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APHORTSMEN VAN DEN VEDANTA.

VERTAALD DOOR D r . A . BRDINING.

oo» «feeZ r / / / , tok. 278.)

Zoo is dan vooreerst aangetoond, dat de Vedfmtawoorden,
die dienen om het Brahma, den geest, te leeren begrijpen en
rechtstreeks daarover handelen, in de kennis van het Brahma,
zonder met handelingen in verband te staan, hun einddoel
hebben. En van dit Brahma is gezegd, dat het alwetend en
almachtig en de oorzaak van het ontstaan, bestaan en ondergaan
der wereld is.

Maar de Sftnkhya's en anderen, die meenen, dat het diepste
wezen der dingen door andere kenmiddelen moet gekend worden,
en door redeneering komen tot het aannemen van eene andere
oorzaak der wereld, als materie enz., verklaren de Vedunta-
teksten zoo, dat ze daarop betrekking hebben. Volgens hen
toch hebben alle Vedftutateksten, die over de schepping handelen,
alleen ten doel door redeneering uit het gevolg de oorzaak te
doen kennen. De Silnkhya's nu meenen, dat men een eeuwig
verband tusschen de materie en de zielen moet aannemen. De
volgelingen van Kanada (Vaioeshika's)" daarentegen komen op
grond van dezelfde teksten tot het besluit, dat een Opperwezen
de maker, atomen de grondstof zijn der wereld. Zoo staan ook
andere rationalisten op om ons te bestrijden, zich daarbij be-
roepende op schijnbewijzen, aan schrift en rede ontleend. Door
onzen leeraar nu, die ervaren is in het verklaren van woorden
en teksten en in het bijbrengen van bewijzen, worden die
schijnbewijzen uiteengezet en weerlegd om zoo aan te toonen,
dat het doel der Vedanta's is het Bnlnna te doen begrijpen.
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In de eerste plaats dau zeggen de Sünkhya's, die nannemen,
dat eene onbewuste, uit drie hoedanigheden bestaande' materie
de oorzaak der wereld is: Die teksten, waarvan gij zegt, dat
zij leeren, dat een zelfbewust Brahma de oorzaak der wereld
is, laten zich ook met onze leer van het bestaan eener materie
overeenbrengen. Wat vooreerst almacht betreft, deze kan ook
aan de materie met betrekking tot hare ontwikkelingsproducten
toegekend worden. Zoo is het ook met alwetendheid. Want wat
gij kennis noemt, dat is eene functie der hoedanigheid satoz,
want de overlevering zegt: "Uit sa#fa komt kennis voort." En
door die functie van satoa, kennis, zijn, zooals algemeen erkend
wordt, de Yogins, menschen met stoffelijke organen, alwetend,
want liet staat vast, dat bij eene volkomeue mate van sa/Ym
alwetendheid bestaat. En alwetendheid of beperkte kennis kan
niet aan den op zich zelf staanden, niet van stoffelijke organen
voorzienen geest, wiens wezen waarneming alleen is, worden
toegekend; maar bij de materie in ongescheiden toestand wordt,
daar zij uit drie hoedanigheden bestaat, safóüa, de oorzaak van
alle kennis, gevonden en daarom wordt de materie, ofschoon
zij onbewust is, in de Vedantateksteu in overdrachtelijken zin
alwetend genoemd.

En ook de alwetendheid, die gij aau het Brahma toekent,
kan niet anders dan eene potentieële zijn. Eene werkzame
allesomvattende kennis toch kan bij het Brahma niet bestaan.
Want neemt men aan, dat die kennis eeuwig is, dan wordt
daarmede de vrije werkzaamheid van het Brahma ten opzichte
van het kennen opgegeven; neemt men daarentegen aan, dat zij
niet eeuwig is, dan zou bij het ophouden van de kennis het
Brahma zelf ophouden. Zoo kan dus die alwetendheid alleen
eene potentieële zijn. Bovendien neemt ook gij aan, dat het
Brahma vóór de schepping geheel zonder organen was en het
verwerven van kennis is onmogelijk zonder het bezit van de
middelen daartoe, lichaam, organen enz. ,4§

"Verder kan wel aau de materie, die uit verschillende elementen
bestaat en waarin dus ontwikkeling mogelijk is , maar niet aan
het ousameugestelde Brahma, welks wezen absoluut één is,
oorzakelijkheid, evenals aan leem enz., worden toegeschreven. —

Op deze tegenwerping antwoordt het volgende aphorisme:

reinheid, goedheid; »•«/«* (j ^ dsj) kleuring, schemer,
hartstocht; ten;, donkerheid, dofheid.
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5. N e e n ; he t i s onsch r i f t m a t i g ; o m d a t het woord
" d e n k e n (aanschouwen) / / w o r d t g e b r u i k t .

De leer der Sfinkhya's, dat eene onbewuste materie de oorzaak
der wereld is, kan niet op de Vedftnta's gebaseerd worden.
W a n t zij is on s c h r i f t m a t i g . Waarom? O m d a t he t
woord " d e n k e n ( aanschouwen) / / w o r d t g e b r u i k t ,
d. w. z. omdat in de schrift van de oorzaak der wereld gezegd
wordt, dat zij denkt (aanschouwt). Want zoo zegt de schrift:
//JEras alleen was het heelal in den beginne; het was één en
had geen tweede naast zich//; en daarop volgt dan: //Dit dacht:
Laat ik mij vermenigvuldigen en voortbrengen; dit schiep het
licht// i. Hierin wordt door het woord //heelal// de geordende
wereld aangeduid, en het wezen van dat heelal vóór de schep-
ping beschreven als ews en van dat e?w wordt dan geleerd,
dat het, na gedacht te hebben , het licht en de overige elementen
schiep. En ook elders, b. v. in de woorden: //In den begiune
was het heelal één geest alleen; niets anders openbaarde zich;
toen dacht hij: //Laat ik werelden scheppen// en hij schiep
deze werelden// *, wordt geleerd, dat aan de schepping deuken
is voorafgegaan. En op eene andere plaats wordt yau den geest
gezegd: //Hij dacht; hij schiep den levensgeest//3. En met het
in het aphorisme genoemde woord //denken// wordt niet alleen
dat bepaalde woord, maar ook de woorden, die daarmede in
beteekenis overeenkomen, bedoeld. Daarom moeten hierbij ook
teksten worden aangehaald als deze: //Uit dat alwetende, alles
kennende wezen, welks bespiegeling kennis is , is Brahinft,
naam, vorm en voedsel voortgekomen// * en dergelijke, die
leereu, dat een alwetend Opperwezen de oorzaak der wereld is.

Wat nu gezegd is, dat de materie alwetend kan genoemd
worden, omdat kennia eene functie is van saMwi, dit gaat niet
op. Immers, daar bij de materie in ongescheiden toestand de
hoedanigheden in evenwicht ziju, kan daarbij kennis als functie
van satoz niet bestaan. — Maar is niet gezegd , dat alwetendheid
moet opgevat worden als vermogen om alles te "weten ? — Ook
zoo gaat het niet op. Want wanneer men met het oog op het
vermogen om te kennen, dat op satoz berust, de materie
alwetend noemt, knn men, daar de drie hoedanigheden in vol-

' Chênd. Up. VI , 2 , 1 - 3 .
» Ait. Up. I , 1.
» Pra<?na-Up. VI , 3 .
* Mimrf. Ui». I, I , II.
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komen evenwicht zijn, met het oog op het vermogeu om kennis
te verhinderen, dat op ra/as eu /amas berust, haar even goed
beperkt in kennis noemen. Bovendien kan men de werking van
sató;a, zonder getuige (waarnemer), geenszins k e n n e n noemen.
De onbewuste materie nu kan niet getuige zijn. Daarom kan
men aan de materie geene alwetendheid toekennen. En de ver-
gelijking met de Yogins gaat niet op, want bij deze is alwetend-
heid, gegrond op eene hooge mate van satoa, mogelijk, omdat
zij zelfbewnste wezens zijn. Nu zou men » een denken (aan-
schouwen) van de materie kunnen aannemen, veroorzaakt door
den invloed van een getuige, evenals bij een klomp ijzer enz.
gloeiing veroorzaakt wordt door den invloed van vuur, maar
dan is het logisch te zeggen: Dat wezen, door welks invloed
het denken der materie veroorzaakt wordt, dat alleen iu eigen-
lijken zin alwetend is, dat wezen, het Brahma, is de oorzaak
der wereld.

Wat nu verder gezegd is, dat ook aan het Brahma alwetend-
heid in eigenlijken zin niet kan worden toegekend, daar bij eene
eeuwige werkzame kennis vrije werkzaamheid ten opzichte van
het kennen niet kan bestaan, daarop antwoorden wij aldus:
Vooreerst moeten wij u vragen, hoe bij eene eeuwige werkzame
keunis verlies van alwetendheid mogelijk is. Want van iemand,
die eene allesomvattende eeuwige keunis bezit, is het eeue
ongerijmdheid aan te nemen, dat hij niet-alwetend kan zijn.
Wanneer de kennis niet eeuwig was, zoodat iemand nu eens
kende, dan eens niet kende, dan zou hij ook niet-alwetend
kunnen zijn, maar dit bezwaar bestaat niet, waaneer de kennis
eeuwig is. £n het argument, dat men, wanneer de kennis
eeuwig is , ten opzichte daarvan niet van vrije werkzaamheid
kan spreken, gaat niet op, want ook van de zou, die onafge-
broken licht en warmte uitstraalt, zegt men, dat zij verwarmt
en verlicht, eu schrijft haar dus vrije werkzaamheid toe. Zegt men
nu, dat dit voorbeeld hier niet past, daar men van de zon
zegt, dat zij verwarmt en verlicht, omdat zij in contact is met
objecten, die verwarmd eu verlicht worden, terwijl bij liet
Brahma vóór de schepping geen object van het kennen kau
worden aaugenomen, dan ontkennen wij datj want van de zou
zegt men, dat zij licht geeft, en schrijft haar dus werking toe,
ook al is er geen object, en evenzoo kan men ook aan het

' Zooals de Yoga, of theïstische S&nkhya dget.
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Brahma werking toeschrijven door te zeggen, dat het denkt
(aanschouwt), al is er geen object van kennis. Derhalve is liet
voorbeeld niet ongepast. Maar de teksten, die van denken (aan-
schouwen) spreken, zijn nog te meer toepasselijk op het Brahma,
daar zij betrekking hebben op een object. Vraagt men nu, wat
dan vóór de schepping het object was van de keunis van het
Opperwezen, dan antwoorden wij : De nog niet geopenbaarde en
in hun wezen en verschil te beschrijven namen en vormen, die
geopenbaard zouden worden. Want hoe zou men aan het eeuwig
reine Opperwezen, door welks genade de Yogins, zooals de
kenners der Yogaleer aanuemen, de gave verkregen hebben om
ook het verledene en het toekomende door onmiddellijke aan-
schouwing te kennen, hoe zou men aan dat Opperwezen zelf
eeuwige kennis van het ontstaan, bestaan en ondergaan der
wereld kunnen ontzeggen.

Wat nu verder uog gezegd is, dat van het Brahma vóór de
schepping niet kan aangenomen worden, dat liet dacht (aan-
schouwde), daar het niet een lichaam niet verbonden was, ook
dit gaat niet op. Vooreerst omdat het Brahma, welks wezen
van eeuwigheid af intelligentie is, evenals licht dat der zon,
niet van middelen om kennis te verkrijgen afhankelijk kan zijn.
Bovendien, dat het oiitstaan van kennis afhankelijk is vaneen
lichaam enz., is wel denkbaar bij een door valsche kennis be-
zoedeld eindig wezen, maar niet bij het Opperwezen, dat vrij
is van alles, wat de kennis belemmert. En dat het Opperwezen
niet afhankelijk is van een lichaam enz. en geheel onbelemmerd
in kennis, wordt geleerd in deze beide liederen: '/Hij heeft
lichaam noch organen; zijn gelijke of meerdere wordt niet ge-
vonden; zijne macht is de hoogste en veelzijdig; kennis, macht
en werkzaamheid behooren van nature tot zijn wezen» «; en:
'/Zonder hand of voet beweegt, hij zich snel en grijpt hij ; zonder
oog ziet, zonder oor hoort hij; hij kent alles en niemand kent
hem; hem noemt men de hoogste, de groote geest« 2.

— Maar daar is geen van het Opperwezen onderscheiden
eindig wezen, bij hetwelk oorzaken bestaan, die de kennis be-
lemmeren; immers de schrift zegt: "Daar is geen ander, die
ziet; geeu ander, die hoort, dan hij« 3; hoe kan men dan
zeggen, dat wel bij een eindig wezen, maar niet bij het Opper»

t. Up. VI, 8.

* ( > e t . Up. I l l , 19.

» Brh. Ar. Up. I l l , 7 , 23 .
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wezen, het ontstaan van kennis afhankelijk is van een lichaam
enz.? — Hierop antwoorden wij: Het is waar; er is geen van
het Opperwezen onderscheiden eindig wezen. Men moet echter
aannemen, dat de geest verbonden is met voorwaarden, het
samenstel van lichaam enz., evenals de ruimte verbonden is met
voorwaarden, nl. potten, emmers, bergen, holen enz. Door dit
laatste ontstaan de in de praktijk gebruikelijke woorden en be-
grippen: het opene van den pot, den emmer enz., ofschoon deze
van de ruimte niet onderscheiden is, en daardoor ontstaat het
valsche begrip van verschil tusscheu de ruimte in den pot enz. en
de oueindige ruimte. Op dezelfde wijze ontstaat ook hier het valsche
begrip van verschil tusschen het Opperwezen en de eindige
wezens, doordat men geeue juiste keunis heeft van het ver-
bonden zijn met de voorwaarden, ui. het• samenstel van lichaam
enz. En door eene reeks van uit elkander voortvloeiende valsche
begrippen komt de geest er toe om op dat samenstel van
lichaam enz., dat niet-geest is, het begrip van geest (ik) toe te
passen. Daar nu zoo het begrip van het bestaan van eindige
wezens ontstaat, kan gezegd worden, dat het denken (aan-
schouwen) bij een eindig wezen van een lichaam enz. afhankelijk is.

Wat eindelijk nog gezegd is, dat wel aan de materie, daar
deze uit verschillende elementen bestaat, oorzakelijkheid, evenals
aan leem enz., kan worden toegeschreven, maar niet aaii het
onsamengestelde Hrahuia, dat is weerlegd door het bewijs, dat
het aannemen van materie in strijd is met de schrift. Dat
evenwel ook door de rede de leer, dat het Brahma, en niet
die, dat. materie of iets anders de oorzaak der wereld is , wordt
aanbevolen, dit zal later ( I I , 1, 4) worden aangetoond.

Nu zegt evenwel de tegenpartij: Wat daar gezegd is, dat
eene onbewuste materie niet de oorzaak der wereld kan zijn,
omdat de schrift spreekt van denken (aanschouwen), dat gaat
niet op, want die teksten laten zich ook met onze opvatting
overeenbrengen, daav onbewuste dingen soms overdrachtelijk als
bewust voorgesteld worden. "Van een dijk toch, die op het punt
staat om in te storten, zegt men: «/Die dijk wil instorten," en
spreekt er dus, ofschoon hij een onbewust ding is , overdrach-
telijk van als van een bewust wezen, en evenzoo kan ook van
de onbewuste materie, op het punt zijnde oni de wereld voort
te brengen, overdrachtelijk, als ware zij een bewust wezen,
gezegd zijn, dat zij daaraan dacht. Evpnals een bewust wezen
zich b. v. voorneemt; »Ik zal mij baden, eten' en na de»
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middag naar het dorp rijden» en zoo volgens een vast plan
handelt, zoo ontwikkelt ook de materie zich in eene vaste orde,
beginnende met het verstand, en daarom wordt zij overdrach-
telijk als bewust voorgesteld. Vraagt men nu, waarom wij dat
woord //denken (aanschouwen) v, met voorbijgaan van den eigen-
lijken zin, in overdrachtelijken zin opvatten, dan antwoorden
wij: Omdat in het vervolg van den tekst, in de woorden:
//Het licht dacht//; «de wateren dachten//, de twee onbewuste
elementen vuur en water ook overdrachtelijk als bewuste wezens
worden voorgesteld. Daaruit nu, dat het voorkomt in verband
met andere overdrachtelijke voorstellingen, volgt, dat ook het
denkeu (aanschouwen), dat aan het ms wordt toegeschreven,
eene overdrachtelijke voorstelling is. —

Hierop wordt nu geantwoord in het volgende aphorisme:

6. 'Zegt men: Dat is oneigenl i jk , dan antwoorden
•wij:. Neen ; wan t ' he t woord //geest// wordt gebru ik t .

Hetgeen daar gezegd is , dat door het woord e/w de onbewuste
materie wordt aangeduid en dat daarvan, evenals vau het water
en het vuur, in overdrachtelijken zin gezegd wordt, dat zij denkt
(aanschouwt), dat is niet waar. Waarom niet? O m d a t h e t
woord / /geest / / g e b r u i k t w o r d t . Want na in den tekst,
die aanvangt.: //.Eras alleen was het heelal in den beginne//, in
de woorden: //Dit dacht; dit schiep liet licht» de schepping
vaA het licht en vervolgens die van het water en het voedsel
(de aarde) te hebben vermeld, gaat de schrift voort en zegt,
dat denkende eras en die drie elementen: vuur, water en aarde,
met den naam van deva bestempelende: "Die deva dacht: Laat
ik, deze drie deva's met mijn geest, de levende ziel, bezielende,
naam en vorm openbaren (de geordende wereld scheppen)//. Indien
nu de onbewuste materie hier overdrachtelijk als deukende werd
voorgesteld, dan zou blijkens het verband zij ook bedoeld ziju
met de uitdrukking //die deva//; maar dan zou die deva niet
de levende ziel haar geest kunnen noemen. Want de naam
/7levende ziel'/ duidt volgens liet algemeen spraakgebruik en ook
volgens de etymologie den zelfbewusten gebieder van het lichaam,
den drager der levensgeesten aan. Hoe zou deze nu de geest
van de onbewuste materie kunnen zijn? De geest toch is het
eigenlijke wezen van iets en de zelfbewuste ziel kau niet het
eigenlijke wemi van de onbewuste materie zijn. Maar hior wordt
bedoeld liet zelfbewuste Urahma, dat in eigenlijken, zin kan
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gezegd worden te den keu, en dat kan de levende ziel zijn geest
noemen. Zoo wordt ook in hetgeen later voorkomt: *Met dat
ousiudig kleine is het gansche lieelal ideutisch; dat is wezenlijk,
dat is do geest, dat zijt gij, o Qvetaketu* ' , door de woorden:
«dat is de geest-/ geleerd, dat het eras, het oneindig kleine,
geest, en vervolgeus door de woorden: «Dat zijt gij, o Qve-
taketuv, dat het de geest vau den zelfbewusten (/vetaketu is.
Maar bij het water en liet vuur moet het denkeu in oneigen-
lijken zin worden opgevat, want dit zijn onbewuste dingen,
zooals hieruit blijkt, dat zij object zijn en gezegd worden ge-
bruikt te zijn bij de openbaring van naam en vorm, terwijl er
hier geene reden is om het in eigenlijken zin te nemen, zooals
bij het ms het gebruik van het woord //geest'/ dat is. Boven-
dien is hun denken afhankelijk van hun bezield zijn door het
erw. Maar het denken van het en« kan, zooals gezegd is, om
het gebruik van liet woord //geest», niet in oneigenlijken zin
worden opgevat.

, JNU zegt evenwel de tegenpartij: Het woord «geest* kan wel
gebruikt worden van de onbewuste materie, daar deze voor den
geest alles volbrengt, evenals b. v. een koning van zijn minister,
die alle zaken voor hem regelt, het woord //geest'/ gebruikt iu
de uitdrukking '/Badrasena is mijn geest (mijn ander ik)«. De
materie toch werkt voor de zie], genot en verlossing beide voor
haar tot stand brengende, evenals een minister voor zijn koning
oorlog voert en verdragen sluit. Of wel, men kan zeggen: Het
woord //geest* duidt zoowel onbewuste als bewuste wezens aan,
daar men spreekt van den geest (liet wezen) der dingen, der
organen enz., evenals het woord Jyo&s zoowel oJI'er als vlam
beteekeut. Hoe kan dan uit het gebruik van het woord «geesU
blijken, dat het deuken niet in oneigeulijken zin kan worden
opgevat ? — . „„ i,,-i,f,i<,iit, ia/i , ?̂ sa ion *)...

.,.Hierop,ajit^oordt dft^aujeuj; D%,TtjdfifibiiH 9b tri IBBM .3spv
«fiv irjbrm bvjrjiwf'va J[j[T**9<'Wf< ^fff/ro^ re» TOO(> fanow Vsn

,|7.^ Omdat geleerd wordt, dat hij,: die volkomeu
kennis daarvan verkregen heeft, de verlossing bereikt.

,.}let het woord '/geest// kan niet de onbewuste materie bedoeld
zijflĵ ^da r̂ jde ̂ schrift, nadat zy in de woorden: //Dat. is de
geest// op het vroeger genoemde w , het oneindig kleine, terug-
gewezen en dan in de woorden: //Dat zi]t gij, o Qvetaketu „
den zelfbewusten Qvetaketu de volkomen kennis daarvan geleerd

' Chand. Up. VI. 8, 7,
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lreefb, verder-de verlossing beschrijft door te zeggen: '/Iemand^
die eeü goeden leermeester gehad heeft, weet, dat hij zoolang
slechts daarvan verwijderd is als hij niet verlost is en dan het
bereikt// ». Indien toGh het woord erw de oiibewuste materie
aanduidde, dan zouden de woorden *Dat zijt gij'/ den naar
verlossing hakenden, zelfbewusten meusch leeren: wGij zijt eea
onbewust wezen//; dan zou de schrift derhalve eene ongerijmd-
heid zeggen en den mensch ten verderve strekken en dus geen
gezag verdienen; maar van de onfeilbare schrift kan men niet
aannemen-j dat zij geen gezag verdient. En wanneer de schrift,
die gezag heeft, den onwetenden, naar verlossing hakenden
menscli een onbewust iets, dat, niet-geest is, als den geest leerde
beschouwen, dan zou deze door haar te vertrouwen nooit die
valsche beschouwing opgeven en den geest naar waarheid leeren
kennen en zoo zou hij het hoogste doel missen en tot onzalig-
heid vervallen. Daarom moet men aannemen, dat, evenals de
schrift hem, die hemelsch geluk enz. zoekt, de ware middelen
daartoe, Agni-oflers enz., leert kennen, zij zoo ook aan hem,
die naar verlossing haakt, in de woorden '/Dat is de geest,
dat zijt gij , o Qvetaketu « den geest naar waarheid doet kennen'..
En in dat geval gaat de (in Chand. Up. VI, 16, 2 gemaakte)
vergelijking op, dat, evenals een beschuldigde, die de waarheid
spreekt en daarom de proef met de gloeiende ijzers doorstaat,
losgelaten wordt, zoo hij, die deze waarheid kent, de verlossing
deelachtig wordt. JOI

Maar indien het erw in oneigenlijken zin geest werd genoemd^'
dan zou dit slechts eene (erkenning van) overeenstemming zijn','
en dan zou de vrucht er van eindig zijn en zon dus niet ge-
zegd kunnen worden, dat hij, die het weet, de verlossing!
achtig wordt. Daarom is de toepassing van het woord
op het eras, het oneindig kleine, niet eene oneigenlijke spreek*"
wijze. Maar in de uitdrukking '/Badrasena is mijn geest'/ kan
dat woord door een koning oneigenlijk gebezigd worden van
zijn minister, omdat het onderscheid tiisschen die beiden door
iedereen waargenomen wordt. ' "*

•^Verder geeft het feit, dat een woord ergens in oneigenlijken
zin voorkomt, geen Techt om oneigenlijk gebruik te veronder^
stellen bij eene zaak, die steunt op het gezag der schrift, wanff'
daardoor zou men alles onzeker maken. ''vwap

' Chfind. VI, 14, 6,
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Wat uu verder de bewering betreft, dat het woord «geest'/
evenzeer onbewuste als bewuste wezens aanduidt, evenals het
woord j'j/olt* zoowel offer als vlam beteekent, dit is niet waarj
want een woord kan slechts ééne beteekenis hebben. Het woord
"geest» duidt in eigenlijken zin alleen een zelfbewust wezen
aan en van onbewuste dingen wordt het, in de uitdrukkingen
// De geest (het wezen) der dingen, der organen enz.'/, gebruikt,
doordat men deze overdrachtelijk bewustzijn toekent. Maar al
was het eeue gemeenschappelijke naam van onbewuste en be-
wuste wezens,* dan zou men alleen uit den samenhang of uit
eene bijkomeude aanwijzing kunnen opmaken, welke beteekenis
het op eene bepaalde plaats had. En nu is er hier niets, dat
ons aan een onbewust wezen doet deuken; integendeel, in het-
geen voorafgaat wordt over het denkende ew* gesproken en in
onmiddellijk verband er mede wordt de zelfbewuste Qvetaketu
vermeld en diens geest kan, zooals wij reeds gezegd hebben,
niet een onbewust wezen zijn. Daarom concludeeren wij, dat
het woord '/geest'/ hier een zelfbewust wezen aanduidt.
j En ook het woord j'jfolü beteekent in het dagelijksch spraak-
gebruik alleen vlam en wordt voor het otter gebruikt om de in
den Veda aangewezen overeenkomst hiervan met eene vlam.
Dat voorbeeld bewijst dus niets.

