
zoekt de onveranderlijke en eeuwige oorzaken. Als dat niet het geval
was, zou de hele vraag immers zinloos zijn, want dat lichaam en geest
door wilsuitingen, woorden en handelingen gestuurd en beheerst
worden, is een welbekend feit: die vraag hoeft niet te worden gesteld.

6
"Daar de bedoeling hier niet is om de geest een object van het concept van hetzij 'herhaalde gebeurtenis' of van 'gaan' te maken, en daar het de wens is om een speciale bestuurder van de geest te kennen" (A.G.).
7
"De juiste vorm had "éixtm\ es-itam," moeten zijn" (A.G.).
8
"Door louter tegenwoordigheid, wat geen inspanning meebrengt" (A.G.).
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Tegenwerping: Zelfs als dat zo is, dan nog ligt de betekenis
'doelgericht' niet duidelijk opgesloten in deze zin.
Antwoord: Onjuist. Het woord 'doelgericht' kan een speciale
betekenis krijgen als de vraag wordt gesteld door iemand die ernstig
twijfelt. Zowel het voltooid deelwoord 'gewenst' (£ixtm\ is-itam), alsook het deelwoord 'doelgericht' (p/eixtm\ pres-itam) in de eerste vraag
die luidt: "Door wie gewenst beweegt zich de doelgerichte geest?"
zijn geheel op hun plaats en duidelijk in hun betekenis, dat wil
zeggen: 'behoort de handelende persoon toe aan het lichaam en de
zintuigen, hetgeen duidelijk waarneembaar is, of behoort de handelende persoon die heerst over de geest, toe aan een of andere
onafhankelijke eenheid, die verschilt van het geheel?'
Tegenwerping: Is het niet een vaststaand feit dat de geest vrij
is en kan doen en laten wat hij wil? Wie kan er nog twijfelen en die
vraag toch stellen?
Antwoord: Als de geest inderdaad vrij en onafhankelijk zou
zijn en kon doen wat hij wil, dan zou niemand ooit enig kwaad
kunnen zien. Maar de geest kan welbewust het kwade wensen en zich,
ondanks allerlei bezwaren en remmingen, toch inlaten met daden die
verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben. Daarom is de vraag van de
discipel: "Door wie gewenst beweegt de doelgerichte geest?" wel
degelijk waardevol.
ken Kena, met wie; p/|-: praanbahb, de levenskracht; yuÇ: yuktahb,
verbonden met, gericht op; p/Eit praiti, gaat op weg naar zijn eigen
functie of werk; p/'m: prathamahb, eerste (bijvoeglijk naamwoord bij
levenskracht, die aan alle activiteiten van de andere organen voorafgaat); £m|m\ v|cm\ imaam vaacam, deze spraak die uit woorden bestaat; zoals gewone mensen deze woorden vdiNt vadanti, uitspreken;
ken £ixt|m\ kena is-itaam, door wie wordt die spraak gewenst? k: Ñ
dev: Kahb u devahb, welk stralend wezen; yuniÇ yunakti, richt op een
bepaald doel; cá: %o]m\ caks-uhb szrotram, de ogen en de oren?
De leermeester antwoordt zijn waardige discipel die hem
deze vragen stelt, als volgt: "Luister naar wat U eigenlijk gevraagd
hebt toen U de vraag stelde die luidde: "Wie is dat stralende wezen
18
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dat de geest en de andere organen richt op hun eigen objecten, en hoe
geeft hij richting?"

19
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

%o]Sy %o]" mnso mno yd\ v|co h v|c" s Ñ
p/|-Sy p/|-: «
cáuxZcáuritmuCy =Ir|: p/eTy|Sm|Llok|dmºt|
#viNt »2»
%o]Sy « %o]m\ « mns: « mn: « yd\ « v|c: « h « v|cm\
«

s: « Ñ « p/|-Sy « p/|-: «

cáux: « cáu: « aitmuCy « =Ir|: « p/eTy « aSm|t\ « lok|t\ «
amºt|: « #viNt »2»
szrotrasya szrotramb manaso mano yad vaaco ha vaacamb sa u
praanbasya praanbahb;
caks-us-aszcaks-uratimucya dhiraahb pretyaasmaallokaadamrbtaa
bhavanti (2).
%o]Sy
%o]m\
mns:
mn:
yd\
v|c:
h
v|cm\
s:
Ñ
p/|-Sy

szrotrasya van het oor, van het gehoororgaan; szrotra
oor, gehoororgaan (1103/1); √szru horen, luisteren
(1100/3) [szravanbe (Dp 20/2)]
szrotram; szrotra oor, gehoororgaan (1103/1); √szru horen, luisteren (1100/3) [szravanbe (Dp 20/2)]
manasahb van de geest, van het intellect; manas geest,
intellect (783/3); √man denken, verbeelden, begrijpen
(783/1); [jñaane (Dp 29/2)]
manah-; manas geest, intellect (783/3); √man denken,
verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
yad hetwelk, dat wat (844/2)
vaacah- van de spraak; vaac spraak, taal (936/1); √vac
spreken, vertellen (912/1) [paribhaas-anbe (Dp 24/2)]
ha geeft nadruk aan het voorafgaande woord (1286/1)
vaacam; vaac spraak, taal (936/1); √vac spreken, vertellen (912/1) [paribhaas-anbe (Dp 24/2)]
sah- hij; van tad (434/1)
u geeft nadruk aan het voorafgaande woord (171/3)
praanbasya van de levensadem, van het leven; praanba
levensadem, leven (705/1); pra-√an ademhalen, leven
20
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p/|-:

cáux:
cáu:
aitmuCy

=Ir|:
p/eTy

aSm|t\
lok|t\
amºt|:

#viNt

(705/1); pra voor, voort--- (652/2); √an ademhalen,
leven, bewegen (24/1) [praanbane (Dp 25/1)]
praanbahb; praanba levensadem, leven (705/1); pra-√an
ademhalen, leven (705/1); pra voor, voort--- (652/2);
√an ademhalen, leven, bewegen (24/1) [praanbane (Dp
25/1)]
caks-us-ahb van het oog; cakswus oog (382/1); √kaasz zichtbaar zijn, verschijnen (280/2) [diptau (Dp 14/1)]
caks-uhb; caks-us oog (382/1); √kaasz zichtbaar zijn, verschijnen (280/2) [diptau (Dp 14/1)]
atimucya opgegeven hebbend, na te hebben opgegeven
(15/1); ati-√muc vermijden, ontsnappen (15/1); ati in
de betekenis van extra, buitengewoon (12/2); √muc
loslaten, bevrijden (820/3) [mocane (Dp 36/2)]
dhiraahb de wijzen; dhira de wijze (517/1) [-]
pretya na gestorven te zijn, na ontstegen te zijn (712
/1); pra-√i te voorschijn komen, sterven (711/3); pra
voor, voort--- (652/2); √i gaan, lopen, voortgaan (163
/3) [gatau (Dp 24/2)]
asmaat vanuit deze; van idam (165/2)
lokaat vanuit de wereld; loka wereld (906/1); √lok zien,
waarnemen (906/1) [darszane (Dp 3/1)]
amrbtaahb zij die onsterfelijk zijn; amrbta niet gestorven,
onsterfelijk (82/2); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); mr-ta
gestorven (827/2); √mrb sterven, overlijden (827/2)
[praanbatyaage (Dp 35/2)] b
bhavanti zij worden, zij zijn; √bhua zijn, worden, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]

Het is het Oor van het oor, de Geest van de geest, de
Spraak van de spraak, het Leven van het leven en het Oog
van het oog. Daarom worden de wijzen, wanneer zij eenmaal de gebondenheid hebben opgegeven en zijn ontstegen aan deze wereld, onsterfelijk.
I.2. Het leeft in alles wat leeft. Het hoort door het oor,
denkt door de geest, spreekt door de tong en ziet door het
21
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oog. De wijze mens hecht zich noch aan dit noch aan dat,
stijgt uit boven de wereld en bereikt onsterfelijkheid.
%o]Sy %o]m\ SZrotrasya szrotram, het Oor van het oor. De
%o]m\ szrotram is datgene waarmee men kan horen, het instrument om
klank op te vangen. Het is waar U naar vraagt in uw vraag die luidt:
"Wie is het naar buiten stralende wezen dat ogen en oren richting
geeft?": dàt is het Oor van het oor.
Tegenwerping: Is het niet onzinnig om te antwoorden: "Hij is
het Oor van het oor?" Het antwoord had moeten luiden: "Hij is zo-enzo, met die-en-die eigenschappen."
Antwoord: Geenszins, want Hij kan op geen enkele andere
wijze worden beschreven. Als men zou kunnen zeggen dat degene die
de oren en andere organen richting geeft, zijn eigen specifieke
activiteit bezit, los van het functioneren van de oren en de andere
organen, dan zou het antwoord inderdaad onzinnig zijn. Die situatie
zou te vergelijken zijn met een maaier en zijn zeis. Maar in
werkelijkheid wordt hier niet iemand bedoeld die de oren enzovoorts,
richting geeft omdat hij zijn eigen activiteit bezit, zoals de maaier die
met zijn zeis zwaait. Toch kan Hij worden gekend als iemand die
ongemengd is met het oor of een van de andere zintuigen. Dit kan
men immers opmaken uit het feit dat al die samengestelde organen
zoals oren enzovoorts, overwegingen, verlangens en beslissingen
verrichten als handelingen die in dienst van iemand plaatsvinden. Het
is net als met een huis dat bestaat voor de woonbehoefte van de
bewoner terwijl huis en bewoner toch niet aan elkaar gebonden zijn.
Zo is het ook met de oren en alle andere organen. Zij dienen voor
iemand en die iemand staat er toch los van. Zijn behoefte bepaalt het
bestaan en ontstaan van oren, ogen en de andere zintuigen. In feite
kan dus worden vastgesteld dat de zintuigen bestaan ten behoeve van
iets of iemand anders. Hieruit wordt afgeleid dat er inderdaad Iets of
Iemand is die het functioneren van deze organen beheerst.9 Daarom is
het antwoord dat Hij het Oor van het oor is geheel afdoende.
9
"Oren, enzovoorts, zijn ondergeschikt aan iemand die van hen verschilt, want zij zijn
samengestelde dingen, als een huis, enzovoorts. Door deze gevolgtrekking kan de heer
van de oren, enzovoorts, worden gekend. Als hij ook een onderdeel van de
samenstelling zou zijn, dan zal hij onbezield zijn als het huis enzovoorts. In dat geval
zullen we een andere heer voor hem moeten bedenken, en zo ook weer een derde
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Tegenwerping: Maar wat betekent dan 'het Oor van het oor'
werkelijk? Licht heeft geen ander licht nodig om te bestaan en dus
heeft het oor ook geen ander oor nodig.
Antwoord: Dat is geen probleem. Wat bedoeld wordt, is dit:
men kan bijvoorbeeld waarnemen dat het oor kenbaar maakt wat het
hoort. Maar dat vermogen van het oor om dingen kenbaar te maken, is
uitsluitend mogelijk dankzij de aanwezigheid van het eeuwige, nietsamengestelde, allesdoordringende licht van het Zelf en door niets anders. Daarom is de uitdrukking 'Oor van het oor' geheel op zijn plaats.
Er zijn ook andere Vedische teksten die dit bevestigen:
- Brr.Up. IV.iii.6: "Door het licht van het Zelf zit hij."
- Ka.Up. II.ii.15, Sv.Up. VI.14, Mu.Up. II.ii.10: "Door Zijn licht
straalt dit alles."
- Tai.Brahmanba III.xii.9.7: "Door Wie ontstoken de zon straalt,"
enzovoorts.
- Bh.Gitaa XV.12: "Weet, dat het Mijn licht is, dat in de zon is en dat
het hele universum verlicht."
- Bh.Gitaa XIII.33: "Zoals de ene zon het hele uitspansel verlicht, zo
ook verlicht Hij die in het lichaam aanwezig is, het hele lichaam, O
Afstammeling van Bharata."
- Ka.Up. II.ii.13: "blijvend temidden van wat voorbijgaand is, bewust
temidden van wat bewust is."
Meestal gaan de mensen ervan uit dat de oren en de andere organen
het Zelf zijn en dat zij daarom bewust zijn. Hier wordt die mening
weerlegd. Gerealiseerde mensen weten, dat er Iets is dat verblijft in de
meest verborgen uithoeken van al het geschapene. Het is onveranderlijk, niet onderhevig aan verval, onsterfelijk, vreesloos, ongeboren.
Het is het Oor van het oor en het Orgaan van de andere organen, dat
wil zeggen: Het is de bron van hun functioneren. Daarom zijn het antwoord en de betekenis ervan gerechtvaardigd.
Evenzo is Hij mns: manasahb, van de geest, van het hele interne organisme; de mn: manahb, de Geest, want het hele interne
organisme kan zijn verschillende taken niet vervullen, zoals denken
en onderscheid maken, zonder de straling van het licht van bewusthiervoor. Daarom, om een oneindige regressie te voorkomen, wordt een Bewustzijn dat
geen onderdeel van de samenstelling is, aangenomen" (A.G.).
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zijn. Daarom is Hij ook de Geest van de geest. In deze zin wordt met
geest zowel de denkende geest (mn: manahb) bedoeld, als het
Intellect. yd\ v|co h v|cm\ Yad vaaco ha vaacam, het woord yt\ yat
heeft hier een oorzakelijke betekenis: 'omdat' of 'want' en moet
verbonden worden met alle woorden zoals oor (%o] szrotra): omdat
Hij het Oor van het oor is, omdat Hij de Geest van de geest is,
enzovoorts. De accusativus v|cm\ vaacam in v|co h v|cm\ vaaco ha
vaacam, moet gelezen worden als een nominativus net zoals in p/|-Sy
p/|-: praanbasya praanbahb, het Leven van het leven.
Tegenwerping: Zou men de redenering niet kunnen
omdraaien en zeggen dat juist p/|-Sy p/|-: praanbasya praanab hb, moet
worden omgezet in p/|-Sy p/|-m\ praanbasya praanbam?
Antwoord: Nee, dat is onlogisch, omdat het meer voor de
hand ligt zich aan de meerderheid te houden: dus overeenkomstig de
nominativus van s: sahb en p/|-: praanbahb, in s: Ñ p/|-Sy p/|-:
sahb u praanbasya praanbahb, moet v|cm\ vaacam als v|k\ vaak gelezen
worden. Bovendien is het juist dat men grammatikaal gesproken als
antwoord op de vraag "wie of wat is Het?", het antwoord in de eerste
naamval (nominativus) geeft. Datgene, Hij, waarnaar ge vraagt is het
Leven van p/|- praanba. p/|- Praanba betekent hier die speciale functie
die leven wordt genoemd. Door Hem wordt het de levenskracht mogelijk gemaakt te functioneren en het leven in stand te houden. Dit komt
omdat het leven door niets in stand kan worden gehouden dat niet
door het Zelf beheerst wordt. Hier doelen de volgende Vedische
teksten op:
- Tai.Up. II.vii.1: "Wie zal werkelijk in staat zijn in te ademen en wie
zal in staat zijn uit te ademen, als deze Gelukzaligheid (Brahman) niet
daar in de opperste ruimte in het hart aanwezig is?"
- Ka.Up. II.ii.3: "Wie duwt de p/|- praanba naar boven en wie drukt de
ap|n apaana naar beneden?"
- Ke.Up. I.9: "Dat wat de mens niet kan ruiken met het reukorgaan,
maar waardoor de p/|- praanba in werking wordt gezet, weet dat Dàt
Brahman is."
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Tegenwerping: Is het niet beter om p/|- praanba te vertalen
met 'ruiken' (het reukorgaan) in plaats van 'leven'10 omdat het hier
over de zintuigen gaat zoals de oren enzovoorts?
Antwoord: Dit is juist. Wanneer men p/|- praanba echter vertaalt als 'levenskracht' dan omvat die betekenis ook het ruiken. In deze
samenhang is de betekenis als volgt: datgene waarvoor alle activiteit
van de motorische en zintuiglijke organen is bedoeld, is Brahman.
Daarom is Brahman ook cáux: cáu: caks-us-ahb caks-uhb, het
Oog van het oog. Het vermogen dat het oog als zintuig heeft om
kleuren te onderscheiden, is het gevolg van het feit dat het beheerst
wordt door het bewustzijn van het Zelf. Daarom is het Zelf het Oog
van het oog. Wanneer iemand iets vraagt, wil hij het antwoord weten
en daarom moet men eigenlijk de woorden toevoegen: "Wanneer men
eenmaal Brahman kent als het Oor van het oor enzovoorts" (zoals
hierboven uitgelegd). Deze toevoeging is van belang in verband met
het gevolg van die kennis: "Zij worden onsterfelijk, en ook omdat onsterfelijkheid wordt bereikt door het realiseren ervan." Uit het feit dat
de mens bevrijd wordt nadat hij realisatie heeft verworven, volgt
tevens dat de mens onsterfelijk wordt wanneer hij door de kracht van
kennis zijn identificatie met de zintuigen, zoals het oor, opgeeft. Dit
betekent: aangezien een mens zich identificeert met zijn gehoor en
dergelijke, en door deze zintuiglijke (empirische) wereld wordt
geconditioneerd en aldus onderworpen wordt aan geboorte en dood,
dus aan de cirkelgang van het leven, wordt hij omgekeerd onsterfelijk
zodra hij zich heeft gerealiseerd dat hij Zelf Brahman is, die in deze
Upaniswad wordt omschreven als het Oor van het oor enzovoorts namelijk aitmuCy atimucya, wanneer hij zijn gebondenheid aan de
zintuiglijke wereld heeft opgegeven. Zij die ophouden zich te
identificeren met het gehoor en dergelijke, zijn de =Ir|: dhiraah-, de
intelligenten, want men kan pas ophouden zich te identificeren met
het gehoor enzovoorts, als men over een ongebruikelijk intellect
beschikt. p/eTy aSm|t\ lok|t\ Pretya asmaat lokaat, na deze
empirische wereld te zijn ontstegen die de gedachten als 'ik en mijn'
oproept, zodra men het heeft over zijn vrienden, kinderen, familieleden en collega's; dus wanneer zij alle wensen hebben opgegeven,
Het woord pranaz -a wordt in verschillende betekenissen in verschillende contexten gebruikt. Het kan levenskracht, uitademing, reukzintuig, enzovoorts betekenen.

10
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#viNt bhavanti, worden zij amºt|: amrbtaahb, onsterfelijk: ongrijpbaar
voor de dood. Deze uitspraak komt overeen met andere Vedische
teksten:
- Kaivalya Upaniswad I.2: "Niet door te handelen, niet door kinderen te
verwekken, niet door rijkdom, maar door afstand te doen, hebben enkelen onsterfelijkheid bereikt."
- Ka.Up. II.i.1: "De op zichzelf bestaande Heer verwoestte de naar
buiten gerichte zintuigen; daarom ziet men uiterlijke dingen, maar niet
het Zelf dat binnenin is; een enkel mens met onderscheidingsvermogen die onsterfelijkheid wenste, keerde de ogen naar binnen en
zag het Zelf dat in hem is."
- Ka.Up. II.iii.14: "Wanneer alle wensen en verlangens die in het hart
leven, wegvallen, ... dan bereikt men Brahman hier."
Als men ervan uitgaat dat dit opgeven van verlangens ligt besloten in
de betekenis van aitmuCy atimucya dan betekent p/eTy pretya: het lichaam loslaten, sterven.
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n t] cáugRC¡it n v|GgC¡it no mn: «
n ivêo n ivj|nImo y'EtdnuizXy|t\ »3»
n « t] « cáu: « gC¡it « n « v|k\ « gC¡it « n « Ñ «
mn: «
n « ivê: « n « ivj|nIm: « y'| « étd\ « anuizXy|t\ »3»
na tatra caks-urgacchati na vaaggacchati no manahb;
na vidmo na vijaanimo yathaitadanuszis-yaat (3).
n
t]
cáu:
gC¡it
n
v|k\
gC¡it
n
Ñ
mn:
n
ivê:
n
ivj|nIm:

y'|
étd\
anuizXy|t\

na niet, noch, geen (523/1)
tatra daar, daarheen (433/2)
caks-uh-; caks-us oog (382/1); √kaasz zichtbaar zijn, verschijnen (280/2) [diptau (Dp 14/1)]
gacchati hij gaat; √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau
(Dp 21/2)]
na niet, noch, geen (523/1)
vaak; vaac spraak, taal (936/1); √vac spreken, vertellen
(912/1) [paribhaas-anbe (Dp 24/2)]
gacchati hij gaat; √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau
(Dp 21/2)]
na niet, noch, geen (523/1)
u geeft nadruk aan het voorafgaande woord (171/3)
manah-; manas geest, intellect (783/3); √man denken,
verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
na niet, noch, geen (523/1)
vidmah- wij kennen, wij weten; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
vijaanimah- wij weten; vi-√jñaa onderscheiden, waarnemen, weten hoe (961/1); vi apart, weg van, zonder;
geeft uitbreiding aan (949/3); √jñaa kennen, weten (425
/2) [avabodhane (Dp 40/1)]
yathaa zoals, hoe (841/2)
etad dit, deze (231/2)
anuszis-yaat het kan onderwezen worden; anu-√szaas regeren, onderwijzen (39/2); anu na, langs (31/1); √szaas be27
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heersen, onderwijzen (1068/3) [anuszis-tau (Dp 25/2)]

Daarheen gaat het oog niet, noch spraak, noch de geest.
Wij kennen Het niet en weten niet hoe Het onderwezen
kan worden.
I.3. Het oog kan er niet komen, noch spraak, noch de
geest. Wij weten niet wie of wat Brahman is, daarom kan
Het ook niet worden uitgelegd.
Brahman is het Oor van het oor, het Zelf van alle organen.
Daarom kan cáu: cakswuhb, het oog; t] tatra, er, dat wil zeggen bij
Brahman; n gC¡it na gacchati, niet heengaan. Het is niet mogelijk
om naar zichzelf toe te gaan. Evenzo n v|k\ gC¡it na vaak
gacchati, gaat de spraak er niet heen. Wanneer een woord, dat door
het spraakorgaan wordt geuit, het idee onthult dat erin besloten ligt,
zegt men dat de spraak aan zijn doel beantwoordt. Maar Brahman is
het Zelf van dat woord en tevens van het orgaan dat het woord
uitspreekt; daarom kan spraak niet aan Brahman beantwoorden. Men
kan het heel goed vergelijken met vuur dat verbrandt en ook licht
geeft, maar zichzelf niet kan verbranden noch verlichten. no mn: No
manahb, hetzelfde geldt voor de geest. De geest kan van alles
bedenken en onderscheiden, maar niet zichzelf, want ook van de geest
is Brahman het Zelf. Een ding kan alleen door de geest en de
zintuigen worden gekend. Brahman kan dus noch voor de geest noch
voor de zintuigen een voorwerp van kennis zijn en daarom n
ivj|nIm: na vijaanimahb, hebben wij er geen weet van; y'| yathaa,
hoe, op welke wijze; étd\ etad, deze Brahman; anu- izXy|t\ anuszisyaat, onderwezen moet worden. Iets dat door de zintuigen kan worden
waargenomen, kan aan een ander worden onderwezen door gebruik te
maken van rangschikking, kenmerken en handelingen. Maar Brahman
valt niet in te delen en valt niet onder een rangschikking of iets
dergelijks. Het is daarom heel moeilijk leerlingen te overtuigen door
onderwijs te geven in Brahman. Op deze manier toont de Upaniswad
aan, dat men zich een heel bijzondere moeite moet getroosten om
uitleg te geven en de betekenis van Brahman te begrijpen.
Nu de volledige ontkenning van ieder proces van onderricht
aan de orde is gekomen als gevolg van de tekst: "Wij kennen
28
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Brahman niet, en we hebben geen idee via welk proces Het
onderwezen kan worden," wordt in het volgende vers een
uitzondering op de regel aangegeven. Goed, men kan geen kennis
over het Hoogste overbrengen met behulp van geldige manieren om
kennis te verwerven, zoals zintuiglijke waarneming. Maar de kennis
kan wel worden voortgebracht met behulp van de autoriteit van de
traditie. Daarom wordt de autoriteit van de traditie11 aangehaald met
het doel om onderricht over Brahman te geven:

Het woord dat door de SZan4kara gebruikt wordt is aagama, wat traditionele kennis betekent, die door de lijn van leraren en leerlingen tot ons is gekomen. Door traditionele
onderwijzing aan te halen, maakt men zich niet schuldig aan het spreken over iets dat
tegen de rede ingaat.