Men kan dit aphorisme ook zoo opvatten, dat, nadat in het
vorige het woord '/geest// door het weerleggen der meening,
dat iiet oneigenlijk moet worden opgevat of dat het eene alge-
meene naam i s , volkomen verklaard is, nu in dit aphorisme
een nieuwe grond wordt aangevoerd tegen de bewering, dat
materie de oorzaak der wereld is.

En waaruit blijkt verder, dat met het woord ems niet de
materie bedoeld is ? .uw) mtss •

8. E n h e t b l i jk t h i e r u i t , dafc rij«t'woTdfe g e z e g d ,
da t deze o p v a t t i n g moet w o r d e n o p g e g e v e n ;
•-Indien met het woord ens de materie, die niet geest is, was

bedoeld en daarvan dus gezegd werd: '/ dat is de geest, dat
zijt gij», dan zou de schrift, om den eigenlijken geest te doen
keunen en zoo te voorkomen, dat ten gevolge van dit onder-»
richt de mensch, onbekend met den geest, zicli voorstelde,
dat hij één was met die materie, moeten leeren, dat die opvat-
ting wederom moet worden opgegeven. Evenals nl iemand, die een
auder de ster Aïundhatï (Alcor, y urs. maj.) wil wijzen, daar-
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toe eerst de groote ster, die er bij staat, (Mizar) hem ala
Arundhati aanwijst, en dan zegt: '/Die is het niet, maar die*
en hem zoo de eigenlijk bedoelde wijst, zoo zou hier ook gezegd
moeten zijn : «Dat is de geest niet», maar dat wordt er niet gezegd
en het zesde boek der Ch&udogya-Upanishad eindigt hiermede,
dat men tot volkomen erkenuing komt, dat het ms geest is.

Het woord en dient om te wijzen op nog een ander argument,
hierop nl., dat de opvatting onzer tegenpartij in strijd is met het
programma van het boek. Want ook al werd geleerd, dat die
opvatting wederom moest worden opgegeven, dan zou er toch
nog strijd zijn met het programma; daarin toch wordt gezegd,
dat met het kennen der oorzaak alles bekend is. Want in den
aanhef van het boek lezen wij: «Gij vraagt die leer, waardoor
het ongehoorde gehoord, het ongekende gekend, het onbegre-"
pene begrepen wordt, zeggende: Hoe is, o heer! die leer?
Zooals door een stuk leem al wat van leem is gekend wordt,
daar dat, wat men er van maakt, slechts eeue zaak van woor-
den en de ware naam alleen leem is, zoo is deze leer». Indien
nu met het woord ews de materie, de oorzaak der zinnelijke
wereld, bedoeld en deze dus hier verklaard werd, hetzij defini-
tief, hetzij voorloopig, dan zou daarmede toch de geestenwereld
niet verklaard zijn, dnar deze niet een product is der materie.
Daarom kan dus met het woord m» niet de materie bedoeld zijn.

En waaruit blijkt dit verder?

9. U i t h e t o p g a a n in z ich zelf.
Handelende over die door het woord e»s aangeduide oorzaak

der wereld, zegt de schrift verder: //Wanneer de nususch slaapt
(«?«/«/*), dan is hij met het e»« vereenigd; hij is in zich zelf
opgegaau (wam «pfta); daarom wordt van hem gezegd spa/rilt *E * <.
In deze woorden verklaart de schrift den term w«/«/«, die in
het gewone spraakgebruik voorkomt en van den mensch gebe-
zigd wordt. Door het woord «va wordt hier de geest aangeduid,
die in hetgeen voorafgaat e»w genoemd is. In dezen is hij opge-
gaan. De wortel « toch met het praetix «pi beteekent, zooals
algemeen erkend is, ondergaan, verdwijneu; want de woorden
/waó/ta«;a eu (yx/aya worden gebruikt voor ontstaan en ondergaan.

Wanneer de ziel verbonden is met bepaalde voorwaarden,
waarvan de werking van den inWendigen zia afhankelijk is ,eu

' Chttiid. Up. VI, 8 , ]..
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dientengevolge de objecten der srinnen waarneemt en door die
objecten gmnfluenceerd wordt, dan verkeert zij in wakenden toe-
stand; wanneer zij schijuindrukken dier objecten heeft; dan ziet
zij droomgezichten en wordt inwendige zin geheeten: in den
toestand van diepen slaap, wanneer beiderlei voorwaarden (zoo-
Wel'voor >den wakenden als voor den droomenden toestand)
ophouden en de daardoor veroorzaakte bijzondere voorstellingen
niet meer bestaan, dan is zij als het ware in zich zelve opge-
lost en daarom wordt dan gezegd: zij is in zich zelve opgegaan.
Ii)" deze verklaring « v a n het woord wapitö lëérfc de schrift
dus, dat de ziel in den toestand van diepen slaap in zijn eigen
geest (wezen), die door het woord e/w wordt aangeduid, opgaat.
No kan evenwel de zelfbewuste ziel niet met de onbewuste
materie als zijn eigenlijk wezen zich vereenigen. Èn al neemt
men aan, dat de materie door het woord »ra (dat zoowel «zijuw
als // zelf« beteekent) wordt aangeduid, omdat zij den geest toe-
behoort, dan komt men toch tot de ongerijmdheid, dat een be-
wijst wezen in een onbewust opgaat. En een andere tekst, die
zegt: w Met den denkenden geest vereenigd, kent hij niets daar
buiten of daar binnen// 2 leert, dat de ziel in diepen slaap in
èèta zelfbewust wezen opgaat. Derhalve is de door het woord
en* aangeduide oorzaak der wereld, waarin alle bewuste wezens
opgaan, een bewust wezen en niet de materie.

En waaruit blijkt verder, dat materie niet de oorzaak der
wereld is?
Jut ti: - - j .;•..• :;s, jr.-ij.' Joj i b a l

nilfij-IJiit 'de e e n s t e m m i g h e i d . -^ ••'•''' ' ••
'iWanneer, evenals in de werken der rationalisten, zoo ook in

de Vedauta's verschillende gevoelens over de oorzaak aller din-
gen uitgesproken werden, zoodat op de eene plaats het zelfbe-
wuste Brahma, op eeue andere daarentegen de onbewuste materie,
elders weer ieta anders als zoodanig werd genoemd, dan zou
men misschien de teksten, waarin daaraan denken (aanschouwen)
eiwij wordt toegeschreven, zoo mogen verklaren, dat zij met de
leer vau eeue materie in overeenstemming waren. Maar dit is
hetMgeval niet. Alle Vedanta's leeren eenstemmig, dat die oorzaak
een. zelfbewust wezen is. Zoo staat er b. v.: * Evenals uit een

' Twee soortgelijke in den Veda voorkomende woordverklaringen, nl.
van Anfcrjwr, har t , en van «M»<fya en «</n«ya, honger en dorst), hier door
Qankara ter vergelijking aangehaald, zijn in de vertaling weggelaten,

* Brh. Ar, Up. VI, 3 , 21, • , . • • , <

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:46AM
via free access



OP DB AFHORtSMEN VAN DEN VBDaNTA.

brandend vuur naar alle kauteu vonken ontspringen, zoo zijn
uit dezen geest alle leveusgeesten, ieder naar zijue plaats, ont-
sprongen ; uit de levensgeesten zijn de deva's, uit de deva's do
werelden voortgekomen > //; «Uit dezen geest is de ether ont-
staan * //; // Uit den geest alleen is het heelal ontstaan 3 * j
// Uit den geest is deze levensgeest voortgekomen //. Zoo leeren
alle Vedauta's, dat de geest de oorzaak van alles is en door het
woord //geest* wordt, zooals wij boven bewezen hebben, eeu
zelfbewust wezen aangeduid. En deze eenstemmigheid in de leer
van eene zelfbewuste oorzaak is een gewichtig bewijs voor het
gezag der Vedauta's, evenals de eenstemmigheid der oogen bij
de waarneming der vormen enz. een bewijs is voor de juistheid
der waarneming. Daarom blijkt uit die eenstemmigheid, dat het
alwetende Brahma de oorzaak der wereld is. Eu waaruit blijkt

.Ml.\ . i f iu ; ï*($r. I J I O U W !t;r> , f lint HAITI

; ; - , • , , ( , .:•.. t . r > . , , . ;,;. ' , ï W i . , . . . , . Ï . .

,11. En h i e r u i t , da t h e t in de s c h r i f t w o r d t gezegd»
Dat een alweteud Opperwezen de oorzaak der wereld is, wordt
ook uitdrukkelijk in de schrift gezegd. In de Qvetaevatara-
Upauishad nl. wordt het alwetende Opperwezen genoemd en
daarvan gezegd: //Dat is de oorzaak, de heer der organen; zelf
heeft het geen schepper of gebieder// *. Hiermede is bewezen,
dat het alwetende Brahma, en niet de onbewuste materie.;S|f,
iets anders, de oorzaak der wereld is. ..>(

In de tot hiertoe behandelde aphorismen, van het 2de af tot
het 11de toe, is op logische gronden aangetoond, dat de daarin
aangehaalde Ved&ntateksten een alwetend en almachtig Opper-
wezen als oorzaak van het ontstaan, bestaan en ondergaan dei>
wereld prediken. En in het 10de aphorisme is gezegd, dat alle
Vedanta's overeeustemmen in de leer, dat die oorzaak een zelf-
bewust wezeu is. Wat is nu het doel van het volgende gedeelte ?
Op deze vraag luidt het antwoord w , ireteiai afc. naijriaearni iram

Het Brahma wordt op twee verschillende wijzen opgevat; als
bepaald door de voorwaarden, waarop het verschil der in naam
en vorm bestaande eindige dingen berust j en als het tegendeel
daarvan, als niet bepaald door eenige voorwaarde. Zoo leest me»

' Kaushitaki—Brèhraana—Up. Ill, 3. .,ite3iiooa
2 Ti i t t llr» 11 <l .. J -

X(hii>ii. i'£/. 1 1 , 1. • " i , .'t^m fï£Y ET^>»il°l£u'

* eiland. Uj). VII, 26, 1, iost. gtuilpfagm •*
it. Up. VI, 9. ,£EJ6,IV rfiü ,iA
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b. v.: »Want waar schijnbaar dualisme bestaat, daar ziet de
een den ander; maar waar alles slechts zijn geest is , trien zal
hij daar zien en waarmede// >; //Waarbij men niets andere
ziet, niets anders hoort, niets anders kent, dat is groot: waarbij
men iets anders ziet, iets anders hoort, iets anders kent, dat
is klein; het groote is onsterfelijk, het kleine is sterfelijk'/ »;
*» Zonder deelen, zonder handeling, kalm, zonder gebrek, zonder
smet, de laatste brug der onsterfelijkheid, gelijk aan een uitge-
brand vuur» 3; //Niet zoo en niet zoo, niet dik, niet dun,
niet kort, niet lang/' *; //Begrensd ter eener zijde, onbegrensd
ter andere//. Zoo wordt op duizende plaatsen het Brahma twee-
vormig voorgesteld, omdat het verschillend is, naarmate het
object is van M'are of van valsche kennis. In den toestand
van valsche kennis nu berusten alle godsdienstige verrichtingen op
onderscheiding van het voorwerp der vereering, den vereerder enz.
En sommige vereeringswijzen van het Brahma hebbeu hemelsch
geluk, andere het voortgaan op den weg der verlossing, andere
weer voorspoed ten doel. Deze zijn verschillend naar de ver-
schillende op bepaalde eigenschappen berustende voorwaarden.
Want ofschoon het één en hetzelfde Opperwezen is, dat, onder
verschillende vormen voorgesteld, liet voorwerp is der vereering,
zijn toch de vruchten der verschillende vereeringswijzen ver-
schillend. De schrift leert dit door b. v. te zeggen: // Zooals
men hem vereert, zoo wordt men'/; en //Waarop de mensch
in dit leven zijn geest richt, dat wordt hij na zijn dood//, s
En ook de overlevering leert dit door te zeggen: " Den toestand,
waaraan de mensch denkt, voortdurend daarop zijne gedachten
richtende, dien bereikt hij, wanneer hij het lichaam verlaat //.
Ofschoon het nu één geest is, die in alle wezens, levenlooze
zoowel als levende, verborgen is, is er toch gradueel verschil
in intellectueele voorwaarden en daarom wordt bij den in wer-
kelijkheid eeuwig onveranderlijkeu geest, daar hij zich steeds
hooger openbaart, van gradueel verschil in heerlijkheid en maoht
gesproken, zooals b. v. geschiedt in de woorden der schrift:
// Die den geest nauwkeuriger kent//. Zoo wordt ook in de over-
levering, in de woorden: //Al wat er groots, heerlijks of uit-

> Brh. Ar. Up. IV, 4, 13.
* Ch&nd. Up. VII, 24 , 1.
• Qvet. Up. VI, 19.
• Brh. Ar. Up. Ill, 8 , 8.
» Chand. Up. HI, 14, 1.
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stekends is, dat is, begrijp dit wel, liet uitvloeisel van een deel
van mijn licht " , geleerd, dat overal, waar uitmunten in groot-
heid enz. wordt waargenomen, het Opperwezen is, en het voor-
schrift gegeven om dat te vereeren. Zoo zal de auteur hier ook
bewijzen, dat de gouden persoon in de zonneschijf het hoogste
wezen is, omdat als kenmerk van hem genoemd wordt, dat hij
geheel vrij is van smet, en hetzelfde zal worden aangetoond in
de aphorismen: De ether is het Brahma, omdat kenmerken daar-
van genoemd worden, enz. Zoo zal de kennis vau den geest,
de onmiddellijke oorzaak van verlossing, bij de mededeeliug
waarvan, ofschoon het doel niet is verbonden zijn met bepaalde
voorwaarden te leeren , toch bepaalde voorwaarden genoemd worden
eu waaromtrent dus twijfel kan bestartu, of zij het hoogste of
wel een lager wezen tot object heeft, door nauwkeurige over»
weging van de strekking der teksten vastgesteld worden. Want
het volgende gedeelte heeft ten doel om, evenals dit in het
eerstvolgende aphorisme geschiedt, aan te toonen, dat één en
hetzelfde Brahma in de Vedanta's als verbonden en als niet
verbonden met voorwaarden wordt voorgesteld, al naar mate
het als voorwerp van vereering of van kennis wordt beschouwd.
En wat in het 10de aphorisme gezegd is, dat door de eenstemmigheid
der Vedanta's alle gedachte aan andere, onbewuste oorzaken
wordt uitgesloten, dat zal hier verder in het licht gesteld worden
door bij het verklaren van andere teksten, die over het Brahma
handelen, de leer, dat iets anders de oorzaak is, te weerleggen.

IS. De z a l i g e is h e t B r a h m a ; d i t b l i j k t u i t h e t
g e w o n e g e b r u i k .

In de Taittariyaka worden het uit voedsel, uit levensgeest,
uit inwendigen zin en uit rede bestaande genoemd; en daarop
volgt: //In de rede is een van haar onderscheiden geest, de
aalige* '. Hier is het de vraag, of met dat woord //de zalige»
het hoogste Brahma wordt bedoeld, dat vroeger genoemd wordt
//de waarheid, de kennis, het oneindige", dan wel of hij,
evenals liet uit voedsel bestaande enz., een ander is dan liet
Brahma.

Dat de zalige een ander is dan het Brahma en slechts in
oneigenlijken zin geest wordt genoemd, wordt verdedigd op

' Taitt. Up. II, 5. Deze en zoo ook de volgende hier behandelde teksten
zijn vertaald in overeenstemming met Qankara's verklaring, die niet altijd
den oorspronkelijke» zin juist teruggeeft.
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grond dat hij op ééne lijn staat met liet uit voedsel bestaande
öaB., die slechts in oneigenlijken zin geest kunnen genoemd
worden. Beweert iemand, dat niettemin de zalige wel de eigen-
lijke geest is, omdat hij binnen in al het andere is, dan wordt
geantwoord: Neen, want er wordt gezegd, dat genot enz. er een
deel van is, en hij wordt als lichamelijk voorgesteld. Indien hij
toch de geest in eigenlijken zin was, zou hij niet met genot
verbonden zijn; maar hier wordt gezegd: *Het genot is zijn
hoofd enz.'/; en evenzoo wordt gezegd, dat hij lichamelijk is, in de
woorden: //Deze is de ziel (datgene, wat het lichaam bezielt)
van het voorgaande//, d. w. z. Die zalige is de ziel van de rede,
wier vermelding onmiddellijk voorafgaat. En daar hij lichamelijk
is, kan ook niet ontkend worden, dat hij met genot verbonden
is. Daarom is de hier genoemde zalige geest een eindig wezen.'fjnr
•n Op dit betoog antwoordt nu de auteur: De z a l i g e is
h e t B r a h m a ; d i t b l i j k t u i t he t g e w o n e g e b r u i k ;
want van den hoogsten geest wordt dikwijls het woord
//zaligheid'/ gebruikt. Zoo wordt van dien zalige gezegd: //Hij
is het levenssap// en daarop volgt: "Want dat levenssap
verkrijgende, wordt de mensch zalig; want wie zou ademen,
wie zou leven, wanneer deze ether niet was zaligheid; wamt
die alleen maakt zalig" ' ; //Dit is de philosophie der zalig-
h e i d ; . . . . hij bereikt den zaligen geest// *; //Die de zaligheid
van het Brahma kent, vreest niet meer// *; //Hij zag in:
Zaligheid is het Brahma// *. En ook uit een anderen tekst:
//Kennis, zaligheid is het Brahma// s blijkt, dat het j,woord
//zaligheid" van het Brahma wordt gebruikt. Hieruit uu, dat
het woord ^zaligheid// veelvuldig van het Brahma wordt gebruikt,
Volgt, dat de hier vermelde zalige geest het Brahma is. Op de
tegenwerping, dat de verklaring, dat de zalige de geest is, in
oneigenlijken zin moet worden opgevat, omdat hij met het uit
voedsel bestaande op ééne lijn wordt gesteld, antwoorden wij:
Dit is geen bezwaar, want hij is binnen in al de anderen. De
schrift ui., den eigenlijken geest willende doen kennen., sluit
zich bij haar onderricht aan de gewone opvattiugen aan, en
noemt eerst het, uit xocd,se,l,, b^taan^le, lic.ljaa.nv, da

* Taitt. Up. It, 7. . ... ~ -

Taitt. Up. II, 8. iwmehorfq'jB «>hi9rf «rob qo iB*)nsramoa ad •
Taitt. Up. II, 9«,r:i,]-«(w»*t|"» .b-wow Jwf it«/ nno» m b nt« fort»-
Taitt. Up. Ill, 6. ,093«hnji9W anjlthsv «.fj :.
Bri.. Ar. Up. V, 9, 28. . .1 , u ,,l|..u„T
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is , maar floor ircheel on wetende menschen Voor" döü 'geètët
wordtgehouden, doet vervolgens, om den lèeflmg g
tot tie ki'imis va» dfen""g*ièit"te krengen, telkens ids
dat niet-geest is, 'aft' den geest beschouwen door te zeggen:
//Daarin is eèn ander, daarin een ander»/ en noemt zoo eindelijk
den eigenlijken geest, die binnen in alles is',' flfc den zaligen.
Evenals, wanneer iemand een'iandé*< de kleine ster Aruudhatï
wil wijzen en hem daartoe eerst verschillende andere aanwijst,
die het eigenlijk niet zijn, die, welke het laatst aangewezen
wordt, de eigenlijke Arundhati is, zoo is hier ook de Zaligfe'j
omdat hij het laatst Vbri allen genoemd wordt, de eigenlijke
g e e s t ; • • • ' . - • . . - ; - ; ' u - , . 1 . ; / . • ••• ' • • ; ( . . -

Wat verder nog gezegd is,'"flirt"'v^Tiën" eigenlijken geeBt
niet kan gefeégd worden, dat het genot zijn hoofd is éua'^toctk
dit is geen bezwaar; want dat verbonden zijn met gehot is aan
den zalige niet van nature eigen, maar het is het gevolg van
de onmiddellijk vooraf genoemde voorwaarden. En dat hij lichamelijk
isv wordt 'hier gezegd, omdat hij voorkomt bij <le reeks van
lichamen, het uit voedsel bestaande enz., maar wordt blijkbaar
niet bedoeld in dien zin, waarin het van een eindig wezen
wordt gezegd. Daarom is die zalige geeu ander dan de hoogste

b l fa i nasik f>ife

ineli ^ g t : % i j '11 t e t ¥ i é t
' woord duidt eene wijziging aan, daïf

l i deze doidt eene volheid

daaivaö JjjMd̂ nff *9ri #si«g sgilas sbfoorm isn! st

het lied zelve. •• '''"
'^De Salige kan geen audet* zijn dan dé hoogste geest, omdat
het Brahma, dat in het lied, dat danvangt'met de woortfér?!
//Die het Brahma kent, heeft het hoogste bereikt"•* en waarin
verder gezegd wordt: '/Het Brahma is de waarheid, de kennis,
liet oneindige", beschreven wordt met de keumeftên~«aTTwaaF.

' De commentaar op deze beide aphorismen, waarin 00" bezwaar,
ontleend aan den vorm van het woord, opgeworpen en \ve<*rfegM"worat,
is in de vertaling weggelaten. - 'J^ ^ ' " * *

* Taitt. U,,. I I , J. 8S ,8 ,V .qU ,iA ifiS •

3e Volgr. IX. 15
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heul, kennis en oneindiglieid, uit hetwelk alle levenlooze en
levende scliepselen aclitereeuvolgens, beginnende met don ether,
üyn ontstaan, dat alle schepselen bezielt en,in he^,verborgen
binnen in alles woont, tot kennis waarvan de mensch geleid
wordt door de telkens herhaalde woorden : "Daarin is een andere
geest", hetzelfde is, dat hier door den dichter voorgesteld wordt
alfl de inwendige, de zalige geest. Immers, men moet aannemen,
dat de liederen en de brahmawa's dezelfde onderwerpen behan-
delen, daar er tusschen die beiden geen strijd is; want anders
zou men voor het behandelde onderwerp willekeurig een auder
in de plaats stellen. En *bij den zalige wordt niet, zooals bij
het uit voedsel bestaande enz., gezegd, dat daarin nog een andere
geest js. En dit is het einde van die aan Bhrgu medegedeelde
kennis van Varuraa: //Hij zag in: Zaligheid is het Brahma.//
Daarom is de zalige geen ander dan de hoogste geest.

--.K.lft. N i e t d ^ »a-der; w a n t
fa op d e z e n i e t t o e p a s s e l i j k .

j , . Eu om de volgende reden is de zalige de hoogste geest, niet
de ander. Met de a n d e r wordt bedoeld de van het Opperwezen
onderscheiden, aan de wisseling der eindige wereld onderworpen
ziel. Door het woord //de zalige/ wordt niet de ziel aangeduid.
Waarom niet? O m d a t h e t g e e n g e z e g d w o r d t op d e z e
n i e t t o e p a s s e l i j k is. Want van dien zalige wordt gezegd:
//Hij wenschte: Laat ik mij vermenigvuldigen en voortbrengen;
hij beoefende ascese en schiep liet heelal/» '. Hetgeen Uier
gezegd wordt, dat hij nl. vóór de schepping van het lichaam
een wensch koesterde, dat de eindige dingen bij de schepping
van hem, den schepper, niet onderscheiden waren en dat hij
alles geschapen heeft, dit is op niemand anders toepasselijk dan
op den hoogsten geest. .ssq sJ *•.*,.

-wjl.Tu- $ni;flï , . .w,erd| . v e r s c h i l a a n g e d u i d mnv fiw
iïisvDe zalige kan verder niet zijn de aan de wisseling der eindige
wereld oude.rworpen ziel, omdat er van dien zalige wordt ge-
zegd : «Hij is het levenssap; dat levenssap verkrijgende wordt
de mensch zalig//, waardoor geleerd wordt, dat er verschil bestaat
tusschen de ziel en den. zalige; want wat verkregen is , kan

verkregeu worden.^.,jhs^ ,J«i*J .wMiwibjiiiSK o..

mo
' Taitt. Up. II, 6. , .n^l-hta 9> 1il:»H tiil rif"
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— Maar hoe kunnen dan schrift en overlevering zeggen:
*üen geest moet men zoeken '/; * Niets gaat er boven het ver-
krijgen van den geest»', daar hier gezegd wordt: //Wat ver-
kregen is , kan met ineer verkregen worden.// •*— Hierop ant-
woorden wij: Ofschoon de geest niet ophoudt geest te zijn, ziet
men toch, dat hij bij de gewone beschouwingswijze zijn eigen
weaeti niet kent en het lichaam enz., dat niet-geest is , voor den
geest houdt, en daarom kan er tusscheu die beiden onderscheid
gemaakt eu gezegd worden, dat door den geest, die zich met
het lichaam vereenzelvigd heeft, de geest niet gezocht is, maar
gezocht moet worden, niet verkregen is, maar verkregen moet
worden, niet gekend is, maar gekend moet worden. En er wordt
wel geleerd, dat er in werkelijkheid geen ander is, die ziet,
geen ander, die hoort, dan het alwetende Opperwezen, maar
toch kan men zeggen, dat het Opperwezen een ander is dan dé
individneele ziel, die door valsche kennis gehouden wordt voor
een lichamelijk wezen, dat handelt en de vruchten dier hande-
lingen geniet; evenals de wezenlijke goochelaar, die op den
grond staat, een ander is dan zijne schijngestalte, die men met
schild en zwaard gewapend langs een koord in de lucht ziet
stijgen; of evenals de onbeperkte ruimte iets anders is dan de
ruimte in den pot, die door de voorwaarden van den pot be-
perkt wordt. Met het oog op deze onderscheiding tusschen den
individueelen en den hoogsten geest wordt in dit eu het onmid-
dellijk voorafgaande aphorisme gezegd: Niet de ander; want
hetgeen gezegd wordt, is op deze niet toepasselijk en er wordt
verschil aangeduid. i«f* ,üonw bgas»)̂

; i?)19tworf rftRHfVSr 1139

M En omdat aan hem weriWfrè'fr tfó'rdf'fWp-
sehfcievè'hi, k o m t de r e d e n e e r i n g de r t e g e n p a r t i j
n i e t t e pas. '̂ «fl,' nategwil <iei> qo

Omdat aan dien zalige in de woorden: //Hij wenschte: Laat
ik mij vermenigvuldigen en voortbrengen» wenscheu wordt toe-
geschreven, kan hier ook uiet met den zalige, de oorzaak van
alles, de materie bedoeld zijn, wier bestaan doof de S&nkhylft
op grond van redebeshriten wordt aangenomen. En ofschoon
de leer van de materie reeds is weerlegd in het 5«le aphoTisirte,
wordt aij' hier nogmaals op grond van den i'u een vorig apho-
risme aangehaalden tekst, waarin gezegd wordt, dat liij wensenfé,
als ter loops weerlegd, om de eenstemmigheid van de uitspraken
der schrift in het licht te stellen. •' . • ̂ i
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19. En de solvrift leert de-v«reeutgiu-g ,van deze
m e t h e m . 'S ^i'*> üfifirwwj rtib .IBJ* -tuf) hnoi" rjo h*2iFwltv-\>

j"'Met dat woord «de zalige» kan niet de materie of de indivi-
dneele ziel bedoeld zijn, omdat de s c h r i f t leert, dat deze ,
de individueele ziel, wanneer zij tot ware kennis ontwaakt,
m e t hem, met dien vroeger genoemden zaligeu geest, z i ch
v e r e e n i g t , daarmede één in wezen wordt. Hiermede wordt
de verlossing bedoeld. Dit leert de schrift door te zeggen:
//Wanneer de meusch in dit onzienlijke, onpersoonlijke, onbe-
schrijfelijke, onvergankelijke eene blijvende en veilige plaats
vindt, dan is hij alle gevaren te boven; wanneer hij daarin ook
maar een klein verschil ziet, dau is hij 'niet veilig» ' ; d. w. z.
Zoolang de meusch ook maar iets anders naast dien zalige aan-
neemt, dat met diens wezen niet overeenkomt, zoolang houdt
de vrees voor de wisseling der eindige wereld niet op; maar
wanneer hij bestendig; identisch met den zalige, in hem leeft,
dau is hij van die vrees bevrijd. Dit nu is alleen waar, wanneer
met dien zalige bedoeld wordt de hoogste geest, niet wanneer
men daaronder de materie of de individueele ziel verstaat.

• 'Hiermede is bewezen, dat de zalige de hoogste geest, is *.

20. H e t B r a h m a is d e g e n e , d i e in de zon en in
liet oog i s ; w a n t er w o r d e n e i g e n s c h a p p e n daa r -
v a n g e n o e m d .
.liiJSr, staat geschreven: «Dat is de goudeu persoon, die zich
vertoont in de zon; van goud is zijn baard, van goud zijn
hoofdhaar; tot de toppen der nagels toe is hij geheel van goud;
als eene roode lotusbloem zijn zijne oogen; u t (hoog) is zijn
naam; hij is verheven boven alle euvel; die hem kent, is boven
alle euvel verheven// 3. Dit met betrekking tot den deva. Daarop
volgt met betrekking tot den mensch: //Dat is de persoon, die
zich vertoont in het oog * enz.// Hier is het de vraag, of in
die woorden een in de zonneschijf en in het oog woneud eindig
wezen, dat door uitnemendheid van kennis en goede werken
zich een hoogen rang verworven heeft, of wel het eeuwig vol-
maakte Opperwezen als object van vereering wordt aangewezen.

' Taitt. Up. n , 7. füMfj "
' Qankara geeft vervolgens nog eene eeliigszins amlore verklaring van

dezen tekst en in verband daarmede ook van deze aphorismen. Deze is
in de vertaling weggelaten.

' Chand. Up. I, 6, 6—7.
* Chand. Up. I, 7, 5 •
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De ineeniug, dat hier een eindig wezen wordt bedoeld, wordt
verdedigd op grond dat aan die personen eene gedaante wordt
toegekend; want van den persoon in de zou wordt gezegd: '/ Van
goud is zijn baard" enz. en deze beschrijving geldt ook vnn
deu persoon in het oog, blijkens de woorden: //De gedaante
van dezen is als die van den ander.// Aan het Opperwezen nu
kan men geene gedaante toekennen, daar de schrift zegt: //Het
i.x onhoorbaar, ontastbaar, onzichtbaar, onveranderlijk// '. Verder
op grond dat hier in de woorden: *Die in de zon, die in het
oog zich vertoont// eene bepaalde verblijfplaats wordt genoemd,
iets dat wederom niet toepasselijk is op het Opperwezen, dat
geene verblijfplaats heelt, maar rust op zijne eigene grootheid
en alomtegenwoordig is, zooals de schrift leert door op de vraag:
//Waarop rust Hij ?» dit antwoord te laten volgen: »Op zijne
eigene grootheid// » en door te zeggen: //Hij is alomtegenwoordig
en eeuwig als de ether.// En op grond dat de macht dezer per-
sonen als beperkt wordt voorgesteld, daar van den persoon in
de zou wordt gezegd: //Hij heerscht over de wereldeu daar-
boven en over de begeerten der deva's// en van den persoon in
het oog: «Hij heerscht over de werelden hierbeneden en over
de begeerten der menscheu.// Ook dit kan niet gezegd zijn van
het Opperwezenj aan hetwelk de schrift iu de woorden: //Hij
is de heer van alles, gebieder en beschermer aller schepselen;
hij is de dam, die tusschen deze werelden staat om ze uiteen
te houden'/ * onbeperkte macht toeschrijft. Daarom kan die
persoon in de zon en in liet oog. niet het Opperwezen zijn. —

Hierop antwoorden wij : H e t li r ah m a is d e g e n e , d ie
in de zon en in h e t oog i s ; w a n t er w o r d e n e i g e n -
s c h a p p e n d a a r v a n g e n o e m d , d. w. z. Die persoon, die
gezegd wordt iu de zon en in het oog te zijn, is het Opper-
wezen en niet een eindig wezen; want er worden hier eigen-
schappen van het Opperwezen genoemd. Aan den persoon in de
zou wordt b. v. den naam ui toegekend en deze naam wordt
verklaard iu de woorden: "Want hij is verheven (?«rf-tte) boven
alle euvel" en later wordt die naam en verklaring overgebracht
op den persoon in het oog iu de woorden: '/Zooals de naam is
van dien, zoo is de naam van dezen.'/ Het vrij zijn yau alle

0 \jï!fT.V . -.

• Ka/*. Up. I , 3 , 15. ^

> Chand. Up. VII, 24. 1. , , :,

» Brh. Ar. Up. VI, 4 , 22.
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euvel nu wordt iu den tekst: *Deu geest bevrijd van euvel '
enK." toegeschreven aan het Opperwezen alleeu. Van den persoon
in het oog wordt verder iu de woorden: //Hij is liet lied (>-k);
hij is het gezang (s&ina); hij is het recitatief (uktlia); hij is de
ollèi'ipreuk (yajus); hij is de bezwering (brahma)'/, gezegd, dat
hij het wezen is van lied, gezang enz. Ook.d i t nu is alleeu
toepasselijk op het Opperwezen, dat, als de oorzaak van alle»,
ook het wezen van alles kan genoemd worden. Eu nadat met
betrekking tot deu deva lied en gezang als het wezen van aarde,
vaur enz. en inet betrekking tot deu mensch als het wezen van
stem en adem genoemd zijn, wordt met betrekking tot deu
deva gezegd : //Lied en gezang zijn zijne twee zangwijzen// en
met betrekking tot den mensch: //De zangwijzen van dezen zijn
dezelfde als die van den ander.// En ook dit kan alleen gezegd
worden van liet Opperwezen, dat het wezen van alles is. Zoo
leereu de woorden: "Zij, die zingen bij de luit, bezingen hem
alleen; daarom verwerven zij rijkdom // *, dat deze persoon het
onderwerp is ook der wereldsche liederen, en ook dit geldt alleen
van het Opperwezen, zooals blijkt uit de woorden der liha-
gavadgita: «Al wat er groots, heerlijks eu uitstekends is, dat
ia, begrijp dit wel, het uitvloeisel van een deel van mijn licht.//
Dat verder aan deze personen absolute heerschappij over de
werelden en begeerten wordt toegekend, ook dit doet ons denken
aan het Opperwezen.

Op het ingebrachte bezwaar, dat de meeuing, dat hier van
het Opperwezen gesproken wordt, in strijd is met de woorden:
//van goud is zijn baard enz.", waarin aan den bedoelden per-
soon eene bepaalde gedaante wordt toegekend, daarop antwoorden
wij: Dit moet opgevat worden als een vorm, dien het Opper-
wezen naar welbehagen aanneemt om den vromen zijne gunst te
bewijzen, zooals de overlevering dat beschrijft in de woorden:
//Deze vorm is dooi mij aangenomen, opdat gij mij zien zoudt,
o Narada; wanneer ik bekleed beu met alle eigenschappen dei-
wezens, kunt gij mij niet zien.'/ En waar de gedaante van het
Opperwezen wordt voorgesteld als ontdaan van alle bijzondere
eigenschappen, daar geldt de tekst: //Onhoorbaar, ontastbaar, |
onzichtbaar, onveranderlijk." Maar daar het Opperwezen de
oorzaak is van alles, wordt het als object van vereering ook
voorgesteld als gekenmerkt door sommige eigenschappeu der

' Chand. üp. VIII, 7, 1.
» ChauU. Up. I , VU, 6.
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eindige dingen; dit geschiedt b. v. in de woorden: «Die alles
doet, alles begeert, alles ruikt, alles proeft enz.* i en zoo kan
er hier ook eene bepaalde gedaante aan worden toegekend.

Wat verder gezegd is, dat hier niet het Opperwezen kau
bedoeld zijn, omdat eene bepaalde verblijfplaats wordt aauge-
wezeu, daarop antwoorden wij, dat aan het op zijne eigeue
grootheid rustende Opperwezen, juist omdat het als de ether
alomtegenwoordig en dus ook in alles is, ter wille van de ver-
eering zeer wel eeue bepaalde verblijfplaats kan worden toege-
schreven. En hetgeen de tekst zegt van een beperkt zijn in
macht, hetwelk samenhangt met de scheiding tusscheu hetgeeu
op den mensch en op den deva betrekking heeft, ook dit dient
alleen voor de vereering. Onze conclusie is dus, dat het het
Opperwezen is, waarvan hier wordt gezegd, dat het in de zou
en in het oog zich bevindt. ; ILS/ .r;.

• - . i - P ! : : • • • . > , • / ; ; : • -

21. En h e t is een a n d e r , w a n t er w o r d t o u d e r -
s c h e i d g e m a a k t. "ü «fwiahnx-

En het Opperwezen , de inwendige bestuurder, is onderscheiden
van de individueele ziel, die het lichaam der zon enz. bezielt
zooala' blijkt nit een andereu tekst, waarin tnsschen die beideu
onderscheid wordt gemaakt. Daar staat nl.: //Die, in de zon
zich bevindende, een ander is dan de zon, dien de zou niet
kent, wiens lichaam de zon is, die de zon inwendig bestuurt,
dat is de onsterfelijke geest, die ook u inwendig bestuurt" ».
Want daarin wordt in de woorden: "Een auder dan de zon,
dicti de zon niet kent'/ duidelijk geleerd, dat de inwendige
bestuurder eeu ander is dan de hem niet kennende zon , d. w. z.
dan de iadividneele stiel der aon. Om de overeenstem mmg der
teksten nu moet die inwendige bestuurder dezelfde zijn als de
hier genoemde ]>ersoon in de zon. Hiermede is- bewezeu, dat
in dezen tekst het Opperwezen bedoeld is. ;> KI-rojov :>:c>(K
r>» i£H{(|<>fi:>Bi[?:<. nu trad. imiioü ai ao^

2£. De e t h e r is he t B r a h m a ; want ; é»if
k e n m e r k e n d a a r v a n genoemd. K

• In de Ghandogya-Upanishad s wordt de vraag
is de grondslag van deze wereld?* e» daarop wordt gfeawtwoord:
«De ether; uit deu ether alleen ziju «1 dene schepselen voort^

• Chand. Up. ill, 14, 2. ._ /.111
• B r h . A r . U p . V , 7 , 9 . a ! | b i i R . i ' t •

» Chand. üp. I , 9, 1.
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gekoineil, ia don -ether gaau zij oude»; want döiötheris do
grootste van alleu; hij. is hun toevlucht'/. Hier is het de.vraag,
of met dat woord «ether» het hoogste "Brahma of wel liet element
van dien naam wordt bedoeld. Want in beide beteekeuisseu
wordt het gebruikt. Als naam van een bepaald element, vooreerst
is het woord //ether» welbekend in het dagelijksch spraakgebruik
en ook in dat van den Veda, maar liet komt ook soms voor
op plaatsen, waar blijkens den samenhang eu de vermelding
vau bijzondere eigenschappen het Brahma wordt bedoeld; b. v.
in teksten tils: //Wanneer die ether niet was zaligheid'/»; //De
ether is de schepper vau naam en vorm (van het geordende
heelal); wat daarin is (het innerlijke wezen er van uitmaakt)
dat is het Brahma »» en dergelijke. Daarom lieerscht hier on-
zekerheid. tÜiJlhJiU 3U- Hl «H4JHi-)<-

De meening, dat hier het element wordt bedoeld , wordt Ver-
dedigd op grond dat deze opvatting liet eerst voor de hand
ligt, omdat het woord het meest in die beteekenis voorkomt.
Het woord //ether» nu kan niet eene gemeenschappelijke uaam
zijn voor beiden, want een woord kan niet meer dan ééne be-
teekenis hebbeu. Daarom moet de toepassing van den naam
//ether// op het Brahma als oneigenlijk gebruik verklaard worden,
hieruit voortvloeiende, dat het Brahma in sommige eigenschappen,
b. v. in alomtegenwoordigheid, met den ether overeenkomt. Nu
mag men een woord niet in oneigenlijken zin opvatten, wanneer
de eigenlijke'beteekenis in den samenhang past, en dit laatste
is hier liet geval. — Blijkt dan niet uit den samenhang, dat
hier niet het element bedoeld is? Er staat toch://Uit den ether
alleen zijn al deze schepselen voortgekomen enz.» — Dit is
geen bezwaar; want dat kan ook van het element ether gezegd
y.ijn, daar daaruit de overige elementen, van den wind
af, zijn voortgekomen. Want er wordt geleerd: '/Uit dezen
geest is de ether voortgekomen; uit den ether de wind; uit den
wind het vuur enz. *». £n in betrekking tot de andere elementen
kan de ether ook de grootste eu de toevlucht worden geuoemd.
Daarom moet het woord '/ether» hier opgevat worden ahv naam
van het element. joioyufifl art;ia*f at ,ibiow 3ikn<ï
ooiHieropantwoorden wij: De e t h e r is h e t B r a h m a ; w a n t

er w o r d e n k e n m e r k e n - d a a r v a n g e n o e m d . Het woord
11 'J b ü ï11 ."i'J

J' Taitt. Up. I l , 7. .3l
^.iChand. Up. VIII, 14, 1. ijs
» Taitt. Up. I I , 1. '
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«ether»/ moet hier worden opgevat als naam van het Brahma,
want in de woorden: «Uit den ether alleen zijn al deze schep*
selen voortgekomen'/ wordt een kenmerk van het hoogste Brahma
genoemd. Dat uit het hoogste Brahma alle schepselen zijn voort-
gekomen , is eene vaste leerstelling van alle- Vedfaita's; ;**

L Maar wordt ook niet van het element ether gelperd, dat de
overige elementen, van den wind af, daaruit hun oorsprong
hebben ? — Zeker wordt dit geleerd. Maar toch zou, indien
met het woord //ether// niet de grondoorzaak, het Brahma,
bedoeld was, de uitdrukking «uit den ether alleen// en de
nadere bepaling van de schepselen door het woord «alle'/ hier
ongepast zijn. Zoo wordt ook in de woorden: «Tn den ether
gaan zij onder// een kenmerk van het Brahma genoemd en
eveneens in de uitdrukking «Hij'is de grootste van allen; hij
is hun toevlucht.» Want dat hij de grootste is , wordt, zoo abso-
luut uitgedrukt, alleen van den hoogsten geest gezegd, b. v.
in de woorden: «Grooter dan de aarde, grooter dan het lucht-
ruim, grooter dan de hernel, grooter dan deze werelden« i.
Zoo is ook de uitdrukking, dat hij de toevlucht is, in de eerste
plaats alleen op den hoogsten geest toepasselijk. En de schrift
zegt ook: //Kennis, zaligheid is het Brahma, de toevlucht van
den gever van offeranden// 2. En Jaivali, liet antwoord van
C&lavatya * verwerpende, omdat hij iets eindigs heeft genoemd,
en zelf iets oneindigs willende noemen, neemt als zoodanig
den ether en dien ether vereenzelvigende met den Udgïtha zegt
hij ten slotte: «Dat is de, hoogste, de beste Udgitha; dat is
de oneindige.// Ook oneindigheid nu is een kenmerk van het
Brahina.

it,.-Wat uu door de tegenpartij gezegd is, dat men bij het
woord «ether» in de eerste plaats denkt aan het element van
dien naam, daar dit de gewone beteekenis is, daarop ant-
woorden wij : Ofschoon men daaraan in de eerste plaats deukt,
kan die opvatting toch niet blijven bestaan bij het zien van de
in het vervolg van den tekst genoemde eigenschappen van liet
Brahma. En dat het woord «ether// tocli ook van het Brahma
gebruikt wordt, is reeds aangetoond door do aanhaling van den
tekst: //De ether is de schepper van naam en vorm« enz. Zoo

» Chand. Up. III. 14, 3.
* Brh. Ar. Up. V, 9. 28.
* Jaivali en Calavatya zijn twee der sprekers in het verhaal, waaraan

deze tekst is ontleend.
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worden ook de synouyineu van het woord «ether" van liet
Brahma gebruikt V En ook liet in het begin van den tekst
voorkomende woord «ether» moet, om hetgeen er op volgt, als
naam van liet Brahma wordeu opgevat. Hiermede is bewezeny
dat inet liet woord //ether'/ -hier het Brahma wordt bedoeld, JK-̂
flOiHsil fre< -m IBBOÓS , 3ffil888fiqaoi iaip , '
teB8. D a a r o m ook de l e v e n s g e e s t (adem}:?*9nb a i w i
iv , : . . , , , ,,; V i l n " •••.

! 24. H e t l i c h t is h e t B r a h m a ; w a n t e i wb'rd*; van
v o e t g e s p r o k e n . • laowhnw '

Er staat geschreven: «Het licht, dat daar boven den hemel
schijnt, over allen en alles, in de allerhoogste eu hoogste
werelden, dat is hetzelfde als liet licht binnen in den mensch'/*,
Hier is het de vraag, of met het woord «licht'/ de zon en de
andere hemellichten worden bedoeld, of wel het hoogste Brahma.
Van woorden, die eigenlijk iets anders beteekenen, is reeds be-
wezen, dat zij het Brahma aanduiden, op grond dat er ken-
merken daarvan vermeld worden. Worden na hier kenmerken
van het Brahma genoemd of niet, dat is de vraag.

De meeuing, dat met het woord //licht'/' de zon en. de andere
liemellichten bedoeld worden, wordt verdedigd op grond van het
gewone spraakgebruik. Want de woorden wduisteruis// en «licht»
drukken in het gewone spraakgebruik twee tegenover elkander
staande begrippen uit; het nachtelijk donker enz., dat de functie
van het oog verhindert, wordt duisternis genoemd; de sran
enz., die die functie bevordert, heet licht, en van deze wordt
ook het in onzen tekst voorkomende woord //schijnen» gebrnikt.
Want van het Brahtna, dat geene zichtbare gedaante heeft* geldt
bet woord «schijnen// in eigenlijken aan niet. Verder op grond
dat dat licht hier voorgesteld wordt als beperkt tot den hemel.
Want de hemel kan niet aangenomen worden als grens van liet
Brahma, het al wezen, de oorzaak der gansche bezielde eu onbe-

»> tfi<i« • twtvHiow oh us ,-fliïfkw flb m
.,' Uier en zoo ook op enkele andere plaatsen zijn enkele teksten, die

moeilijk over te brengen of buiten liet verband geheel onverstaanbaar
zijn, weggelaten.