11
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aNydev tièidt|d'o aividt|di= «
£it zu%um pUveRx|" ye nStd\Vy|cciáre »4»
aNyt\ « év « td\ « ividt|t\ « a'o « aividt|t\ « ai= «
£it « zu%um « pUveRx|m\ « ye « n: « td\ « Vy|cciáre »4»
anyadeva tadviditaadatho aviditaadadhi;
iti szuszruma puarves-aamb ye nastadvyaacacaks-ire (4).
aNyt\
év
td\
ividt|t\
a'o
aividt|t\

ai=
£it
zu%um
pUveRx|m\
ye
n:
td\
Vy|cciáre

anyat; anya anders (dan), verschillend (van) (45/2)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
tad die, dat (434/1)
viditaat vanuit wat gekend is, vanuit het gekende; vidita
gekend (963/3); √vid kennen, weten, begrijpen (963/2)
[jñaane (Dp 25/1)]
atho nu, eveneens (17/3)
aviditaat vanuit wat niet gekend is, vanuit het ongekende; avidita niet gekend (108/3); a voorvoegsel dat
ontkenning of het tegenovergestelde inhoudt (1/1);
vidi-ta gekend, waargenomen (963/3); √vid kennen,
weten, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
adhi (te) boven (20/2)
iti aldus, : "---" (165/1)
szuszruma wij hebben gehoord; √szru horen, luisteren
(1100/3) [szravanbe (Dp 20/2)]
puarves-aam van de ouden, van de voorouders; puarva de
voorafgaande, een voorouder (643/1) [-]
ye zij die; van yad (844/2)
nahb; nas aan ons (532/2); van asmad (123/2)
tad die, dat (434/1)
vyaacacaks-ire zij hebben uitgelegd; vi-aa-caks- uitleggen
(1036/3); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding
aan (949/3); aa dichtbij, naar; maakt de handeling volledig (126/1); √caks- (381/3) = √kaasz zichtbaar zijn, verschijnen (280/2) [diptau (Dp 14/1)]
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Het is iets anders dan het bekende, Het is ook boven het
onbekende. Dit weten wij van de Ouden, die ons dat hebben uitgelegd.
I.4. Brahman (Dat) is waarlijk anders dan wat bekend is,
maar ook staat het boven het onbekende. Dit is een uitspraak die we van de oude leermeesters gehoord hebben
en die het ons duidelijk hebben uitgelegd.
aNyt\ év Anyat eva, waarlijk verschillend; tt\ tat, dat wil
zeggen: het onderwerp van gesprek dat omschreven werd als het Oor
van het oor enzovoorts, en dat buiten het bereik van de zintuigen valt.
Het is zeker anders dan het bekende. Wat bekend is, wordt gekend
omdat het binnen het bereik van de handeling 'kennen' valt, en is dus
lijdend voorwerp van het werkwoord 'kennen.' Omdat alles op de een
of andere manier door iets of iemand wordt gekend, wordt alles wat
gemanifesteerd is, met zekerheid gekend. Deze tekst geeft dus aan dat
Het (Brahman) van dit alles verschilt. Maar om te voorkomen dat men
zou concluderen dat Brahman onbekend is, gaat de tekst verder en
zegt dat Het a'o atho, ook, is; aividt|t\ aviditaat, ten opzichte van
het onbekende (wat dus het tegenovergestelde is van het bekende), dat
wil zeggen: van de ongemanifesteerde onwetendheid, die de
zaadvorm is van het gemanifesteerde; ai= adhi, boven of in
figuurlijke zin: 'anders.' Immers wat ergens boven staat is anders dan
datgene waar het boven staat. Het bekende is begrensd, sterfelijk en
daarom vol ellende. Daarom moet men het achter zich laten. Wanneer
gezegd wordt dat Brahman anders is dan wat bekend is, betekent dit,
dat Het niet moet worden afgewezen, en wanneer bovendien wordt
gezegd dat het verschilt van het onbekende dan betekent dit dat Het
niet kan worden bereikt. Iemand wil iets dat van hemzelf verschilt om
daar een bepaald gevolg mee te bewerkstelligen. Dit is een reden te
meer dat men niets dat verschilt van het Zelf hoeft te verkrijgen om
een doel te bereiken dat verschilt van de kenner Zelf. De uitspraak dat
Brahman anders is dan het bekende en ook anders dan het onbekende
geeft aan dat Brahman onmogelijk een voorwerp van bezit kan zijn
dat men zou kunnen begeren of verwerpen. Dat betekent dus, dat het
zinloos is voor een zoekend mens om enig verlangen te koesteren naar
Brahman als voorwerp van kennis, want Brahman is niets anders dan
het Zelf. Alternatieve versie: De wens van de leerling om een
31
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Brahman te kennen dat van het Zelf verschilt, houdt op te bestaan.12
Want alléén de mens, je eigen Zelf, zal verschillen van het gekende en
het ongekende. Hieruit volgt dat de betekenis van de zin is, dat het
Zelf Brahman is. Dit volgt ook uit Vedische teksten als:
- Maa.Up. 2, Brw. Up. II.v.19 en IV.iv.5: "Dit Zelf is Brahman."
- Ch.Up. VIII.vii.1: "Dat Zelf dat onberoerd wordt door zonde."
- Brw.Up. III.iv.1: "Brahman, dat onmiddellijk en direkt is, het Zelf dat
binnen in alles is."
- enzovoorts.
In het verlengde hiervan wordt in de tekst: "Aldus hebben wij
het van de oude leermeesters gehoord," uiteengezet hoe via een
opeenvolging van leraren en leerlingen de strekking van de zin werd
afgeleid met de vaststelling dat Brahman het Zelf is van alles, zonder
enige kwalificatie, en dat Dit het licht van bewustzijn is. Bovendien
kan Brahman alleen door die traditionele methode van overdracht van
leermeester op discipel gekend worden en niet door enige vorm van
argumentatie, studie, uitleg, intelligentie, grote geleerdheid, ascese,
offers of wat dan ook.
£it Iti, zo; zu%um szuszruma, hebben wij het gehoord; pUveRx|m\
puarves-aam, van de oude leermeesters, dat wil zeggen: wij hebben hun
uitlatingen gehoord; ye ye, die; n: nahb, ons; tt\ tat, Dat, Brahman;
Vy|cciáre vyaacacaks-ire, hebben uitgelegd, duidelijk gemaakt. Wanneer men op grond van de uitspraak: "Dat is anders dan het gekende
en bovendien boven het ongekende," heeft vastgesteld dat het Zelf
Brahman is, ontstaat er toch nog twijfel bij het luisteren naar: "Hoe is
het nu mogelijk dat het Zelf Brahman is?" Gewoonlijk neemt men aan
dat het Zelf degene is die gerechtigd is allerlei handelingen en vormen
van meditatie te verrichten, die onderhevig is aan dood en geboorte en
de goden, aangevoerd door de Schepper (Brahmaa) of de hemel
probeert te bereiken, en die daarom bereid is offers te brengen en te
mediteren. Het zou dus eigenlijk veel waarschijnlijker zijn dat
Brahman een wezen is dat men kan aanbidden, zoals Viswn-u, IIszvara
(SZiva), Indra of Praanra (levenskracht, ook wel Hiranryagarbha
genoemd) maar niet het Zelf, want dat druist tegen het gezonde
12
De betreffende uitdrukking is: Sv|Tmno÷nNyTv|t\ b/ìivxy| ijD|s| svaatmano 'nanyatvaat brahmavis-ayaa jijñaasaa of Sv|Tmno÷Nyb/ìivxy| ijD|s| svaatmano 'nyabrahmavis-ayaa jijñaasaa.
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verstand in. Daarom gaan andere beoefenaren van de logica ervan uit
dat het Zelf niet hetzelfde is als de Heer en daarom bidden degenen
die rituelen beoefenen tot andere goden onder het motto: 'Offer aan
deze', 'offer aan gene.' Daarom is het redelijk dat Brahman toch iets
bekends moet zijn en het vereren waard, en dat degene die zich tot
Hem richt, van Hem verschilt. De leermeester merkt de twijfel op
door de gelaatsuitdrukking van de leerling of door de woorden die
deze zegt, en dan zegt hij: "Twijfel niet":
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yè|c|÷n~yuidt" yen v|g~yuƒte «
tdev b/ì Tv" iviå ned" yiddmup|ste »5»
yd\ « v|c| « an~yuidtm\ « yen « v|k\ « a~yuƒte «
td\ « év « b/ì « Tvm\ « iviå « n « £dm\ « yd\ «
£dm\ « Ñp|ste »5»
yadvaacaa 'nabhyuditamb yena vaagabhyudyate;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupaasate (5).
yd\
v|c|
an~yuidtm\

yen
v|k\
a~yuƒte

td\
év
b/ì
Tvm\
iviå

yad dat wat, hetwelk (844/2)
vaacaa door spraak, door taal; vaac spraak, taal (936/1);
√vac spreken, vertellen (912/1) [paribhaas-anbe (Dp 24
/2)]
anabhyuditam niet tot uitdrukking gebracht; a (an voor
klinkers) voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); abhyudita tot uitdrukking gebracht (78/2); abhi-√vad met eerbied aanspreken, tot uitdrukking brengen (68/3); abhi naar (61/1);
√vad spreken, vertellen (916/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp
22/2)]
yena dat waardoor; van yad (844/2)
vaak; vaac spraak, taal (936/1); √vac spreken, vertellen
(912/1) [paribhaas-anbe (Dp 24/2)]
abhyudyate het wordt tot uitdrukking gebracht; abhi√vad met eerbied aanspreken, tot uitdrukking brengen
(68/3); abhi naar (61/1); √vad spreken, vertellen (916
/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 22/2)]
tad die, dat (434/1)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
tvam jij, U; van tva (463/2)
viddhi weet!; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2)
[jñaane (Dp 25/1)]
34
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n
£dm\
yd\
£dm\
Ñp|ste

na niet, noch, geen (523/1)
idam dit, deze (165/2)
yad dat wat, hetwelk (844/2)
idam dit, deze (165/2)
upaasate zij vereren; upa-√aas zitten bij, (ver)eren (215
/1); upa bij (194/3); √aas bestaan, bewonen; loven (159
/3) [upaveszane (Dp 23/1)]

Datgene wat door de spraak niet tot uitdrukking wordt gebracht, en waardoor de spraak tot uitdrukking wordt gebracht, weet dat Dat alleen Brahman is; niet datgene wat
men als object vereert.
I.5. Datgene wat niet door spraak kan worden uitgesproken maar wat door spraak wordt uitgesproken, weet
dat Dàt alleen Brahman is en niet deze hele empirische
wereld die door de mensen zo aanbeden wordt.
yt\ Yat, datgene wat; dat wil zeggen: datgene waarvan de
essentie uitsluitend zuiver Bewustzijn is; v|k\ vaak, spraak, het
orgaan dat gebruik maakt van acht plaatsen13 en dat beheerst wordt
door vuur en de letters uitspreekt. De letters zelf kunnen ook als v|k\
vaak, spraak worden beschouwd omdat ze in een beperkt aantal
bestaan, en in een bepaalde vaste volgorde voorkomen al naar gelang
de betekenis die overgedragen moet worden.14 Tenslotte kan de klank
die door de letters wordt overgedragen ook als spraak, v|k\ vaak,
worden gezien: de pd pada of Sfoq sphot-a.15 Dit alles
overeenkomstig de Vedische uitspraak: "De letter a is waarlijk alle
spraak."16 Die spraak uit zich vervolgens als de medeklinkers (Spz|R:
sparszaah-), als de halfmedeklinkers (aNt:S'|: antahbsthaah-) en als de s13

Borst, keel, hoofd, wortel van de tong, tanden, neus, lippen en verhemelte.
Het woord gau (koe) bijvoorbeeld, bestaat uit de letters g en au die zijn bepaald wat
betreft hun volgorde teneinde de betekenis 'koe' uit te drukken. Dit is het gezichtspunt
van de Mimaambsaka-leer.
15
Dit is het gezichtspunt van de Sphottavaadi grammatici. "Sphotta komt van de wortel
sphutt in de betekenis van 'dat wat gemanifesteerd wordt' door letters, dat wil zeggen: dat
wat duidelijk omschreven kennis van het woord (pada), de zin, enzovoorts, geeft. Hun
idee is dat deze (pada-) sphotta moet worden erkend daar een tot één gemaakt idee
(over-gebracht door het woord) niet afhankelijk kan zijn van een veelheid van letters"
(A.G.).
16
"Die Kracht van Bewustzijn is vaak, wat wordt aangegeven door Ôm, waarin a
overheerst, (Ôm is een combinatie van a, u, m), en deze Ôm wordt sphotta genoemd"
(A.G.).
14
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klanken (ÑXm|: us-maah-)17 en zo wordt spraak veelvoudig." (Aitareya
AAran-yaka II.iii.7.13). v|c| Vaacaa, door spraak die deze variaties bezit
en zowel metrisch (Rbk) als proza (Yajuhh) als muzisch (Saama) en
verder waar en onwaar is, door die spraak die als woorden vorm krijgt
en waaraan het spraakorgaan onderworpen is,18 wordt Brahman;
an~yuidtm\ anabhyuditam, niet tot uitdrukking gebracht; yen yena,
datgene waardoor, dus door Brahman, door het licht van Bewustzijn;
v|k\ vaak, spraak tezamen met de bijbehorende organen; a~yuƒte
abhyudyate, tot uitdrukking wordt gebracht, dat wil zeggen: betrokken
raakt. Het is datgene wat in vers I.2 "Spraak van spraak" wordt
genoemd, en waarover in Brr.Up. I.iv.7 wordt gezegd: "Wanneer Het
spreekt wordt Het het spraakorgaan genoemd" en ook in Brr.Up.
III.vii. 17: "Hij die het spraakorgaan van binnenuit beheerst."
Daarover wordt de vraag gesteld 'of er een Brahmaan is die dat
spraakvermogen kent dat bij mensen wordt gevonden en uit klanken
bestaat.' Het antwoord hierop wordt gegeven door te zeggen:
"Datgene waardoor men spreekt tijdens een droom, is spraak." Dit
tijdloze vermogen om te spreken waarover de mens beschikt, wordt
v|k\ vaak, genoemd. In wezen is het niets anders dan het licht van
Bewustzijn. In Brr.Up. IV.iii.26 wordt gezegd: "want het
spraakvermogen gaat nimmer verloren." tt\ év Tat eva, dat
waarlijk, dat Zelf in zijn ware natuur; Tvm\ tvam, gij; iviå viddhi,
weet; is b/ì brahma, Brahman - omdat Het eindeloos (of
onovertroffen) is - datgene wat boven alles uitstijgt en groot (#Um|
bhuamaa) wordt genoemd (Ch. Up. XXIII.1). De betekenis van het
woord év eva, is als volgt: "Ken het Zelf alleen als onbegrensde
Brahman en negeer al dat soort dingen zoals spraak enzovoorts." Door
het gebruik van dit soort toevoegingen ontstaan er met betrekking tot
de onbegrensde, onovertroffen, onbeweeglijke en alles doordringende
Brahman uitspraken ontleend aan de ervaringswereld, zoals "Het is de
Spraak van de spraak, het Oog van het oog, het Oor van het oor, de
Geest van de geest, degene die handelt, de genieter, de meester, de
kenner, de baas." "Bewustzijn, Geluk, Brahman, enzovoorts" (Brr.Up.
III.ix.28.7). n £dm\ Na idam, dit niet; b/ì brahma, Brahman; yt\
yat, wat; de mensen; Ñp|ste upaasate, als onderwerp van meditatie
gebruiken, als zijnde: £dm\ idam, dit, dat wil zeggen: als een
Sparsza: 25 medeklinkers van k tot en met m; antah-stha: y, r, l, v; uswma: sz, sw, s, h.
"De kracht van spraak die menselijke wezens hebben, wordt gevestigd in klanken en
letters, want hierdoor wordt deze uitgedrukt" (A.G.).
17
18
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vastomlijnd begrip of ding dat door zijn eigen begrenzingen eigenschappen heeft die het doen verschillen van andere dingen, waardoor
het het niet-Zelf is, zoals een godheid enzovoorts. In de uitspraak
"Weet dat Dàt Brahman is" is reeds gezegd dat het niet-Zelf niet Brahman is, maar hier wordt dit feit voor alle duidelijkheid nog eens herhaald in de uitspraak 'dit is niet Brahman'. Of wellicht wordt deze uitspraak nog eens gedaan teneinde iedere binding van Brahman met dat
wat niet-Brahman is, uit te sluiten.19

19

In Mimaambsaa-filosofie bindt niyama-vidhi iemand aan één ding als alternatieven
mogelijk zijn. Hier zijn de mogelijkheden dat men zowel aan Brahman als aan nietBrahman denkt als Brahman. En de regel bindt ons aan het zoeken naar Brahman alleen.
Parisan4khyaa-vidhi sluit slechts iets uit - hier zowel de gedachte van niet-Brahman als
die van Brahman. Dus kan de tekst vanuit beide gezichtspunten worden geïnterpreteerd.
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yNmns| n mnute yen|humRno mtm\ «
tdev b/ì Tv" iviå ned" yiddmup|ste »6»
yd\ « mns| « n « mnute « yen « a|hu: « mn: « mtm\ «
td\ « év « b/ì « Tvm\ « iviå « n « £dm\ « yd\ «
£dm\ « Ñp|ste »6»
yanmanasaa na manute yenaahurmano matam;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupaasate (6).
yd\
mns|
n
mnute
yen
a|hu:
mn:
mtm\
td\
év
b/ì
Tvm\
iviå
n
£dm\
yd\
£dm\

yad dat wat, hetwelk (844/2)
manasaa met de geest, met het intellect; manas geest,
intellect (783/3); √man denken, verbeelden, begrijpen
(783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
na niet, noch, geen (523/1)
manute men begrijpt; √man denken, verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
yena dat waardoor; van yad (844/2)
aahuhb zij hebben gezegd, zij zeggen; ah (124/1); √brua
zeggen, spreken (742/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)]
manah-; manas geest, intellect (783/3); √man denken,
verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
matam gedacht; √man denken, verbeelden, begrijpen
(783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
tad die, dat (434/1)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
tvam jij, U; van tva (463/2)
viddhi weet!; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2)
[jñaane (Dp 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
idam dit, deze (165/2)
yad dat wat, hetwelk (844/2)
idam dit, deze (165/2)
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Ñp|ste

upaasate zij vereren; upa-√aas zitten bij, (ver)eren (215
/1); upa bij (194/3); √aas bestaan, bewonen; loven (159
/3) [upaveszane (Dp 23/1)]

Datgene wat men met de geest niet denkt, maar waardoor,
zeggen ze, de geest is gedacht, weet dat Dat alleen Brahman is; niet datgene wat men als object vereert.
I.6. Datgene wat de mens met zijn geest niet kan bevatten,
maar waardoor de geest naar men zegt omvat wordt, weet
dat Dàt alleen Brahman is en niet deze hele empirische
wereld, die door de mensen zo aanbeden wordt.
mns\ Manas, duidt op het hele innerlijke orgaan van de denkende geest en het intellect tezamen. Het woord mns\ manas, komt
van de wortel mn\ man, welke het hele denkvermogen aanduidt, dat
alle zintuigen beheerst omdat het alle voorwerpen kan omvatten. Volgens Brr. Up. I.v.3 geldt: "Wensen, overwegingen, twijfel, geloof, gebrek aan geloof, standvastigheid, onstandvastigheid, schaamte, intelligentie en vrees zijn allemaal slechts geest." Geest is datgene wat
wensen en verlangens als de middelen bezit, waardoor hij kan
functioneren. yt\ Yat, datgene wat - het licht van Bewustzijn dat de
geest verlicht; de mens n mnute na manute, denkt niet, of stelt niet
vast door middel van die geest. Want Bewustzijn beheerst de geest,
omdat Het de geest verlicht. Het Zelf is het Wezen van alle dingen.
Daarom kan de geest niet functioneren met betrekking tot zijn eigen
Zelf. De geest kan uitsluitend denken als hij wordt verlicht door het
licht van Bewustzijn, van binnenuit; yen yena, datgene waardoor zij,
de kenners van Brahman; a|hu: aahuhb, zeggen dat mns\ manas, de
geest en alle staten waarin deze kan verkeren; mtm\ matam, erdoor
gedacht, omvat is; iviå viddhi, weet, ken; tt\ év tat eva, dat
werkelijk als Brahman, het Zelf van de geest, Datgene wat eeuwig
verlicht; n £dm\ na idam enzovoorts.
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yCcáux| n pZyit yen cáUnix pZyit «
tdev b/ì Tv" iviå ned" yiddmup|ste »7»
yd\ « cáux| « n « pZyit « yen « cáUnix « pZyit «
td\ « év « b/ì « Tvm\ « iviå « n « £dm\ « yd\ «
£dm\ « Ñp|ste »7»
yaccaks-us-aa na paszyati yena caks-uambs-i paszyati;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupaasate (7).
yd\
cáux|
n
pZyit
yen
cáUnix
pZyit
td\
év
b/ì
Tvm\
iviå
n
£dm\
yd\
£dm\
Ñp|ste

yad dat wat, hetwelk (844/2)
caks-us-aa met het oog; caks-us oog (382/1); √kaasz zichtbaar zijn, verschijnen (280/2) [diptau (Dp 14/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
paszyati men ziet, men neemt waar; √pasz (611/2); √drbsz
zien, waarnemen (491/1) [preks-anbe (Dp 22/1)]
yena dat waardoor; van yad (844/2)
caks-uambs-i handelingen van het zien; caks-uhb; caks-us
ziende, handeling van het zien (382/1); √kaasz zichtbaar
zijn, verschijnen (280/2) [diptau (Dp 14/1)]
paszyati men ziet, men neemt waar; √pasz (611/2); √drbsz
zien, waarnemen (491/1) [preks-anbe (Dp 22/1)]
tad die, dat (434/1)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
tvam jij, U; van tva (463/2)
viddhi weet; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2)
[jñaane (Dp 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
idam dit, deze (165/2)
yad dat wat, hetwelk (844/2)
idam dit, deze (165/2)
upaasate zij vereren; upa-√aas zitten bij, (ver)eren (215
/1); upa bij (194/3); √aas bestaan, bewonen; loven (159
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/3) [upaveszane (Dp 23/1)]