* Tri den commentaar op dit aphorisiirte wofd't be weien, ' t latür 'den
tekst: «In den levensgeest (adem) gaan alle schepselen in; uit den levens-
geest gaan zij wederom uit» (Chand. Up. I, -11, 5) met den levensgeest
of adem het Brahma wordt bedoeld. Bewijsvoering en argumenten zijn
mutatis mutandis dezelfde als bij het vorige aphorisnte. Z\̂  lijn daarom
in de vertaling weggelaten. , .

s Chand. Up. I l l , 13 , 7. ' t , - i , ü l - ; J JjaSii.
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zielde schepping; maar van een geschapen licht, dat beperkt is
in uitgebreidheid, kan gelden wat het brahmana zegt iu de
woorden «het licht boven den hemel», dat nl. de hemel de
grens er van is. — Maar is niet ook op het geschapen licht,
daar het overal is, de bepaling, dat het tot den hemel beperkt
is, niet toepasselijk, zoodat men hier moet denken aan het nog
niet in drieën verdeelde, pas geboren licht? — Neen want dat
nog niet in drieën verdeelde licht zou tot niets dienen. Zegt
uien nu: Het dient tot voorwerp van vereering, dan antwoorden
wij wederom: Neen; want als voorwerp van vereering vindt men
alleen wezens, die een ander bepaald doel hebbeu, als de zon
euz., aangewezen. En de schrift zegt ook zonder eenige beper-
king; „«-Laat ik ieder van deze (vuur, water en aarde) drie-
voudig maken'/ ' . En bovendien staat het ook van dat niet iu
drieën verdeelde licht niet vast, dat het tot den hemel beperkt
is. Men heeft dus hier bij het woord //licht'/ alleen te deuken
aau het in drieën verdeelde licht. Dat nu ook onder den hemel
licht is , het vuur enz., dat is geen bezwaar. Dat voor het
licht, al is het overal, ter wille van de vereering eene be-
paalde plaats wordt aangenomen, zooals geschiedt in de woorden
//het licht boven den hemel», dat is niet ongerijmd; maar voor
het aau geene plaats gebonden Brahma kan men niet eene be-
paalde plaats aannemen. Eu het zijn op verschillende plaatsen, in
den tekst vermeld in de woorden //over alles in de allerhoogste en
hoogste werelden//, past ook beter op het geschapen licht. Eu
nit de woorden: //dat is hetzelfde als het licht (vuur) binnen
in den mensen* blijkt, dat liet licht daarboven op het vuur in
den buik (verduwingskraclit) wordt overgebracht. Overbrenging
nu is h«t gevolg van overeenkomst, zooals b. v. blijkt nit
woorden als dit: *De aarde is zijn hoofd; liet hoofd is één en
deze syllabe (Mit = aarde) is ook één* 2. Van het vuur in
den buik nu staat het vast, dat het niet Brahma is, want het
wordt in de schrift, iu de woorden: //Dat is het gezicht, dut
is het geluid er van// », voorgesteld als gekenmerkt door warmte
en gedruisch eu zij zegt: //Dat vereere meu als gezien en ge-
hoord.// En ook hieruit, dat de vrucht dier vereeriug gering
i»v blijkfc, dat het niet Brahina is, want Brahma-vereeriug geeft

' Chand. Up. TOf 3 , £
* Brh. Ar. üp. VII, 5 , 3.
» ChfUid. Up. Ui, 13, 8

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:46AM
via free access



2 3 8 pA.NKAÜA tUjflKÏAS COMMENTAAR

eene groote vrucht. Er wordt verder in deze periooop zeil aan
liet licht geen ander bepaald kenmerk van het Brahma toegekend,
zooals dat het geval was met den ether en deu levensgeest. En
evenmin is in de voorafgaande pericoop het Brahma genoemd, want
daar is blijkens de woorden: "Gayatrï is al het geschapene, wat
er ook zij * vau een metrum sprake. En ook al was in de
voorafgaande pericoop het Brahma genoemd, dan zou men dit
in het onderwerp van deze uiet herkennen. Want daar wordt in
de woorden: '/Drievierde van hem is onsterfelijk in den hemel'/
de hemel opgegeven als de plaats waar het is, terwijl deze
hier daarentegen in de woorden //het licht boven den hemel'/
als grens wordt gesteld. Daarom moet licht hier in de gewone
beteekenis worden genomen. —

Hierop antwoordt de auteur: O u d e r l i c h t m o e t h i e r
h e t B r a h m a w o r d e n v e r s t a a n ; w a n t er w o r d t van
v o e t ( = v i e r d e d e e l ) g e s p r o k e n . Want in de vooraf-
gaande pericoop wordt van het uit vier deeleu bestaande Brahma
gesproken in de woorden: '/Zoodanig is zijne grootheid; ja
grooter nog is de geest; één vierde van hem zijn alle schepselen,
drie vierde van hem zijn onsterfelijk in den hemel» i. Hieraan
nu, dat ook het licht hier voorkomt verbonden met den hemel,
herkent men dit voor hetzelfde als liet daar genoemde onsterfe-
lijke deel van het Brahma, dat beschreven wordt als verbonden
met, den hemel. Wanneer men nu, deze verklaring verwerpende,
aanneemt, dat met het woord "licht'/ in deze pericoop het
gewone licht wordt bedoeld, dan vervalt men in de fout van
willekeurig voor het behandelde onderwerp een ander in de
plaats te stellen. En niet alleen in deze pericoop blijft Brahma
het onderwerp, maar ook in de volgende, in de kennis van
Qawrfilya. Daarom moet hier onder licht het Brahma verstaan
worden.

Wat nu gezegd is, dat de woorden «liet licht schijnt'/ ge-
woonlijk van het geschapen, licht gebruikt worden, dat is geen
bezwaar; want wauneer er blijkens den samenhang sprake is
van het Brahma, dan kunnen die woorden, daar er geene nadere
bupaliug bijkomt, ook op liet Brahma, voorgesteld ouder den
vorra,iV»» het. schijnende geschapen licht, worden toegepast,
daar ook het .lied zegt: "Van hem haar licht ontvangende,
schijnt de zon.// En men kan daartegen ook nog dit inbrengen

' Chand. Up. Ill, 12, 5; #gv. X: 90.
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dat het woord «licht» niet alleen gebruikt wordt van dat licht,
dat de functie van het oog bevordert; want men vindt het ook
van iets anders gebruikt. Met het woord «licht» wordt alles, wat
iemand (ook in overdrachtelijken zin) verlicht, aangeduid. En
daar dit zoo is , is ook op het Brahma, welks wezen bewustzijn
is, daar het de bron is van het (geestelijke) licht in de gansche
wereld, de naam //licht* toepasselijk; dit blijkt ook uit deze
woorden der schrift: //Aan zijn licht ontleent alles licht; door
zijn licht wordt het heelal verlicht'/ ' ; en //Hem, liet licht der
lichten, het onsterfelijke leven, vereeren, de deva's* *.

Wat verder gezegd is , dat van het alomtegenwoordige Brahma
niet kan gezegd worden, dat het tot den hemel beperkt is,
daarop antwoorden wij: Dat men voor het Brahma, al is het
alomtegenwoordig, ter wille van de vereering eene bepaalde
plaats aanneemt, dat is geene ongerijmdheid. — Maar is niet
gezegd, dat men zich liet aan geene plaats gebonden Brahma niet
op eene bepaalde plaats kan voorstellen ? — Dit is geen be-
zwaar, want ook het aau geene plaats gebonden Bralima kan
men zich op eene bepaalde plaats voorstellen, omdat liet met
bepaalde voorwaarden verbonden wordt. Want zoo noemt de
schrift Brahma-vereeringeu, verbonden met bepaalde plaatsen,
als de zou, het oog, het hart, en daardoor wordt de iu den
tekst, in de woorden //over alles//, aangeduide veelheid van
plaatsen verklaard.

Wat verder gezegd is, dat hier een geschapen licht boven
den hemel bedoeld moet zijn, omdat het wordt overgebracht op
het geschapen vuur in den buik, tot welks bestaan men besluit
uit de waarneming van warmte en gedruisch, ook dit is onge-
grond; wast het vuur in den buik kan, evenals een naam, een
symbool zijn van het hoogste Bralima. In de woorden: *üat
vereere men als gezien en gehoord// wordt dan een gezien en
gehoord zijn door middel van het symbool bedoeld. Dat verder
hier het Brahma niet kan zijn bedoeld, omdat er van eene
kleine vrucht wordt gesproken, ook dit gaat niet op. Want
men kan geen regel stellen, dat bij zóó groote vrucht de ver-
eering op het Brahma betrekking kan hebben, maar bij zóó
groote niet; Want waar het Brahma zonder eenige nadere be-
paliug als geest wordt voorgesteld, daar is onveranderlijk ver-
lossing de vrucht; maar waar het Brahma wordt voorgesteld,

' KaW. Up. V , 15.

> Brli. Ar. Up. VI , 4 , 16,
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verbonden met bepaalde eigenschappen of onder bepaalde, sym-
bolen, daar zijn velschillende vruchten, groot en klein, behoo-
rende tot den kring der eindige wereld, iooals blijkt uit teksten
als: * Dat is de gever van voedsel, de gever van rijkdom; die
hem zoo kent, verkrijgt rijkdom >.« Ofschoon nu in deze zelfde
pericoop aan het licht geen bepaald kenmerk van het Brahma
wordt toegekend, wordt zulk een kenmerk toch in de vooraf-
gaande pericoop genoemd en dit moet hierop toegepast worden.
Maar hoe kan het feit, dat in eene andere pericoop over het
Brahma wordt gesproken, recht geveu om hier aan het woord
/rlicht» zijne eigenlijke beteekenis te ontnemen en er eene andere
beteekenis aan te geven? — Dit is geen bezwaar; want terwijl
het betrekkelijk voornaamwoord, waarmede (in het oorspronke-
lijke) deze pericoop aanvangt, uit zijn aard wijst op het Brahma,
dat in de voorafgaande genoemd is en hier herkend wordt aan
het verbonden zijn met den hemel, kan het woord «licht» ook
op zich zelf een naam van het Brahma zijn. Daarom moet hier
onder licht het Brahma worden verstaan.

• 25. Z e g t m e n : D a t is zoo n i e t , w a n t d a a r is sprake
van een m e t r u m , dan a n t w o o r d e n wij: N e e n ; w a n t
a l d u s w o r d t g e l e e r d d a a r o p den g e e s t te v e s t i g e n ;
w a n t zoo v i n d t men d i t ook e l d e r s .
•N Nu moet nog de bewering weerlegd worden, dat in de vooraf-
gaande pericoop niet van het Brahma wordt gesproken, omdat
daar in de woorden: //GüLyatri is al het geschapene, wat er
ook zij »» sprake is van het metrum Gayatri. Wij vragen dan:
Hoe kan men zeggen, dat daar geen sprake is van het Brahma,
maar van het metrum Gayatri, terwijl toch in het lied: «Zoo-
danig is zijne grootheid» over het uit vier deeleu bestaande
Brahma gesproken wordt. Daarop antwoordt men nu: Dat is
zoo aiet. Want die pericoop vangt in de woorden: //G&yatri
is al het geschapene// aan met de vermelding van het Gftyatrï-
metrum, dat nader verklaard wordt door het afzonderlijk
noemen van het geschapene, de aarde, het lichaam, het hart,
de stem en den adem; en dan staat er: //Dat is het viervoetige
zesvoudige G&yatrïinetruin; daarvan wordt in het lied gezegd:
^Zoodanig is zijne grootheid»»; hoe zou na in dat lied, dat op

i Brh. Ar. Up. VI, 4, 24. . : J Ui,',!:;
* Chand. Up. Ill, 12, 1.
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het daar beschreven Oiivntrimetrum toegepast wordt, plotseling
sprake zijn vaa liet uit vier deelen bestaande Brahma? En ook
het woord '/Brahma/', dat voorkomt in de woorden: wDot is
het Brahma// >, moet opgevat worden als naajn van het metrum,
want daarover wordt gesproken. Want in de woorden: //Die
deze Brahma-Upanishad kent'/ » verklaart men Brahma-upanishad
als Veda-Upanishad. Derhalve, omdat hier vau het Gayatri ge-
sproken wordt, is het Brahma niet het behandelde subject. —

Dit is evenwel geen bezwaar. W a n t a l d u s w o r d t ge-
l e e r d d a a r o p den g e e s t te v e s t i g e n , d. w. z. in dien
brahroana-tekst: »Gayatri is al het geschapene wordt geleerd,
door middel van het metrum Gayatn de gedachten te richten
op bet daarop volgende Brahma. Want het Gayatrimetrura, dat
slechts eeue vereeuiging van syllaben is, kan niet het wezen
van alles zijn. Daarom wordt hier met het Gayatrï, dat iets
eindig» is, bedoeld het Brahma, de oorzaak der wereld, en
daarvan wordt gezegd, dat het al het geschapene is, zooals eldera
ook gezegd wordt: "Brahma is alles wat bestaat.'/ — Dat oorzaak
en gevolg niet verschillend zijn, zullen wij later (Boek II
hoofdst. 1 , aph. 14) aautoonen.— En v e r e e r i n g van h e t
B r a h m a door m i d d e l van i e t s e i n d i g s v i n d t men
ook op a n d e r e p l a a t s e n v e r m e l d , b. v. in de woorden:
"Hem alleen zoeken de flgvedins in het groote Uktha, de
Yajurvedins in het vuur, de Samavedins in het Mahüvrata.//
In de voorafgaande pericoop wordt dus, ofschoon er van een
metrum gesproken wordt, het Brahma bedoeld eu dit weidt
ook in de door ons besproken pericoop over het licht behan-
deld, om zoo een andereu vorm van vereering voor te schrijven.

Anderen zeggen, dat hier het woord //Gayatri'/ blijkbaar als
naam voor het Brahma wordt gebruikt om de overeenkomst der
getallen. Want evenals het Gayatrimetrum uit vier voeten, ieder
van zes syllaben, bestaat, zoo bestaat ook het Brahma uit vier
voeten of deelen. Zoo vindt men ook elders wegens overeenkomst
der getallen een woord, dat eigenlijk een metrum beteekent,
gebruikt tot aanduiding van iets anders. Volgens deze opvatting
aou er ia het geheel geen sprake zijn van het metrum, maar
alleen vaa, het Brahma, in. allen gevalle evenwel is het Brahma
Bubject in de vooralgaaude pericoop.

« ChaiuL tip. i l l , 12, 7. . .,„ . ,„ .„,.,
* Chand. Up. Ill, 11, 3. ill jjïl bnédü
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26. 'Wii Hat d i t zoo i s , b l i j k t h i e r u i t , d a t d a a r b i j
" v e r m e l d i n g vaifl he t g e s c h a p e u e enz . a la ; .deelen
^ ^ k ^ ) val si) uad i l .-sbiax ( ó )

""Dat'Brahma subject is vai'"tte'%oèfnfgariiide periertöli, blijkt
'Ö6k hieruit, dat liet geschapene"'etï£. deelen er VETI geiioemd
worden. Want nadat het geschapeue, de «arde, het lichaam,
het hart genoemd zijn, %ördfc <ér gezegd:' //Dit''tó'^iiet' Vier-
voetige, zesvondige G&yatrf.// Nu tau men toch het geschapene
enz. niet deelen van een bloot metrum noemen, onafhankelijk
van het Brahma. En wanneer het geene betrekking had op het
Brahma, dan zou ook het lied: //Zoodanig is zijne grootheid//
er niet op toegepast kunnen worden; want dat lied spreekt
blijkbaar van het Brahma, daar er in gezegd wordt-: wEen
vierde van hem zijn alle schepselen; drievierde van hem is

"tiifsterfelijk in den hemel», wat alleen op het alwézeïi toepasselijk
is; en in het PwrwsAa-sriWa (Agveda X , 90) hebben die woorden
oöl betrekking op het Brahma. En de overlevering beschrijft
het Brahma op dezelfde wijze in de woorden: »Ik 9teun deze
gansche wereld door één mijner deelen.// En daar dit zóo is ,
moet de uitdrukking: //Dat is het Brahma" in eigenlijken zin
worden opgevat. En de uitdrukkingen: *Dat zijn de Vijf die-
naren van het Brahma// en //In de holten van het hart woont
de dienaar van het Brahma» ' passen hier alleen, wanneer deze
^ericóop betrekking heeft op het Brahma. Ook hieruit blijkt
dus, dat het Brahma subject is van de voorafgaande pericoop.

'Over flit Brahma nu is het bewezen, dat ook in" deze pericoop
''vrih het licht gehandeld wordt, waar het herkend wordt aan het

4~étBóiiden zijn met den hemel. • - " - " ' - - • - - - • - • • ' ' - • ' • •
-A) tuuijn;( .);.;! y- ibbiub us6nx)w ab iiu Uj/ld u*b

TOOV

's geest' (a **«ƒ TMifl! Bit a'Ĥ ii af'« it
j ' u t t ' d e n s « ra e n h a f l # ' * * ' ^ ' ^ ^

- ' I n de K a u s h i l a k t - B r a h m a n a - ^
Van l ü d r a en Pra ta rdana , dat ^ ^

*B' - 'i -i i '-.• :• -•••''• aiabiit! Ü'J9 : u a v 9 i i i 6 ? b u o b uafa

' Chftnd. Up. Ill, 18, 6.
> Het in den commentaar hierop geleverde bewijs, dat de uitdrukkingen

«in den hemel» en «boven den hemel» op hetzéifdtf'neeraBme^i","ÏS'in de
vertaling weggelaten. -'̂ ' > ' — ' •" •'" ' - I ' ' '•••'
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van DJvodasa, begaf>,ïidï : naar de lievelingsplaats van Indra
met kfcijgstpem , en .heldeumoedic >. Daarin leest men: "Hij
(Indra) zeide: Ik bea de levensgeest (adem), de, denkende
geest; vereor mij als het onsterfelijke leven*, en vervolgeus:
//De levensgeest alleen, de deukende geest, bezielt het lichaam
eu dpet liet opslaan//; verder nog: //Tracht niet de stem te
leereu kennea, maar ken den spreker//; terwijl het slot>i#:
//Dit is de levensgeest, de deukende geest, de zaligheid, de
niet verouderende, de onsterfelijke.// Hier is liet de vraag, of
met .dajt jvoord //levensgeest* de adem wordt bedoeld, of een
deva, of de iudividueele ziel, of het hoogste Brahma. — Maar
is niet in liet 23ste aphorisme bewezen, dat het woord //levens-
geest'/ . een naam is voor het Bralima, eu worden ook hier
Biet in de. woorden //de zaligheid, de niet verouderende, ^e
onsterfelijke» kenmerken van het Brahma genoemd? Hoe kan
er dau nog twijfel bestaan? — Omdat, is het antwoord, hier
Verschillende kenmerken worden genoemd. Want wij merken hier
uiet alleen kenmerken op van liet Brahma, maar ook vau andere
wezens, daar de woorden van Indra //Leer mij alleeu keunen//
op dien deva wijzen; de uitdrukking //Die het lichaam bezielt
en dpet opstaan * op den adem; en de woorden /'Tracht uiet
de «te» te leeren keuueu, maar keu den spreker* op de iudivi-
dueele ziel; daarom is hier twijfel mogelijk.

Tegeuover de meeuing nu, dat hier //levensgeest'/ in de gewone
beteekeuis vau adem genomen moet worden, wordt gezegd, dut men
moet aannemen, dat door het woord //levensgeest//, het Brahma
ywordt aangeduid. Waarom? O m d a t de s a m e n h a n g d i t
l e e r t . Want wauneer men den tekst in zijn saineuhaug overziet,
dan blijkt uit de woorden duidelijk, dat zij opliet Brahma be-
trekking hebben. In den aanvang toch zegt Indra: //Kies iets,
wat gij begeert// eu Pratardana geeft 'te kennen, dat hij het
hoogste doel des menscheu begeert door te autwoorden: «Kies
gij voor mij, wat gij het beste acht voor den meusch.// Daarop
wordt hem de levensgeest als het beste voorgesteld; hoe zou
deze dan niet het hoogste Bralima ziju? Alleen door de kennia
vau den hoogsten geest toch verkrijgt de meusch het beste,
zooals,), blijkt uit teksten als: »Hem kennende is de meusch
boven deu dood verheven; een audere weg is er uiet*

' Kaush. .Brih, yp,._(l^^., ,[90,9,1 „„t, „gyod» „9 «tem*! „•<*, „j„

e Volgr. IX. 16
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dergelijke. Zoo kan men ook bij de woorde^,;,.
diens geluk wordt door geeiie daad, noch, door;|diej8$aj,,iupeli
dtjor jBrahinaneninoord versloord» alleeu aan hpj, jBr,ahma d§iikeu,
want dat bij de kennis van hel Brah'ma alle daden vernietigd
wor.dcn^,$taat vast op grond van teksten als: '/Ai iemands

k ^ w^dea vernietigd, aoodfluihy dat absolute wezen, heeft
en dergelijke. Ook de uitdrukking //denkende geest»

past alleen bij de meeniug, dat het Brahma is bedoeld, want
{ïen onbewust iets, zooals de adem is, kau niet de denkende
geest |Z.\jn,, J5oo gelden ook de uitdrukkingen aan het slot wde
zaligheid, de niet verouderende, de onsterfelijke* van niets
anders dan vau het Brahma; en wat er verder staat: /'Hij wordt
door eene goede daad niet grooter, door eene slechte wiet
kjejjier^ H,y; doet goed handelen dengeue, die hij uit deze
werelden wil opheffen, slecht deugene, dien hij wil doen af-
dalen»; en //Hij is de herder, de beheerscher, de heer der
werelden», dit alles kau alleen op het hoogste Brahma, niet op
den adem in eigenlijken zin toegepast worden. Daarom is dB
levensgeest het Brahma.

m e n : D i t is zoo n i e t , w a n t er is sprake
ya.U, ,d,eu g e e s t van den s p r e k e r , d a n a n t w o o r d e n
wij : E r is h i e r vee l , d a t op den i n w e n d i g e a gfeest
b,et,xe,kking heef t . - . • • • • • ,
. „.|}e.i meeuing, dat de levensgeest hier het Brahma is, wordt
bestreden en men zegt: Met het woord //levensgeest// kan niet
het hoogste Brahma bedoeld zijn. Waarom niet'P O m d a t er
s p r a k e is van d e n g e e s t van den s p r e k e r . Want de
spreker, Indra, een bepaalde deva, een lichamelijk wezen, ver-
klaart zijn . eigen weeën aan Pratnrdana, daar hij ïaauvaugt:
//Ik ben de levensgeest, de denkende geest.» Daarin wordt,
zooals blijkt uit het gebruik van het woord '/ik/', de levensgeest
aangeduid als de geest vau den spreker; hoe kaa'hij dan het
Brajima zijn? Want het Brahma kau geen aprefceT zijmL, zooals
blijkt uit woorden als: /'Zonder stem, zonder inwendigen zin/' en
dergelijke. Zoo prijst hij ook zich zelveu door de vermelding van
eigenschappen, die verbonden zijn met het lichaam en bij het
Brahma niet kunnen bestaan, b. v.: »Tk doodde den drielioof-
digeu zoou vau ÏWhta r ; ik-<wie*|> d r demonen, de Yati'a,

• Munrf. Up. II, 2 , 8. Gf , ë ,V1 . q j v,A .
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aan de >#olvi*r voor> én* En Tndra kan de levensgeest genoemd
worden'- ènV fcijné kracht; want er wordt geleerd: .Levensgeest
w kmeht* etrWara 'is bekend als de deva van de kracht- bij
iedere bp<n,<bar% van kracht toch zegt men : ' i ,D*Hs Indra's
werk.. En eeu deva kan als de denkende geest' voorgesteld
worden Oirt zijne onbelemmerde kennis, want van de deva's wordt
gezegd, dat hunne kennis door niets belemmerd wordt. Daar nu
zoo vaststaat, dat hier van den geest van den deva sprake is '
moeten de uitdrukkingen over het beste enz. als op hem slaande
verklaard worden. Omdat hier derhalve over den geest van den spre-
ker gehandeld wordt, kan de levensgeest niet het Brahma z i j n ^

Daarop wordt nu geantwoord: E r is 1, i e r v e e l , in dat
hoofdstuk merkt men veel op, d a t op den in wend igeu
gefts t b e t r e k k i n g heeft . Zoo wijzen de woorden:.Zoolan*
de levensgeest in het lichaam woont, zoolang is er leven» ó j
de absolute macht over leven en sterven, die aan den levens,
geesty den mwendigen deukenden geest, niet aau een bepaalden
deva toebehoort. Zoo leeren de woorden: „Tn het bestaan (van
den levensgeest) ligt het hoogste goed der levensgeesten (orga-
nen) «,/, dat de levensgeest de inwendige geest, de basis der
organen ,s. En nadat eerst gezegd is: .De levensgeest, de
denkende geert alleen bezielt het lichaam en doet het opstaan*
en *1 raeht met de stem te leeren kennen, maar ken den spreker*'
volgt daarop: .Zooals de omtrek van het rad aan de spaken
en deze in de *«af *ij„ bevestigd, zoo zijn de stoffelijke elemen-
ten aan de geestelijke en deze in den levensgeest bevestigd,/-
-Deze levensgeest is de zaligheid, de niet-verouderende, ifo
onsterfelijke* e„ eindigt dit hoofdstuk dus met den inwendïgèh
geest,.'die het centrum is der organe» en objecten, evenals de
naaf van de sp.k«„. En ook het slot: «Hij wete: Dat is milh
geest, past goed bij de opvatting, dat hier va» den inwendigéu
geest, maar met bij die, dat hier van een bepaalden deva
• p i i b u w . l h ' . - . t , is e*n andere tekst, die zegt: .Deze geest
is het alnende «rah.na . . . Omdat hier nu zooveel gesegd wordt;
dat op den inwendige,, geest betrekking heeft, moet men a*£'
nemenydut hier sprake is van den inwendigen geest, niet vttó'>
-t*n (id nu- itiEtubii terf teen 'gfls .owhuwhw/- t+ib • .HMj.p;,b-a .̂t=

' Iü«.*b. Brih. Cp. m, * 0««e tekst wnrat hier andere grtiteerd daii?
h« voorkomt ,„ Cowells uitgave ^ Upaaishad. De vertaling « in ^

Brl,. Ar. Up. TV, 5, 19 . ' ' 4 V? 4Ii q
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ei«n ilwiï. — Ho^'kani töitfï «jafttte gfleBt «an; den/spreken :
noPiml w o r d e n P " .'! • •• : ' ' •• >; " - las ' / / .