Datgene wat men met het oog niet ziet, maar waardoor
men wel de de handelingen van het zien ziet, weet dat Dat
alleen Brahman is; niet datgene wat men als object vereert.
I.7. Datgene wat de mens niet met de ogen kan waarnemen, maar waardoor hij kan waarnemen, weet dat Dàt
alleen Brahman is en niet deze hele, empirische wereld,
die door de mensen zo aanbeden wordt.
yt\ Yat, datgene wat; cáux| caks-us-aa, met het oog dat in verbinding staat met de functies van het innerlijk orgaan; n pZyit na
paszyati, (de mens) niet ziet, niet tot het object van waarneming maakt;
yen yena, datgene waardoor (dat wil zeggen het licht van
Bewustzijn); (de mens) pZyit paszyati, ziet, opmerkt, omvat; cáUnix
caks-uambs-i, de functies van het oog die verschillend zijn al naar gelang
de staat waarin het innerlijke orgaan verkeert. De rest van de zin, tt\
év tat eva, enzovoorts gaat net als hierboven.
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yC¡/o]e- n zº-oit yen %o]imd" %utm\ «
tdev b/ì Tv" iviå ned" yiddmup|ste »8»
yd\ « %o]e- « n « zº-oit « yen « %o]m\ « £dm\ « %utm\ «
td\ « év « b/ì « Tvm\ « iviå « n « £dm\ « yd\ «
£dm\ « Ñp|ste »8»
yacchrotrenba na szrbnboti yena szrotramidamb szrutam;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupaasate (8).
yd\
%o]en
zº-oit
yen
%o]m\
£dm\
%utm\
td\
év
b/ì
Tvm\
iviå
n
£dm\
yd\
£dm\
Ñp|ste

yad dat wat, hetwelk (844/2)
szrotrenba met het oor, met het gehoororgaan; szrotra oor,
gehoororgaan (1103/1); √szru horen, luisteren (1100/3)
[szravanbe (Dp 20/2)]
na niet, noch, geen (523/1)
szrbnboti men hoort; √szru horen, luisteren (1100/3)
[szrava-nbe (Dp 20/2)]
yena dat waardoor; van yad (844/2)
szrotram; szrotra de handeling van het horen (1103/1);
√szru horen, luisteren (1100/3) [szravanbe (Dp 20/2)]
idam dit, deze (165/2)
szrutam het wordt gehoord; √szru horen, luisteren (1100
/3) [szravanbe (Dp 20/2)]
tad die, dat (434/1)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
tvam jij, U; van tva (463/2)
viddhi weet!; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2)
[jñaane (Dp 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
idam dit, deze (165/2)
yad dat wat, hetwelk (844/2)
idam dit, deze (165/2)
upaasate zij vereren; upa-√aas zitten bij, (ver)eren (215
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/1); upa bij (194/3); √aas bestaan, bewonen; loven (159
/3) [upaveszane (Dp 23/1)]

Datgene wat men met het oor niet hoort, maar waardoor er
over het oor wordt gehoord, weet dat Dat alleen Brahman
is; niet datgene wat men als object vereert.
I.8. Datgene wat de mens niet kan horen met het oor, maar
waardoor hij het oor wel kan kennen, weet dat Dàt alleen
Brahman is en niet deze hele, empirische wereld, die door
de mensen zo aanbeden wordt.
yt\ %o]e- n zº-oit Yat szrotrenba na szrbnboti, datgene wat de
mens niet hoort met het oor, dat wordt beheerst door de god van de
windstreken, dat voortkomt uit a|k|z aakaasza en verbonden is met de
geest; yen yena, datgene waardoor (dat wil zeggen het licht van
Bewustzijn) £dm\ %o]m\ %utm\ idam szrotram szrutam, dit zeer bekende oor omvat wordt. De rest van de zin, tt\ év tat eva, enzovoorts
gaat net als hierboven.
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yTp/|-en n p/|i-it yen p/|-: p/-Iyte «
tdev b/ì Tv" iviå ned" yiddmup|ste »9»
yd\ « p/|-en « n « p/|i-it « yen « p/|-: « p/-Iyte «
td\ « év « b/ì « Tvm\ « iviå « n « £dm\ « yd\ «
£dm\ « Ñp|ste »9»
yatpraanbena na praanbiti yena praanbahb pranbiyate;
tadeva brahma tvamb viddhi nedamb yadidamupaasate (9).
yd\
p/|-en

n
p/|i-it
yen
p/|-:

p/-Iyte
td\
év
b/ì
Tvm\
iviå
n

yad dat wat, hetwelk (844/2)
praanbena met het reukorgaan; hier geassociëerd met
praanba levensadem, leven (705/1); pra-√an ademhalen,
leven (705/1); pra voor, voort--- (652/2); √an ademhalen, leven, bewegen (24/1) [praanbane (Dp 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
praanbiti men ruikt, men ademt in; pra-√an ademhalen,
leven (705/1); pra voor, voort--- (652/2); √an ademhalen, leven, bewegen (24/1) [praanbane (Dp 25/1)]
yena dat waardoor; van yad (844/2)
praanbahb; praanba reukorgaan; hier geassociëerd met
praanba levensadem, leven (705/1); pra-√an ademhalen,
leven (705/1); pra voor, voort--- (652/2); √an ademhalen, leven, bewegen (24/1) [praanbane (Dp 25/1)]
pranbiyate het wordt geleid; pra-√ni voorwaarts leiden
(660/2); pra voor, voort--- (652/2); √ni leiden, voeren
(565/1) [= √nbiñ praapanbe (Dp 20/1)]
tad die, dat (434/1)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
tvam jij, U; van tva (463/2)
viddhi weet!; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2)
[jñaane (Dp 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
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£dm\
yd\
£dm\
Ñp|ste

idam dit, deze (165/2)
yad dat wat, hetwelk (844/2)
idam dit, deze (165/2)
upaasate zij vereren; upa-√aas zitten bij, (ver)eren (215
/1); upa bij (194/3); √aas bestaan, bewonen; loven (159
/3) [upaveszane (Dp 23/1)]

Datgene wat men met het reukorgaan niet ruikt, maar
waardoor het reukorgaan wordt geleid, weet dat Dat alleen Brahman is; niet datgene wat men als object vereert.
I.9. Datgene wat de mens niet met het reukorgaan kan
ruiken maar waardoor het reukorgaan kan functioneren,
weet dat Dàt alleen Brahman is en niet deze hele empirische wereld, die door de mensen zo aanbeden wordt.
p/|-en Praanbena, door het reukorgaan (dat voortkomt uit aarde, dat zijn plaats heeft in de neusgaten en dat verbonden is met de
activiteiten van het innerlijk orgaan); yt\ yat, datgene wat; de mens n
p/|i-it na praanbiti, niet ruikt en niet als reuk herkent; yen yena, datgene waardoor (dat wil zeggen het licht van Bewustzijn); p/|-:
praanbahb, het reukorgaan (dat als een voorwerp verlicht wordt); p/-Iyte
pranbiyate, in werking wordt gezet om zijn functie te verrichten. De
rest van de zin, tt\ év tat eva, enzovoorts gaat net als hierboven.
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£it kenopinxid p/'m: ,_w: »
iti kenopaniswadi prathamahb khanbdbahb.

Hier eindigt het eerste deel van de Kena Upaniswad.
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DEEL II.

yid mNyse suvedeit dhrmev|ip nUn" Tv" veT' b/ì-o
Ópm\ «
ydSy Tv" ydSy deveXv' nu mIm|nSymev te mNye
ividtm\ »1»
yid « mNyse « su « ved « £it « dhrm\ « év « aip «
nUnm\ « Tvm\ « veT' « b/ì-: « Ópm\ «
yd\ « aSy « Tvm\ « yd\ « aSy « devexu « a' « nu «
mIm|nSym\ « év « te « mNye « ividtm\ »1»

yadi manyase suvedeti daharamevaapi nuanamb tvamb vettha brahmanbo
ruapam;
yadasya tvamb yadasya deves-vatha nu mimaambsyameva te manye
viditam (1).
yid
mNyse
su
ved
£it
dhrm\
év
aip
nUnm\
Tvm\
veT'
b/ì-:

yadi als, indien (844/3); yadi api zelfs indien (845/1)
manyase je denkt; √man denken, verbeelden, begrijpen
(783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
su goed, uitstekend, juist (1219/3)
veda ik ken, ik weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
iti verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is; : "---",
aldus (165/1)
daharam; dahara klein (473/2)
eva waarlijk, werkelijk, alleen, slechts; geeft nadruk
aan het voorafgaande woord (232/2)
api zelfs, ook (55/1); yadi api zelfs indien (845/1)
nuanam nu, zeker (567/3)
tvam je; van tva (463/2)
vettha je kent, je weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
brahmanbahb van Brahman; brahman Brahman, groei,
ontwikkeling
(737/3);
√brbh
sterk
groeien,
vermeerderen (735/3) [vrbddhau (Dp 15/2)]
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Ópm\
yd\
aSy
Tvm\
yd\
aSy
devexu

a'
nu
mIm|nSym\
év
te
mNye
ividtm\

ruapam; ruapa vorm, manifestatie (885/3); √ruap vormen,
vertegenwoordigen (885/3) [ruapakriyaayaam (Dp 49/2)]
yad dat wat, hetwelk (844/2)
asya van deze; van idam (165/2)
tvam je; van tva (463/2)
yad dat wat, hetwelk (844/2)
asya van deze; van idam (165/2)
deves-u in de goden; deva godheid, god (492/2); √div
spelen, schijnen, werpen (478/2) [kridwaa-vijigis-aaavyava-haara-dyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaantigatiswu (Dp 28/1)]
atha nu (17/3)
nu nu, vervolgens (567/1)
mimaambsyam men moet het willen overwegen/onderzoeken; √man denken, verbeelden, begrijpen (783/1)
[jñaane (Dp 29/2)]
eva waarlijk, alleen, slechts; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
te van jou; van tva (463/2)
manye ik denk; √man denken, verbeelden, begrijpen
(783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
viditam; vidita gekend; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]

(De leermeester:) Indien ge denkt: "Ik ken Het goed," dan
kent ge zeker slechts een kleine vorm van Brahman. Wat
gij van Hem [kent en] wat van Hem in de goden [is], moet
door U worden onderzocht."
(De leerling:) "Ik denk dat Het gekend is."
II.1. De leermeester zegt: "Indien ge meent te kunnen zeggen 'Ik ken Brahman goed genoeg', dan kent ge Brahman
slechts in Zijn ene kleine aspect van de menselijke gedaante of als godheid. Daarom raad ik U werkelijk aan om
Het nog eens te overwegen." Daarop antwoordt de discipel: "Nu denk ik dat Brahman bekend is."
Als de discipel eenmaal is gebracht tot de overtuiging: "Gij
zijt het Zelf, dat uitstijgt boven het bekende en onbekende en Dat is
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Brahman", groeit bij de leermeester de vrees, dat de discipel de
overhaaste conclusie zou kunnen trekken: "Ik ken mezelf nu goed
genoeg om te weten dat ik Brahman ben." Om die conclusie te
voorkomen antwoordt de leermeester met de woorden: "Indien ge
meent te kunnen zeggen" enzovoorts.
Tegenwerping: Is zo'n vaste overtuiging, waarmee men zegt
iets goed te kennen, eigenlijk geen begerenswaardige eigenschap?
Antwoord: Zeker, een vaste overtuiging is iets begerenswaardigs, maar niet de overtuiging die leidt tot de conclusie 'ik weet
het nu wel.' Alleen objecten van kennis die binnen het bereik van het
kenvermogen vallen, kunnen door en door worden gekend, evenals
brandbaar materiaal geheel en al door vuur wordt verteerd, maar de
essentie van het vuur niet. Het staat vast dat de bedoeling van de Upaniswads is om duidelijk te maken, dat het persoonlijke Zelf van elke
kenner Brahman is. In deze Upaniswad wordt dit feit ook aangetoond,
en wel in de vorm van een antwoord op vragen, te beginnen met Ke.
I.2: "Wat het Oor is van het oor" enzovoorts, en het wordt nog eens
bevestigd in Ke. I.5: "Wat niet door spraak kan worden uitgesproken."
Verder is de duidelijke slotsom van de (traditionele) opeenvolging van
mensen die Brahman kennen, als volgt verwoord: "Het is waarlijk anders dan het bekende, en staat tevens boven het onbekende." Dit onderwerp wordt afgerond in II.3: "Wie beweert Het te kennen, weet
niet, maar Het wordt gekend door wie niet kennen." Daarom heeft de
leermeester gelijk als hij wil proberen de bewering van de discipel 'dat
hij Het nu wel kent' te ontzenuwen. De kenner kan nu eenmaal niet
door de kenner worden gekend, net zo min als vuur door zichzelf kan
worden verteerd. Er is geen kenner die van Brahman verschilt, voor
wie Brahman een op zichzelf staand voorwerp van kennis zou
kunnen worden. Die afgescheiden kenner wordt immers ontkend door
Brr. III. viii.11: "Er is geen andere Kenner dan Dat." De overtuiging
dat 'ik Brahman nu wel ken' is dus vals. De reactie van de leermeester
met de woorden: 'indien ge denkt' enzovoorts, is dus gerechtvaardigd.
yid Yadi, als ge wellicht; mNyse manyase, denkt; su ved
£it su veda iti, ik weet nu wel wat Brahman is. Hoewel Brahman
niet kan worden doorgrond, is het toch mogelijk dat iemand, die over
werkelijke wijsheid beschikt en geen gebreken heeft, Het op enig
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moment kan begrijpen, terwijl een ander dat niet kan. Vandaar dat de
leermeester een slag om de arm houdt en begint met de woorden 'als
ge denkt' enzovoorts. Er is immers het voorbeeld van Ch. VIII.vii.4
waar Prajaapati zegt: "Die Persoon Die in het oog wordt gezien, is het
Zelf; Dat is de onbevreesde, onsterfelijke Brahman," waarbij Virocana
- die zelf een zoon was van Prajaapati en een geleerd mens - begreep,
verblind als deze koning van de demonen was door zijn natuurlijke
tekortkomingen, dat het lichaam het Zelf is, hoewel hem het
tegenovergestelde was geleerd. Ook had Indra, de koning der goden,
nogal wat moeite Het te begrijpen, want zelfs na drie keer uitleggen
had hij Het nog niet begrepen en pas na de vierde uitleg kreeg hij in
de gaten, doordat zijn natuurlijke tekortkomingen waren verwijderd,
dat het Zelf hetzelfde was als waarover in het begin gesproken werd
(Ch. VIII.vii-xii). In het gewone leven zien we ook hoe discipelen
dezelfde woorden van dezelfde leermeester verschillend uitleggen: de
een begrijpt ze precies, een ander vaag en een derde verdraait ze tot
het tegendeel, en sommigen begrijpen er zelfs helemaal niets van. Wat
valt er dan nog meer te zeggen over de ware aard van het Zelf, dat
boven de zintuigen uitstijgt? Alle dialectici houden er met betrekking
tot Brahman verkeerde opvattingen op na, ongeacht of ze in het
bestaan van het Zelf geloven of niet. Hoewel de discipel met de
nodige overtuiging verklaart 'Brahman nu wel te kennen' heeft de
leermeester gelijk als hij die bewering voorzichtig in twijfel trekt met
de woorden 'als ge denkt' enzovoorts, omdat het misverstand op de
loer ligt. Tvm\ Tvam, gij; veT' vettha, kent; nUnm\ nuanam, zeker;
dhrm\ Ópm\ év aip daharam20 ruapam eva api, de hele kleine
gedaante; b/ì-: brahmanbahb, van Brahman.
Tegenwerping: Zijn er dan vele gedaantes van Brahman,
klein en groot, omdat er staat 'in zijn ene kleine gedaante'?
Antwoord: Jazeker, Brahman heeft zeer vele aspecten, die
door naam en vorm tot leven worden gewekt, maar die eigenlijk wezensvreemd zijn. Vanuit Brahman zelf bezien worden vormen en ook
woorden ontkend, bijvoorbeeld in Ka. I.iii.15, Nrr. 9 en Muktikaa Up.
II.72: "Dat is klankloos, ontastbaar, vormloos, niet onderhevig aan
verval en ook smaakloos, eeuwigdurend en zonder geur."
20

Een andere lezing is dabhram, hetgeen hetzelfde betekent.
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Tegenwerping: Is het niet zo dat het kenmerk waardoor een
object zich onderscheidt, de natuur van dat object uitmaakt? Dus het
kenmerk dat Brahman onderscheidt van al het andere, is tevens Zijn
natuur. Daarom wordt als volgt geredeneerd: aangezien bewustzijn
geen kenmerk is van een bepaald element, zoals aarde enzovoorts, en
evenmin het kenmerk is van alle elementen tezamen die de fysieke
lichamen voortbrengen of van een van de zintuigen zoals bijvoorbeeld
het oor, noch van de geest, is bewustzijn een kenmerk van Brahman,
en dus wordt Brahman gedefiniëerd door en als bewustzijn. Zo ook
Brr. III.ix. 28.7: "Kennis, Geluk, Brahman" en Brr. II.iv.12: "Alleen
zuivere intelligentie" en Tai. II.i.1: "Brahman is Waarheid, Kennis en
het Oneindige" en Ai. V.3: "Brahman is bewustzijn." Zo zien we dat
ook de Vedische teksten deze definitie van Brahman geven.
Antwoord: Zeker, de Vedische teksten geven kenmerken van
Brahman. Maar deze worden niet aangeduid als iets wat van binnenuit
eigen is aan Brahman, maar als het gevolg van het bestaan van allerlei
schijntoevoegingen, die Brahman lijken te beperken: de geest, het lichaam, de zintuigen. Dit komt door Zijn schijnbare verbondenheid
met die dingen, zoals in overeenstemming hiermee bijvoorbeeld het lichaam, uitbreiding en inkrimping, ontregeling en verval enzovoorts
ondergaat. In werkelijkheid echter valt er slechts vast te stellen: "Wie
Het kent, weet niet, maar wie Het niet kent, weet." (Ke. II.3).
De woorden yt\ aSy yat asya, moeten worden verbonden
met b/ì-: Ópm\ brahmanbahb ruapam, dat ervoor staat (dus de betekenis is: de vorm van Brahman, die). Niet alleen kent ge nauwelijks iets
van de manifestatie van Brahman die geconditioneerd is door de menselijke persoonlijkheid als vorm van Brahman te beschouwen, maar
ook kent ge nauwelijks iets van de manifestatie van Brahman die
wordt geconditioneerd door eigenschappen van goden, devexu veT'
deves-u vettha. Zo denk ik erover. Het maakt weinig uit of de
manifestatie plaatsvindt in de menselijke persoonlijkheid of temidden
van de goden, het blijft een futiele poging, omdat er sprake is van
beperkende toevoegingen. Waar het om gaat, is dat Brahman, juist
omdat Het vrij is van alle toevoegingen of kenmerken, Eén is en niet
twee, bekend staat als #Um| bhuamaa, groot en eeuwig, nimmer volledig
kan worden gekend als een voorwerp van kennis, dat impliciet wordt
beperkt door definiëring. Daar dit zo is, a' nu atha nu, daarom; mNye
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manye, ben ik van mening dat er; te te, door jou; mIm|nSym\ év
mimaambsyam eva, nog eens goed over moet worden nagedacht. Met
deze opdracht van zijn leermeester zat de discipel in afzondering, met
geconcentreerde geest, besprak de traditionele leer zoals deze door
zijn leraar was doorgegeven, tezamen met de strekking ervan,
verifieerde het door de rede te gebruiken, maakte het tot zijn
persoonlijke ervaring, kwam weer terug bij zijn leermeester en zei:
"mNye Manye, nu denk ik, dat Brahman ividtm\ viditam, bekend is,
gekend wordt."
Daarop vraagt de leermeester: "Hoe dan wel?"
En de discipel antwoordt: "Luister!" -
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n|h" mNye suvedeit no n vedeit ved c «
yo nStèed tèed no n vedeit ved c »2»
n « ahm\ « mNye « su « ved « £it « n « Ñ « n « ved «
£it « ved « c «

y: « n: « td\ « ved « td\ « ved « n « Ñ « n « ved «
£it « ved « c »2»
naahamb manye suvedeti no na vedeti veda ca;
yo nastadveda tadveda no na vedeti veda ca (2).
n
ahm\
mNye
su
ved
£it
n
Ñ
n
ved
£it
ved
c
y:
n:
td\
ved
td\

na niet, noch, geen (523/1)
aham ik (124/2)
manye ik denk; √man denken, verbeelden, begrijpen
(783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
su goed, uitstekend, juist (1219/3)
veda ik ken, ik weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
iti verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is; : "---",
aldus (165/1)
na niet, noch, geen (523/1)
u geeft nadruk aan het voorafgaande woord (171/3)
na niet, noch, geen (523/1)
veda ik ken, ik weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
iti verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is; : "---",
aldus (165/1)
veda ik ken, ik weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
ca en, ook (380/1)
yahb hij die, wie; van yad (844/2)
nahb; nas van ons; van asmad (123/2)
tad die, dat (434/1)
veda ik ken, ik weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
tad die, dat (434/1)
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ved
n
Ñ
n
ved
£it
ved
c

veda ik ken, ik weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
u geeft nadruk aan het voorafgaande woord (171/3)
na niet, noch, geen (523/1)
veda ik ken, ik weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
iti verwijst naar iets dat gezegd of gedacht is; : "---",
aldus (165/1)
veda ik ken, ik weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
ca en, ook (380/1)

(De leerling:) Ik denk niet: "Ik ken Het goed" maar: "Het
is niet zo dat ik Het niet ken; ik ken Het ook wél." Degene
onder ons kent Het, die dit begrijpt: "Het is niet zo dat ik
Het niet ken; ik ken Het ook wél" (Brahman).
II.2. Ik denk niet dat ik wel weet wie of wat Brahman is.
Niet dat ik niet weet, want ik weet, en weet niet tegelijkertijd. Degene onder ons die de uitspraak 'niet dat ik niet
weet, want ik weet en weet niet tegelijkertijd' begrijpt,
kent Dat (Brahman).
n ahm\ mNye su ved £it Na aham manye su veda iti, ik
denk niet: "Ik ken Brahman voldoende." Wanneer de leermeester dan
vaststelt, dat de discipel Brahman dus zeker nièt kent, antwoordt de
discipel: no n ved £it, ved c no na veda iti, veda ca, "Niet dat ik
Brahman niet ken: ik ken Het ook wel." Door dat woordje c ca (ook)
in de uitdrukking ved c veda ca moeten we hier in gedachten
toevoegen: n ved c na veda ca, ik ken ook nièt.
Daarop antwoordt de leermeester: "Is het niet tegenstrijdig
om te zeggen: "Ik denk niet dat ik Brahman goed genoeg ken" en
tegelijkertijd te beweren: "niet dat ik Het niet ken, want ik ken Het en
ik ken Het niet"? Als je niet vindt dat je Het goed genoeg kent, hoe
kun je dan vinden dat je Het toch wel kent? Omgekeerd, als je vindt
dat je Het kent, waarom vind je dan niet dat je het 'goed genoeg kent'?
Afgezien van twijfel en onjuiste kennis, is het tegenstrijdig om te zeg54
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gen dat je iets tegelijkertijd wel en niet goed genoeg kunt kennen.
Men zou kunnen denken dat Brahman (in tegenstelling tot andere
objecten) gekend kan worden als object van twijfel of onjuiste kennis.
Dit kan echter niet, want uit twijfel en onjuiste kennis kan alleen maar
ellende voortkomen.
Zo probeert de leermeester zijn discipel van dit standpunt af
te brengen, maar de discipel houdt voet bij stuk. Hij toont juist zijn
eigen overtuiging met betrekking tot de kennis van Brahman, en put
kracht uit de aloude traditie, zoals die hem door zijn leermeester is
doorgegeven met de woorden: "Het is anders dan het bekende en staat
ook boven het onbekende." En hierbij wordt hij gesterkt door de
kracht van zijn eigen rede en door zijn eigen realisatie. Wat zegt hij
dan? Het volgende: y: yahb, een ieder die; n: nahb, onder ons
(discipelen); ved veda, werkelijk weet; tt\ tat, dat, dat wil zeggen:
de uitspraak die ik heb gedaan; ved veda, hij kent; tt\ tat, Brahman.
Daarop vraagt de leermeester: "Wat beweer je nu precies?" En dan
antwoordt de discipel: no n ved £it ved c no na veda iti veda ca,
"Het is niet zo dat ik Het niet ken; ik ken Het én ik ken Het ook niet."
De leerling wil laten zien dat hij het met zijn leermeester eens is, en
hij wil tevens het misverstand tegengaan, dat bij mensen die traag van
begrip zijn, op de loer ligt. Daarom geeft hij met de uitspraak: "Het is
niet zo dat ik Het niet ken, ik ken Het én ik ken Het niet," hetzelfde
aan dat ook was verwoord in de uitspraak: "Het is waarlijk anders dan
wat bekend is, maar ook staat het boven het onbekende" (vers I.4).
Door zo te handelen, brengt de leerling ook zijn eigen inzicht en
realisatie naar voren. Hierna wordt de uitroep: "Degene onder ons die
deze uitspraak begrijpt, kent Brahman," gerechtvaardigd.
Vervolgens laat de Upaniswad de dialoog tussen leermeester
en discipel achterwege en vat in vers II.3 nog eens samen welke
conclusie er uit deze dialoog naar voren is gekomen:
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ySy|mt" tSy mt" mt" ySy n ved s: «
aivD|t" ivj|nt|" ivD|tmivj|nt|m\ »3»
ySy « amtm\ « tSy « mtm\ « mtm\ « ySy « n «
ved « s: «
aivD|tm\ « ivj|nt|m\ « ivD|tm\ « aivj|nt|m\ »3»
yasyaamatamb tasya matamb matamb yasya na veda sahb;
avijñaatamb vijaanataamb vijñaatamavijaanataam (3).
ySy
amtm\

tSy
mtm\
mtm\
ySy
n
ved
s:
aivD|tm\

ivj|nt|m\

yasya van wie (= voor wie);van yad (844/2)
amatam; amata niet waargenomen door de geest, onbekend (80/1); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt
of het tegenovergestelde weergeeft; mata gedacht,
begrepen, bekend (783/1); √man denken, verbeelden,
begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
tasya van hem (= aan hem); van tad (434/1)
matam; mata begrepen, bekend (783/1); √man denken,
verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
matam; mata begrepen, bekend (783/1); √man denken,
verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
yasya van wie (= voor wie); van yad (844/2)
na niet, noch, geen (523/1)
veda hij kent, hij weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
sahb hij; van tad (434/1)
avijñaatam; avijñaata ongekend; a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1
/1); vijñaata gekend (961/1); vi-√jñaa onderscheiden, weten (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding
aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2) [avabodhane (Dp 40/1)]
vijaanataam van (= voor) hen die weten, voor de wetenden; vijaanat wetend (961/1); vi-√jñaa onderscheiden,
weten (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2) [avabodhane (Dp 40/1)]
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ivD|tm\

aivj|nt|m\

vijñaatam; vijñaata gekend (961/1); vi-√jñaa onderscheiden, weten (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2)
[avabodhane (Dp 40/1)]
avijaanataam van (= voor) hen die niet weten, voor de
onwetenden; a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of
het tegenovergestelde weergeeft (1/1); vijaanat wetend
(961/1); vi-√jñaa onderscheiden, weten (961/1); vi apart,
weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √jñaa
weten, begrijpen (425/2) [avabodhane (Dp 40/1)]

Voor wie Het onbekend is, is Het bekend, maar wie Het
kent, kent Het niet. Het is niet bekend aan wie weet maar
wel bekend aan wie nièt weet.
II.3. Brahman wordt gekend door het niet te kennen. Wie
het kent, weet niet. Het wordt niet gekend door diegenen
die weten en gekend door diegenen die niet weten.
Voor de kenner van Brahman; ySy yasya, voor wie; amtm\
amatam, (Brahman) onbekend is; die dus weet dat hij Brahman niet
kent; tSy tasya, voor hem; mtm\ matam, is (Brahman) bekend - dat
is de betekenis; ySy yasya, voor wie; mtm\ matam, (Brahman) bekend is; die ervan overtuigd is dat hij Brahman kent; s: sahb, hij; n
ved na veda, weet niet. De twee visies, enerzijds de visie van de mens
die Kennis heeft verworven en anderzijds de visie van de onwetende,
worden nu duidelijk naast elkaar weergegeven: aivD|tm\ ivj|nt|m\
avijñaatam vijaanataam enzovoorts, aivD|tm\ Avijñaatam, niet bekend;
Brahman is in feite onbekend; ivj|nt|m\ vijaanataam, voor de kenners,
dat wil zeggen: zij die de eenheid van Brahman volledig gerealiseerd
hebben. Brahman wordt ivD|tm\ vijñaatam, gekend door; aivj|nt|m\
avijaanataam, degenen die geen Kennis hebben, zij die de eenheid van
Brahman nog niet gerealiseerd hebben. Dat zijn dus degenen, die het
Zelf nog vereenzelvigen met de zintuigen, de geest of het intellect.
Dat zijn natuurlijk niet degenen die hun intelligentie niet of
nauwelijks gebruiken (want die worden buiten beschouwing gelaten);
die zijn zelfs niet in staat om te beweren dat ze 'Brahman kennen'. De
vergissing die is besloten in de bewering 'wij kennen Brahman' wordt
gemaakt door hen die nog geen onderscheid kunnen maken tussen
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Brahman Zelf en Zijn toevoegingen die Hem beperken. Bovendien
vereenzelvigen zij zich graag met die beperkingen, zoals het intellect,
waardoor zij dat intellect, de geest of de zintuigen als het Zelf
beschouwen. Deze onvolledige kennis wordt in dit vers aan de kaak
gesteld met de woorden: 'bekend aan diegenen die (Het) niet kennen'.
Het laatste deel van het vers aivD|tm\ avijñaatam, moet als reden
worden gezien voor het eerste deel van het vers.21
Vastgesteld is dus dat Brahman niet wordt gekend door diegenen die Brahman kennen. Maar als Brahman geheel onbekend zou
zijn dan zou er geen verschil zijn tussen gewone mensen en de
kenners van Brahman. Bovendien is de uitspraak 'niet gekend door
degenen die kennen', tegenstrijdig. Hoe kan Brahman dan op een
bevredigende wijze worden gekend? Hierover zegt de Upaniswad bij
wijze van uitleg:

21
"Het is een bekend ervaringsfeit dat mensen die weten wat parelmoer is, niet onderhevig zijn aan de vergissing dat het zilver is. Alleen mensen die niet weten wat parelmoer is, zien het aan voor zilver. Evenzo lijkt het slechts zo dat Brahman iets is dat gekend kan worden, maar mensen die Brahman gerealiseerd hebben, beschouwen Het niet
als iets bekends." (A.G.).
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p/itbo=ividt" mtmmºtTv" ih ivNdte «
a|Tmn| ivNdte vIyÈ ivƒy| ivNdte÷mºtm\ »4»
p/itbo=ividtm\ « mtm\ « amºtTvm\ « ih « ivNdte «
a|Tmn| « ivNdte « vIyRm\ « ivƒy| « ivNdte « amºtm\ »4»
pratibodhaviditamb matamamrbtatvamb hi vindate;
aatmanaa vindate viryamb vidyayaa vindate 'mrbtam (4).
p/itbo=ividtm\

mtm\
amºtTvm\

ih
ivNdte
a|Tmn|
ivNdte
vIyRm\
ivƒy|
ivNdte
amºtm\

pratibodhaviditam; pratibodhavidita gekend per staat
van bewustzijn; prati naar, op, per (661/2); bodha
(staat van) bewustzijn, waarneming (734/2); √budh
wakker worden, waarnemen (733/1) [avagamane (Dp
18/2)]; vidita gekend (963/3); √vid kennen, weten, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
matam; mata begrepen, bekend (783/1); √man denken,
verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
amrbtatvam; amrbtatva staat van onsterfelijkheid (82/2);
a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); mrrtatva sterfelijkheid (-);
mrbta gestorven, dood (827/2);√mrb sterven, overlijden
(827/2) [praanbatyaage (Dp 35/2)]
hi want, omdat, werkelijk (1297/3)
vindate hij verkrijgt, men verkrijgt; √vid vinden, verkrijgen (964/3) [laabhe (Dp 36/2)]
aatmanaa door het eigen Zelf, door de AAtman; aatman het
Zelf, de AAtman (135/1) [-]
vindate hij verkrijgt, men verkrijgt; √vid vinden,
verkrijgen (964/3) [laabhe (Dp 36/2)]
viryam; virya kracht, sterkte (1006/3); √vir krachtig
zijn, onderwerpen (1005/2) [vikraantau (Dp 48/2)]
vidyayaa door kennis; vidyaa kennis (963/3); √vid kennen, weten, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
vindate hij verkrijgt, men verkrijgt; √vid vinden, verkrijgen (964/3) [laabhe (Dp 36/2)]
amrbtam; amrbta niet dood, onsterfelijk; a voorvoegsel
dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weer59

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

geeft (1/1); mrbta gestorven, dood (827/2); √mrb sterven,
overlijden (827/2) [praanbatyaage (Dp 35/2)]

Het wordt gekend per staat van bewustzijn, want men
vindt onsterfelijkheid. Door het Zelf vindt men kracht,
door kennis vindt men onsterfelijkheid.
II.4. Brahman wordt gekend als Het gekend wordt (als het
Zelf) in iedere staat van bewustzijn. Zo wordt onsterfelijkheid bereikt. Zoals Kracht uit het Zelf wordt verkregen,
evenzo wordt onsterfelijkheid bereikt door (Zelf)kennis.
p/itbo=ividtm\ Pratibodhaviditam, gekend met betrekking
tot iedere staat van bewustzijn.
a. Met het woord bo= bodha, wordt de kennis bedoeld, die
men door het gebruik van het onderscheidingsvermogen kan verkrijgen. Het Zelf omvat alle gedachten als voorwerpen en is bekend in
Zijn relatie met al die concepten. Het Zelf is de Getuige van al het
gekende en niets anders dan de macht van Bewustzijn. Daarom wordt
het Zelf aangeduid door al het gekende temidden van al het gekende,
als iets dat er niet van verschilt. Er is geen andere poort die leidt tot de
staat waarin men zich bewust is van het Zelf. Wanneer Brahman dus
wordt gekend als het binnenste Zelf van al het gekende (de Getuige
van het gekende), dan wordt het Zelf gekend; mtm\ matam, dat wil
zeggen: dan is er volledige realisatie van het Zelf. Men zal moeten
leren aanvaarden, dat Brahman de Getuige is van al het gekende.
Alleen dan zal men tot het inzicht kunnen komen dat het Zelf een
getuige is, die niet onderhevig is aan dood en geboorte, die eeuwig is,
in essentie zuiver, het wezen van alles, onbeperkt en het ene in alle
wezens22, net zoals ether (ruimte) ook niet beïnvloed wordt door de
vormen die ruimte kunnen omvatten zoals een pot of een holte
enzovoorts. Zo is de bedoeling van die zeer traditionele tekst van Ke.
I.4: "Het is anders dan het gekende en ook staat Het boven het nietgekende." Deze uitleg wordt namelijk ondersteund door Brr. III.iv.2:
22
"Daar de werkelijkheid van mijn bewustzijn, krachtens hetwelk ik de getuige ben,
gelijkelijk in allen bestaat, ben ik niet slechts een getuige in een enkel lichaam. En daar
verschil, oorsprong, enzovoorts niet eigen zijn aan de getuige, zijn daarmee nietdualiteit, eeuwigheid, enzovoorts van de getuige ook vastgesteld" (A.G.).
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"De Getuige van het zien, de Toehoorder van het gehoor, de Denker
van het denken, de Kenner van het kennen."
b. Maar er is nog een andere uitleg mogelijk: "Het feit dat het
Zelf de Kenner is, dat wil zeggen: degene die de handeling van het
kennen uitvoert, valt af te leiden uit het kennen zelf, zoals men ook
aan het bewegen van een boom kan aflezen, dat er wind is." Als die
uitleg juist is dan zou dat betekenen dat het Zelf een substantie zou
zijn, die wel het vermogen om te kennen in zich draagt, maar niet de
kennis zelf is. Kennis komt en gaat, en als de kennis komt, zou het
Zelf hierdoor een verandering ondergaan, en als de kennis gaat, wordt
die verandering teniet gedaan, en dan blijft het Zelf achter als een
substantie waarvan de intelligentie is vernietigd. Dan moet men wel
concluderen dat het Zelf veranderlijk is en uit delen bestaat, niet
eeuwig is, onzuiverheden kent, enzovoorts.
c. Dan is er nog de Kanbaada-school, die zegt: "Kennis zit vast
aan de ziel, omdat kennis voortkomt uit de wisselwerking tussen ziel
en geest. Daarom is de ziel wel Kenner, maar niet aan verandering onderhevig. De ziel is niet meer dan een substantie, vergelijkbaar met de
substantie van een pot waaraan kleur vastzit." Volgens deze visie is
Brahman dus ook een substantie zonder bewustzijn. Dit is in strijd
met de Vedische teksten zoals Brr. III.ix.28.7: "Kennis, Geluk,
Brahman" en Ai. V.3: "Brahman is Bewustzijn." Bovendien, de ziel is
ondeelbaar en kent dus geen plaatsen waar zich niets kan bevinden, en
de geest is steeds verbonden met de ziel. De consequentie van deze
visie is dan dat men niet meer een logische verklaring kan geven voor
het bestaan van regels, die het proces van het ontstaan van herinnering
beheersen. Dat wordt dan een onoverkomelijk probleem. Bovendien
zou men moeten aannemen dat het Zelf in contact kan komen met
anderen. Ook dit uitgangspunt druist in tegen de Veda's en de Smrrti's,
zoals bijvoorbeeld in Brr. III.ix.26: "Ongebonden, want Het is nooit
gebonden," en Bhagavad Gitaa XIII.14: "Het is niet-verbonden, en Het
is de Ondersteuner van alles." Daar komt nog bij dat de logica vereist,
dat wanneer iets bepaalde eigenschappen heeft, het verbonden moet
kunnen worden met een ander fenomeen uit dezelfde categorie.
Daarom is het onlogisch om te stellen, dat het Zelf, - dat geen
attributen heeft, ongedifferentieerd is en Zich van al het andere
onderscheidt, - verbonden zou kunnen worden met iets dat niet tot
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dezelfde categorie behoort. Als het Zelf dus inderdaad de Getuige is
van al het kennen, en alleen dan, wordt tevens aangetoond, dat het
Zelf Dat stralend is en in werkelijkheid eeuwige en onveranderlijke
kennis is, identiek is aan Brahman. De betekenis van p/itbo=ividtm\
pratibodhaviditam is dus zoals door ons gegeven (onder a).
d. Er is nog een andere uitleg van p/itbo=ividtm\
pratibodha- viditam, die aangeeft dat dit betekent, dat het Zelf
zichzelf kent. Die uitleg houdt echter alleen stand als het Zelf zich
toont als iets dat bepaald wordt door omstandigheden, omdat het
wordt vereenzelvigd met het intellect - hetgeen een toevoeging is die
het Zelf beperkt. Dan kan het zo lijken dat het Zelf activiteiten
ontplooit, zoals 'het Zelf kennen door het Zelf', zoals in Brr. IV.iv.23:
"Ziet het Zelf in Zichzelf" en "O Puruswottama (Hoogste Wezen),
Gijzelf kent Uzelf door Uzelf" (Bh. G. X.15). Maar wanneer er
gesproken wordt over het ene Zelf dat niet bepaald wordt door welke
omstandigheid dan ook, dan kan er geen kennen zijn, noch door
zichzelf noch door een ander. Bovendien, omdat het Zelf in wezen
zuiver Bewustzijn is, kan het niet afhankelijk zijn van een ander
bewustzijn, net zoals licht ook niet afhankelijk is van ander licht.
e. Dan is er de uitleg van de Buddhisten, die erop neerkomt
dat men zichzelf op een bepaald ogenblik kan kennen. Kennis wordt
dan gekoppeld aan een ogenblik, en heeft geen Zelf meer. Dit is in tegenspraak met Vedische teksten, zoals Brr. IV.iii.30: "Want de functie
van de kenner om te kennen gaat nooit verloren, want die is onsterfelijk" en verder Mu. I.i.6.: "Eeuwig, veelvormig, alles doordringend"
en Brr. IV.iv.25: "Dat grote Zelf dat nimmer geboren wordt, komt niet
tot verval, en is onveranderlijk, onsterfelijk, zonder vrees."
f. en g. Weer anderen beweren dat p/itbo= pratibodha zou
betekenen 'kennis zonder oorzaak', zoals in het geval van de slapende
mens, en nog weer anderen zeggen dat het de kennis betekent, die
'slechts één keer opflitst'.23 Daarop antwoorden wij: "Met of zonder
oorzaak, en of het nu één of twee keer opflitst, het is en blijft pratibodha, geen twijfel mogelijk."
23
"Als eenmaal het onveranderlijke Zelf gerealiseerd is, kan er geen 'kennerschap' meer
bestaan, en daarom is er geen mogelijkheid tot verdere kennis. Daarom flitst de kennis
slechts eenmaal op en wordt de oorzaak van onmiddellijke vrijmaking, pratibodha genoemd" (A.G.).
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ih Hi, want; ivNdte vindate, men bereikt; amºtTvm\ amrbtatvam, onsterfelijkheid, verblijven in het eigen Zelf, bevrijding door
middel van het voornoemde; p/itbo= pratibodha, de kennis van het
Zelf die zich toont in relatie tot elke staat van bewustzijn. Het Zelf
wordt dus pas werkelijk gekend wanneer het in alle staten van bewustzijn wordt herkend. Bewustzijn heeft het Zelf als 'inhoud' en is
daarom de enige bron van onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid wordt in
ieder geval niet bereikt door van het Zelf een niet-Zelf te maken. Onsterfelijkheid is het wezenlijke van het Zelf en kent derhalve geen oorzaak. Sterfelijkheid ontstaat wanneer het Zelf door onwetendheid geïdentificeerd wordt met het niet-Zelf.
Hoe wordt onsterfelijkheid dan bereikt door de eerstgenoemde kennis van het Zelf? De Upaniswad geeft hierop antwoord. a|tmn|
AAtmanaa, door het eigen Zelf (door zichzelf); ivNdte vindate, bereikt
de mens; vIyRm\ viryam, kracht, volheid. De kracht die men kan verkrijgen door rijkdom, vrienden, toverspreuken, medicijnen, ascese of
versterving kan de dood niet overwinnen, omdat zij door voorbijgaande dingen wordt voortgebracht. De kracht, die echter uit Zelfkennis
voortkomt, wordt enkel met het Zelf verworven en nergens anders
mee. Omdat deze kracht dus uit de Zelfkennis van de mens zelf voortkomt en daardoor onafhankelijk is van een andere verwervingsmethode, daarom kan alleen die kracht de dood overwinnen. De kracht, die
door Zelfkennis wordt opgeroepen, wordt dus door het Zelf verworven; dus ivƒy| vidyayaa, door kennis omtrent het Zelf, ivNdte vindate, bereikt de mens; amºtm\ amrbtam, onsterfelijkheid. In de Upaniswad
van de Atharva Veda (Mu. III.ii.4) staat: "Dat Zelf kan niet worden
bereikt door iemand zonder kracht (die voortkomt uit standvastigheid
en zelfvertrouwen)." De uitspraak 'dat men daardoor onsterfelijkheid
bereikt' is dus redelijk en op zijn plaats.
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Het is werkelijk betreurenswaardig dat men door onwetendheid veroordeeld is tot dood en geboorte, ziekte en ouderdom. En dit
alles temidden van allerlei andere schepselen zoals goden, mensen,
dieren, geesten, enzovoorts bij wie heel veel pijn en ellende is
opgezameld als onvermijdelijk gevolg van een transmigrerend
bestaan. Daarom:
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£h cedvedId' sTymiSt n ceidh|vedINmhtI ivniXq: «
#Utexu #Utexu ivicTy =Ir|: p/eTy|Sm|Llok|dmºt|
#viNt »5»
£h « cet\ « avedIt\ « a' « sTym\ « aiSt « n « cet\ «
£h « avedIt\ « mhtI

« ivniXq: «

#Utexu « #Utexu « ivicTy « =Ir|: « p/eTy « aSm|t\ « lok|t\ «
amºt|: « #viNt »5»
iha cedavedidatha satyamasti na cedihaavedinmahati vinas-t-ihb;
bhuates-u bhuates-u vicitya dhiraahb pretyaasmaallokaadamrbtaa bhavanti (5).
£h
cet\
avedIt\
a'
sTym\
aiSt
n
cet\
£h
avedIt\
mhtI
ivniXq:

#Utexu

iha hier (169/3)
cet als, indien (401/3)
avedit men kende, men wist; men heeft gekend, men
heeft geweten; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2)
[jñaane (Dp 25/1)]
atha dan (17/3)
satyam; satya waarheid (1135/3); √as zijn, bestaan
(117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
asti er is; √as zijn, bestaan (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
cet als, indien (401/3)
iha hier (169/3)
avedit men kende, men wist; men heeft gekend, men
heeft geweten; √vid kennen, weten, begrijpen (963/2)
[jñaane (Dp 25/1)]
mahati; mahat groot, aanzienlijk (794/2); √mah
verheugen, vereren (794/1) [puajaayaam (Dp 15/1)]
vinas-t-ih-; vinas-t-i verlies, vernietiging (969/3); vi-√nasz
totaal verloren zijn, verdwijnen (969/2); vi apart, weg
van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √nasz verloren zijn, verdwijnen (532/1)[adarszane (Dp 30/1)]
bhuates-u in de wezens; bhuata wezen, schepsel (761/3);
√bhua worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
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#Utexu
ivicTy

=Ir|:
p/eTy

aSm|t\
lok|t\
amºt|:

#viNt

bhuates-u in de wezens; bhuata wezen, schepsel (761/3);
√bhua worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
vicitya onderscheiden hebbend, na onderscheiden te
hebben; vi-√cit waarnemen, begrijpen, onderscheiden
(959/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding
aan (949/3); √cit waarnemen, weten (395/2) [sañjñaane
(Dp 2/1)
dhiraahb de wijzen; dhira wijze (517/1); √dhi begrijpen,
denken, weerspiegelen (516/3) [aadhaare (Dp 28/2)]
pretya ontstijgend, na ontstegen te hebben (712/1);
pra-√i tevoorschijn komen, sterven (711/3); pra voor,
voort--- (652/2); √i gaan, lopen (163/3) [gatau (Dp 24
/2)]
asmaat vanuit deze; van idam (165/2)
lokaat vanuit de wereld; loka wereld (906/1); √lok zien,
waarnemen (906/1) [darszane (Dp 3/1)]
amrbtaahb; amrbta niet dood, onsterfelijk (82/2); a voorvoegsel dat ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft (1/1); mrbta gestorven, dood (827/2); √mrb
sterven, overlijden (827/2) [praanbatyaage (Dp 35/2)]
bhavanti zij worden; √bhua worden, zijn, bestaan (760
/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]

Als men Het hier heeft gekend, dan is er Waarheid; als
men Het hier niet heeft gekend, is er grote vernietiging.
Als de wijzen Het in alle wezens stuk voor stuk onderscheiden hebben, worden zij, na deze wereld te zijn ontstegen, onsterfelijk.
II.5. Als de mens dit gerealiseerd heeft, dan is er Waarheid; als er geen realisatie is, dan is er slechts een eindeloze vicieuze cirkelbeweging. Een wijs mens die Brahman
in alle schepselen ziet, keert zich af van deze wereld en
wordt onsterfelijk.
cet\ Cet, als een mens (op grond van de autoriteit van de geschriften en op grond van zijn bekwaamheid); avedIt\ avedit, gekend
heeft, dat wil zeggen: het Zelf, zoals Het reeds is gedefinieerd, dus
ofwel als de waarden die bestaan uit een lang leven, rijkdom en
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heiligheid,24 ofwel op de manier zoals hiervoor besproken is; £h iha,
hier, werkelijk; a' atha, dan; aiSt sTym\ asti satyam, is er
waarheid; dan blijft er in deze menselijke geboorte de opperste
werkelijkheid. £h Iha, hier (zelfs tijdens het leven); cet\ cet, als een
echte zoeker; n avedIt\ na avedit, (die werkelijkheid) niet bereikt,
gerealiseerd heeft, dan is er een mhtI mahati, grote, eindeloze;
ivniXq: vinas-t-ihb, destructie, een bestaan van wedergeboorte, dat wil
zeggen: een proces van steeds weer geboren worden, oud worden en
sterven. Daarom, de =Ir|: dhiraahb, de wijzen, de Brahmanen, die
weten wat wel en niet verdienstelijk is; ivicTy vicitya, die de ene
werkelijkheid van het Zelf gekend en gerealiseerd hebben; #Utexu #Utexu
bhuates-u bhuates-u, in alle bewegende en niet-bewegende schepselen;
p/eTy pretya, na zich afgekeerd te hebben van; aSm|t\ lok|t\ asmaat
lokaat, deze wereld van onwetendheid, dat wil zeggen: de wereld
bestaande uit 'ik, mij en mijn', die dus aèEt advaita, niet-dualiteit,
verwerkelijkt hebben door identiek te worden met het Zelf van alle
wezens; amºt|: #viNt amrbtaahb bhavanti, worden onsterfelijk, worden
waarlijk Brahman. Dit wordt bevestigd door Mu. III.ii.9: "Wie de
Opperste Brahman kent, wordt zelf Brahman."