•'-!•• b nsv

qoföO.> ;Maar doo r zijn i n z i c h t in de gewi jde w e t e n -
«eh ap zeg t hij d a t , e v e n a l s V i m a d e v a ,

De deva Indra zegt.: «Leer mij kennen» *, omdat hij door
hooger inzicht in de gewijde wetenschap ziet, dat zijn geest
één is met den hoogsten geest, en weet: "Ik hen Brahma»,
evenals van den ifcshi V&madeva geschreven staat: "Dit ziende,
•wist hij: Ik was Manu, ik was Süryav V Want daar zegt de
schrift: «Elke deva, die tot kennis van het Brahma is ontwaakt,
die is het geworden." , i» . ^m^.i»

üe bewering, dat Indra, na gezegd te hebben: «"Leer mij
kennenw, zich zelven prijst door de vermelding van lichamelijke
eigenschappen, als het dooden van Tvashtars ZOOH enz., moet
nog weerlegd worden. Daarop autwoorden wij dan: «Dat dooden
van ïvash/ars zoon enz. wordt niet vermeld om ludra als het
-object der kennis aan te prijzen en als het ware te zeggen:
«Omdat ik dat gedaan heb, daarom moet gij mij leeren kennen",
maar om de voortreffelijkheid der kennis in het licht te stellen.
Want na zijne geweldadighedeii, het dooden van Tvash&rs zoon
ena-v vermeld te hebben, voegt hij er eene aanprijzing der
kennis aan toe door te zeggen: //Daarvoor is mij zelfs geen
haar gekrenkt; die mij kent, diens geluk wordt door geene
daad, welke ook, vernietigd"; d. w. z. Daar mij, die zulke
Woeste daden heb verricht, zelfs geen haar gekreukt, is, omdat
ik Brahina ben, zal ook het geluk van ieder ander, die mij
kent, door geene daad, welke ook, verstoord w orden. Maar
als object der kennis wordt het Brahma aangewezen in de
Woorden: *Tk ben de levensgeest, de denkende geest." Daaruit
blijkt* dat deze periooop over het Brahma handelt* >.J (HÜW-

81. Z e g t m e n : N e e n ; w a n t er worden k e n m e r k e n
•ge 'üoemd van de i n d i v i d u e e l e z i e l endden a d e m ;
dan a n t w o o r d e n wij: N e e n ; w a n t d a t is e e n e d r i e -
v o u d i g e v e r e e r h i g , h e t hee f t d a a r o p be t r e ikk i ing ,
h e t i s ' h r e r d a a r m e d e v e r b o n d e n . >'x .ilfwnhivihm ••

t'ioAl kat) hier, omdat er veel gezegd wordt, dat op den inweu-
'tKgeli geest betrekking heeft, geen sprake zijn' van" eeü be-

> Brh. Ar. Up. Ill, 4, 10. £ ,11 .q
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paalden deva, toch kan deze pericoop niet over het Bmhma
handelen. Waarom niet? O m d a t h i e r k e n m e r k e n voor-
k o m e n van d e i n d i v i d u e e l e z i e l en van den l evens -
g e e s t in ei g e n l ij k e n z in (den adem), lu deze pericoop
vinden wij vooreerst een zeker kenmerk van de individueele
ziel in de woorden '/Tracht uiet de stem te leeren kennen,
maar ken den spreker//, waarin als object der kenais genoemd
wordt de individueele ziel, de heer der organen, van wie
de functies der organen, spraak enz., uitgaan; zoo ook een
keumerk van den adem in de woorden: //De levensgeest
alleen, de denkende geest, bezielt het lichaam en doet het op-
staaii'/, daar het staande houden van liet lichaam ceue functie
is van den adem, zoo als in de schrift geleerd wordt. Want in
het Gesprek van den Adem worden de levensgeesten, de spraak
effl».', vermeld eu tot deze zegt de adem, de hoogste onder hen:
//"Vervalt niet in dwaling; ik ben het, die, mij in vijf wer-
kingen verdcelende, het lichaam ondersteun en staande houd» ' .

De naam «denkende geest'/ nu is op de individueele ziel
toepasselijk, daar deze een zelfbewust wezen is, en kan ook
van den adem gebruikt worden, daaT deze de basis is der overige
levensgeesten, de organen, de hulpmiddelen der rede. En wanneer
men aanneemt, dat hier de individueele ziel en de adem worden
bedoeld, dan zijn de beide voorstellingen, die hier voorkomen
in de woorden '/Die de levensgeest is , is de denkende geest;
die de denkende geest is, is de levensgeest'/ eu «Deze beide toch
wonen samen in het lichaam, sameu verlaten zij het'/, juist,
daar de adem en de denkende geest met het oog op hunne
samenwerking als niet onderscheiden eu met. het oog op hun
eigenlijk wezen als ouderscheiden voorgesteld worden; maar wau-
neer'ineu aanneemt, dat hier het Brahma wordt bedoeld,, waar-
tusschen kan dan onderscheiden worden. Daarom moet hier aan
de individueele ziel eu den adem, of een van beiden of beide,
gedacht worden, maar niet aan het Brahma. — !r>r>\ .(.

Hierop antwoorden wij: N e e u , w a n t d a t is e e n e e d l e -
v o u d i g e v e r e e r i n g . Wanneer dat zoo was, dau zou uien
hier eene drievoudige vereering moeten aannemen, vereering van
de individueele ziel, vau den adem en van het Brahma, en
dit kan men niet veronderstellen , dat in éene pericoop geleerd
wordt- Want uit het begin eu het slot blijkt, dat deze pericoop

-Up. il, 3,
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één geheel uitmaakt. Waut zij vangt aan: «Leer mij keuueo'/
eu daarop volgt: *Tk beu de levensgeest, de denkende geest"
en het slot is : «Dat is de levensgeest, de denkende geest, de
zaligheid, de niet verouderende, de onsterfelijke*; men /iet dus
dat begin en slot eenvormig zijn en daaruit mag men besluiten,
dut hier ecu onderwerp wordt behandeld. Eu ineu kan het hier
genoemde kenmerk vau het Brahma niet aan iets audërs toe-
kennen , daar men alleen van liet Brahma kan zeggen, daé
daarin de tien stoffelijke en geestelijke elementen bevestigd zijn.

En h e t heef t d a a r o p b e t r e k k i n g , d. w. z. ook op
andere plaatsen heeft het woord '/levensgeest* betrekking op
het Brahma, zooals blijkt uit de daarbij genoemde kenmerken
van het Brahma. En ook h i e r is he t v e r b o n d e n me t
k e n m e r k e n van h e t B r a h m a , daarliet het beste enti. ge-
noemd wordt. Daarom moet meu tot de conclusie komen, dat
de»© pericoop over het Brahma handelt.

Wat nu liet bezwaar betreft, dat hier een kenmerk van den
adem voorkomt in de woorden: «Het lichaam bezielende, doet
hij het opstaan//, dat doet niets af. Want daar de werking vau
den adem afhankelijk is vau den hoogsten geest, kan dit ook
overdrachtelijk aan dien geest toegeschreven wordeu, zooals de
schrift doet in de woorden: »Niet door inademing, noch door
uitadeining leeft eenig sterveling, maar zij leven door dat andere,
waarop deze beide berusten'/ ' . Eu ook dat, wat aangehaald is
als een kenmerk vau de iudividueele ziel: '/Tracht niet de stem
te leeien keuneii, maar keu den spieker enz.'/ verbiedt niet
hier aan liet Brahma te deuken, daar de individueele ziel van
het Brahma niet wezenlijk verschilt, zooals blijkt uit woorden
als '/Dat zijt gij'/; «Ik beu Bralima// en dergelijke. l)e ziel
toch is eigenlijk alleen Brahma, maar wordt in bepaalde toe-
standen, het gevolg vau het gebonden ziju aan voorwaarden,
nl. het verstand enz., beschouwd als de persoon, die handelt en
de vruchten dier handelingen geniet, eu daarom is de vermauiug:
'/Tracht uiet de stem te leeren ketiuen, maar ken den spreker'/,
die ten doel heeft op den iuweudigeu geest de aandacht te
vestigen om zoo te doen iuzien, dat de ziel buiten die bij-
zondere toestaudeu naar zijn eigenlijk wezen Brahtna is, niet
ongerijmd. .£00 wordt ook elders, in de woorden: "Dat, wat
door de stem niet wordt uitgesproken, waardoor de stem wordt

» KaM. Uj). I l , 2 , 5.
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voortgebracht, dat is het Brahma, niet dat, wat men als zoo-
danig vereert* !, geleerd, dat de geest, van wien de_j fuiioliijfc
van sprekeu: jeua. uitgaan», het Brahma is. 'ole terf m

Wat verder beweerd is, dat nl. in de woorden: vDeze beide
woneu samen in liet licliaam, samen verlaten zij het», onder*,
scheiden wordt tusschen dejii adem en den deukenden geest, en.
dat dat strijdt tegen de meening, dat hier van liet Brahma
sprake is, dat is geeu bezwaar; want er kan onderscheid ge.,;
maakt worden tusschen het verstand en den adem, twee vour«
waarden van den inwendigen geest, op welke het vermogen urn
te kennen en om te werken berust; maar de door die twee
voorwaarden bepaalde geest is wezenlijk niet gescheiden en
daarom kunnen zij ook als één worden beschouwd, zooaJs ge-
schiedt in de woorden: »])e levensgeest is de denkeude geest
euz.» i , ,,; „;.,„;.„.

Hiermede is bewezen, dat deze pericoop over,|}»eiiT%ahma
handelt ;,.,„„,.,.. ,„|„„,/;

' lvena-Up. 1 , 4 . . . . .
a u . . '•• ' '•' 1 ' " ' [ H l

t-ene eemgstuis andere verklaring van deze aphorismen ei) « ? « ,
band daarmede van den behandelden tekst, door gankara jlier'nog ver-
meld, is in de vertaling weggelaten. 'iii'jiriimvQ

.„( ji: buide van het eerste hoofdstui,,.^ u.,,^j ^

"'• ' ' ' ' " " " " " • i J f i n k l f l J 3 f { H C B l O l f

^ ' d "• ,Bi.«d«« ii-jallc iiiliisjjia ei

in;,, .. ' b , | U,JV gJov9?j tór! ,

' IWHIKII .-.il. ,fKHv .,i.,ri>™) ...M,ra buaJeiav Jsd .

*uii«mwv ab «I j i i o i ^ ü i i j j a b i i e i t ïaiti ii^trfouiv

ii il. ..,»K,.«.ii iwi> ,j«) ila^ii laob û J s

•"'» i«*ti«d i'-f> . j r i i v i ' t K-vif-, 4K» o«« rao

ir...w MI-U, ^r. •mofnr.sw , H3jloiif«jj«u jfciow isin msle .̂ h wob

:i ,ü jj
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eb ai #b WM6 .smdma ategoori ted teta «BOT , ai Hebnod-m sirs
ïoSiÉaawüi wbnox , owbc «bnoS» :Er(ix »t ibiow bges9§ tfjiH-*
ai» fli ewriBifl terf fain JJJTOW „eM _ .1 ».sm ff,OT . mi
-9g ir>l9Ü0Tb)ia ««nnfaitl ei ffeforf a r f » , ^ J , H * :irabToo».
ab wiri 4Kb .aogffabm gaüfote 9b nab nam md ,oH

ei JiQ —. Cgf gnrwsTjv nr«» qiswioov his

jl joj mo IE^ITI . n^v|.iriDa 9.J TOO-/

Tn në^'eersië, hóófdsiuk'is hi'liet aphorisméi'^Wtiietwelk
de oorsprong enz. is van liet heelal'/ gezegd, 'dat^ëï"Brattrtia
de oorzaak is van het outstaau en/,, 'der gaiVsiche Wèrpld Van
den ether af; en dat Brahma is vervolgens beschreven als alles-
omvattend, eeuwig, alwetend, "liet 'w'ezeri''Valii''a!lë^; 'voorts''ïè-^
van sommige twijfelachtige teksten bewezen,'dat'zij over hè't'
Brahma handelen, door het aanwijzen der redenen, waarom"
daarin voorkomende woorden, die gewoonlijk eeue andere be-
teekenis hebben, als namen van het Brahma uloeten"wftrdeti
opgevat. Nu zijn er nog andere teksten, waarbij het, daar zij'
geene zekere aanduidingen van liet Brahina bevatten, twijfel-
achtig is, of zij over bet hoogste Brahina of over iets anders
haucleleu. Aan de behandeling' dier teksten nffis het tweede
en' dëraTh'oofdstuk gewijd! • •:r^ * >iU .,-,-..
•'•"^ ;'"•• « » b J * a » « . - ' •

, l."ö'in'3ayii'iér sprake is van dat', wStTii'dè ge-
tele^h^Ar'eÏTk>n| iV.'** "' ^ ^ " ^ «^ ««» •'•

ïn"de'^ch'rift ieest"',n4n: -.ÉSï'^U^'h^Sl'T» Mma;
daaruit ontstaat alles, daarin bestaat het, daarin gaat liet onder;
mê i vereere het kalm vijn zin; 'de ïnërisch bestaat hoofdzakelijk
mt verstand; waarop de mensch in "dit lfevèn zijn' Wéèsl 'Wcht,
dat wordt hij na den dood; hij brenge veréèring'i 'dé tti'èt gë-
moed ^inwendigen zin) begaafde, wiens lichaam de levensgeest
^ ..enjMr «. Jtier }s he, t ïe vraag of door die'bepalirig '/3è"met
gemoed' begaafde' enz.// 'de'individ'ueele ziel b3f"wel het hoogste
Brahina als voorwerp van veréering aangewezen 'wordt.
.j.jPej meening., dat het de individueele ziel is, wordt verdedigd

beheersclieres der organen, mét het gemoed (den inwendigen zin)

' Chand. Up. I l l , 14, 1 - 3 . ^ -f ,11 .q
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enz. verbonden is, maar niet het hoogste Brahma, danr dit in de
schrift gezegd wordt te zijn: «Zonder adem, zonder inwendigen
zin, rein enz.'/ '. — Maar wordt niet het Brahma in de
woorden: '/Het gansche heelal is Brahma" uitdrukkelijk ge-
uoemd ? Hoe kan men dan de stelling verdedigen, dat hier de
individueele ziel voorwerp van vereering is? •— Dit is geen
bezwaar. Dat woord dient; niet jOm vereering van het Brahma
voor te schrijven, maar om tot kalmte te stemmen. Omdat,
wordt daarin gezegd, het gansche heelal Brahma is, daaruit
alles ontstaat, daarin bestaat en ondergaat, geve men zich kalm
van,ziu,^a# vereering over. De bedoeling is: Omdat de gansche
eindige wereld alleen Brahma is, daar zij uit liet Brahma ont-
staat ,. daarin ondergaat en daarin bestaat, en er bij de eenheid
vaui•alles ypor, begeerte enz. geene plaats is, daarom geve men
zich kalm vaj» zin aan vereering over. En dient dit woord om'
tot kalmte te stemmen, dan kan daardoor niet vereenng van'
het Brahma voorgeschreven worden. Maar vereering wordt voor-
geschreven door de woorden: «Hij btenge vereering" enz. en
als voorwerp van die vereering wordt genoemd '/de met gemqe'S'
begaafde, wiens lichaam de levensgeest is." Dit is eenn aan-
duiding vau de individueele ziel. Daarom zeggen wij, dat de
individueele zje) , het voorwerp is der hier voorgeschreven v e ^
eeriug. En ook de onmiddellijk volgende woorden: * Die alles
doet, alles begeert'/ zijn op de individueele ziel toepasselijk.
Verder gelden de woorden: "Dat is de geest in mijn hart,
kleiner, dan een rijst- of gerstkorrel'/ wel van de individueele
ziel, die zoo klein is als de punt van een naald, maar niet
van het onbegrensde Brahma. — Maar liet daarop volgende:
//grooter dan de aarde/ enz. kan toch niet gezegd worden vau
een beperkt wezen ĵ -^-Daarop antwoorden wij : Vooreerst kunnen
die bepalingen '/kleiner dan een rijstkorrel" en «grooter dan
de a^rde* nie,t.b,eide tegelijk op hetzelfde voorwerp betrekking
hebhen.,. daa,rzij, flwt elkander in strijd zijn. En moet men
tusschen beiden kiezen, dan is het logisch zich te houden aan
de bepaling «kleiner dan een rijstkorrel«, daar deze het eerst
genoemd wordt. De bepaling: «grooter dan de aardde" is dan
hieruit te verklaren,, dat, de ziel eigenlijk Brahnïa is'' Staat,h'et
nu zoo vast, dat hier sprake is van de individueele ziel, dan

f voorkomende vermelding, van tó^

up. u, i, a.
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Brahma ia de woorden; "Dat is het Brahma/", daar zij slaat
op hetgeen voorafgaat, betrekking hebbeu op de individueele
ziel. Door de bepaliug '/de met gemoed begaafde* enz. wordt dus
dj£, iudividueele ziel als voorwerp van vereering aangewezen. —

h Hiertegenover stellen wij, dat hier door do bepaling '/de met
gemoed begaafde// enz. het hoogste Brahma als voorwerp van
vereeriug wordt, aangewezen, o m d a t er s p r a k e is v a n
da t , wat iu de ge hee l e s c h r i f t e r k e n d is. Het is
logisch aau te nemen, dat hier door de bepaling «de met ge-
moed begaafde'/ de in alle Vedauta's erkende, met den naam
Brahma aangeduide, oorzaak der wereld, die ook iu don aan-
hef van dezen tekst in de woorden «Het gansche heelal is
Brahmaw genoemd wordt, als voorwerp van vereering wordt
aangewezen. En zoo ontgaat men de fout van> voor het tot
dusverre behandelde onderwerp willekeurig eon ander iu de plaats
te stellen. — Maar er is immers gezegd, dat de vermelding vau
het Brahma in den aauhef van deu tekst iu de woorden: /'Het
gausche heelal is Brahma// alleen dient om tot kalmte te stem-
men. — Daarop antwoorden wij : Al dient de vermelding van
liet Brahma om tot kalmte te stemmen, zij gaat. tocli vooraf
Min,/|d$ woorden «de met gemoed begaafde enz.'/, terwijl de
vermelding der individneele ziel daaraan niet voorafgaat en
deze iu die, woorden aelf evenmin genoemd wordt. Dit i» hej

Jail avhsdn: «nü alibi.:-• ,
t!8i En o m d a t de b e d o e l d e e i g e n s c h a p p e n aau h e t

B r a h ma t o e k o m e n .
Bedoeld is wat men wil zeggen. Ofschoou het uu in de be-

teekenis van "gewild/r bij deu Veda, die uiefc door mensclieu
geschreven is, niet past, daar hier geen spreker is, wordt dat
woord hier toch overdrachtelijk gebruikt om liet begrip, dat
uit de woorden volgt. Want iu het gewone spraakgebruik noemt
men dat, wat. men door het uitspreken vau een woord wil
hebben, het bedoelde en wat men niet wil hebben, niet bedoeld;
en evenzoo is het in den Veda. De aldus bedoelde eigeuschap|>en
nu, die. hier aan het voorwerp vau vereering worden toegekend,
dat aijn besluit werkelijkheid ia enz., komeu aan het hoogste
Brahma toe. Want dat zijn besluit werkelijkheid is, geldt van den
hoogsteu geest, daar hij onbeperkte macht heeft over schepping,
bestaan en ondergang. Zoo wordt het ook elders ajs eigeuachap
van den hoogsten geest vermeld, waar van den geest,'vrij vau
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euvel wordt gezegd dat zijn wensch, zijn besluit werkelijkheid
Mi•-.».«I.*Wieus' geest ether is« beteekent, dat zijn geest is als
de ether; door zijne alomtegenwoordigheid nu komt het Brahma
overeen inet den ether; ditzelfde wordt ook uitgedrukt door d»
woordou vgrooter dan de aardev. En ook indien men het ver-
klaart als; zijn geest is de ether, dan toch geldt liet van het
Brahma, dat de oorzaak en het wezen van alles is; om dezelfde
reden kun het ook genoemd worden degene, die alles doet. Zoo
komen dus de hier aan hel voorwerp van vereering toegeschreven
eigenschappen aan het Brahma toe. Wat nu gezegd is, dat de
woorden //de met gemoed begaafde, wiens lichaam de levensgeest
is// kenmerken uoemen van de individaeele ziel en op het Brahma
niet toepasselijk zijn, daartegenover beweren wij, dat zij ook dp
het Brahma toepasselijk zijn. Want daar het Brahma de algeest
is , is alles, wat met de ziel verbonden is, eveneens met het
Bralnna verbonden. Zoo zeggen ook schrift en overlevering beide
van het Brahma: //Gij zijt vrouw, gij zijt man; gij zijt jonge-
ling y-gij zijt meisje; gij gaat als grijsaard met een kruk, gij
zijt pasgeboren, uw aangezicht is overal// *; «Overal handen
en • voeten, overal oogeu, hoofd en aangezicht, overal ooren
hebbende, bedekt hij alles in de wereld// s. En de uitdrukking
/fzouder adem, zonder inweiidigen zin, rein// heeft betrekking
op het reine, de uitdrukking *de met gemoed begaafde, wiens
lichaam de levensgeest is// daarentegen op het met eigenschappen
gedachte Bralnna; dat is het onderscheid. Het is derhalve het
hoogste Bralima, dat hier als voorwerp van vereering wordt
aangewezen, daar hieraan de bedoelde eigenschappen toekomen-.i

3. M a a r n i e t een l i c h a m e l i j k wez<>n, o m d a t ze
d a a r a a n n i e t t o e k o m e n . ;B1) ,1«;M i'^rfoesg

In het vorige aphorisme is gezegd, dat de bedoelde eigen-
schappen aan liet Brahma toekomen; hier wordt gezegd, dat zrj
niet toekomen aan een lichamelijk wezen. Het woord m a a r duidt
eene beperking aan. Het Brahma alleen is, blijkens bovenstaand»
redeneering,- de met gemoed begaafde, n i e t een 1 i c h a m e 1 ij k
wezen, de individueele ziel. Want bepalingen als: wWiens besluit
werkelijkheid, wiens geest ether is, die zouder stem, zouder
begeerte is, grooter dan de aarde// en dergelijke, sijn niet

• ChAnd. üp. VIII, ï ' & . •'"•"'"' -'"""'""l "'"'- !•"•' -•'"" «^**S
t. Up. IV, jH>b jfoo teH Ifnow oovV •gtwgioniro H*

jjt JU** Wi> ugv
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onmiddellijk op het lichamelijk wezen toepasselijk. Lichamel i jk
bpteekent: in het lichaam zijnde. — Is dan ook niet het Opper-
wezen iu het lichaam? -— Jay het is ia het lichaam j maar niet
in het lichaam alleen. Want het wordt in de woorden : «Grooter
dan de aarde, grooter dan de lucht, als de ether alomtegen-
woordig en eeuwig* als allesomvattend voorgesteld. Maar de in-
djyidueele ziel is alleen in het lichaam, daar zij niet kau bestaan
fWWtelLJiphaam, de basis vau genot en amartmuvahavo aJj JJU^
falUOW)l"' • ; > l ! f l | ! r » l f " . f f i ; ( f f -.''•

i-ioAv-Bn-het b l i j k t u i t d e v e x m e l d i B g v a n < e e n ob jeo t

en een subject.>iit««sv/XEi , a90Bj>io ^«ujfirfstl- UBV Halmen
j, De met gemoed begaafde enz. krin oók daarom''niet de indivi-
dqeele ziel zijn, omdat inde woorden: «Deze wereld verlatende,
gSiwifc-iiftihem in'/ een object en een subject vermeld wordt.
Want het woord -/hem» wijst den geest, den: met gemoed be-
gaafde, die als voorwerp van vereering is voorgesteld, aan als
bet object, dat bereikt moet worden, en het woord //ik" de
jpdividueele ziel, den vereerder, als het subject, dat bereikt,
flik ga in hem in» wil zeggen: ik heb hem bereikt. Bij een
gjWn aaar iets nu kan niet een en hetzelfde wezen als object
en als subject voorgesteld worden. Eveneens berust ook het zijn
van object en subject van vereering op verschil. Derhalve is het
niet de individueele ziel, die beschreven wordt als de met gemoed
bd

p.i J §
5. U i t h e t v e r s c h i l van woorde.$ifl 1 v a n s «§-HI .'