24
"Dit wordt gezegd bij wijze van eulogie. (Het idee is dat) zelfs wereldlijke werkelijkheid (of waarde), wat een lang leven (avinaasza), rijkdom (arthavattaa), heiligheid (sadbhaava), en roem inhoudt, naar de kenner van Brahman komt (als een bijproduct). In
werkelijkheid volgt het resultaat, wat bestaat uit het gevestigd zijn in Brahman, als een
noodzakelijk gevolg" (A.G.).
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£it kenopinxid iètIy: ,_w: »
iti kenopaniswadi dvitiyahb khanbdbahb.

Hier eindigt het tweede deel van de Kena Upaniswad.
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DEEL III.

b/ì h deve~yo ivijGye tSy h b/ì-o ivjye dev|
amhIyNt »1»
b/ì « h « deve~#: « ivijGye « tSy « h « b/ì-: « ivjye «
dev|: « amhIyNt »1»
brahma ha devebhyo vijigye tasya ha brahmanbo vijaye devaa
amahiyanta (1).
b/ì
h
deve~y:

ivijGye

tSy
h
b/ì-:
ivjye

dev|:

brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
ha waarlijk, in feite; geeft nadruk aan het voorafgaande
woord (1286/1)
devebhyah- voor de goden; deva godheid, god (492/2);
√div spelen, schijnen, werpen (478/2) [kridbaa-vijigis-aa-avyavahaara-dyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaanti-gatisu(Dp 28/1)]
vijigye hij heeft de overwinning behaald; vi-√ji overwinnen (960/1); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); √ji winnen, verkrijgen (420/2)
[jaye (Dp 12/1) en abhibhave (Dp 20/2)]
tasya van dat; van tad (434/1)
ha waarlijk, in feite; geeft nadruk aan het voorafgaande
woord (1286/1)
brahmanbah- van Brahman; brahman Brahman, groei,
ontwikkeling
(737/3);
√brbh
sterk
groeien,
vermeerderen (735/3) [vrbddhau (Dp 15/2)]
vijaye in de overwinning; vijaya overwinning (960/1);
vi-√ji overwinnen (960/1); vi apart, weg van, zonder;
geeft uitbreiding aan (949/3); √ji winnen, verkrijgen
(420/2) [jaye (Dp 12/1) en abhibhave (Dp 20/2)]
devaah- de goden; deva godheid, god (492/2); √div spelen, schijnen, werpen (478/2) [kridbaa-vijigis-aa-avyavahaara-dyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaanti-gatis-u (Dp 28
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amhIyNt

/1)]
amahiyanta zij werden opgetogen; mahiya opgetogen
worden (803/3); √mah opgetogen zijn, opwinden (794
/1) [vrbddhau (Dp 13/2)]

Eens behaalde Brahman de overwinning voor de goden.
De goden waren opgetogen over de overwinning, die van
Brahman was.
III.1. Brahman heeft voor de goden de overwinning behaald. De goden waren trots op 'hun' overwinning, die in
feite van Brahman was.
Wanneer een onnadenkend mens de tekst uit Ke. II.3 beschouwt ('onbekend aan degenen die weten en bekend aan wie niet
weet'), zou hij tot de veronderstelling kunnen komen 'dat alles wat bestaat, gekend kan worden door middel van de juiste waarnemingsprocessen, terwijl wat niet bestaat onbekend blijft, zoals ook een haas met
hoorns absoluut niet bestaat. Brahman die niet gekend kan worden bestaat dus absoluut niet.' De bedoeling van dit deel van de tekst is te
voorkomen dat deze misvatting post zou vatten. De volgende passages
draaien uit op de conclusie: "Als Brahman geheel en al de baas is en
zelfs over de goden heerst, de opperste Heer over alle heerscharen,
ondoorgrondelijk, de oorzaak van de overwinning van de goden en
van het verlies van de demonen, hoe kan Brahman dan niet bestaan?"
Of het is zo dat dit deel van de Upaniswad dient om de kennis van
Brahman te prijzen. Hoe? Heel eenvoudig door te zeggen dat Vuur en
andere goden de heerschappij over de goden kregen dankzij de kennis
van Brahman en dat Indra onder hen de eerste plaats kreeg. Nog weer
een andere verklaring geeft aan dat Brahman ondoorgrondelijk is,
omdat zelfs Vuur en andere goden, hoe machtig zij ook zijn, slechts
met de allergrootste moeite tot de kennis van Brahman kwamen.
Hetzelfde geldt voor Indra, ook al is hij de leider van de goden. Weer
een andere uitleg van deze passage dient om een instructie te geven
over de geheime leerstellingen die gaan volgen25 (Ke. IV.4-7). Ook
25
"Over de realisatie van het Zelf als Brahman, wat bedoeld is voor de meest gevorderden en wat niet een object van kennis is, is eerder gesproken. Later zal worden
gesproken over de meditatie op de Brahman met eigenschappen, wat voor de minder
gevorderde mensen is. De volgende passages geven die meditatie, want het gebod
daartoe wordt duidelijk gezien (in IV. 6-7). Dus de werkelijke betekenis ligt hierin. Wat
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kan de passage zo worden opgevat dat alle andere vormen van kennis
- behalve de kennis van Brahman - bijvoorbeeld de gedachte dat men
iets kan doen, zoals bijvoorbeeld door de goden de overwinning werd
opgeëist enzovoorts, onjuist zijn.
b/ìn\ Brahman, de opperste Brahman waarover reeds gesproken is; h ha, waarlijk; deve~y: devebhyah-, terwille van de goden;
ivijGy vijigye, behaalde de overwinning. In de strijd tussen goden en
demonen gaf Brahman na de nederlaag van de demonen, die de vijanden van de wereld zijn en die de goddelijke wetten en regels overtreden, de overwinning en de gevolgen ervan aan de goden, waardoor de
stabiliteit van de schepping veilig gesteld werd. tSy h b/ì-: ivjye
Tasya ha brahmanbah- vijaye, door de overwinning die in feite van
Brahman was, werden; dev|: devaah-, de goden, Vuur enzovoorts; amhIyNt amahiyanta, overmoedig.

betreft voor de andere interpretaties (geopperd door SZan4kara), zij zijn slechts om
mogelijkheden te tonen" (A.G.).
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t éeáNt|Sm|kmev|y" ivjyo÷Sm|kmev|y" mihmeit «
tåEx|" ivjDO te~yo h p/|dubR#Uv tnÊ Vyj|nt
ikimd" yáimit »2»
te « éeáNt « aSm|km\ « év « aym\ « ivjy: «
aSm|km\ « év « aym\ « mihm| « £it «
td\ « h « éx|m\ « ivjDO « te~y: « h « p/|dubR#Uv « td\ «
n « Vyj|nt « ikm\ « £dm\ « yám\ « £it »2»
ta aiks-antaasmaakamevaayamb vijayo 'smaakamevaayamb mahimeti;
taddhais-aamb vijajñau tebhyo ha praadurbabhuava tanna vyajaanata
kimidamb yaks-amiti (2).
te
éeáNt
aSm|km\
év
aym\
ivjy:

aSm|km\
év
aym\
mihm|
£it
td\
h
éx|m\
ivjDO

te zij; van tad (434/1)
aiks-anta zij dachten; √iks- zien, denken (170/1); [darszane (Dp 13/1)]
asmaakam van ons; van asmad (123/2)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
ayam deze; van idam (165/2)
vijayah-; vijaya overwinning (960/1); vi-√ji overwinnen
(960/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding
aan (949/3); √ji winnen, verkrijgen (420/2) [jaye (Dp
12/1) en abhibhave (Dp 20/2)]
asmaakam van ons; van asmad (123/2)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
ayam deze; van idam (165/2)
mahimaa macht, glorie (803/1); √mah verheugen, verheerlijken (794/1) [puajaayaam (Dp 15/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)
tad die, dat (434/1)
ha geeft nadruk aan het voorafgaande woord (1286/1)
es-aam van deze; van idam (165/2)
vijajñau hij heeft geweten; hij wist; vi-√jñaa onderscheiden, weten (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft
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te~y:
h
p/|dubR#Uv
td\
n
Vyj|nt

ikm\
£dm\
yám\
£it

uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2)
[avabodhane (Dp 40/1)]
tebhyah- voor hen (de goden); van tad (434/1)
ha geeft nadruk aan het voorafgaande woord (1286/1)
praadurbabhuava hij verscheen, hij werd zichtbaar/hoorbaar; praadur te voorschijn, in zicht (707/1); √bhua worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam (Dp 1/1)]
tad die, dat (434/1)
na niet, noch, geen (523/1)
vyajaanata zij wisten, zij begrepen; vi-√jñaa onderscheiden, weten (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2)
[avabodhane (Dp 40/1)]
kim wie, wat (282/3)
idam dit, deze (165/2)
yaks-am; yaks-a eerbiedwaardig Wezen (838/2); √yakseren (838/2) [puajaayaam (Dp 44/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)

Zij dachten: "Dit is onze zege en onze roem." Brahman
zag dat bij hen en verscheen aan hen. Zij konden niet begrijpen, wat dit voor een eerbiedwaardig Wezen was.
III.2. Zij dachten: "Omdat wij deze overwinning echt behaald hebben, komt de roem en de luister ons toe." Maar
Brahman kende hun overwegingen. Hij verscheen voor de
goden en de goden wisten niet wie of wat dat wonderbaarlijke Wezen was.26
Omdat de goden niet wisten dat die overwinning en de roem
toebehoorden aan God die in de harten verblijft als het inwonende
Zelf - alwetend, alle resultaten van alle handelingen van alle
schepselen uitdelend, almachtig, en vol verlangen om de stabiliteit
van de wereld door Zijn alomvattendheid veilig te stellen - te te, zij,
deze goden; éeáNt aikswanta, dachten; "aym\ ivjy: ayam vijayah-,
deze overwinning (behaald door diegenen die zich identificeren met
zulke beperkte machten als Vuur enzovoorts); is aSm|km\ év
26
Zij konden dit raadsel betreffende Brahman, die in de vorm van Yakswa verscheen, niet
oplossen.
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asmaakam eva, waarlijk van ons. aSm|km\ év Asmaakam eva,
waarlijk van ons en niet van God, Die ons inwonend Zelf is; is aym\
mihm| ayam mahi-maa, deze roem zoals die zich toont door Vuur,
Lucht, Indra enzovoorts, die staten zijn die wij ervaren als gevolg van
onze overwinning. Die overwinning is niet behaald door God Die ons
inwonende Zelf is." Brahman h ha, inderdaad, zeker; ivjDO
vijajñau, wist; tt\ tat, dat, die valse trots. Brahman is alwetend
omdat Het de zintuigen van alle schepselen richting geeft. Omdat Hij
die valse trots van de goden zag en wilde voorkomen dat de goden
dezelfde weg als de demonen opgingen als gevolg van hun valse
pretenties, besloot hij de goden een dienst te bewijzen en ze te helpen
om hun valse trots weg te nemen. te~y: Tebhyah-, voor de goden,
terwille van de goden; h ha, inderdaad; door een nooit vertoonde
bijzondere, verbazingwekkende vorm, die Hij uit Zijn eigen Maayaa
schiep27; p/|dubR#Uv praadurbabhuava, verscheen hij in waarneembare
vorm aan de zintuigen van de goden. De goden n Vyj|nt na
vyajaanata, begrepen niet; tt\ tat, dat, de verschijningsvorm van
Brahman; namelijk ikm\ £it kim iti, wat; £dm\ yám\ idam yaks-am,
dat eerbiedwaardige Wezen toch mocht zijn.

27

"De Yoga, of de combinatie, van attributen - Sattva, Rajas en Tamas is Maayaa, door
middel van die kracht" (A.G.).
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te÷iGnmb/uvØ|tved

étièj|nIih

ikimd"

yáimit

t'eit

»3»
te « aiGnm\ « ab/uvn\ « j|tved: « étd\ « ivj|nIih « ikm\ «
£dm\ « yám\ « £it « t'eit »3»
te 'gnimabruvañjaataveda etadvijaanihi kimidamb yaks-amiti tatheti (3).
te
aiGnm\
ab/uvn\
j|tved:

étd\
ivj|nIih

ikm\
£dm\
yám\
£it
t'eit

te zij; van tad (434/1)
agnim; agni vuur, de god van het vuur (5/1); √ag kronkelend bewegen (4/2) [kutwilaayaamb gatau (Dp 17/1)]
abruvan zij zpraken, zij zeiden; √brua spreken, zeggen
(742/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)]
jaatavedah- O Jaatavedas; jaatavedas 1. alles-bezitter; 2.
alles-kenner (417/3); jaata geborene, wezen (417/2);
√jan voortbrengen, geboren worden (410/1) [janane
(Dp 27/2)]; 1. vedas bezit, rijkdom (1017/3); √vid verkrijgen, bezitten [laabhe (Dp 36/2)]; 2. vedas kennis,
wetenschap (1016/3); √vid kennen, weten [jñaane (Dp
25/1)]
etad dit,deze (231/2)
vijaanihi onderzoek; vi-√jñaa onderscheiden, weten, onderzoeken (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2)
[avabodhane (Dp 40/1)]
kim wie, wat (282/3)
idam dit, deze (165/2)
yaks-am; yaks-a eerbiedwaardig Wezen (838/2); √yakseren (838/2) [puajaayaam (Dp 44/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)
tatheti zo zij het, zeker (433/3); tathaa op die manier, zo
(433/3); iti aldus, : "---" (165/1)

Dus vroegen zij Agni (Vuur): "Alwetend Vuur, onderzoek
wat dat voor een eerbiedwaardig Wezen is." En Vuur antwoordde: "Zeker."
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III.3. Zij zeiden tegen het Vuur: "O Jaatavedaa, onderzoek
toch wat dat wonderbaarlijke Wezen kan zijn." Waarop
het Vuur antwoordde: "Laat het zo zijn."
te Te, zij, de goden die er niet in slaagden Het te kennen en
Het wilden leren kennen, maar angst in hun hart hadden. aiGnm\
Agnim, tegen het Vuur (letterlijk: tegen datgene wat aan alles voorafgaat) en die j|tved| jaatavedaa, bijna alwetend,28 is; ab/uvn\ abruvan,
zeiden ze: O Jaatavedaa, gij zijt zo almachtig; ivj|nIih vijaanihi, onderzoek toch helemaal; étt\ etat, dat eerbiedwaardige Wezen, die
Yakswa die binnen ons gezichtsveld is gekomen; ikm\ étt\ yám\ £it
kim etat yaks-am iti, wat die Yakswa toch te betekenen heeft.

28
Agni gaat aan alle andere goden vooraf (agre gacchati) in het ontvangen van gaven
bij offers; en Jaataaveda is iemand die al wat geschapen is (jaata), kent (veda).
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td~yd/v.m~yvdTko÷sITyiGnv|R
ahmSmITyb/vIJj|tved| v| ahmSmIit »4»
td\ « a~yd/vt\ « tm\ « a~yvdt\ « k: « ais « £it «
aiGn: « vE « ahm\ « aiSm « £it « ab/vIt\ « j|tved|: «
vE « ahm\ « aiSm « £it »4»
tadabhyadravattamabhyavadatko 'sityagnirvaa
ahamasmityabravijjaatavedaa vaa ahamasmiti (4).
td\
a~yd/vt\\
tm\
a~yvdt\
k:
ais
£it
aiGn:
vEE
ahm\
aiSm
£it
ab/vIt\
j|tved|:

vEE

tad dat (434/1)
abhyadravat hij ging haastig naar, hij snelde; abhi√dru haastig gaan naar, snellen (63/1); abhi naar
(61/1); √dru haasten (502/1) [gatau (Dp 20/2)]
tam hem; van tad (434/1)
abhyavadat hij sprak; abhi-√vad met eerbied spreken;
abhi naar (61/1); √vad spreken, zeggen (916/1); [vyaktaayaamb vaaci (Dp 22/2)]
kah-; ka wie (240/2)
asi jij bent; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)
agnih-; agni vuur, de god van het vuur (5/1); √ag kronkelend bewegen (4/2) [kutwilaayaamb gatau (Dp 17/1)]
vai waarlijk (1019/3)
aham ik (124/2)
asmi ik ben; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)
abravit hij sprak; √brua spreken, zeggen (742/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)]
jaatavedaah- Jaatavedas; jaatavedas 1. alles-bezitter; 2.
alles-kenner (417/3); jaata geborene, wezen (417/2);
√jan voortbrengen, geboren worden (410/1) [janane
(Dp 27/2)]; 1. vedas bezit, rijkdom (1017/3); √vid
verkrijgen, bezitten [laabhe (Dp 36/2)]; 2. vedas kennis,
wetenschap (1016/3); √vid kennen, weten [jñaane (Dp
25/1)]
vai waarlijk (1019/3)
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ahm\
aiSm
£it

aham ik (124/2)
asmi ik ben; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)

Het Vuur snelde erheen en het Wezen vroeg wie hij was.
Vuur antwoordde: "Ik ben het Vuur, Ik ben de Alweter."
III.4. Vuur ging erheen. Tot Vuur sprak dat Wezen: "Wie
zijt ge?" Vuur antwoordde: "Ik sta bekend als Vuur, oftewel Jaatavedas."
Nadat Vuur "t'| zo zij het," £it aldus had gezegd, tt\
Tat, naar dat (Wezen); ad/vt\ adravat, naderde (Vuur). tm\ Tam,
aan hem, aan Vuur - Vuur was dat Wezen immers genaderd om Het te
vragen wie of wat Het was, maar Vuur viel stil door het verdwijnen
van zijn eigen overmoed in de aanwezigheid van dat Wezen; a~yvdt\
abhyavadat, vroeg (dat Wezen); "k: ais £it kah- asi iti, wie zijt
ge?" Op deze vraag van Brahman antwoordde Vuur; aiGn: vE agnihvai, ik word Vuur genoemd en sta ook bekend als Jaatavedas. Zo toonde Vuur zijn eigendunk die bestond uit het bekend staan met twee
namen.

78
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

tiSmnSTviy ik" vIyRimTypIdnsvR" dhey" yidd"
pºi'Vy|imit »5»
tiSmn\ « Tviy « ikm\ « vIyRm\ « £it « aip « £dm\ «
svRm\ « dheym\ « yd\ « £dm\ « pºi'Vy|m\ « £it »5»
tasmimbstvayi kimb viryamityapidamb sarvamb daheyamb yadidamb
prbthivyaamiti (5).
tiSmn\
Tviy
ikm\
vIyRm\
£it
aip
£dm\
svRm\
dheym\
yd\
£dm\
pºi'Vy|m\
£it

tasmin in deze; van tad (434/1)
tvayi in U; van tva (463/2)
kim wie, wat, welke (282/3)
viryam; virya mannelijkheid, sterkte, kracht (1006/3);
√vir krachtig zijn (1005/2) [vikraantau (Dp 48/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)
api zelfs, ook, zonder uitzondering (55/1)
idam dit, deze (165/2)
sarvam; sarva alles (1184/3)
daheyam ik kan verbranden; √dah branden, verbranden
(473/2) [bhasmikaranbe (Dp 22/1)]
yad dat wat, hetwelk (844/2)
idam dit, deze (165/2)
prbthivyaam op de aarde; prbthivi aarde (646/1); √prbth
uitbreiden (645/3) [praks-epe (Dp 41/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)

"Welke kracht schuilt er in U zoals U bent?" "Ik kan echt
alles wat er op deze aarde is, verbranden."
III.5. Het Wezen vroeg: "Welke macht bezit ge als ge
Vuur zijt?" Vuur antwoordde: "Ik kan alles op aarde
verbranden."
Brahman vroeg vervolgens aan degene die zo had gesproken
"tiSmn\ Tviy tasmin tvayi, als ge zo iemand bent, die over zulke
roemruchte namen en eigenschappen beschikt, ikm\ vIyRm\ kim viryam, over welke macht, over welk vermogen beschikt ge dan?"
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Daarop antwoordde Vuur: "dheym\ daheyam, ik kan verbranden, tot as
reduceren; £dm\ svRm\ idam sarvam, deze gehele schepping,
bewegend en niet-bewegend; pºi'Vy|m\ prbthivyaam, op deze aarde."
Het woord pºi'Vy|m\ prbthivyaam wordt hier symbolisch gebruikt om
alles, ook boven en onder de aarde, aan te duiden, want dit alles wordt
inderdaad verteerd door vuur.