._,[, Dat de met gemoed begaafde een ander is dan de individueele
•ajel, blijkt uit het vnrschil van woorden, voorkomende iu een
ai\dei;en: tekst vau gelijke strekking, ui. in dezen: *Gelijk een
^ÏJst-, of gerst- of gierstkorrel, zoo is die gouden persoon in den
jnwendigen geest.'/ Hier komt een afzonderlijk woord *de iu-
,weudigc geestw, dat in locativo staat, als naam van de indivi-
d îeele, ?.iel VROT, en,.eeiii ander, het.wporfl^"i)ersooiv^:id«t in
liQmiuativo staat, als naam van den als met gemoed begaafd

,da^c,§r ^scheu- deze beiden

qo lad Jab , IO^TMS tits 'nswjJas ui „„„„„ g.„«„.,„„„g^.„„.»
ei 6. E n u i t de o v e r l e v e r i n g . ! ,|-,.x H1„B|., >,|,|«,:IJ.<KI -n.^
ae-P?&'i^ overlevering leert, dat er onderscheid bestaat tus-
schen de individueele ziel en den hoogsten geest, door te zeggen :
//Het Opperwezen, o Arjuua, bevindt zjeh,ift Jie,t hart van alle
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schepselen; allen door den schijn als in «en kunstrad rofid-
drnaiende".— Nu /al meu zeggen: Wie is die individueele ziel;
die; als «en ander dan de hoogste geest wordt uitgesloteu rade
woorden: «Niet üen lichamelijk wezen, omdat ze daaraan niet
toekomen». De schrift toch ontkent, in woorden als: //Daar is
geen ander, die ziet, geen ander, die hoort, dan hij'- ', het
bestaan van een anderen dan den hoogsten geest: en datzelfde
doet de overlevering in woorden als: «Ken mij ook als de ziel j
die in alle lichamen woont, o Bharata!'/ — Het antwoord
hierop is: Het is waar; de hoogste geest alleen, door de voor-
waarden van lichaam, organen, iuwendigen zin en verstand
beperkt, wordt door oukundigen overdrachtelijk voor individueele
ziel gehouden; het is er mede als met de onbegrensde ruimte;
die ook-< ten gevolge van voorwaarden, nl. potten, emmers enz.;
beperkt schijnt te zijn. Dien ten gevolge nu kan, zoolang tnen
niet gekomen is tot de kennis van de eenheid van den geest j
die uitgedrukt wordtin de woorden //Dat zij t gij", in de praktijk
onderscheid gemaakt worden tusschen object, subject enz; Maar
wanneer men de eenheid van den geest kent, houden alle in^üe
praktijk gangbare begrippen van gebondenheid, verlossing euzi*fpi

•...- ;-U ir}

7. Zegt m e n : H e t fs zoo n i e t ; wan t hij n e e m t e e u è
g e r i n g e p l a a t s in en d i t w o r d t u i t d r u k k e l i j k ge-
z e g d , dan a n t w o o r d e n w ij : N e e n ; w a n t zoo w o r d t
hij v o o r g e s t e l d , o m d a t hij v o o r w e r p is van ver-
e e r i n g , en e v e n a l s de r u i m t e . t a v . H r i i i U .ö

Ter weerlegging van de tegenwerping, dat hier alleW de
lichamelijke geest, de individueele ziel, die zoo klein is als de
punt van een pijl, bedoeld is, niet het alomtegenwoordige Brahma,
daar' de bedoelde geest e e n e g e r i n g e p l a a t s ini ieenW,
een klein verblijf heeft, blijkens de woorden: '/Dat ia de gèëst
in mijn hart//, terwijl ook in de woorden //kleiner dal» een rijst>
of gerstkorrel * uitdrukkelijk geleerd wordt, dat hij klein"'ïé',
wordt het volgende gezegd: Dat i s geen bezwaar; vooreerst
toch kan men een aan eene beperkte plaats gebonden wezen
nooit als alomtegenwoordig voorstellen, maar wel kan men vdh
een alomtegenwoordig wezen in zekeren zin zeggen, dat het op
eeue bepaalde plaats zich bevindt, daar' het op alle plaatsen is,
evenals men b.v; 'den beheerscher ffér garisöhe aarde heéi Van

!i i l

> Brh.
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Ayodhya kan noemen. — Waarom wordt nu het • Opperwezen",
terwijl het toch alomtegenwoordig is, hier gezegd eene geringe
plaats in te nemen en klein ie-zijn P — Daarop is btis ant-
woord: O m d a t he t v o o r w e r p is van v e r e e r i n g , w o r d t
h e t zoo b e s c h r e v e n . Hier wordt geleerd het Opperwezen
aoiO, met de eigenschappen kleinheid enz., d a a r , in de lotus van
het hart, te vereeren» te aanschouwen, evenals Vishnu in een
QtLlagramasteen. Daarin vereerd wordende wordt het alom-
tegenwoordige Opperwezen genadig gestemd. Eu he t is in et
deze a a n s c h o u w i n g e v e n a l s me t d i e de r r u i m t e .
Evenals de ruimte, ofschoon ze oneindig is, met betrekking
tot naald, strik enz. gezegd wordt klein te zijn eu eène geringe
plaats iu (e nemen, zoo ook het Opperwezen. Dat het eene
geriuge plaats inneemt en klein is, geldt van het Brahma
altóé» beschouwd als voorwerp van vereering, niet in werkelijk-
heid. Hierdoor vervalt de tegenwerping, dat, daar hetgeen in
het hart is, in ieder licliaam afzonderlijk en dus over verschil-
lende plaatsen verdeeld is en al wat over verschillende plaatsen
verdeeld is, veelvuldig, uit deelen samengesteld en eindig is',
ook het Brahma, in het hart zijndey die eigenschappen zou
moeten hebben. : • • • > ; . • - ^ n

8. Z e g t m e n : B a n o n d e r v i n d t hij ook ge i io t , 'dan
a n t w o o r d e n wi j : N e e n ; w a n t er b e s t a a t on'der-

h i d l

i'iNu wordt gezegd: Daar het alomtegenwoordige Brahma met
net hart van alle levende wezens verbonden is en in wezefi van
de individueele ziel niet verschilt, daar beide zuiver bewustzijn
zijn, moet het hetzelfde lief en leed ondervinden als deze. En
dit vcdgt ook uit de eenheid; want blijkens de woorden: «Er
is geen ander, die kent, dan hij» is er geen van den hoogsten
geest onderscheiden eindige geest. Daarom is het de hoogste geest
alleeu, die het genot der eindige wereld ondervindt. —Hierop
antwoordt de auteur: N e e n ; w a n t « r b e s t a a t ' ' o n d e r -
sche id . Dat het Brahma, omdat het met de harten vaii alle
levende wezens verbonden is, evenals de tndividueole ziel genot
ondervindt, dit is vooreerst niet waar, omdat er onderscheid
bastant. Want er bestaat onderscheid tusscheu de individueele
ziel en den hoogsteu geest. De een is de persoon, die handelt
en de vruchten der handelingen geniet, die verdienste en schuld
verwerft en lief en leed ondervindt; de ander daarentegen is
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Vrij v,ifl,^öVel;*nz. Otmlat nu tusschen beiden dat onderscheid
bestaa^,^,heft.geuieten uitsluitend eigen aan den een, niet aan
den ander< ,E ,̂;j;Wiilde meu. aannemen, dat verbinding met'iet*
eindigs een (noodzakelijk) gevolg was van bloote aanraking alleen,
onafhankelijk van het inhaerente wezen van iets, dan zou
men pek iimoetea .rnnmemen;, . dat tie ether enz. kdn brand«hï
Dit bezwaar treft overigens ook de leer van hen, die het bestasni
van vele alomtegenwoordige zielen aannemen ; en wordt door hfenf
op dezelfde wijze weerlegd. - s

W on verder gezegd ia, dat, daar de geest één is en er
dus geen andere geest bestaat dan het Brahma, nit het feifri
dat de individueele ziel geuot ondervindt, volgt, dat het Brahma
zulks doet, daarop autwoorden wij: Vooreerst moeten wij dien
onnoozele vragen, hoe hij komt aan de stelling, dat er geen
andere geest is dan het Brahma. Antwoordt hij dan: Uit teksten
als //Dit zijt gij//; «Ik beu Bralnna//; //Daar is geen ander,
die kent, dan bij//; dan moet men ook eene zaak, in de schrift
geleerd, volgens de schrift verklaren en zich uiet aan halfheid!
schuldig maken. En door in de woorden //Dat zijt gij»/ te
leeieu,„.dat het Brahma, nader omschreven als vrij van euvel
enz., het eigenlijke wezen is der individueele ziel, ontkent de
schrift juist, dat de ziel genieter is, omdat daaruit zou volgen,
dat het Bralnna het was. Maar de eenheid der ziel met het
Brahma wordt uiet begrepen en dan ontstaat de op dwaling be-
rustende voorstelling, dat de ziel de vruchten der handelingen
geniet, maar daardoor wordt het Brahma in werkelijkheid niet
geïnfluenceerd. Want wanneer kinderen aan de lucht vlakheid
en kleur toeschrijven, dan is de lucht daarom toch niet in wer-
kelijkheid vlak en gekleurd. Daarom zegt de auteur: Nee'Öf
w a n t e i b e s t a a t o n d e r s c h e i d . Ofschoon de ziel éen ltf>
met het Bralnna, mag men toch niet, op grond dat de iiidi*i*>
dueele ziel genieter is, aannemen, dat het Brahma genieter is f
omdat: er onderscheid bestaat. Want er bestaat hier onderscheid
van valsche en ware kennis. Dat de ziel genieter is, ««ene
veronderstelling, die op valsche, dat zij é*«?n is met liet Brahma
daarentegen eene beschouwing, die op ware kennis berust. En
door dat door valsche fceimis verondersteld genieten wordt h^fr'
wezeu, dat het object is Van de ware kennis, niet gtfnflnenceei*''
Daarom kan ook geen aefeg&.ivau geniete» aaufeet Opper wezêül̂
worden toegeschreven. ,i.i , forut. -'.uni r»Si iii,s,;.i..- .;. 05

ï3Jba« »b ;Ji>armbiiü baal n» \arl a?
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het bewegelijke en liet onbewegelijke wordt samen-

gevat. ' ••....• D I J . I l , i l U j j i .

Inde KaMavalli-Upanishad leest men: //Wie weet, waar hij
ia, wiens spijs Brahmanen en Kshatriya"s beide zijn en'die den
dood gebruikt als middel om de spijze te bereiden* '. Hierin
is , zooals blijkt uit de vermelding van spijs en toebereidingt>-
niiddel, sprake van een eter. Nu is het de vraag, of die
eter het vuur is, of de individueele ziel, of de hoogste geest,
want er wordt hier geene nadere bepaling gegeven en alle drie,
het vuur, de individueele ziel enden hoogsten geest, vindt men
in dit boek, in de uiteenzetting der te behandelen vraag, vermeld.

Onze tegenpartij zegt: De eter is het vuur, want het vuur
wordt in de schrift en in het algemeen spraakgebruik de eter
der spijzen genoemd. Of het is de individueele ziel, want vau
deze wordt gezegd: //De een eet de zoete vrucht." Het kan
niet de hoogste geest zijn, daar van dezen gezegd wordt: '/Niet
etende ziet hij toe.// —

Hiertegenover zeggen w i j : D i e e t e r m o e t zijn de h o o g s t e
g e e s t ; d i t b l i j k t h i e r u i t , d a t he t be wegel ijk e en
h e t o n b e w e g e l i j k e s a m e n g e v a t w o r d t Het bewegelijke
en het onbewegelijke, d. i. het levende en het levenlooze, wordt
hier als de spijs genoemd, waarbij de dood als toebereidings-
middel dient. En van die spijs kan geen ander dan de hoogste
geest naar waarheid de eter genoemd worden, maar van den
hoogsteu geest, die de gansche eindige wereld in zicli opneemt,
kan gezegd worden, dat hij alles eet. -r- Maar dat liet bewege-
lijke en oubewegelijke samengevat wordt, blijkt hier uiet; hoe
kan dat dan, als iets dat vaststaat, als bewijs worden aange-
voerd. — Dit is geen bezwaar; want het noemen van den
dood als toebereidingsmiddel wijst op de geheele som der leveude
•wezens, en Brahmanen en Kshatriya's kunnen, daar «ij de voor-
naamste dier wezens zijn, als voorbeelden wordeu genoemd.

Wat nu de bewering betreft, dat de hoogste geest niet de
eter kan ziju, omdat van hem wordt gezegd: «Niet etende
ziet hij toe//, daarop antwoorden wij: In die woorden wordt
ontkend, dat hij de vrachten der handelingen geniet; want
daarvan wordt in die pericoop gesproken; inaar er wordt niet
in ontkend, dat hij de eindige dingen iu zich opneemt, want

' Ka/*. Up. II, 25. i f , n ,q3

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:46AM
via free access



volgens' ttlle- <YedM|tsT> staat jiet vaat, dat -het Brahma d* oorsaak
is va». oütstson.'liestiiuQ igait; ondergaan,; - Dktaroin-.kau lU
hier geen auder zijn dan de hoogste geest. J a v

,J, ui

gilder kan Z$6idaaUle; hoogste geest,
blijkt ©ok hieruit, dat in hetgeen voorafgaat over dien geest
gesproken wordt in de woorden: //De ziel wordt niet,geboren
en sterft niet ' ». Wanthet is regel bij het vervolg to tlenken,«IUI
hetzelfde onderwerp, dat in •hetgeen voorafgaat behandeld is„J£u
dat hij-moeielijk te-kennen is, wat uitgedrukt wordt i«.,de
woorden; -/Wie weet, waar hy:.is ./..„..is, e.veueeus,aw,ik»auie«k
van den hoogsten geest. ^ <,Ü ;i^.y jUwquagal

flj.3 l s 3fa flj. J1,1O*

" ' H g v D e twee , dü* In h é t v ö r b i ï t g é n w « a e « , -« ij u de
h o o g s t e gee» t eu de i n d i v iduee le . ...aieJU beid* WflJi
zijn g<&R8t, want, d i t w o r d t g e l e e r d e ,.»..^oi( HI> j , ; «

In de Kattavalll-Upanishad leest men: «De twee;,,,die;in,}iet
verborgen wouende in de hoogste sphaeren, de vrucht der vroom-
heid ,Su idQ wereld der goede handelingen (in deu heind) ge^ieteii,
noenwBr-<Ae Krahmakennors, zij die- de ,vyf heiJige.,v,urea iOn-
derhouden en die driemaal-het Nacikete- vuur ontsteken, schaduw
en licht. »« lüer is het de vraag, of met die twee het verstaud
en de individueele ziel bedoeld worden of de individueele, wel
en de hoogste geest. Ju het eerste geval wordt hier geleerd, dat
de individueele ziel onderscheiden is van dat samenstel van
organen, waarvan het verstand het voornaamste i s , en dat past
hier Mkar .de vraag gesteld is: « Omtrent .een gestoi ven mensch
bestaat er verschil van gevoelen; sommigen /.eggen. Hij bestaat;
anderen: Hij bestaat uiet; daaromtrent door u onderwezen,>.
worden is mijn dei-de wensck »*. 4» het tweede geval wordt
hier .geleerd»..dat,,de hoogste geest, ondemjheiden is van de
individoeele .ziel, en.ook dat past hier, daax de vraag gesteld
»B : "Zeg mij dat, wat gij ziet, dat niet bestaat in verdienste
nooh m «chuld, niet in dit geheel van oomak e ^ g

;in tets verledens noch in. iets toekomstias »//. " , ,
M r o «egt .een. bestrijder: Beide opvnttingau zijn

Jp. II, 18. , . . .
KaM. Up. I U , 1. •-•'""** * * <•" " " «0O9MSO OT

Ka/4. Up. I , 20.

KaM. Up. II , 14. «

3e Volgr. IX. 1 .
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baajr. iWant als kenmerk wordt genoemd het genieten van do
vrucht der vroomheid in de. wereld der goede handelingen. Dit
nu geldt wel van de zelfbewuste ziel, maar niet van het onbe-
wuste verstand. En door den dualis te gebruiken leert de schrift,
dat beide het doen. De eerste opvatting, volgens welke-hier het
verstand en de individueele ziel bedoeld zijn, is dus onhoudbaar.
Om dezelfde reden is ook de tweede opvatting, volgens welke
de iudividueele ziel en de hoogste geest bedoeld zijn, onhoudbaar.
Want ook van den hoogsten geest, ofschoon hij een zelfbewust
wezen is, kan niet gezegd zijn, dat hij die vruchten geniet,
daar het lied zegt: « Niet etende, ziet hij t o e . — Hierop ant-
woorden wij: Dit is geeu herwaar; want evenals men zegt:
« Zij dragen zonneschermen « , al is er maar een, die een zonne-
scherm heeft, en zoo overdrachtelijk op velen toepast, wat van
één geldt, zoo kan men ook spreken van twee, die genieten,
ofschoon maar één het doet. Men kan het ook aldus verklaren:
De individueele ziel geniet, het Opperwezen doet genieten en
wordt daarom ook gezegd te genieten, evenals men van iemand,
die doet koken, gewoon is te zeggen, dat hij kookt. En de opvatting,
dat de individueele ziel en het verstand bedoeld worden, is
eveneens te verdedigen, omdat het middel overdrachtelijk kan
worden voorgesteld als de dader, zooals b. v. geschiedt in de
uitdrukking: Het vuur kookt. Bovendien kunnen in eene ver-
handeling over het wezen der ziel geeue twee andere genieters
bedoeld zijn. De vraag is hier dus of er sprake is van het
verstand en de individueele ziel of wel van de individueele ziel
en den hoogsten geest.

De meening, dat het verstand en de iudividueele ziel bedoeld zijn,
wordt verdedigd op grond van de bepaling //die in het ver-
borgen (in het hol) wonen//. Hetzij men toch onder dat hol
het lichaam of het hart verstaat, in beide gevallen kunnen het
verstand en de individneele ziel gezegd worden daarin te wonen,
maar van het alomtegenwoordige Brahma mag men niet veronder-
stellen, dat het zich op eene bepaalde plaats bevindt. Verder,
de woorden // iu de wereld der goede handelingen * tooneu , dat
zij het gebied der handelingen niet te boven gaan; maar de
hoogste 'geest beweegt zich niet op het gebied van goede of
slechte handelingen, zooals blijkt uit de woorden der schrift:
"Hij wordt door haudeliiigen niet grooter of kleiner//. De
woorden //schaduw en licht « eindelijk zijn gepast als aanduidingen
van een bewust en een onbewust wezen, daw df w tegenover
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elkander staan als schaduw en licht. Er is hier dus sprake Van
hèf verstand en de individueele ziel. — ' iriwrav

Hiertegenover ' 1»weren wij, dat hier sprake is van de indi-
vidueele ziel en den hoogsten geest. W a n t d e z e b e i d e zijn
g e e s t , zelfbewuste wezens van dezelfde soort, en men denkt
in het dagelijksch leven bij liet hooren van een getal alleen
aan dingen van dezelfde soort. Zoo b. v. als men van koeien
sprekende zegt: » De tweede moet gezocht worden «, dan wordt
eene tweede koe en niet, een paard of een mensch gezocht. Daarom
kan men- hier ook, daar uit de vermelding van het genieten
van de vruchten der vroomheid blijkt, dat de individueele ziel
de een is, bij het zoeken naar den tweede, alleen aan den ge-
lijksoortigen, zelfbewusteu, hoogsten geest denken. — Maar is
niet gezegd, dat aan den hoogsten geest niet gedacht kan wor-
den, omdat er gezegd wordt, dat hij in het hol zich bevindt? —'
Hierop antwoorden wij: Die uitdrukking wordt in schrift én'
overlevering beide meermalen van den hoogsten geest gebruikt;
b. v. in de uitdrukkingen: "De in het hol verborgene, in de
diepte wonende, van eeuwigheid af bestaande » »; »Wie
hem kent, die in het verborgen woont in den hoogsten hemel */>;
"Leer den geest kennen, die in het verborgen woont'/ enz.
En wij hebben reeds vroeger bewezen, dat het niet ongerijmd
is, dat aan het Brahma, al is het alomtegenwoordig, ter wille
Van dt aanschouwing eene bepaalde verblijfplaats wordt toege-
kenè." Dat, evenals in het bovengenoemde voorbeeld van een
man met een zonnescherm, beide gezegd worden te verkeeren
in de wereld der goede werken, ofschoon het eigenlijk slechts
van <é&i' geldt, is niet ongerijmd. Evenmin dat zij tegenover
elkander worden gesteld als schaduw en licht; want gebonden
aijn ann de eiudige wereld en daaraan niet gebonden zijn stftnn
ato schaduw en iicht tegenover elkander, omdat liet eerste eeue
d*ó»'"*aJéohe kennis veroorzaakte voorstelling, het tweede wer-
kelijkheid is. Daarom worden hier met de twee, die in het ver-
borgen wonen, de individueele ziel en de hoogste geest bedoeld.

Waaruit blijkt verder, dat hier de individueele ziel en. de
hoogste geest bedoeld worden?' ffssn'kbffiwi '^n '••nfrisjs bf' j/$
iv.: aJüiU^ ütsv i ) ! ü « ^ l9fi ,.tjt> .1-))"

'Ai , " n i i b l j V.: IHOOTi! torn ; : : j^ ; r i ;" ' • : ! ;

TaiU. üp.
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Eu de verdere beschrijving is alleeu op de individueele ziel
en den hoogsten geest toepasselijk, [u het beeld van den rijder,
den wagen enz., voorkomende in het vervolg van het hoofd-
stuk^-* j wordt in de woorden : » Beschouw den geest als
êen 'ïtjder, het lichaam als den wagen enz.'/ de ziel als de
lijder, die door de eindige wereld en de verlossing rijdt, eu
in de woorden: "Hij bereikt het einde vau den weg, de hoogste
plaats van Vishrau'/ de hoogste geest als het doel der reis voor-
gesteld. Zoo zijn het ook deze beide, die in het voorgaande hoofd-
stuk, in de woorden: //Wanneer de wijze, door op den geest zijne
aandacht te vestigen, diendeva, tnoeielijk te aanschouwen, in het
verborgen zich bevindende, in het hol verborgen, in de diepte
wonende, van eeuwigheid af bestaaude , kent, dan is hij bevrijd
van vreugde en smart * //, onderscheiden worden als degene,
die kent, eu degene, die gekend moet worden. En dit voor-
gaande hoofdstuk handelt over den hoogaten geest. Uat verder
in onzen tekst bepaald de Brahmakeuners genoemd worden,
pleit ook voor de meeuing, dat hier sprake is van den hoogsten
geest. Daarom moet-en hier de individueele ziel en de hoogste
geest bedoeld zijn.

Deze verklaring nu geldt ook van den tekst: >/ Twee vogels,
samen gepaard, elkanders ge/.ellen euz. * " , want daar er daar
ook over den geest gehandeld wordt, kunnen dit niet twee vogels
in eigenlijken zin zijn. Uit het eten, dat aan een van deze beiden
toegeschreven wordt in de woorden : // Hij eet eeue zoete vrucht»,
blijkt, dat deze de individueele ziel ia; uit het niet eten en het
zelfbewust zijn , dat aan den ander wordt toegeschreven in de
woorden: » Niet etende ziet hij toe '/ , blijkt, dat deze de hoogste
geest is. Ea in het volgende vers worden deze beide onder-
scheiden als degene, die ziet, eu degene, die gezien moet wor-
den, in de woorden: »Op deuzelfden boom treurt de in de
eindige wereld verzonken ziel in verblinding over hare nietigheid;
maar wanneer zij den ander geëerd en machtig ziet, is haar
verdriet bij de gedachte aan diens grootheid geweken wi i)twiv;

Anderen zeggen echter: Op dit vers'/Twee vogels enz; H a de
conclusie van deze paragraaf niet toepasselijk, daar het in het
BHlhmana vau Paingiraha anders wordt verklaard. Volgens dezen
is de een, die de zoete vrucht eet, de inwendige zin

• KaM. üp. III, 3-4. ,^|[ioo, ,ïf/i.
i KaM. Up. I I , 12.
* rtgveda I , Ifi i , 20 ; Mu»rf. Up. I l l , I , 1; <?vet. Üp. l ? , 6.
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de ander, die niet eteude toeziet, de individueele ziel (/to/te//vyW).
Het zijn dus de inwendige zin en de individueele ziel. En de
beweringv dat met sa«pa de individueele ziel, met AMe/ra/na
de hoogste geest bedoeld wordt, gaat niet op. Want sa#wz eu
foAe/ra/na zijn algemeen gebruikelijk als namen van den i?i-
wendigen zin en de individueele ziel en zoo worden ze hier ook
verklaard: * &ztoa is datgeue, waardoor men droomen ziet,
fotAelra/na is de lichamelijke getuige ». ,;;,>

Maar ook de in deze paragraaf eerst voorgedragen verklaring is
oj) dit vers niet toepasselijk. Want hier wordt niet de ziel met de uit
de gebondenheid aan de eindige wereld voortvloeiende eigen-
schappen , d. w. z. de handelende en de vruchten der handelingen
genietende ziel bedoeld, maar de ziel, vrij van al die eigen-
schappen , naar haar wezen Brahma, bewustzijn alleen. Dit blijkt
uit de woorden: «De ander eet uiet, maar ziet toe" en uit
uitspraken van schrift en overlevering als: » Dat zijt gij«;
'/ Ken mij ook als de ziel *• enz. En zoo alleen zijn de woorden
«feir'̂ 'het slot gepast: »Dat zijn de inwendige zin en de ziel;
hem, die dus weet, bedekt geeue donkerheid'/. — Maar hoe kan
zooals volgens deze opvatting, dat de een, de. eter der zoete
vrucht,'de inwendige zin is, geschiedt, van den onbewusten in-
wendigen zin gezegd worden, dat het de genieter i s?— Hierop
wordt geantwoord: Deze tekst heeft niet ten doel te leeren,
dat de onbewuste inwendige zin genieter is, maar dat de
zelfbewuste ziel niet genieter, maar naar haar wezen Brahma
is. Daarom brengt hij het genieten over op den inwendigen zin,
die onderworpen is aan aandoeningen als blijdschap enz.
Maar dat de inwendige zin en de ziel de persoon zijn, die
handelt en de vruchten der handelingen geniet, is eene uit ver-
warring van beider wezen ontstaande voorstelling; in werkelijkheid
is geen van beiden het, want de inwendige zin is een onbewust
iets en de ziel is aan geene aandoeningen ouderworpen. En de
inwendige zin kan het bovendien niet zijn, omdat hij zelf eene
voorstelling van valsche kennis is. Zoo leert de schrift in de
woorden: «Waar schijnbaar iets anders is, daar kan de een
den ander zien ' ", dat de voorstelling van een persoon, die
haudelt ens., een object is van valsche kennis, eveuals een in
den droom geziene olifant, eu in de woorden : « Maar waar alles
alleen zijn geest is, wien zou hij daar zien en waarmede * ont-
kent zij, dat die voorstelling voor den wijze bestaat,
—r———- '" ?i , i ' .u

' BH,. Ar. Up. IV. 4, U . «,»K!

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:46AM
via free access



Z64< ^ANKARA èc^ETA*S COMMENTAAR

18. De persoon in h e t o o g i s h e t B r a h m a , d i t b l i j k t
h i e ru i t , dat daaraan de genoemde e igenschappen
toekomeu. .,_ ^i^vi , uuuiui*joj uaiiw bte^poj-

In de schrift wordt gezegd: »De persoon, die gezien wordt
in het oog, dat is de geest; dat is liet onsterfelijke, volmaakt
veilige, dat is het Brahma//; en verder: //Wanneer daarop ook
al eeu druppel olie of water valt, deze loopt langs de oogleden
af'//. Nu is het de vraag, of hier het spiegelbeeld in het oog
bedoeld wordt, of de individueele ziel, of de deva van liet ge-
zicht, of wel het Opperwezen. uralnow

De tegenpartij zegt: Hier wordt liet iii liet oog zich vertoo-
nend beeld van een mensch bedoeld; want dat zulk eeu spiegel-
beeld zich vertoont, is algemeen bekend ea ia deu tekst wordt
van dien persoon gesproken als van iets dat algemeen bekend
is. Of liet moet eeue aanduiding zijn van de individueele ziel,
want deze neemt door het oog de vormen waar en is dus daarin
tegenwoordig; deze opvatting wordt begunstigd door hel gebruik
van het woord «geest//. Of er wordt mede bedoeld de deva der
ZOB, die de functies vau het oog bevordert; waut de schrift
zegt: «Door zijne stralen bevindt deze zich daariu'/, en onster-
felijkheid enü. kan in bet rek kei ij ken zin ook aan eeu devu wor-
den toegekend. Het Opperwezen kan niet bedoeld zijn, omdat
eeu bepaald verblijf wordt genoemd. —

•?!> Hiertegenover stellen wij, dat hier met deu persoon in het
oog het Opperwezen bedoeld wordt, op grond dat al de hier
genoemde eigenschappen aan het hoogste wezen toekomen. Dat
liet geest is vooreerst geldt van het Opperwezcu, zooals blijkt
uit de woorden: //Dat is de geest; dat zijt gij«. Onsterfelijk-
heid en volmaakte rust worden meermalen daaraan toegekend.
Zoo is ook het verblijf in het oog in overeenstemming met des-
zelfs wezen; want evenals het Opperwezeu, volgens de bepaling
der schrift «vrij van euvel// enz., door geene zonde wordt bezoe-
deld, zoo wordt ook het verblijf in het oog voorgesteld als
geheel vrij van smet, daar de tekst zegt: //Wauueer daarop ook
al een druppel olie of water valt, deze loopt, langs de oogleden
af». Ook de uitdrukkingen «middelpunt van alle goed« enz. iu:
//Hem noemt men het middelpunt van alle goed, want alle
goed vereenigt zich in hem; Hij is de gever van alle goed,
want hij brengt alle goed aau; Hij is de lichtgever, want hij

• I J -HA

» Chand. Up. IV, 15, 1. Ot ,Vl .^
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sohijnt ovei' alle werelden • » , zijn op hein toepasselijk. Hieruit
nu, dat de in den tekst geuoemde eigenschappen alle aan het
hoogste wezen toekomen, blijkt dat dit is de persoon in het oog.

de v e r m e l d i n g vau p l a a t s enz.
Maar hoe kan het Brahma, dat alomtegenwoordig is als de

ether, het kleine oog tot verblijf hebben? — Hierop antwoor-
den wij: Dat zou eeue onpasseude voorstelling zijn, iudieu dit
als het eenige verblijf van het Brahma werd genoemd. Mnar
er worden ook andere verblijfplaatsen van hem genoemd, de
aarde enz., in de woorden: "Die in de aarde zich bevindende
enz. *// en daaronder komt ook het oog voor: "Die in liet
oog zich bevindende'/.

Met het in het aphorisme voorkomende e n z. bedoelt de auteur
het volgende : Niet alleen wordt aan het Brahma eene enkele ver-
blijfplaats toegeschreven, ofschoon dit eigenlijk niet geheel juist is,
maar men vindt ook , eveneens oneigenlijk, naam en vorm enz. aan
het naam- en vormlooze Brahma toegekend in de woorden : » [7/ is
zijn naam, van goud is zijn baard enz.'/ *. Maar, zooals reeds
vroeger is gezegd, het Bralnna, hoewel geheel zonder eigenschap-
pen , wordt soms ter wille van de vereering voorgesteld met be-
paalde; aan naam en vorm ontleende eigenschappen ; en eveneens is
het niet ongerijmd, dat Ier wille van de aanschouwing eeue bepaalde
plaats als het verblijf van het alomtegenwoordige Bralnna wordt
voorgesteld, evenals men een Qalagraniasteeu voorstelt als liet
verblijf van Vislmu. Ook dit is reeds vroeger gezegd.

15. En h i e r u i t , da t het genoemd wordt gekenmerkt
als geluk.

Bovendien, er kan geen twijfel bestaan of in dezen tokst
sprake is van liet Brahma of niet. Dat er sprake is van het
Brahma staat vast, op grond dat het genoemd wordt gekenmerkt
als geluk. Want het als geluk gekenmerkte Brahma, dat ge-
noemd wordt in den aanhef dezer pericoop: "Levensgeest ie
Brahma; genot is Bralnna; ether is Brahma» *, dat is liet,
waarvan ook hier sprake is; want het is regel, dat men een
tekst moet verklareu in analogie met hetgeen voorafgaat, en de

' Chand. Up. IV, 15, 2—4.
* Brh. Ar. Up. IV, 7, 3.
» Chand. Up. I , 7 , 5 .
« Chand. Up. IV, 10, 5,
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oUi:, ,^Maar! uw leeraar zal u den weg wijzen* lecren,
ifcfcv ia „hetgeen volgt alleen sprake i« van den weg. Maar waar-
aan wordt het in den aanhef dezer pericoop als geluk geken-
merkte Brahma hier herkend? — Hierop wordt geantwoord:
Op het woord der vuren: '/Levensgeest is Brahma; genot is
Brahma; ether, is Brahma" autwoordt UpakoQala: «-Wat levens-
geest is, weet ik; maar het Brahma, het genot en den ether
ken ikniet.».Daarop volgt dit antwoord: //Wat genot is , is
' L $ *$f?r.Cf*!'**>?'^' '*°°k genot.'/ Nu is het woord //ether'/
?*!£^?"® ?**"* van, Sen bepaald element; indien daaraan niet
hei woord «genot'/ als nadere bepaling toegevoegd was, dan
zou de zin zijn, dat het woord «Brahma» symbolisch, evenals
van namen enz., van liet element ether gebruikt werd. Even-
^•nVw'fret woord //genot" algemeen bekend als ,naam van jhet
floor de werking der objecten op de organen voortgebrachte,
onvolmaakte geluk; indien dus hieraan niet het woord « ether »
als nadere bepaling was toegevoegd, dait zou de zin zijn : Wereldsch
geluk is Bralnna. Maar de woorden //genot//, in''»^h,er*Vtdppjf
l k d d b l d d ! '

g ^h,er*Vtdppjf
elkander nader bepaald, duiden het Brahma aan! welks'wezen
$ V Tdi hj..„, ... . ''et tweede «Brahma// er niet stond, zoodat

er ^torid': «Genot, ether is Brahma», dan zou het woord «genot»
alleen als nadere bepaling gebruikt zijn, en zou dus het geluk
als ecne eigenschap geen voorwerp van vereeriug zijn; om dit
fe voorkomen wordt bij beide woorden, "genot" en «ether», het
*°J>F.<!, "?rahma// herhaald; want de bedoeling is , dat ook het
geluk, de eigenschap, als wezen moet worden vereerd. Zoo wordt
in deu » ^ \ t f *syjenooop *»et Bralnna genoemd gekenmerkt
als gelüt I , , . ' ' ' ""

En dé vuren, het haardvuur enz., ieder afzonderlijk hunne
eigene grootheid uitsprekende, eindigen : «Dat is de kennis van
mij en de kennis van den geest" en geven daarin te kennen,
dat in hetgeeu voorafgaat het Brahma behandeld is. En de woor-
den : «Maar uw leermeester zal u den weg wijzen «, die te ken-
nen geven, dat er over den weg alleen zal gehandeld worden,
sluiten de behandeling van iets anders uit. En ook de woorden:
•Evenals het water niet hecht 'op efen lotusblad, zoo hecht de
zondige daad niet op hem, die dus' weetw;>di^'Féër6n ;'dat hij,
die deu persoon in het oog kent, door zonde' niet'bezoedeld
wordt, bewijzen, dat die persoon in het oog het Brahma is.
Met het doel dus om eerst van het in het voorafgaande be-
sproken Brahma to Jeereu, dat het in het oeg..aid* • bevindt en
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het middelpunt is van alle goed, en daarna den weg van hem,
die het kent, te beschrijven, vangt deze pericoop aan: //De
persoon, die in het oog gezien wordt, is de geest.»

16. ï l n h i e r u i t ctat de w e g d e r g e n e n , d i e d e
U p a u i s h a d s k e n n e n , b e s c h r e v e n w o r d t .

Dat de persoon in het oog het hoogste wezen is, blijkt ook
hieruit, 'dat de zoogenaamde hemelweg, de heilsweg van deu
Brahmakenner, van hem die de Upanishads, de geheime leer
kent, welke weg in de schrift algemeeu bekend is en daar aldus
beschreven wordt: «Dan nadat zij door ascese, Brahinastudie,
geloof en keunis den geest gezocht hebben, gaan zij door het
noorden naar de zou; dat is de plaats der levensgeesten; dat
is het oord der onsterfelijkheid eu der veiligheid; dat is het
einddoel; van daar keereu zij niet terug// « eu in de overleve-
ring: //Vuur, licht, dag, de lichte helft der maan, het zoiner-
l.alfjaar, daarlangs gaau de Brahmakenners naar het Brahma//,
dat diezelfde weg hier vermeld wordt als de weg van hem, die
den persoon in het oog kent. Want er wordt eerst gezegd:
"Hetzij ze hier eone lijkverzorging verkrijgen, hetzij ze den
brandstapel niet deelachtig worden// en dan volgt later: -/Van
de zou begeven zi] zicli naar de maan, van de maan naar het
oord van den bliksem; dan geleidt de bovenmenschelijke ziel
hen naar liet Brahma; dat is de weg naar de deva's, de weg
naar het Brahma; daarlangs het verblijf der vaderen bereikende,
keereu zij niet terug Ï / / . Dat die weg, die bekend is als
de weg 'der Brahmakeuners, hier genoemd wordt, is een
zeker bewijs, dat de persoon in het oog het Brahma is.

•':• ' S ) « I J S V J •

17. N i e t . d e > a n d e r ; w a n t d e z e is n i e t b l i j v e n d
en de g e n o e m d e e i g e n s c h a p p e n k o m e n d a a r a a n
n i e t toe .

Wat nu de bewering betreft, dat die persoon in het oog
een spiegelbeeld kau zijn of de individueele ziel of een deva,
daarop, is het antwoord: Een ander, een spiegelbeeld enz., kan
hier niet. bedoeld zijn; want deze zijn niet blijvend. Van het
spiegelbeeld vooreerst kan niet gezegd worden, dat het voort-

Ohaud, Up. tV,; fö,
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dur«id in het oog is. Want alleen wanneer iemand het oog
•nadert, wordt daarin het spiegelbeeld van een mensch gezien;
l*i*ij'-weg, dan wordt het niet gezien. En de woorden: »De
persoon, die iu het oog is// wijzen aan, dat iemand den per-
soon, die in zijn eigen oog gezien wordt, moet vereeren. En
men kan niet veronderstellen, dat de bedoeling i», dat men by
de vereering een persoon voor het oog moet plaatsen, die een
beeld daarop werpt, en dan dit vereereu. En in de woorden:
"Met het verdwijnen van dit lichaam verdwijnt ook deze »//,
leert de schrift, dat het spiegelbeeld niet blijvend is. En omdat
verder de eigenschappen onsterfelijkheid eaz. hieraan niet toe-
komen, kan aan het spiegelbeeld niet gedacht wordend ' •

Zoo kan men ook van de individueele ziel niet zeggen, dat
zij juist in het oog blijvend is , daar zij met hetgeheele lichaam
en al de orgaueu gelijkelijk verbonden is. Maar vaii het, Brahma
hebben wij gezien, dat het, ofschoon het alomtegenwoordig is,
ter wille van de aanschouwing met bijzondere plaatsen, het
hart en*., verbonden wordt. En ook aan de individueele ziel
komen de eigenschappen onsterfelijkheid enz. niet toe. Ofschoon
toch de individueele ziel geen ander is dan de hoogste geest,
zijn haar onsterfelijkheid en veiligheid niet eigen, daar op haar
sterfelijkheid e., vrees, ten gevolge van valsche kennis, begeerte
en handelingen, worden overgebracht. En ook de uitdrukkingen
"middelpunt van alle goed enz.// zijn op haar niet toepasselijk,
daar zij geene goddelijke macht heeft.

Ofschoon eindelijk een deva wel zijn vast veiblijf in het oog
heeft, daar hij volgeus de schrift door zijne stralen zich daarin
bevindt, geldt vooreerst van dezen het woord «geest'/ niet,
daar hij eeue uitwendige gedaante heeft. Verder zijn hem ook'
onsterfelijkheid en*, 'niet eigeu, daar de schrift leert, dat de
tleva's een oorsprong hebben en ondergaan; hunne onsterfelijkheid
toch bestaat alleen hierin, dat zij een langen leeftijd hebben.
Ook is hunne macht niet zelfstandig, maar van het Opperwezen
afhankelijk, zooaks blijkt uit het lied: -»Uit'vïeesvooï hem
waait de wind, uit vrees voor hém verrijst de zou, uit vrees
voor hem loopen Agni en India en dé dood als de vijfde ».,
Daarom km hier ondte den persoon in het oog geen ander dan
de hoogste geest verstaan worden. En bij deze opvatting moét

' Chand. Up. VIII, 9, 1. '- „, ... .,„.
» Taitt, Up. II, 8. ,„ .„a ^ ^
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de uitdrukking «die gezien wordt*, waarin die persoon al* air-
geiaeeu bekend wordt voorgesteld, verklaard woxden uit de
bedoeling, om de aanschouwing, die op de schrift berust eu het
doel ^;,v4p den wijze, «urn te p r i j z en^ wil m aib ,uoom<{

18. De i n w e n d i g e b e s t u u r d e r in de d e v a ' s e n a .
is he t B r a h m a ; w a n t e i g e n s c h a p p e n d a a r v a n wor-
den g e n o e m d . , ^ , , , , , ^

In de Brhad-Arawyaka-Upanishad is eene pericoop «, tlie atfu-
vangt: //De geest, die deze wereld en de hoogere wereld en alle
schepselen inwendig bestuurt" .en vervolgens voortgaat: «Die,
iu de aarde wonende, een ander is dan de aarde, dien de aarde
niet kent, wiens lichaam de aarde is, die de aarde inwendig
bestuurt, dat as uw geest, uw onsterfelijke inwendige be-
stuurder.// Daarin wordt eeu inwendige bestuurder over de
devaV,; de werelden, de veda's, de oflers, de schepselen eu
den nieusch genoemd. Nu is het de vraag, of dat een zekere
•&¥»»!;>& personificatie van die wezens, is of een Yogin, die
het vermogen bezit om zich oneindig klein te maken, of het
hoogste wezen of iets anders. Dit is onzeker, daar het een,tot
uog toe niet gebruikte naam is • ,.;i',.,;•

De eerste indruk is, dat, daar het een onbekende naam is,
ook liet genoemde eeu onbekend wezen moet zijn, maar van
i«ts, waarvan het wezen niet bekend is, kan niet geleerd wor-
den, dat liet bestaat. En het woord an/a/-j/a»«? (inwendige be-
stuurder), dat ontstaat door samenstelling van ante»- (in) eu
yaw (bestareu), is niet geheel onbekend. Daarom moet de
inwendige bestuurder eeu deva zijn, die de personificatie is der
aarde,,enz..Zoo wordt er ook gesproken van een wezen, «welks
woonplaats de aarde, welks oog liet vuur, welks inwendige
zin het licht is eusc. J//. Eu eeii <leva kan die bestuurdor
zijn, daar hij vau stoffelijke organen voorzien is eu dus, in
de aarde wonende, die kan besturen. Door in «Hes door te
dringen kan ook een tot volmaking gekomen Yogin die be-
stuurder zijn. De hoogste geest kan niet bedoeld zijn, daar deze
geene stoffelijke organen heeft. —

Hiertegenover verklaart de auteur, dat de i u w e a d i g e be-
s t u u r d e r de r d e v a ' s enz. , waarvan in den teket wordt

' Brh. Ar. üp. III, 7.
» Brh. Ar. ty>. UI,, 9 , 10.
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gesproken, gfr'etf a n d e r k a n ' jiïjr, 'rlan ó V K W ^ e
ottidat e i g e n s c h a p p e n van dezen g e n o e m d w o r d e n .
Wimir'tmm vindt hier eigenschapperi" VUrt-'"-^^, 'v^atf 'dën
hoogsten geest, vermeld. Dat hij in alle eindige dingen, de
aarde enz., woont, onderscheiden van (Je deva's daarvan, en ze
inwendig bestuurt, dit is vooreerst eene eigenschap van den
hoogsten geest, daar hem als de oorzaak van al het eindige,
iilmacht eigen is. Dat hij geest is en onsterfelijk, wat gezegd
wordt in de woorden: "Dat is uw geest, uw onsterfelijke inwen-
dige bestuurder <•/, is eveneens in eigenlijken zin op den hoogsten
geest toepasselijk. Uit de woorden: '/Dien de aarde niet keilt»,
die leeren, dat die inwendige bestuurder aan den deva der aarde
onbekend is, blijkt verder, dat die bestuurder een ander is dan
dë deva, want de deva der aarde zou zich zelf kennen en'weten •
#Tk ben de aarde ». Eveneens zijn de uitdrukkingen « ongezien,
ongehoord enz." op den hoogsten geest toepasselijk, daar deze
geene zichtbare gedaante enz. heeft. Wat nu gezegd is, dat de
Hoogste geest die bestuurder niet kan zijn, daar hij geene stof-
felijke organen heeft., dit is geen bezwaar, daar hij kan be-
schouwd worden als voorzien van organen, met het oog op de
organen der wezens, die hij bestuurt. En dat men een bestuur-
dfer'xler ziel aannemende, ook weder een bestuurder van dezen
zou moeten aannemen en zoo komen tot eene eindelooze reeks;
ook dit bezwaar geldt niet, daar er geen werkelijk verschil
bestaat.' Want bestond er werkelijk verschil, dan zou ineu
Mftó 'ieindelooze reeks moeten aannemen. Om deüe reHéüfeti' rïu
kan de inwendige bestuurder geen ander zijn'daii de hoogste

geest.
shisri l i u v . i - i i \ ü ••) flü .OSt

19. En h e t is n i e t de m a t e r i e , w a a r v a n d'è'tfvër-
l e v e r i n g s p r e e k t ; w a n t er w o r d e n eigeBWh'ai>|>en
gienoemd, die d a a r a a n n i e t toekonie.fl.'"b«vii>n< f>.F> J-..•••

Dit moge zoo zijn; maar de eigenschappen onzichtbaarheid
enz. komen ook toe aan de materie, die in de overlevering der
S&nkhya's wordt aangenomen; want deze wordt door hen be-
schreven als geene zichtbare gedaante enz. hebbende. Want zij
noemen haar: //Ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk, geheel als in
diepen slaap verzonken". En deze kan ook, daar zij de oorzaak
is van de gansche eindige wereld, de bestuurder genoemd worden.
Daarom moet miet het woord "inwendige bestuurder '/ de materie
bedoeld dijn., rrriiüoQ WÜKH tie leer der materie, ofschoon zij ia
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het 5>>e aph.oris.rae. van het eerste hoofdstuk reeds i? weerlegd,
hier wederom aangenomen, omdat op deze de epitheta // onzicht-
baar enz.'/ toepasselijk zijn. Daarop wordt uu geantwoord: J>e
m a t e r i e , waa rvan de o v e r l e v e r i n g s p r e e k t , kan
n i e t b e d o e l d zijn me t h e t woord " i n w e n d i g e be -
s t u u r d e r ^ p u o t d a ^ ( ^ g e n s c h a p p e n g e n o e m d wor-
den, d ie d a a r a a n , n i e t t o e k o m e n . Al ziju de epitheta
// onzichtbaar // enz. op de materie toepasselijk, de epitheta
// ziende « enz. zijn het niet, daar de materie alsoubewust wordt
voorgesteld. Maar in het vervolg van deze pericoop wordt ge-
zegd: «Onzichtbaar maar ziende; onhoorbaar maar hooreude;
onkenbaar maar kennende; onbegrijpelijk maar begrijpende,,*'
Bovendien geldt van de materie niet, dat zij geest is.