80
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

tSmE tº-" ind=|vetàheit «
tdupp/ey|y svRjven tnÊ zz|k dG=u" s tt év
invvºte nEtdzk" ivD|tu" ydetƒáimit »6»
tSmE « tº-m\ « ind=O « étd\ « dh « £it «
td\ « Ñpp/ey|y « svRjven « td\ « n « zz|k « dG=um\ «
s: « tt: « év « invvºte « n « étd\ « azkm\ «
ivD|tum\ « yd\ « étd\ « yám\ « £it »6»
tasmai trbnbamb nidadhaavetaddaheti;
tadupapreyaaya sarvajavena tanna szaszaaka dagdhumb sa tata eva
nivavrbte naitadaszakamb vijñaatumb yadetadyaks-amiti (6).
tSmE
tº-m\
ind=O
étd\
dh
£it
td\
Ñpp/ey|y
svRjven
td\
n
zz|k
dG=um\

tasmai voor hem; van tad (434/1)
trbnbam; trbnba gras, kruid, strootje (453/1); √trbnb eten (453
/1) [adane (Dp 38/1)]
nidadhau hij plaatste; ni-√dhaa neerleggen, plaatsen
(548/2); ni neer, in, binnen (538/3); √dhaa zetten, plaatsen (513/2) [dhaaranba-pos-anbayoh- (Dp 26/2]
etad dit, deze (231/2)
daha verbrand; √dah branden, verbranden (473/2)
[bhasmikaranbe (Dp 22/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)
tad dat (434/1)
upapreyaaya hij ging naar; upa-pra-√i gaan naar (202
/3); upa naar, bij (194/3); pra voor, voort--- (652/2); √i
gaan, lopen (163/3) [gatau (Dp 24/2)]
sarvajavena met alle snelheid; sarva alle (1184/3);
java snelheid (416/2); √jua/ju haasten, snel zijn (424/2)
[gatau (Dp 21/1)]
tad dat (434/1)
na niet, noch, geen (523/1)
szaszaaka hij kon, hij was in staat; √szak kunnen, in staat
zijn (1044/1) [szaktau (Dp 32/1)]
dagdhum te verbranden; √dah branden, verbranden
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s:
tt:
év
invvºte
n
étd\
azkm\
ivD|tum\

yd\
étd\
yám\
£it

(473/2) [bhasmikaranbe (Dp 22/1)]
sah- hij; van tad (434/1)
tatah-; tatas vandaar, van die plaats (432/2)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
nivavrbte hij keerde terug; ni-√vrbt terugkeren (560/1); ni
neer, in, binnen (538/3); √vrbt keren, draaien (1009/1)
[varttane (Dp 16/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
etad dit, deze (231/2)
aszakam ik kon, ik was in staat; √szak kunnen, in staat
zijn (1044/1) [szaktau (Dp 32/1)]
vijñaatum vast te stellen; vi-√jñaa vaststellen, onderscheiden, weten (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2)
[avabodhane (Dp 40/1)]
yad hij die (844/2)
etad dit, deze (231/2)
yaks-am; yaks-a eerbiedwaardig Wezen (838/2); √yakseren (838/2) [puajaayaam (Dp 44/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)

Hij legde een strootje voor hem: "Verbrand dit!" Het Vuur
wierp zich zo snel het kon op het strootje doch kon het
niet verbranden. Toen keerde Vuur terug naar de goden en
bekende dat hij niet kon uitvinden wat dat voor een eerbiedwaardig Wezen was.
III.6. Het Wezen plaatste een strootje voor Vuur en vroeg:
"Verbrand dit dan." Vuur wierp zich erop, maar kon het
niet verbranden. Daarop trok Vuur zich terug en ging naar
de goden om te erkennen dat hij er niet achter kon komen
wie of wat dat Wezen was.
tSmE Tasmai, voor Vuur in al zijn overmoed; Brahman tº-m\
ind=O trbnbamb nidadhau, plaatste een strootje voor de neus van het
Vuur; étt\ dh etat daha, Brahman gaf de opdracht aan Vuur: "Verbrand dit dan. Als ge dat niet kunt, beweer dan niet dat ge alles kunt
verbranden." tt\ Ñpp/ey|y Tat upapreyaaya, Vuur benaderde het
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strootje; svRjven sarvajavena, met de snelheid voortkomend uit volledig enthousiasme. tt\\ n zz|k dG=um\ Tat na szaszaaka dagdhum,
maar kon het niet verbranden. Het Vuur was niet in staat het strootje
te verbranden; hij begon zich te schamen en zag zijn verwachting niet
uitkomen; hij invvºte nivavrbte, trok zich terug tt: év tatah- eva,
weg van dat Wezen; en keerde terug naar de goden, en erkende; n
azkm\ na aszakam, ik ben er niet in geslaagd; ivD|tum\ vijñaatum, om
er geheel en al achter te komen; wat étt\ etat, dit Wezen, deze yá
Yaks-a; yt\ étt\ yDm\ yat etat yaks-am, wat dat Wezen precies is.
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a' v|yumb/uvNv|yvetièj|nIih ikmetƒáimit t'eit »7»
a' « v|yum\ « ab/uvn\ « v|yo « étd\ « ivj|nIih « ikm\ «
étd\ « yám\ « £it « t'eit »7»
atha vaayumbruvanvaayavetadvijaanihi kimetadyaks-amiti tatheti (7).
a'
v|yum\
ab/uvn\
v|yo
étd\
ivj|nIih

ikm\
étd\
yám\
£it
t'eit

atha nu, toen (17/3)
vaayum; vaayu wind, lucht (942/2); √vaa blazen (934/2)
[gati-gandhanayoh- (Dp 24/2)]
abruvan zij spraken, zij zeiden; √brua spreken, zeggen
(742/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)]
vaayo O Lucht; vaayu wind, lucht (942/2); √vaa blazen
(934/2) [gati-gandhanayoh- (Dp 24/2)]
etad dit, deze (231/2)
vijaanihi onderzoek; vi-√jñaa onderscheiden, weten, onderzoeken (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2)
[avabodhane (Dp 40/1)]
kim wie, wat (282/3)
etad dit, deze (231/2)
yaks-am; yaks-a eerbiedwaardig Wezen (838/2); √yakseren (838/2) [puajaayaam (Dp 44/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)
tatheti zo zij het, zeker (433/3); tathaa op die manier, zo
(433/3); iti aldus, : "---" (165/1)

Toen vroegen de goden aan Lucht: "O Vaayu, onderzoek
wat dat voor een eerbiedwaardig Wezen is." "Zeker."
III.7. Toen vroegen de goden Lucht: "O Lucht, onderzoek
dat Wezen, wat is Het?" Lucht antwoordde: "Het zij zo."
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td~yd/v.m~yvdTko÷sIit v|yuv|R
ahmSmITyb/vINm|tirZv| v| ahmSmIit »8»
td\ « a~yd/vt\ « tm\ « a~yvdt\ « k: « ais « £it «
v|yu: « vE « ahm\ « aiSm « £it « ab/vIt\ « m|tirZv| «
vE « ahm\ « aiSm « £it »8»
tadabhyadravattamabhyavadatko 'siti vaayurvaa
ahamasmityabravinmaatariszvaa vaa ahamasmiti (8).
td\
a~yd/vt\\
tm\
a~yvdt\
k:
ais
£it
v|yu:
vEE
ahm\
aiSm
£it
ab/vIt\
m|tirZv|

vEE
ahm\
aiSm
£it

tad dat (434/1)
abhyadravat hij ging haastig naar, hij snelde; abhi√dru haastig gaan naar, snellen (63/1); abhi naar
(61/1); √dru haasten (502/1) [gatau (Dp 20/2)]
tam hem; van tad (434/1)
abhyavadat hij sprak; abhi-√vad met eerbied spreken;
abhi naar (61/1); √vad spreken, zeggen (916/1); [vyaktaayaamb vaaci (Dp 22/2)]
kah-; ka wie (240/2)
asi jij bent; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)
vaayuh-; vaayu wind, lucht (942/2); √vaa blazen (934/2)
[gati-gandhanayoh- (Dp 24/2)]
vai waarlijk (1019/3)
aham ik (124/2)
asmi ik ben; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)
abravit hij sprak; √brua spreken, zeggen (742/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)]
maatariszvaa; maatariszvan hij die zich in de ruimte (m|tir
maatari) voortbeweegt (Zvyit szvayati), lucht, wind
(807/2); √szvi aanzwellen, toenemen (1106/2) [szvaitye
(Dp 1/1)]
vai waarlijk (1019/3)
aham ik (124/2)
asmi ik ben; √as zijn (117/1) [bhuvi (Dp 25/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)
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Lucht snelde erheen en het Wezen vroeg wie hij was.
Lucht antwoordde: "Ik ben Lucht, ik ben hij die in de
ruimte voortbeweegt."
III.8. Lucht ging erheen en het Wezen vroeg: "Wie zijt
ge?" Lucht antwoordde: "Ik sta bekend als Lucht, ik ben
Maatariszvaa."
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tiSm Ÿ^STviy ik" vIyRimTypIdn svRm|ddIy yidd"
pºi'Vy|imit »9»
tiSmn\ « Tviy « ikm\ « vIyRm\ « £it « aip « £dm\ «
svRm\ « a|ddIy « yd\ « £dm\ « pºi'Vy|m\ « £it »9»
tasmimbstvayi kimb viryamityapidamb sarvamaadadiya yadidamb
prbthivyaamiti (9).
tiSmn\
Tviy
ikm\
vIyRm\
£it
aip
£dm\
svRm\
a|ddIy

yd\
£dm\
pºi'Vy|m\
£it

tasmin in deze; van tad (434/1)
tvayi in U; van tva (463/2)
kim wie, wat, welke (282/3)
viryam; virya mannelijkheid, sterkte, kracht (1006/3);
√vir krachtig zijn (1005/2) [vikraantau (Dp 48/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)
api zelfs, ook, zonder uitzondering (55/1)
idam dit, deze (165/2)
sarvam; sarva alles (1184/3)
aadadiya ik kan wegnemen; ik kan wegdragen; aa-√daa
wegnemen, wegdragen (136/2); aa dichtbij, naar; maakt
de handeling volledig, keert de richting om (126/1);
√daa geven (473/2) [daane (Dp 26/2)]
yad dat wat, hetwelk (844/2)
idam dit, deze (165/2)
prbthivyaam op de aarde; prbthivi aarde (646/1); √prbth
uitbreiden (645/3) [praks-epe (Dp 41/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)

"Welke kracht schuilt er in U zoals ge bent?" "Ik kan echt
alles wegblazen wat er op aarde is."
III.9. Het Wezen vroeg: "Welke macht bezit ge als ge dat
bent?" Lucht antwoordde: "Ik kan alles op aarde wegblazen."
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tSmE tº-" ind=|vetd|dTSveit tdupp/ey|y svRjven
tnÊ zz|k|d|tuu" s tt év invvºte nEtdzk" ivD|tu"
ydetƒáimit »10»
tSmE « tº-m\ « ind=O « étd\ « a|dTSv « £it « td\ «
Ñpp/ey|y « svRjven « td\ « n « zz|k « a|d|tum\ «
s: « tt: « év « invvºte « n « étd\ « azkm\ «
ivD|tum\ « yd\ « étd\ « yám\ « £it »10»
tasmai trbnbamb nidadhaavetadaadatsveti tadupapreyaaya sarvajavena
tanna szaszaakaadaatumb sa tata eva nivavrbte naitadaszakamb vijñaatumb
yadetadyaks-amiti (10).
tSmE
tº-m\
ind=O
étd\
a|dTSv

£it
td\
Ñpp/ey|y
svRjven
td\
n
zz|k

tasmai voor hem; van tad (434/1)
trbnbam; trbnba gras, kruid, strootje (453/1); √trbnb eten (453
/1) [adane (Dp 38/1)]
nidadhau hij plaatste; ni-√dhaa neerleggen, plaatsen
(548/2); ni neer, in, binnen (538/3); √dhaa zetten, plaatsen (513/2) [dhaaranba-pos-anbayoh- (Dp 26/2]
etad dit, deze (231/2)
aadatsva neem weg; aa-√daa wegnemen, wegdragen (136
/2); aa dichtbij, naar; maakt de handeling volledig, keert
de richting om (126/1); √daa geven (473/2) [daane (Dp
26/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)
tad dat (434/1)
upapreyaaya hij ging naar; upa-pra-√i gaan naar (202
/3); upa naar, bij (194/3); pra voor, voort--- (652/2); √i
gaan, lopen (163/3) [gatau (Dp 24/2)]
sarvajavena met alle snelheid; sarva alle (1184/3);
java snelheid (416/2); √jua/ju haasten, snel zijn (424/2)
[gatau (Dp 21/1)]
tad dat (434/1)
na niet, noch, geen (523/1)
szaszaaka hij kon, hij was in staat; √szak kunnen, in staat
zijn (1044/1) [szaktau (Dp 32/1)]
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a|d|tum\

s:
tt:
év
invvºte
n
étd\
azkm\
ivD|tum\

yd\
étd\
yám\
£it

aadaatum weg te nemen; aa-√daa wegnemen, wegdragen
(136/2); aa dichtbij, naar; maakt de handeling volledig,
keert de richting om (126/1); √daa geven (473/2) [daane
(Dp 26/2)]
sah- hij; van tad (434/1)
tatah-; tatas vandaar, van die plaats (432/2)
eva waarlijk, werkelijk; geeft nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
nivavrbte hij keerde terug; ni-√vrbt terugkeren (560/1); ni
neer, in, binnen (538/3); √vrbt keren, draaien (1009/1)
[varttane (Dp 16/1)]
na niet, noch, geen (523/1)
etad dit, deze (231/2)
aszakam ik kon, ik was in staat; √szak kunnen, in staat
zijn (1044/1) [szaktau (Dp 32/1)]
vijñaatum vast te stellen; vi-√jñaa vaststellen, onderscheiden, weten (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft
uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2)
[avabodhane (Dp 40/1)]
yad hij die (844/2)
etad dit, deze (231/2)
yaks-am; yaks-a eerbiedwaardig Wezen (838/2); √yakseren (838/2) [puajaayaam (Dp 44/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)

Hij legde een strootje voor hem: "Blaas dit dan weg."
Lucht wierp zich zo snel hij kon op het strootje, doch kon
het niet wegblazen. Daarop keerde Lucht terug naar de goden en bekende dat hij niet kon uitvinden wat dat voor een
eerbiedwaardig Wezen was.
III.10. Het Wezen plaatste een strootje voor Lucht en zei:
"Blaas het weg." Lucht ging er met alle kracht op af, maar
kon het niet wegblazen. Zo keerde Lucht terug naar de goden en erkende: "Ik heb niet kunnen vaststellen wat dat
Wezen is."
a' Atha, daarna zeiden de goden tot Lucht: "Lucht, onderzoek het" enzovoorts, en dit heeft dezelfde betekenis als hierboven;
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v|yu vaayu, lucht, wordt zo genoemd, omdat lucht blaast, beweegt en
drager is van geur; m|tirZv| maatariszvaa, Maatariszvaa, datgene wat zich
in m|tir maatari, ruimte; Zvyit szvayati, voortbeweegt; £dm\ svRm\
aip idam sarvam api, dit alles; a|ddIy aadadiya, kan ik opnemen,
wegblazen; yd\ £dm\ pºi'Vy|m\ yad idam prbthivyaam enzovoorts, zie
boven.
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a'eNd/mb/uvNm`vnÊetièj|nIih ikmetƒáimit t'eit
td~yd/v.Sm|i.rod=e »11»
a' « £Nd/m\ « ab/uvn\ « m`vn\ « étd\ « ivj|nIih « ikm\ «
étd\ « yám\ « £it « t'eit « td\ « a~yd/vt\ « tSm|t\ «
itrod=e »11»
athendramabruvanmaghavannetadvijaanihi kimetadyaks-amiti tatheti
tadabhyadravattasmaattirodadhe (11).
a'
£Nd/m\
ab/uvn\
m`vn\
étd\
ivj|nIih

ikm\
étd\
yám\
£it
t'eit
td\
a~yd/vt\
tSm|t\

atha nu, toen (17/3)
indram; indra Indra, eerste van de goden (166/1) [-]
abruvan zij spraken, zij zeiden; √brua spreken, zeggen
(742/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)]
maghavan O Maghavan; maghavan bezitter van veel
rijkdom (772/2); √man4h geven, vermeerderen (771/2)
[= √mah (794/1) vrbddhau (Dp 13/2)]
etad dit, deze (231/2)
vijaanihi onderzoek; vi-√jñaa onderscheiden, weten, onderzoeken (961/1); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √jñaa weten, begrijpen (425/2)
[avabodhane (Dp 40/1)]
kim wie, wat (282/3)
etad dit, deze (231/2)
yaks-am; yaks-a eerbiedwaardig Wezen (838/2); √yakseren (838/2) [puajaayaam (Dp 44/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)
tatheti zo zij het, zeker (433/3); tathaa op die manier,
zo, zeker (433/3); iti aldus, : "---" (165/1)
tad dat (434/1)
abhyadravat hij ging haastig naar, hij snelde; abhi√dru haastig gaan naar, snellen (63/1); abhi naar
(61/1); √dru haasten (502/1) [gatau Dp 20/2)]
tasmaat van hem (weg); van tad (434/1)
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itrod=e

tirodadhe hij verborg zich voor; tiro-√dhaa zich verbergen voor, verdwijnen (447/2); tiras weg van (447/2);
√dhaa zetten, plaatsen (513/2) [dhaaranba-pos-anbayoh- (Dp
26/2)]

Toen vroegen de goden aan Indra: "O Bezitter van veel
rijkdom, onderzoek wat dat voor een eerbiedwaardig Wezen is." "Zeker." Indra snelde erheen maar het Wezen verdween.
III.11. Toen vroegen de goden aan Indra: "O Maghavaa,
onderzoek dat wonderbaarlijke Wezen, wat is die Yakswa?"
Indra antwoordde: "Het zij zo." Indra ging erheen, maar
het Wezen verdween.
a' £Nd/m\ ab/uvn\ m`vn\ étt\ ivj|nIih Atha indram abruvan

maghavan etat vijaanihi enzovoorts, voor uitleg zie boven. Indra is een
grote Godheid en wordt m`v| maghavaa, Maghavaa genoemd
vanwege zijn kracht. tt\ a~yd/vt\ Tat abhyadravat, Indra benaderde
dat Wezen. tSm|t\ Tasmaat, maar Brahman (dat Wezen) ging van hem
weg (van Indra die Hem naderde); itrod=e tirodadhe, hij verdween
uit het gezicht. Brahman gunde Indra zelfs geen gesprek opdat Indra's
trots over het feit dat hij Indra was, kon worden vernietigd.
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s tiSmnÊev|k|ze iS]ym|jg|m bhuzo#m|n|mum|n
hEmvtI" t|nhov|c ikmetƒáimit »12»
s: « tiSmn\ « év « a|k|ze « iS]ym\ « a|jg|m «
bhuzo#m|n|m\ « Ñm|m\ «

hEmvtIm\ « t|m\ « h « Ñv|c «

ikm\ « étd\ « yám\ « £it »12»
sa tasminnevaakaasze striyamaajagaama bahuszobhamaanaamumaamb
haimavatimb taambhovaaca kimetadyaks-amiti (12).
s:
tiSmn\
év
a|k|ze

iS]ym\
a|jg|m

bhuzo#m|n|m\

Ñm|m\
hEmvtIm\
t|m\

sah- hij; van tad (434/1)
tasmin in die, van tad (434/1)
eva zo, waarlijk, werkelijk, alleen, slechts; geeft
nadruk aan het voorafgaande woord (232/2)
aakaasze in de ruimte; aakaasza ruimte (126/3); aa-√kaasz beschouwen, herkennen (126/3); aa dichtbij, naar; maakt
de handeling volledig (126/1); √kaasz zichtbaar zijn,
schijnen (280/2) [diptau (Dp 14/1)]
striyam; stri vrouw (1260/3); √sua voortbrengen (1239
/3) [praan-i-garbha-vimocane (Dp 23/2)]
aajagaama hij naderde, hij kwam dichterbij; aa-√gam komen, bereiken (129/2); aa dichtbij, naar; maakt de handeling volledig, keert de richting om (126/1); √gam
gaan, bewegen (346/3) [gatau (Dp 21/2)]
bahuszobhamaanaam; bahuszobhamaana wonderschoon;
bahu veel, overvloedig (724/2); szobhamaana prachtig
uitziende; √szubh mooi uitzien, prachtig uitzien (1083
/1) [diptau (Dp 14/1)]
umaam; umaa Umaa; Kennis van Brahman (217/1)
haimavatimb; haimavati dochter van Himavat; Umaa
(1304/2); himavat ijs of sneeuw hebbend, Himaalaya
(1299/1) [-]
taam tegen haar; van tad (434/1)
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h
Ñv|c
ikm\
étd\
yám\
£it

ha benadrukt het voorafgaande woord (1286/1)
uvaaca hij heeft gezegd, hij zei; √vac spreken, zeggen,
vertellen (912/1) [paribhaas-anbe (Dp 24/2)]
kim wie, wat (282/3)
etad dit, deze (231/2)
yaks-am; yaks-a eerbiedwaardig Wezen (838/2); √yakseren (838/2) [puajaayaam (Dp 44/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)

In die ruimte naderde hij toen die wonderschone vrouw,
Umaa genaamd, de godin van de wijsheid, de dochter van
de Himaalaya. Aan haar vroeg Indra: "Wat was dat voor
een eerbiedwaardig Wezen?"
III.12. In die ruimte trof Indra een wonderschone vrouw,
namelijk Umaa Haimavati.29 Aan haar vroeg Indra: "Wie is
deze Yakswa, dit wonderlijke Wezen?"
De ruimte of het deel van de ruimte waarin die Yakswa verdween na zich te hebben gemanifesteerd, en waar Indra zich ook bevond op het moment dat Brahman verdween; tiSmn\ év a|k|ze
tasmin eva aakaasze, juist in die ruimte; s: sahb, hij, Indra, bleef achter
met de vraag "Wat is die Yakswa?" Hij keerde dus niet terug zoals Vuur
en Lucht vóór hem hadden gedaan. Vol begrip voor zijn eerbied voor
dat Wezen verscheen de Kennis van Brahman (Zelfkennis) in de gedaante van een vrouw, als Umaa. s: Sahb, hij, Indra; a|jg|m aajagaama, benaderde; t|m\ bhuzo#m|n|m\ taam bahuszobhamaanaam, deze
wonderschone gedaante (Umaa). Omdat kennis het meest fascinerende
van alles is, is de omschrijving 'wonderschoon' op haar plaats. Indra
benaderde dus hEmvtIm\ haimavatim, degene die als het ware een
gouden gewaad droeg, dus wonderschoon was. Ofwel Umaa zelf is
Haimavati, de dochter van Himavat (de Himaalaya). Omdat Indra wist
dat zij altijd verbonden is met de alwetende Godheid, begreep hij, dat
zij hem antwoord moest kunnen geven. Daarom benaderde hij haar en
t|m\ taam, tot haar, Ñv|c uvaaca, sprak hij (vroeg aan haar):
De buitengewoon fascinerende (haimavati) kennis van Brahman (umaa), of de dochter
van de Himalayas, wier naam Umaa was.

29

94
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

"Vertel me; ikm\ étt\ yám\ £it kim etat yaks-am iti, wat
is die Yakswa (dat Zichzelf vertoonde en vervolgens weer verdween)?"
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£it kenopinxid tºtIy: ,_w: »
iti kenopanis-adi trbtiyah- khan-dbah-.

Hier eindigt het derde deel van de Kena Upaniswad.
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DEEL IV.

s| b/ìeit hov|c b/ì-o v| étièjye mhIy+vimit tto
hEv ivd|Ôk|r b/ìeit »1»
s| « b/ì « £it « h « Ñv|c « b/ì-: « vE « étd\ «
ivjye « mhIy+vm\ « £it « tt: « h « év « ivd|Ôk|r «
b/ì « £it »1»
saa brahmeti hovaaca brahman-o vaa etadvijaye mahiyadhvamiti tato
haiva vidaañcakaara brahmeti (1).
s|
b/ì
£it
h
Ñv|c
b/ì-:
vEE
étd\
ivjye

mhIy+vm\
£it
tt:
h

saa zij; van tad (434/1)
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)
ha geeft nadruk aan de voorafgaande uitspraak (1286
/1)
uvaaca zij heeft gezegd, zij zei; √vac spreken, zeggen,
vertellen (912/1) [paribhaas-an-e (Dp 24/2)]
brahman-ah- van Brahman; brahman Brahman, groei,
ontwikkeling
(737/3);
√brbh
sterk
groeien,
vermeerderen (735/3) [vrbddhau (Dp 15/2)]
vai waarlijk (1019/3)
etad dit, deze; op deze manier (231/2)
vijaye in de overwinning; vijaya overwinning (960/1);
vi-√ji overwinnen (960/1); vi apart, weg van, zonder;
geeft uitbreiding aan (949/3); √ji winnen, verkrijgen
(420/2) [jaye (Dp 12/1) en abhibhave (Dp 20/2)]
mahiyadhvam jullie werden opgetogen; mahiya opgetogen worden (803/3); √mah opgetogen zijn, opwinden
(794/1) [vrbddhau (Dp 13/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)
tatah-; tatas daarvan (432/2)
ha geeft nadruk aan de voorafgaande uitspraak (1286
/1)
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év
ivd|Ôk|r
b/ì
£it

eva waarlijk, werkelijk, slechts, alleen; geeft nadruk
aan het voorafgaande woord (232/2)
vidaañcakaara hij heeft geleerd, hij leerde; √vid weten,
begrijpen, leren (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)

Zij sprak: "Dat is Brahman. Gij beroemde U zo op de
overwinning van Brahman." Toen wist Indra dat Het niemand anders dan Brahman was.
IV.1. "Het was Brahman", sprak Zij. "Voorwaar ge hebt U
verheugd in een overwinning die in feite aan Brahman toebehoort." Door die uitspraak begreep Indra dat dat Wezen
inderdaad Brahman was.
s| Ñv|c Saa uvaaca, zij sprak; b/ì £it brahma iti, in feite
Brahman; b/ì-: vE ivjye brahman-ah- vai vijaye, het is waarlijk de
overwinning van Brahman. De demonen zijn door God overwonnen
en jullie waren daarbij alleen maar behulpzaam (als instrumenten) geweest; mhIy+vm\ mahiyadhvam, ge hebt U laten voorstaan op een
overwinning, die in feite aan Brahman toebehoorde." Het woord étt\
etat, is bijwoordelijk gebruikt: zo, aldus. Aan jullie komt slechts de
hoogmoed toe van: "aSm|km\ év aym\ ivjy: aSm|km\ év
aym\ mihm| asmaakam eva ayam vijayah- asmaakam eva ayam
mahimaa, deze overwinning is van ons en de roem behoort ons toe"
(Ke. III.2). tt: h év Tatah- ha eva, waarlijk uit die woorden (van
Umaa); ivd|Ôk|r vidaañcakaara = vidaambcakaara, begreep Indra; b/ì
£it brahma iti, dat het Brahman zelf was geweest. tt: h év
Tatah- ha eva, sluit al het andere nadrukkelijk uit: 'alleen daardoor' om
aan te duiden dat Indra deze kennis niet zelfstandig had verkregen.
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tSm|è| éte dev| aittr|imv|Ny|Ndev|NydiGnv|RyuirNd/Ste
ÄennÊeidXQ" pSpzuRSte ÄenTp/'mo ivd|Ôk|r b/ìeit »2»
tSm|t\ « vE « éte « dev|: « aittr|m\ « £v « aNy|n\ «
dev|n\ « yd\ « aiGn: « v|yu: « £Nd/: « te « ih « énd\ «
neidXQm\ « pSpzuR: « te « ih « énd\ « p/'m: « ivd|Ôk|r «
b/ì « £it »2»

tasmaadvaa ete devaa atitaraamivaanyaandevaanyadagnirvaayurindraste
hyenannedis-t-hamb pasparszuste hyenatprathamo vidaañcakaara
brahmeti (2).
tSm|t\
vEE
éte
dev|:
aittr|m\
£v
aNy|n\
dev|n\
yd\
aiGn:
v|yu:
£Nd/:
te

tasmaat daarom; van tad (434/1)
vai waarlijk (1019/3)
ete deze (mv.); van etad (231/2)
devaah- goden; deva god, godheid (492/2); √div spelen,
schijnen, werpen (478/2) [kridbaa-vijigis-aa-avyavahaaradyuti-stuti- moda-mada-svapna-kaanti-gatis-u (Dp 28/1)]
atitaraam in rang boven (13/3) (= zij overtroffen); ati
voorbij, boven (12/2); tara achtervoegsel van de vergelijkende trap (438/3)
iva zoals, waarlijk; benadrukt het voorafgaande woord
(168/3)
anyaan andere; anya andere (45/2) [-]
devaan goden; deva god, godheid (492/2); √div spelen,
schijnen, werpen (478/2) [kridbaa-vijigis-aa-avyavahaaradyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaanti-gatis-u (Dp 28/1)]
yad zij die, welke, want (844/2)
agnih-; agni vuur, de god van het vuur (5/1); √ag kronkelend bewegen (4/2) [kut-ilaayaamb gatau (Dp 17/1)]
vaayuh-; vaayu wind, lucht (942/2); √vaa blazen (934/2)
[gati-gandhanayoh- (Dp 24/2)]
indrah-; indra Indra, eerste van de goden (166/1) [-]
te zij; van tad (434/1)
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ih
énd\
neidXQm\
pSpzRu:
te
ih
énd\
p/'m:
ivd|Ôk|r
b/ì
£it

hi want, omdat (1297/3)
enad dit, deze; van idam (165/2)
nedis-t-ham; nedis-t-ha het dichtstbijzijnde (569/1) [-]
pasparszuh- zij hebben aangeraakt; √sprbsz aanraken
(1268/3) [sambsparszane (Dp 36/1)]
te zij; van tad (434/1)
hi want, omdat (1297/3)
enad dit, deze; van idam (165/2)
prathamah-; prathama eerste (678/3)
vidaañcakaara (= vidaañcakruh-) zij hebben geleerd, zij
leerden; √vid weten, begrijpen, leren (963/2) [jñaane
(Dp 25/1)]
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
(Dp 15/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)

Daarom zijn Vuur, Lucht en Indra waarlijk verheven
boven de andere goden, want zij zijn er het nauwst mee in
contact gekomen. Zij leerden het eerst: "Het is Brahman."
IV.2. Daarom overtroffen deze goden - Vuur, Lucht en
Indra - inderdaad alle andere goden, daar zij er het dichtste
bij kwamen en zij het eerst wisten dat het Brahman was.
Vuur, Lucht en Indra benaderden Brahman door conversatie
en visualisatie. tSm|t\ Tasmaat, daarom; éte dev|: ete devaah-, deze
goden; aittr|m\ £v atitaraam iva, overtroffen zeer door hun eigen
verheven staat, dat wil zeggen: omdat ze zelf zo gelukkig waren om
over macht, talent, enzovoorts te beschikken; aNy|n\ dev|n\ anyaan
devaan, de andere goden. Het woord £v iva, heeft hier geen betekenis
tenzij om te beklemtonen. yt\ aiGn: v|yu: £Nd/: Yat agnih- vaayuhindrah-, (de goden) Vuur, Lucht en Indra; ih hi, omdat; te te, zij, die
goden; neidXQm\ pSpzuR: nedis-t-ham pasparszuh-, het van het meest nabij
aanraakte; ént\ enat, Brahman door middel van hun gesprekken
enzovoorts; en bovendien ih hi, omdat; te te, zij, p/'m: prathamah(= prathamaah-), het eerste waren, aangezien ze prominent aanwezig
waren.
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ént\ Enat, dit Wezen (Brahman); ivd|Ôk|r vidaañcakaara =
vidaambcakaara (lees ivd|Ôk/u: vidaañcakruh- = vidaambcakruh-), zij wisten
(dat het Brahman was).

101
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

tSm|è| £Nd/o÷ittr|imv|Ny|Ndev|Ns ÄennÊeidXQ" pSpzR
s ÄenTp/'mo ivd|Ôk|r b/ìeit »3»
tSm|t\ « vE « £Nd/: « aittr|m\ « £v « aNy|n\ « dev|n\ «

s: « ih « énd\ « neidXQm\ « pSpzR « s: « ih « énd\ «
p/'m: « ivd|Ôk|r « b/ì « £it »3»
tasmaadvaa indro 'titaraamivaanyaandevaansa hyenannedis-t-hamb pasparsza
sa hyenatprathamo vidaañcakaara brahmeti (3).
tSm|t\
vEE
£Nd/:
aittr|m\
£v
aNy|n\
dev|n\
s:
ih
énd\
neidXQm\
pSpzR
s:
ih
énd\
p/'m:
ivd|Ôk|r
b/ì

tasmaat daarom; van tad (434/1)
vai waarlijk (1019/3)
indrah-; indra Indra, eerste van de goden (166/1) [-]
atitaraam in rang boven (13/3) (= zij overtroffen); ati
voorbij, boven (12/2); tara achtervoegsel van de vergelijkende trap (438/3)
iva zoals, waarlijk; benadrukt het voorafgaande woord
(168/3)
anyaan (mv.) andere; anya andere (45/2) [-]
devaan goden; deva god, godheid (492/2); √div spelen,
schijnen, werpen (478/2) [kridbaa-vijigis-aa-avyavahaaradyuti-stuti-moda-mada-svapna-kaanti-gatis-u (Dp 28/1)]
sah- hij; van tad (434/1)
hi want, omdat (1297/3)
enad dit, deze; van idam (165/2)
nedis-t-ham; nedis-t-ha het dichtstbijzijnde (569/1) [-]
pasparsza hij heeft aangeraakt; √sprbsz aanraken (1268/3)
[sambsparszane (Dp 36/1)]
sah- hij; van tad (434/1)
hi want, omdat (1297/3)
enad dit, deze; van idam (165/2)
prathamah-; prathama eerste (678/3)
vidaañcakaara (= vidaañcakruh-) zij hebben geleerd, zij
leerden; √vid weten, begrijpen, leren (963/2) [jñaane
(Dp 25/1)]
brahma; brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737
/3); √brbh sterk groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau
102

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

£it

(Dp 15/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)

Daarom is Indra waarlijk verheven boven de andere goden, want hij is er het nauwst mee in contact gekomen. Hij
leerde het eerst: "Het is Brahman."
IV.3. Indra overtrof alle andere goden, omdat hij er het
dichtste bij kwam. Want hij was de eerste om te weten dat
het Brahman was.
Zelfs Vuur en Lucht vernamen enkel van Indra dat het Brahman was en Indra hoorde het van Umaa. tSm|t\ vE £Nd/: aittr|m\ £v
Tasmaat vai indrah- atitaraam iva, daarom overtrof Indra (de andere goden). ih s: ént\ neidXQm\ pSpzR Hi sah- enat nedis-t-ham pasparsza,
hij raakte het van dichtbij aan omdat; s: ih ént\ p/'m: ivd|Ôk|r
b/ì £it sah- hi enat prathamah- vidaañcakaara brahma iti, de verklaring van dit zinsdeel werd hierboven reeds gegeven.
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tSyEx a|dezo ydetièƒuto Vyƒutd| 3 £tIn\ NymIimxd| 3
£Tyi=dEvtm\ »4»
tSy « éx: « a|dez: « yd\ « étd\ « ivƒut: « Vyƒutt\ «
a| 3 « £it « £t\ « NymIimxt\ « a| 3 « £it «
ai=dEvtm\ »4»
tasyais-a aadeszo yadetadvidyuto vyadyutadaa 3 itin nyamimis-adaa 3
ityadhidaivatam (4).
tSy
éx:
a|dez:

yd\
étd\
ivƒut:

Vyƒutt\

a| 3
£it
£t\
NymIimxt\
a| 3
£it

tasya van dat; van tad (434/1)
es-ah- dit; van etad (231/2)
aadeszahb; aadesza lering, les (137/3); aa-√disz streven naar,
onderwijzen (137/2); aa dichtbij, naar; maakt de handeling volledig (126/1); √disz aanwijzen, tonen (479/3)
[atisarjane (Dp 33/1)]
yad dat wat, hetwelk (844/2)
etad dit, deze (231/2)
vidyutah- van de bliksemschicht; vidyut bliksemschicht
(966/3); vi-√dyut oplichten, verlichten (966/3); vi apart,
weg van, zonder; geeft uitbreiding aan (949/3); √dyut
schijnen, stralend zijn (500/1) [diptau (Dp 15/2)]
vyadyutat het flitste; vi-√dyut oplichten, verlichten
(966/3); vi apart, weg van, zonder; geeft uitbreiding
aan (949/3); √dyut schijnen, stralend zijn (500/1)
[diptau (Dp 15/2)]
aa (verlengd) is gebruikt in de betekenis van vergelijking: als .....
iti aldus (= analogie van aadesza) (165/1)
it is gebruikt om samen te voegen met de volgende
analogie
nyamimis-at het knipoogde; ni-√mis- de oogleden sluiten, knipogen (551/2); ni neer (538/3); √mis- de ogen
openen, knipogen (818/1) [sparddhaayaam (Dp 34/2)]
aa (verlengd) is gebruikt in de betekenis van
vergelijking: als .....
iti aldus (= analogie van aadesza) (165/1)
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ai=dEvtm\

adhidaivatam; adhidaivata betreffende de goden (21
/1); adhi boven (20/2); daiva behorend tot of komend
van de goden (497/2); √div spelen, schijnen, werpen
(478/2) [kridbaa-vijigis-aa-avyavahaara-dyuti-stuti-modamada-svapna-kaanti-gatis-u (Dp 28/1)]

Hier is een instructie met betrekking tot Brahman: Het is
als het ware het licht van de bliksemschicht die oplichtte,
of als het knipperen van het oog. Dit is de vergelijking
[van Brahman] met de goden [natuurlijke machten en zintuigen].
IV.4. Hier is een raad met betrekking tot het overwegen
van Brahman door vergelijking: Kennis van Brahman is
als een bliksemschicht of als het knipperen van het oog.
Dit zijn vergelijkingen in subtiele zin.30
tSy Tasya, van Brahman; éx: a|dez: es-ah- aadeszah-, dit is
de instructie door middel van vergelijking; de vergelijking via welke
de instructie over het onvergelijkelijke Brahman wordt overgebracht,
heet a|dez aadesza; yt\ étt\ yat etat, dat feit dat bekend staat als
ivƒut: Vyƒutt\ vidyutah- vyadyutat. Aangezien dit niet kan
betekenen dat Brahman "oplichtte" (vyadyutat) door (zijn licht te
ontlenen aan) de bliksem31, moet het betekenen: "Het is het oplichten
van de bliksemschicht." a| aa, geeft de vergelijking aan in de zin van:
"Het lijkt op het oplichten van een bliksemschicht," "Het is als een
bliksemschicht." Deze vergelijking is ook te vinden in Brrhadaaran-yaka
Upaniswad II.iii.6: "Vergelijkbaar met een enkele schitterende
bliksemschicht." Want Brahman verdween na zich slechts eenmaal
vertoond, Vyƒutt\ vy-adyutat, te hebben, net als een bliksemschicht.
Men kan ook het woord tej: tejah-, schittering, toevoegen na ivƒut:
vidyutah-, van een bliksemschicht, waarbij Vyƒutt\ vyadyutat, "Het
30
Analogieën met betrekking tot Brahman, bestaande in Zijn goddelijke, maar geconditioneerde, vorm in de zonnebol (Cf. Gitaa VIII.4). Brahman in Zijn vorm van Hiran-yagarbha verblijft in de zonnebol en regeert over alle goden die er zijn, op Zijn verschillende manifestaties na.
31
"De betekenis dat 'Brahman oplichtte door het licht van de bliksem' is niet toegestaan,
omdat Brahman uit Zichzelf stralend is en dit kan niet afhankelijk zijn van iets anders.
De betekenis 'het veroorzaakte de bliksemschicht' is onacceptabel, omdat het oplichten
dat tot iets (als eigenschap) behoort niet door iets anders kan worden voortgebracht."
(A.G.).
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lichtte op" betekent en a| aa wederom de vergelijking aangeeft: "Het
was alsof de schittering van een bliksemschicht één keer oplichtte."
Het woord £it iti, refereert aan a|dez aadesza, in de zin van: 'zo luidt
de vergelijking.' Het woord £t\ it, wordt gebruikt om deze
vergelijking met de volgende te verbinden: "Er is nog een vergelijking
voor Brahman." Welke dan? NymIimxt\ Nyamimis-at, hij knipperde
zoals ook het oog doet. Letterlijk staat er: "Het veroorzaakte het
knipperen," maar dat moet men lezen als: "Het knipperde." a| aa
geeft wederom de vergelijking aan. De betekenis is: het was alsof het
ooglid open en dicht ging om het oog naar een object te laten kijken.
£it ai=dEvtm\ Iti adhidaivatam, tot zover de vergelijkingen met
betrekking tot Brahman in verband met de wereld van de goden.
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a'|+y|Tm" ydetd\gC¡tIv c mno÷nen
cEtdupSmrTy#IÁ- ^Ÿ s¤Lp: »5»
a' « a+y|Tmm\ « yd\ « étd\ « gC¡it « £v « c « mn: «
anen « c « étd\ « ÑpSmrit « a#IÁ-m\ « s¤Lp: »5»
athaadhyaatmamb yadetadgacchativa ca mano 'nena
caitadupasmaratyabhiks-n-amb san4kalpahb (5).
a'
a+y|Tmm\
yd\
étd\
gC¡it
£v
c
mn:
anen
c
étd\
ÑpSmrit

a#IÁ-m\
s¤Lp:

atha nu (17/3)
adhyaatmam met betrekking tot de AAtman (23/2); adhi
opperste (20/2); aatman AAtman, Zelf (135/1) [-]
yad dat wat, hetwelk (844/2)
etad dit, deze (231/2)
gacchati hij gaat; √gam gaan, bewegen (346/3) [gatau
(Dp 21/2)]
iva als het ware (168/3)
ca en, ook, evenals (380/1)
manahb; manas geest, intellect (783/3); √man denken,
verbeelden, begrijpen (783/1) [jñaane (Dp 29/2)]
anena door deze; van idam (165/2)
ca en, ook, evenals (380/1)
etad dit, deze (231/2)
upasmarati hij herinnert zich diep; upa-√smrb diep herinneren (211/3); upa naar, bij, neer (194/3); √smrb
herinneren, in herinnering dragen (1271/3) [cintaayaam
(Dp 20/2)]
abhiks-n-amb; abhiks-n-a herhaaldelijk (74/3) [-]
san4kalpahb; san4kalpa/sambkalpa besluit, diepe wens
(1126/3); sam-√kl-p tot bestaan komen, wensen (1126
/2); sam met, tezamen met (1152/1); kalpa heilig voorschrift, wet, manier van handelen (262/2); √kl-p overeenkomen met (308/2) [= √krbp saamarthye (Dp 16/1)]
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Nu een vergelijking betreffende het individuele Zelf (de
AAtman); datgene waar de geest waarlijk heengaat en wat
men zich door die geest voortdurend diepgaand herinnert
als het besluit, is Dat.
IV.5. Dan volgt de vergelijking met betrekking tot het individuele Zelf. De geest herinnert zich heel goed, dat hij
steeds terugkeert tot Brahman en zich zo Brahman steeds
herinnert.
a' Atha, vervolgens, hierna komt een vergelijking:
a+y|Tmm\ adhyaatmam, in verband met het inwonende Zelf, de ziel;
yt\ étt\ yat etat, het welbekende feit dat; étt\ etat, naar Brahman;
gC¡it £v c mn: gacchati iva ca manahb, de geest als het ware
toegaat, alsof de geest Brahman binnengaat, Het als een object omvat.
En ook het feit dat anen anena, door die geest; a#IÁ-m\ abhiks-n-am,
herhaaldelijk; ÑpSmrit upasmarati, zich goed herinnert; étt\ etat,
deze Brahman; en ook de s¤Lp: san4kalpahb, de gedachte van de
geest met betrekking tot Brahman.
Omdat de geest een beperkende toevoeging is met betrekking
tot Brahman, lijkt het alsof Brahman wordt getoond door geestestoestanden als denken, herinneren en dergelijke, waardoor het lijkt alsof
Brahman object wordt. Daarom is er hier sprake van een aanwijzing
via een analogie, in de context van de individuele ziel. In verband met
de goden heeft Brahman als kenmerk Zich heel snel te vertonen zoals
een bliksemschicht of als het knipperen van het oog32 en met betrekking tot de individuele geest vertoont Brahman Zich steeds gelijktijdig
met de wisselende staten van de geest.33
Tot zover het onderricht over Brahman door middel van vergelijking. De noodzaak voor deze manier van uitleggen is, dat
Brahman zo ook kan worden onderwezen aan mensen die wat minder
32
"Het knipperen van het oog is snel - dit is bekend; evenzo is de kracht van Brahman
om te handelen snel. Zijn eigenschap in de goddelijke context is de kracht om snel te
handelen met betrekking tot de schepping enzovoorts, daar er afwezigheid is van
belemmering en inspanning. ... Het licht van oplichten legt zich onmiddellijk over de
gehele wereld, evenzo is naar zijn aard Brahman onovertrefbaar helder. Het brengt snel
de schepping enzovoorts van alles voort, en Het bezit opperste heerlijkheid" (A.G.).
33
"Men moet als volgt mediteren: 'Naar deze Brahman, die van nature licht is, gaat mijn
geest en rust daar.' De instructie in deze vorm is de instructie in de context van de
individuele ziel. De inwonende Brahman wordt aan iemand geopenbaard die aldus
mediteert: 'De gedachten in mijn geest cirkelen voortdurend rondom Brahman'." (A.G.).

108
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

snel van begrip zijn. De zuivere, ongeconditioneerde Brahman kan als
zodanig niet aan zulke mensen worden uitgelegd.
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tå tèn" n|m tènimTyup|istVy" s y étdev"
ved|i# hEn ^Ÿ sv|Ri- #Ut|in s"v|{¡iNt »6»
td\ « h « tènm\ « n|m « tènm\ « £it « Ñp|istVym\ «
s: « y: « étd\ « évm\ « ved « ai# « h « énm\ «
sv|Ri- « #Ut|in « s"v|{¡iNt »6»
taddha tadvanamb naama tadvanamityupaasitavyamb sa ya etadevamb
vedaabhi hainamb sarvaan-i bhuataani sambvaañchanti (6).
td\
h
tènm\

n|m
tènm\

£it
Ñp|istVym\
s:
y:
étd\
évm\
ved
ai#

tad dat (434/1)
ha geeft nadruk aan het voorafgaande woord (1286/1)
tadvanam hij die aanbiddelijk is voor alle schepselen
(omdat het de AAtman van alle schepselen is); tad =
tasya van hem, zijn (434/1); vana = van liefde, verering (917/2); √van liefhebben, wensen (917/2) [szabde
(Dp 10/1) en sambbhaktau (Dp 10/1)]
naama bekend (536/1)
tadvanam hij die aanbiddelijk is voor alle schepselen
(omdat het de AAtman van alle schepselen is); tad =
tasya van hem, zijn (434/1); vana = van liefde, verering (917/2); √van liefhebben, wensen (917/2) [szabde
(Dp 10/1) en sambbhaktau (Dp 10/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)
upaasitavyam er dient gemediteerd te worden; upa-√aas
mediteren (215/1); upa naar, bij (194/3); √aas bestaan,
bewonen, loven (159/3) [upaveszane (Dp 23/1)]
sahb hij; van tad (434/1)
yahb hij die; van yad (844/2)
etad dit, deze (231/2)
evam aldus, op deze manier (232/2)
veda hij kent, hij weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
abhi zie beneden abhisambvaañchanti

110
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

h
énm\
sv|Ri#Ut|in

ha geeft nadruk aan het voorafgaande woord (1286/1)
enam dit, hem; van etad (231/2)
sarvaan-i alle (mv.); sarva alle (1184/3)
bhuataani schepselen, wezens; bhuata schepsel, wezen
(761/3); √bhua worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam
(Dp 1/1)]
ai#s"v|{¡iNt abhisambvaañchanti zij verlangen naar; abhi-sam√vaañch verlangen naar, wensen (72/1); abhi naar, in de
richting van (61/1); sam met, tezamen met (1152/1);
√vaañch wensen, vragen om
(938/3) [= √vaachi
icchaayaam (Dp 5/1)]

Brahman is het aanbiddelijke voor alle schepselen. Men
moet Brahman beschouwen als de aanbiddelijke voor alle
schepselen. Wie Dat als zodanig kent, wordt door alle
schepselen aanbeden.
IV.6. Brahman staat bekend als Datgene wat door alle
schepselen bemind wordt. Daarom moet men Brahman beschouwen met behulp van het woord Tadvana. Wie Brahman zo beschouwt wordt geliefd bij alle mensen.
tt\ Tat, Brahman, is; h ha, zeker; tènm\ n|m tadvanam
naama; tadvanam is afgeleid van tSy tasya, van hem en vnm\
vanam, geliefd. Brahman wordt door alle schepselen geliefd, want Het
is hun eigen Zelf. Daarom is Brahman tènm\ n|m tadvanam naama,
goed bekend als Degene Die door allen geliefd wordt. Omdat
Brahman tèn tadvana is, daarom tènm\ £it tadvanam iti, door de
naam "tèn tadvana," dat Zijn kwaliteit aangeeft; moet Brahman zo
Ñp|istVym\ upaasitavyam, worden beschouwd. De tekst vermeldt
voorts het gevolg van zo'n zienswijze; s: y: sahb yahb, een ieder die;
ved veda, beschouwt; étt\ etat, Dat, de voornoemde Brahman; évm\
evam, aldus, met de kwaliteiten die hierboven zijn uiteengezet; sv|Ri#Ut|in sarvaan-i bhuataani, alle schepselen; h ha, zeker; énm\ enam,
voor hem (die Het zo beschouwt); ai#s"v|{¡iNt abhisambvaañchanti,
aanbidden, Het zo als Brahman aanbidden.
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Ñpinxd" #o b/UhITyuÇ| t Ñpinxd\b/|ìI" v|v t
Ñpinxdmb/Umeit »7»
Ñpinxdm\ « #o: « bU/ih « £it « ÑÇ| « te « Ñpinxd\ «
b/|ìIm\ « v|v « te « Ñpinxdm\ « ab/Um « £it »7»
upanis-adamb bho bruahityuktaa ta upanis-adbraahmimb vaava ta
upanis-adamabruameti (7).
Ñpinxdm\

#o:
b/Uih
£it
ÑÇ|
te
Ñpinxd\\

b/|ìIm\
v|v
te

upanis-adam; upanis-ad de geheime leer (201/1); upani-√sad neerzitten bij, zitten bij de voeten van iemand
om naar zijn woorden te luisteren (201/1); upa bij
(194/3); ni neer (538/3); √sad (= √s-ad viszaranba-gatiavasaa- daneswu (Dp 18/2)]
bhoh- O Heer; bhos Heer (768/2); van bhavat Uedele
(749/2); √bhua worden, zijn, bestaan (760/1) [sattaayaam
(Dp 1/1)]
bruahi spreek!; √brua spreken (742/1) [vyaktaayaamb vaaci
(Dp 24/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)
uktaa; ukta verteld; √vac spreken, zeggen, vertellen
(912/1) [paribhaas-an-e (Dp 24/2)]
te aan jou; van tva (463/2)
upanis-ad de geheime leer (201/1); upa-ni-√sad neerzitten bij, zitten bij de voeten van iemand om naar zijn
woorden te luisteren (201/1); upa bij (194/3); ni neer
(538/3); √sad (= √s-ad viszaranba-gati-avasaadaneswu (Dp
18/2)]
braahmim met betrekking tot Brahman (742/1); brahman Brahman, groei, ontwikkeling (737/3); √brbh sterk
groeien, vermeerderen (735/3) [vrbddhau (Dp 15/2)]
vaava alleen; geeft nadruk aan het voorafgaande woord
(946/3) [-]
te aan jou; van tva (463/2)
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Ñpinxdm\

abU/m
£it

upanis-adam; upanis-ad de geheime leer (201/1); upani-√sad neerzitten bij, zitten bij de voeten van iemand
om naar zijn woorden te luisteren (201/1); upa bij
(194/3); ni neer (538/3); √sad (= √s-ad viszaranba-gatiavasaa- daneswu (Dp 18/2)]
abruama ik sprak, ik heb gesproken; √brua spreken (742
/1) [vyaktaayaamb vaaci (Dp 24/1)]
iti aldus, : "---" (165/1)

"Heer, vertel mij de verborgen kennis!" "De verborgen
kennis is je verteld. Ik heb je werkelijk de verborgen kennis over Brahman verteld."
IV.7. Discipel: "Heer, spreek over de geheime kennis!"
Leermeester: "Ik heb U de geheime kennis uitgelegd, ik
heb U de geheime kennis van Brahman medegedeeld."
Na aldus onderwezen te zijn, sprak de discipel tot de leermeester: "#o: bhohb, Heer; b/Uih bruahi, spreek over; Ñpinxdm\ upanis-adam, het geheim waarover moet worden nagedacht; £it iti." De
leermeester antwoordde hem: "te te, met jou; Ñpinxt\ upanis-at, de
geheime kennis; ÑÇ| uktaa, werd besproken." "Wat was dat ook
weer?" Daarop antwoordt de leermeester: "te te, aan U, aan jou;
Ñpinxdm\ v|v ab/Um £it upanis-adam vaava abruama iti, heb ik werkelijk die geheime kennis uiteengezet; b/|ìIm\ brahmim, met betrekking tot Brahman, tot het opperste Zelf. Want de reeds verstrekte
kennis heeft betrekking op het opperste Zelf." Om het echter te onderscheiden van wat erop volgt, verklaart de leermeester zich nader en
zegt: "De Upaniswad die ik U uiteengezet heb bestaat enkel en alleen
uit datgene wat reeds bekend stond als de Upaniswad van het Opperste
Zelf."
Tegenwerping: Waarom stelt de discipel de vraag: "Heer leg
mij de Upanis-ad (de geheime Kennis) uit," nadat hij de Upaniswad van
het Opperste Zelf reeds had gehoord? Als de vraag namelijk
betrekking heeft op het voorafgaande, is de vraag zinloos en slechts
een herhaling alsof men maalt wat reeds gemalen is. Maar als de
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Upaniswad - de geheime Kennis - niet volledig was, dan is het niet goed
er een conclusie aan te verbinden door het resultaat te verwoorden
met: "Als intelligente mensen zich van de wereld afwenden, worden
ze onsterfelijk" (Ke. II.5). De vraag is dus irrelevant, zelfs als die
betrekking zou hebben op een vermeend overgeslagen gedeelte uit de
Upaniswad, omdat er niets was overgebleven. Wat is de bedoeling van
deze vraag?
Antwoord: Wat de discipel bedoelt te vragen is het volgende:
"Heeft de Upaniswad - de geheime Kennis - zoals die nu gegeven is nog
een nadere uitleg of verklaring nodig of niet? Als er inderdaad nog
een nadere uitleg nodig is, vertel mij dan over de geheime leer voor
wat betreft het nog uit te leggen gedeelte. En als die niet nodig is,
bevestig dat dan eens en voor altijd zoals Pippalaada in de Praszn-a
Upaniswad VI.7 zegt: "Buiten Dit is er niets meer." "Daarom is de
afsluiting van de leermeester correct, die zegt: "Ik heb U de Upaniswad
- de geheime Kennis - uiteengezet."
Tegenwerping: Maar zou men niet kunnen zeggen, dat dit
niet het einde is, omdat de leermeester in het volgende vers nog verder
gaat met "Concentratie, het niet langer aangetrokken worden door
zintuiglijke voorwerpen, plichtsbetrachting, enzovoorts zijn de
benen," enzovoorts (Kena IV.8)?
Antwoord: Zeker, in het volgende vers raakt de leermeester
nog een nieuw aspect aan, maar niet als een nadere toevoeging (zex
szes-a) of een hulpmiddel (shk|rI sahakaari),34 maar als middel om de
Kennis van Brahman te verwerven. tps\ Tapas (concentratie) enzovoorts, de Veda's en aanvullingen op de Veda's die genoemd worden,
zijn allemaal zelf ook niet meer dan aanvullingen. Noch de Veda's
noch kennis van uitspraak en dictie (izá| sziks-aa) die aanvullingen op
de Veda's vormen, enzovoorts, kunnen rechtstreeks die Kennis
vormen of hulpmiddelen daarbij zijn.
Tegenwerping: Dingen die in één en dezelfde passage voorkomen, kunnen toch best verschillende functies hebben, al naar gelang
"Met het woord szeswa wordt een kenmerkend gedeelte bedoeld dat bijdraagt aan de
voortbrenging van het resultaat (van de voornaamste rite). Met het woord sahakaari
wordt iets bedoeld dat niet noodzakelijkerwijs een bestanddeel behoeft te zijn, maar dat
kan worden gecombineerd (met de voornaamste rite)" (A.G.). Beide dragen bij aan het
resultaat.

34
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wat passend is? Vergelijk het bijvoorbeeld met de invocatie aan het
einde van een offerceremonie. Die invocatie is allereerst bedoeld als
algemene invocatie voor alle goden, maar vervolgens wordt zij ook
gebruikt voor het aanroepen van de afzonderlijke en bepaalde
godheid, die in verband staat met de plechtigheid. Evenzo zou men
kunnen beweren dat eigenschappen zoals concentratie en
zelfbeheersing, ritueel, waarheid, enzovoorts, onderdelen van de
Kennis van Brahman zijn of nuttige hulpmiddelen, al naar gelang hun
afzonderlijke eigenschappen.35 Het hangt dus van de afzonderlijke
betekenis af of de Veda's en de aanvullingen daarop hulpmiddelen
voor Kennis en Ritueel zijn of niet. Deze indeling (middel tot Kennis
of onderdeel van Kennis) krijgt een plaats als men de betekenis van
woorden, onderlinge verbanden tussen de dingen en de rede in
aanmerking neemt. Wat hebt ge hierop te antwoorden?
Antwoord: Die stelling is onlogisch. Zo'n onderscheid komt
niet overeen met de feiten. Het is onredelijk om te veronderstellen dat
de Kennis van het Zelf - die juist alle concepten teniet doet over een
onderscheid tussen handelingen, iemand die handelingen verricht, en
resultaten van handelingen - afhankelijk is van iets dat er deel van uitmaakt of verband zou hebben met een hulpmiddel. De Kennis van het
Zelf en het gevolg ervan, namelijk vrijheid, kennen slechts één doel:
het Zelf, dat onafhankelijk is van elk ding. "Wie bevrijding wenst,
moet alle handelingen tezamen met het resultaat en alle daarbij
behorende hulpmiddelen opgeven, want bevrijding zal alleen worden
gekend door de mens die van alles afstand heeft gedaan. De staat van
Opperste Werkelijkheid die identiek is aan het inwonende Zelf, wordt
verworven door de mens die van alles afstand doet." Deze Kennis kan
dus geen handeling als hulpmiddel of aanvullend element hebben. Het
onderscheid tussen 'algemene' en 'specifieke' betekenis in analogie
met de invocatie aan het einde van een offerceremonie, is dus
misplaatst. Het is dus juist om deze vraag en het antwoord als een
35

"Aan het einde van alle offers, worden de goden aangeroepen met de hymne die
begint met:
aŠGnird" hivrjuxvIvº=t mho Jy|yo÷;t «
aGnIxom|ivd" hivrjuxet|mvIvº=et|" Jy|yo÷Æ|t|m\ »
Hoewel in deze hymne vele goden worden genoemd, is het toch juist om aan het einde
de god voor wie een speciaal offer werd uitgevoerd, aan te roepen, omdat de hymne zelf
moet worden toegepast in overeenstemming met die bedoeling. Evenzo zullen concentratie enzovoorts, zelf worden gebruikt als kenmerkende bestanddelen van kennis."
(A.G.).
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eindpunt te beschouwen. "De Upaniswad - de geheime Kennis - gaat tot
zover en niet verder. Deze Kennis is voldoende en heeft geen verdere
hulpmiddelen nodig."

116
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

tSyE tpo dm: kmeRit p/itXQ| ved|: sv|Rô|in
sTym|ytnm\ »8»
tSyE « tp: « dm: « kmR « £it « p/itXQ| « ved|: «
sv|Rô|in « sTym\ « a|ytnm\ »8»
tasyai tapo damah- karmeti pratis-t-haa vedaah- sarvaan4gaani
satyamaayatanam (8).
tSyE
tp:
dm:
kmR
£it
p/itXQ|
ved|:
sv|Rô|in
sTym\
a|ytnm\

tasyai = tasyaah- van deze, daarvan; van tad (434/1)
tapah-; tapas concentratie (437/1); √tap hitte geven,
vernietigen door hitte (436/3) [santaape (Dp 21/2)]
damah-; dama zelfbeheersing (469/2); √dam overwinnen (469/2) [upaszame (Dp 30/2)]
karma; karman (religieuze) handeling (258/2); √krb
doen, maken, handelen (300/3) [karan-e (Dp 38/2)]
iti aldus, : "---" (165/1)
pratis-t-haa basis (671/2); prati-√s-t-haa stevig staan, gevestigd zijn (671/2); prati naar, op (661/2); √sthaa staan
(1262/2) [gati-nivrbttau (Dp 20/2)]
vedaah- Veda's, geschriften betreffende ware of heilige
Kennis; veda ware of heilige Kennis (1015/1); √vid
kennen, weten, begrijpen (963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
sarvaan4gaani alle ledematen; sarva alle (1184/3); an4ga
lid (7/3); √am gaan, dienen (80/1) [gati-aadis-u (Dp
10/1)]
satyam; satya waarheid (1135/3); √as zijn, bestaan,
verblijven (117/1) [bhuavi (Dp 25/1)]
aayatanam; aayatana rustplaats, verblijfplaats (148/1); aa√yat aankomen, binnengaan, verblijven (148/1); aa
dichtbij, naar; maakt de handeling volledig (126/1);
√yat verbinden (840/3) [prayatne (Dp 2/1)]

Concentratie, zelfbeheersing en plichtsbetrachting zijn het
fundament ervan, alsmede de Veda's en alle hulpweten117
Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat – www.arsfloreat.nl - (Kena Upanisad)

schappen (of: de Veda's zijn al haar ledematen), de Waarheid haar tehuis.
IV.8. Concentratie, het niet langer aangetrokken worden
door zintuiglijke voorwerpen, plichtsbetrachting, enzovoorts, zijn de benen, alsmede de Veda's en alle hulpwetenschappen (of: de Veda's zijn alle ledematen); Waarheid
het huis.
Concentratie enzovoorts is een hulpmiddel voor het verwerven; tSyE tasyai (moet zijn tSy|: tasyaah-), van die geheime Kennis
(Upaniswad) met betrekking tot Brahman, waarover ik aldus tot jou gesproken heb; tp: tapah-, concentratie van het lichaam, de zintuigen
en de geest; dm: damah-, het ophouden met je bezighouden met
zintuiglijke voorwerpen; kmR karma, rituelen. aiGnho] Agnihotra,
enzovoorts, zijn middelen of instrumenten. De Kennis van Brahman
rijst immers op in de mens die de vereiste heiligheid heeft bereikt door
het schoonmaken van zijn hart. Uit ervaring blijkt immers dat zelfs als
over het Zelf (Brahman) gesproken wordt, het niet of verkeerd wordt
begrepen als de mensen niet gezuiverd zijn van zonde, zoals
bijvoorbeeld in het geval van Indra en Virocana (Chaandogya
Upaniswad VIII.vii-xii). De Kennis die in de Veda's ligt opgesloten, zal
pas dagen in een geest die zich door concentratie en dergelijke heeft
gezuiverd, zowel in dit leven als in vele vorige levens, bijvoorbeeld
SZvetaaszvatara Upaniswad VI.23: "Deze dingen worden onthuld als men
ze uitspreekt tot de grote ziel, die een opperste toewijding koestert
voor het stralende Wezen en die dezelfde devotie koestert voor zijn
leermeester als voor dat stralende Wezen." Zo ook de Smrrti,
bijvoorbeeld Mahaabhaarata SZaanti Parva 204.8: "Kennis daagt bij de
mens zodra zondige handelingen met wortel en tak zijn uitgeroeid."
Het woord £it iti, draagt de betekenis van 'enzovoorts' en doelt op
andere factoren die het dagen van Kennis bevorderen, zoals
nederigheid en zonder pretenties zijn (Bh.G. XIII.7). [Concentratie,
enzovoorts zijn] p/itXQ| pratis-t-haa, als het ware de twee benen, de
grondvesten van de Upaniswad. Als die er zijn, is de Kennis van
Brahman 'op poten gezet' en wordt zij geactiveerd, net zoals een mens
loopt op zijn benen. ved|: Vedaah-, de vier Veda's en de sv|Rô|in
sarvaan4gaani, de zes onderafdelingen, te beginnen met uitspraak en
klankbeeld (izá| sziks-aa) zijn ook de benen. De Veda's zijn de benen
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omdat zij vertellen wat plichtsbetrachting en kennis inhouden, en ook
de onderafdelingen, de aô|in an4gaani zijn benen want zij zijn
bedoeld ter bescherming van de Veda's. Een andere verklaring is:
p/itXQ| prati-s-t-haa, zijn de twee benen van de Kennis, en de Veda's
zijn de hulpmiddelen (sv|Rô|in sarvaan4gaani), dus alle andere
ledematen, beginnend bij het hoofd. In deze uitleg worden de
onderafdelingen, zoals kennis van uitspraak en klankvorming,
geïmpliceerd in het woord 'Veda's', want wanneer het hoofdonderwerp
wordt genoemd zijn de onderafdelingen erbij inbegrepen, omdat zij
van het hoofdonderwerp afhankelijk zijn. sTym\ a|ytnm\ Satyam
aayatanam, sTy satya is de a|ytn aayatana, de woonplaats van deze
verborgen Kennis. sTy Satya betekent vrij zijn van bedrog en
valsheid in spraak, geest en lichamelijk handelen. Kennis kan slechts
aanwezig zijn bij mensen die vrij zijn van bedrog en heilig zijn, maar
niet bij diegenen die nog demonisch zijn van aard en vol bedrog, zoals
stond in de passage: "bij hen die niet onoprecht zijn, geen valsheid
kennen en niet bedriegen" (Praszna Upaniswad I.16). Daarom wordt sTy
Satya (Waarheid) hier voorgesteld als het huis, de woonplaats.
Hoewel met de 'benen' impliciet Waarheid samen met concentratie
enzovoorts bedoeld wordt, geeft de verwijzing naar woonplaats of
huis voor 'Waarheid' aan dat het bovenal Waarheid is die Kennis doet
dagen. Viswn-u Smrrti 8: "Als men duizend paardenoffers afweegt tegen
Waarheid dan weegt één moment van Waarheid zwaarder dan duizend
paardenoffers."
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yo v| ét|mev" ved|phTy p|Pm|nmnNte SvgeR loke Jyeye
p/ititXQit p/ititXQit »9»
y: « vE « ét|m\ « évm\ « ved « aphTy « p|Pm|nm\ «
anNte « SvgRe « loke « Jyeye « p/ititXQit « p/ititXQit »9»
yo vaa etaamevamb vedaapahatya paapmaanamanante svarge loke jyeye
pratitis-t-hati pratitis-t-hati (9).
y:
vEE
ét|m\
évm\
ved
aphTy

p|Pm|nm\
anNte

SvgRe loke

jyeye
p/ititXQit

yah- hij die; van yad (844/2)
vai waarlijk (1019/3)
etaam dit; van etad (231/2)
evam zo, aldus, op deze manier (232/2)
veda hij kent, hij weet; √vid kennen, weten, begrijpen
(963/2) [jñaane (Dp 25/1)]
apahatya verdreven hebbend, na verdreven te hebben;
apa-√han verdrijven, vernietigen (53/2); apa weg, vanaf (47/3); √han doden, vernietigen (1287/2) [himbsaagatyoh- (Dp 23/1)]
paapmaanam; paapman kwaad, zonde (619/1) [-]
anante in het oneindige, in het grenzeloze, in het
eeuwige; ananta het oneindige, het grenzeloze, het
eeuwige (25/1); a (an voor klinkers) voorvoegsel dat
ontkenning inhoudt of het tegenovergestelde weergeeft
(1/1); anta einde, grens (42/3) [-]
svarge loke in de wereld van licht, in Brahman; svarga
loka de wereld van licht, de hemelen (1281/2); svarga
verblijfplaats van het licht (1281/2); √svar/svrb schijnen
(1281/1) [szabda-upataapayoh- (Dp 20/2)]; ga gaande,
bewegend (341/2); √gam gaan, bewegen (346/3)
[gatau (Dp 21/2)]; loka wereld, vrije of open ruimte
(906/1); √lok zien, waarnemen (906/1) [darszane (Dp
3/1)]
jyeye in de hoogste; jyeya de hoogste (426/3); √jyaa
overweldigen (426/3) [vayohaanau (Dp 39/2)]
pratitis-t-hati hij verblijft, hij is gevestigd; prati-√s-t-haa
stevig staan, gevestigd zijn (671/2); prati naar, op (661
120
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p/ititXQit

/2); √sthaa staan (1262/2) [gati-nivrbttau (Dp 20/2)]
pratitis-t-hati hij verblijft, hij is gevestigd; prati-√s-t-haa
stevig staan, gevestigd zijn (671/2); prati naar, op (661
/2); √sthaa staan (1262/2) [gati-nivrbttau (Dp 20/2)]

Wie dit weet en bevrijd is van zonde en duisternis, verblijft in de onbegrensde, hoogste wereld; in die wereld
verblijft hij.
IV.9. Een ieder die dit zo weet is bevrijd van zonde en
duisternis en blijft stevig gevestigd in de grenzeloze, gelukzalige en opperste Brahman. Daar verblijft hij.
y: vE Yah- vai, een ieder die; ved évm\ veda evam, zich
werkelijk realiseert (wat besproken is); ét|m\ etaam, dit, dat wil zeggen: de gezegende Kennis van Brahman (Zelfkennis) waarover reeds
in het begin van de Upaniswad gesproken wordt (Ke. I.1), die vervolgens geprezen wordt in vers Ke. III.1 en verder, en die "de
grondslag is van alle andere kennis" (Mun-dd. I.i.1). In Ke. II.4 wordt
de vrucht, het resultaat van die Kennis, onsterfelijkheid, genoemd,
maar toch wordt dit aan het einde nogmaals genoemd om de Upaniswad
formeel af te sluiten. Wie dit weet, aphTy p|Pm|nm\ apahatya
paapmaanam, na het verdrijven van duisternis en zonden, na het
verdrijven van de oorzaak voor het wereldse bestaan van
onwetendheid, verlangen en plichtsbetrachting, p/ititXQit pratitis-thati, blijft gevestigd in anNte anante, het grenzeloze; SvgeR loke
svarge loke, Brahman die één en al gelukzaligheid is. Omdat het
woord voorafgegaan wordt door anNt ananta, grenzeloos; betekent
het woord SvgR svarga, in dit verband niet 'hemel'. En om te
voorkomen dat het woord anNt ananta, figuurlijk wordt opgevat,
voegt de tekst er het woord Jyeye jyeye, opperste, hoogste, dat wil
zeggen: hoger dan alles, dus in het eigen Zelf dat letterlijk onbegrensd
is, aan toe. De bedoeling van het vers is om aan te geven dat die mens
niet meer in deze wereld terugkeert.
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£it kenopinxid ctu'R: ,_w: »
iti kenopanis-adi caturthah- khan-dbahb.

Hier eindigt het vierde deel van de Kena Upaniswad.
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&
a|Py|yNtu mm|ô|in v|Kp/|-Zcáu: %o]m'o blimiNd/y|ic sv|Ri- svR" b/ìOpinxd" m|÷h" b/ì inr|kuy|"R
m| m| b/ì inr|krodinr|kr-mSTvinr|kr-" me÷Stu
td|Tmin inrte y ÑpinxTsu =m|RSte miy sNtu te miy
sNtu «
& z|iNt: z|iNt: z|iNt: »

£it kenopinxd\
iti kenopanis-ad
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