-ïï?f.-^?fl,,A%™^W niet wordt voorgesteld als de inwendige
bestuurder, daar van haar niet kan gezegd worden, dat zij geest
is en dat zij ziet enz., dan moet de individueele ziel het zijn.
Want daar deze een bewust wezen is, ziet zij, hoort zij, keut
zij en begrijpt zij; en zij is geest, daar zij het innerlijke wezen
is. Zij is onsterfelijk, daar zij het is, die de vruchten der goede
en slechte handelingen geniet. Verder staat het vast, dat zij
onzichtbaar eu^,is».,daar het subject, dat ziet, niet tegelijk het
object kan zijn, dat gezien wordt, en de schrift ook zegt: «Mejt
kan deu zieuer van het gezicht niet zien enz.'/ Eindelijk, het
besturen van het samenstel van organen is haar werk, daar zij
degene is, die de vruchten der handelingen geniet. Daarom moet
de individueele ziel de inwendige bestuurder zijn. — Hierop ant-
woordt . de, auteur;

20. En (niet) de i u d i v i d u e e l e z i e l , wan t beid"©
n o e m e n h a a r ook a f z o n d e r l i j k .

Het woord //niet« in het vorige aphorisine behoort ook hierbij.
Ook de iudividueele ziel kan niet de inwendige bestuurder zijm:
Ofschoon op haar de uitdrokkiugen » ziende enz. » toepasselijk
zijn, kan zij toch, daar zij, evenals de ruimte in een pot, door
voorwaarden beperkt is, niet gezegd worden volkomen in de
aarde aanwezig te zijn en die te besturen. Bovendien, beide
lezingen, die der Kfctva's en der Madhyaudiua's, noemen haar
ook afzonderlijk, onderscheiden van den inwendigen bestuurder
als een wezen, dat evenals de aarde enz. door hem bewoond e»
bestuurd wordt. Want de Kawva's hebben de lezing: «Die hi
de mlo zich bevindende enz.» en de M&dhyandiua's
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feitt den geest *ifch bevindende etrêJ»"Tn^cfë laatste lezing'
duidt het woord w geest» de individueel ziel aan; in de eerste
wordt zij wredev genoemd, omcfat zij redelijk is. DaaruH blijkt,
dürt de inwendige bestuurder eetv ander- da»- de intrividtteete aiel'
e n d u s h e t O p p e r w e z e n i s . " ••' • » " • ^ • • ' ? i ' ' ^ i i # " ( ( n . , , i > . | - , l < > - - r ; • ..',

,tbit>vMaar hoe kunnen er in <Wn lichaam twee zijn, d>ie wen; de
hoogste geest als de inwendige bestuurder en de indmdueele
ziel. Dit zou immers in strijd aiju met de uitspraak: '/Daar
i«J"'geen ander, die ziet enz., dan hij'/. Daarin toch wordt
ontkend', da£ er behalve den genoemden inwendigen bestuurder
nog een andere geest is, die ziet, hoort, kent en begrijpt. En
deze uitspraak kan niet ten doel hebben de gedachte aan een
anderen bestuurder uit te sluiten, want er is van een ander be-
stuurder geen sprake en de nitspraak is algemeen. — Hierop
wordt geantwoord: Het hier tiwschen de individueele ziel en
den inwendigen bestuurder gemaakte onderscheid is niet we-
xenfojk, maar berust op de door valsche kennis veronderstelde
voorwaarden, de stoffelijke organen. Want er is maar één inwen-
dige geest, niet twee, maar die eene wordt ten gevolge der voor-
waarden in de praktijk gescheiden, eveuals de ruimte in den pot
en de onbegrensde ruimte. En daarop berusten de nitsprafcen
der schrift, waarin onderscheid wordt gemaakt tusschen ee»
subject, dat kent, en een object, dat gekend moet worden enz.;
voorte de kenmiddelen, onmiddellijke waarneming enz-., het bê -
grip va» gebondenheid aan de eiudige wereld en de geheele leer
van voorschrift en verbod. Zoo zegt de schrift: «Want waar
schijnbaar eene tweeheid is, daar ziet de een den ander'/ en
leert daarin, dat de gansche praktikale voorstelling berust op
«decb* kennis; en verder: #Maar waar alle» allèew zijn geest
is, wien zou hij daar zien en waarmede * en leert daarin, dat
die praktikale voorstelling bij ware kennis i» het-geheel- niet
bestaat. t^bufi r w y »i iiilwajyji'ie -iafc noicl 9l>iuli-j}jii../•

. JbjuOiiBc jdsusvjc. sfwffit nd* lnooTT-teri naiimi w W .

21. Het i» he t 'Branma, dat béschneven wór^t'alrf
onz ich tbaa r enz.; d i t bl i jkt a i t het noemen èer

i b i i H
In de Munöiaka-Upauishad leest men : * De hoogste wetenschap

U die, waardoor dit onvergankelijke wordt gekend, dat onzicht-
baar is en onhoorbaar, tot geene familie of kaste behoort, dnfc
sonder oog of oor is , zonder hand of voet, eeuwig, oneindig,
alomtegenwoordig, onstoffelijk, ondeelbaar, dat de wijzeu be-
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schouwejv ajs de, bron der schepselen,»". Hier is het de vraag
of die bron. der schepselen, dw als onzichtbaar «na. , beschreven
wordt, de materie is of de iudividiieele ziel ofwel het hoogste weze«.

De tegenpartij 7*gt: JVfeji moet aannemen, dat die bron der
schepselen de onbewuste materie is, want aJleeu onbewuste din-
ge» jjtq*d«3i, tec vergelijking aangehaald , daar er gezegd wordt:
«EvenaJs de spin draden voortbrengt en in zich opneemt, «ven-
als uit de aarde planten, uit den levenden inensch hareu voort-
komen , zoo i« uit dit onvergankelijke het gansche heelal voort-
gekomen. — Worden dan hier niet de spin en de mensch, bewust©
weeens, als voorbeelden genoemd ? — Neen. Want niet het zuivere
bewustzijn is hier de bron der draden en der hareu, maar de
lichamen vaa spin en mensch, die de zetel van het bewustzijn,
maar zelve onbewust zijn, zijn, zooals algemeen erkend wordt,
die bron. Verder, in den in het vorige aphorisme behandelden
tekst is geen sprake van de materie, omdat, ofschoon de eigen-
schappen ©«zichtbaarheid enz. baar toekomen, de uitdrukkiuge»
//ziende enz.//, op haar niet toepasselijk zijn. Maar de hier ge-
noemde eigenschappen, onzichtbaarheid enz., komen aan do
materie toe, en er wordt geene met die opvatting strijdige
eigenschap- genoemd. — Maar de in het vervolg dezer pericoop
voorkomende uitdrukking: «Die alles kent en alles weet» F *
toch op de onbewuste materie niet toepasselijk;'hoe kan dai»
ouder de bron dep schepselen de materie worden verstaan?' —
Hierop wordt geantwoord: In de woorden : //Waardoor dit ouve*-
gajikelijke wordt gekend, dat onzichtbaar is enz.* wordt met
het onvergankelijke de bron der schepselen, die onzichtbaar is
enss., aaugeduid en later wordt gesproken van een wezen «hooger
dan het hoogste onvergankelijke". Van dat wezen nu, dat
hooger is dan het onvergankelijke, wordt gezegd, dat het alles-
kent en nlles weet, maar de door het woord «onvergankelijke*
aangeduide bron der schepselen is geen ander dan de materie.
Maar indien het woord //bron» de formeele oorzaak aanduidt,
dan kan die bron der schepselen ook de individueele ziel zijn,
daar al- wat bestaat het gevolg is van verdienste of< schuld'.

Hiertegenover stelt de auteur de verklaring, d a t d ie broiv
d>er aphapse- len , d i e b e s c h r e v e n w o r d t a l s o n z i c h t -
baar , enz . , geen a n d e r is dan de h o o g s t e ' gees t*
D a t b I y k t .uxt h e t , n,oem«ii d e r .
• -••-hnwKH-i ,qrw»f>-i ,}<)ov Tto fjrrr.o r a t i o s , ei

' Mu*rf. Up. I, l,i>fi_&.;(i>

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:46AM
via free access



ö£ « V J - . • • : r ; i ! ! i i . : : n :r; 10

Want men vindt hier eetie eigenschap van het hoogste wezen.
vermeld in de uitdrukking: » Die alles kent',''èh ailes 'weet. »
Want noch van de onbewuste materie, noch van dé ïndividueele
ziel, wier zien door voorwaarden beperkt is, kau gezegd wor-
den, dat zij alles kent en alles weet. — Maar Is niet gezegd,
ddlfr* die alwetendheid* niét 'aan de bron der schepselen, inaar
aan" liet wezen, dat hoóger is dan het onvergankelijke;, wordt
toegeschreven? — Daarop is het antwoord: Dat is met waar.
"Want eerst wordt in de woorden: "Uit het onvergankelijke
ontstaat alles» de bron der schepselen als de oorzaak van alles
wat ontstaat genoemd, eu onmiddellijk daarop wordt de alwe-
tende als zoodanig genoemd in de woorden: *Uit hem, die
alles kent en alles weet, wiens bespiegeling kennis is^is Brahinü,
naam, vorm en voedsel voortgekomen '". Uit die gelijkheid 'van
voorstelling blijkt, dat in beide uitspraken vau hetzelfde wezen
wordt gesproken en dat het dus het vroeger genoemde onvergan-
kelijke, de brou der schepselen, is , waaraan alwetendheid wordt
toegeschreven. Dat in de woorden «hooger dan het hoogste onvergan-
kelijke» niet een ander wezen dan het vroeger vermelde onverganke-
lijke, de bron der schepselen, wordt genoemd, blijkt verder hieruit,
dat 'iii de woorden: »Hij verklare naar waarheid de Brahmaleer,
waardoor men het onvergankelijke, de ziel, het wezenlijke
kent »» alleen het vroeger genoemde, als onzichtbaar voorge
stelde onvergankelijke, de bron der schepselen, voorgesteld
wordt als het object, dat verklaard moet worden. Wat die
woorden dan beteekenen, zullen wij, in een volgend aphorisme
verklaren. . . :
'Bovendien wordt hier gezegd*,' dat. ër twee wetenschappen

atyn, die men moet kennen; eene lagere' én eene hoogere.
Nd vervolgens de lagere omschreven te hebben als de weten-
schap, die den JRgveda enz. omvat, gaat de tekst voort: »De
hoogere Is die, waardoor dit onvergankelijke wordt gekend.»
Hier wordt dus het onvergaukelijke als het object der hoogere
wetenschap genoemd. Was uu dit als onzichtbaar enz. beschre-
ven onvergankelijke iets anders dan de hoogste geest, dan zou
cKt nfet''ffé hbp|^i'e"Wetenschap zijn. Want die onderscheiding
viö èe'ue hoogere en eene lagere wetenschap berust hierop, dat
de ëêiï tijdelijk geluk, de andere het hoogste heil aanbrengt.

' Mu«<*. Up. I, 1, 9.
* Muurf. üp. I. 2 , 13. . ï ,* .1 -qU
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'*- KÓIJK "n?"4 a»»j. Jat de kennis der materie het V??S^r
"!#•«?{£*• -Ku wanneer hier de hoogste geest ajs lioogw-

dau dat onvergankelijke, dat de bron is der schepselen, weid
voorgesteld, dan zou men drie wetenschappen krijgen, maar er
worden hier maar twee genoemd. Eu dat van de kennis van dat e'ójie
^ I A " ^ ^ . " , ^ . ^ ^ ^ ' , , 2 O O ^ gezegd wordt in de woor-
r ^ w * ) ^ j * ' ^ } S ^ » p,,heey! rn̂ et; de keunis waarvan alles bekend
is/ / , dat is waar, wanneer het Brahma, het alwezen, niet wau-
*"*L *l?i;v"^feRf,? de eenheid van het onbewuste alleen, of de
™" ]?° P^ecten onderscheiden genieter wordt bedoeld. Verder
nadat in de woorden : «Hij (Brahma) leerde de BrahmawefeJ*
scliap, .de grond van alle wetenschap, aan zijn oudsten zoj^
Atharva// de Brahmakeiuiis als de hoofdzaak is voorgesteld,'
wordt bij de onderscheiding van hoogere eu lagere wetenschap
de wetenschap van het ouvergaukelijke de hoogste genoemd.
Hieruit volgt, dat dit de Brahmawetenschap is. Eu de naam
Brahmaweteuschap zou vervallen, wanneer het daarin behandelde
onvergankelijke niet het Brahma was. De lagere, den flgveda
enz. omvattende, wetenschap der plichten wordt hier; bij'""&£•
aanvang der Brahmaweteuschap vermeld om deze laatste aan J}
prijzen. Dit blijkt uit woorden als: »Zwak (gebrekkig) ziji.i
deze achttien huiken (reddingsmiddelen), de offers, waarin die
genoemde lagere plichten bestaan; de verblinden, die dezeajf'
de hoqgste begroeten, ondergaan wederom veroudering etT
****?.,'.» die de geringe waarde der eerste aautoouen. Eu
nadat de geringe waarde der lagere wetenschap is aangetoond,
wordt geleerd, dat hij, die daarvoor onverschillig geworden!is,
bevoegd is tot de beoefening der hoogere wetenschap, door de
woorden: » De werelden der werkeu doorvorsdiende, kome de^
Brahmaan tot onverschilligheid, ziende',da^.iet pngeschapeufi
niet voortkomt uit het geschapene; om dat'te leereu kennen,
ga hij met een brandhout in de hand naar een leermeeate'r,-
bekeud met de schrift, volleerd in het Brahma» J.

De bewering uu, dat de bron der schepselen eeu oube^usi
iets zou moeten zijn, omdat daarbij onbewuste dingen,'als 'de'
aarde enz., ter vergelijking wordeu aangehaald, die bewering!
is onlogisch; want het is geen vaste regel, dat twee met elkaifde/
vergeleken dingen volkomen gelijk moeten zijn. fen óók zijnde

' Mu«rf. Up. I, 2, 7. ."' •' 'J ^ ^*"!J* '
» MiW. Up. I , 2 , 12. - '<" ^ " ^

3e Volar. IV.
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ter vergelijking aangehaalde dingen stoffelijk en toch wordt ge-
leerd , dat de daarmede, vergeleken, bron, der Schepselen niet
atoaelnk is. - , : . . : J- r r i > r ,

« j ''' J' • ,'""8 t 9%w9fc tem 9f)i»nibiTis ni, h *[,oicfJP'deze gronden koraen^yij^tot de conclude, dat de bron
der schepselen, die beschreven wordt als onzichtbaar enz., geen

^ ^ o n i e t de b e i d e a n d e r e n ; , dî ^ t b l i j f t 'ii ï t de
n a d e r e b e p a l i n g en n i t de v e r m e ï d i n i r . v a n " o n ' d e r -
s c h e i d .

Dat die bron der schepselen alleen de hoogste geest kan zijn,
niet een der beide anderen, de individueele ziel of de niaterie,
blijkt ook uit de nadere bepaling en uit de vermelding van
onderscheid. Want die bron der schepselen wordt nader be-
schreven als verschillend van de individueele ziel in de woorden:
* De hemelsche, onlichamelijke ziel, die buiten en binnen is,
ongeboren, zonder adem, zonder inwendigen zin, schitterend.»
Want die uitdrukkingen // hemelseh enz." zijn niet toepasselijk
op de individueele ziel, die zich vereenzelvigt met de door
valsche kennis veronderstelde beperkingen van imam en vorm en
de eigenschappen daarvan op zich zelve overbrengt. Daarom
wordt hier blijkbaar van de ziel, zooals zij in de Upanishads

. geleerd wordt, gesproken. ; ''*"" •"''.'"' _'"'^' '^
Zoo wordt ook de bron der schepselen van de materie on'cfer-

scheiden in de woorden //liooger dan het hoogste onvergnnke-
i-jtQtaiK, Dat onvergankelijke is de ongescheiden, de potentia van
naam em vprm bevattende, kiem der stoffelijke wereld, die in
het hoogste wezen berust en eene voorwaarde daarvan uitmaakt.
Dat nu van deze, die als de grondvorm hooger staat dan alle
verschijnselen, eene nog hoogere onderscheiden wordt, daaruit
blijkt, dat hier de hoogste geest wordt bedoeld. Dat hier on-
derscheid wordt gemaakt, is niet om het bestaan van een zelf-
standig wezen, dat de materie genoemd wordt, te leeren; maar
die onderscheiding dient om aan te toonen, dat, gok al kon
men zonder strijd met de schrift eene materie als kiem der
schepping aannemen, toch de bron der schepselen hier de
hoogste geest. is. En waaruit blijkt verder, dat de bron der
schepselen de hoogste geest is? .-....»,

28. En uit de"veïtë<flaltfr<!e? g
.Bovendien, nadat onmiddellijk op de uitdrukking »hooger
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dau het hoogste onvergankelijke», in de woorden: wUit hem
is de levensgeest voortgekomen enz.'/, de vermelding van de
schepping der verschillende wezens, beginnende met den levens-
geest en eindigende met de aarde, gevolgd is, vinden wij daarop
eene alle eindige dingen omvattende gedaante vau die bron
der schepselen beschreven in de woorden: '/Het vuur is zijn
hoofd, zon en maan zijn zijne oogen, de hemelstreken zijne
ooren, de Veda's zijne woorden, de wind zijn ade.n, het heelal
zijn hart, de aarde is onder zijne voeten; hij is de inwendige,
geest van alle schepselen.// Dit nu is alleen toepasselijk op den
hoogsten geest, daar deze de oorzaak is van alle eindige dingen,
niet op de kleine individueele ziel, noch ook op de materie,
daar deze niet de inwendige geest van alle schepselen kunnen
worden genoemd. Hieruit volgt, dat de bron der schepselen alleen
kan zijn de hoogste geest, niet een der beide anderen;'*™"*™

— Maar waaruit blijkt, dat het de bron der schepselen is, wier
gedaante daar beschreven wordt? — Uit hetgeen voorafgaat en uit
het gebruik van het Woord //hij". Want uu, nadat in hetgeen
voorafgaat van de bron der schepselen gesproken is , gezegd
wordt: "Uit hem is de levensgeest voortgekomen: hij is de in-
wendige geest van alle schepselen", kan dit woord alleen op
de bron der schepselen slaan; evenals, wanneer er een leeraar
genoemd en dan gezegd wordt: «Leer van hem; hij is volkomen
ingewijd in deu Veda en de Veda-ngaV dit woord op den leeraar
betrekking heeft. — Maar hoe kan de bron der schepselen, die
beschreven wordt als onzichtbaar en/., eene lichamelijke gedaante
hebbeu? — Dit is geen bezwaar, want met die beschrijving wordt
alleen bedoeld, dat hij het eigenlijke wezen van alles is, niet
dat hij eeue lichamelijke gedaante heeft j evenals het eerste ook
wordt bedoeld met uitdrukkingen als: "Tk ben het voedsel, ik
ben de eter van het voedsel'/ enz. *

24. V a i cv&nara is h e t B r a h m a ; d i t b l i j k t ü i t de
J U i d ^ r e b e p a i i n g d e r a l g e m e e n e woorden ' ' 9*-™**

tn de Chaudogya-Üpanishad wordt de vraag gestold: «Wat
is onze geest, wat is het Brahma; gij kent dezen geest Vaic-
vanara (de in alle menschen zich bevindende); noem ons dien// 1.

-,f, . ^ f „

' Eene ecnigszins afwijkende verklaring van dezen tekst, door £ankara
hier nog vermeld, is in de vertaling weggelaten. < . • r, <,_

* CluinU lip. V, 11 . 1. • " *'*' """ • "
i-i;ii7Ti7iu w O a ü i b b tab/m
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Daarop wordt de afzonderlijke vereering van den hemel, de
zon, deri''wind', dé ether, liet water én de aartfe verworpenen
geleerd', dat deze allen slechts deelen, hoofd eiiz., zijn van
'Vaicv&nara, en dan gezegd: '/Wie dezen geest, Vaicvunara, die
een- span lang en toch oneindig groot is , vereert, die eet spijs
üi'alle werelden, iii alle schepselen, in alle geesten.; het hoofd
van' dien geest, van Vaicvanara , is de hemel, zijn oog de zon,
zijn adem de wind, zijn lichaam de ether, zijn buik het water
zijne voeten zijn de aarde, zijn borst liet altaar, zijne haren
de lichtstralen, zijn hart het haardvuur, zijn inwendige zin het
zuidelijk, zijn mond het oostelijk oflervuur" ' . Hier is het de
vraag of met, den naam Vaicvanara het vuur in den buik of
het element vuur of de deva-, die de personificatie is van liet
vuur, of de individueele ziel of de hoogste geest wordt aauge-
duid. Dit is twijfelachtig, daar Vaicvanara een gemeenschap-
pelijke naam is van het vuur in dén buik, van het element
vunr en van den deva daarvan, eu het woord '/geest// een ge-
meenschappelijke naam van de individueele ziel en van den
hoogsten geest. De vraag is nu, welke beteekenis men hieroioet
aannemen en welke verwerpen.

De tegenpartij zegt.: Het is het vuur in den buik, daar
Vaicvanara soms in die bijzondere beteekenis voorkomt, b. v.
in de woorden: //Vaicvanara is dat vuur, dat binnen in den
ineusch is, waardoor het voedsel, dat hij eet, verteerd wordt.//
Of het kan het element vuur zijn, omdat het daarvau eveneens
gebruikt wordt, b. v. in de woorden: '/De deva's steldeu Agni
(het vuur, de zon) Vaicvanara voor alle wezens tot het teeken
der dagen.// Of het kan zijn de deva, wiens lichaam het vuur
is, omdat men het ook daarvau gebruikt vindt, daar woorden
als: "Mogen wij deelen in de gunst van Vaicvanara; hij toch
is de koning, de beheerscher der werelden s« spreken van een
met goddelijke macht begaafdeu deva. Jklaar volgens anderen
moet het woord Vaicv&nara, daar het in deuzelfden naamval
staat als het woord «geest'/ en in den aanhef dit laatste alleen
wordt gebruikt, hier verklaard worden als //geest'/. Het mpet
dan evenwel de individueele ziel aanduiden,, daar deze als de
genieter in betrekking staat tot Vaicvanara.* en op haajr>, de

aaa JoJ mi> iym
ij;h , Müillste aij IOOV bmng t**> a' , ftüJiuJtad Jaobij;h , Müillste aij IO

-lo! H39 vJ*)9£b!Jrow iiait» as*
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door ^ÖSrwaa'rdeii beperkte, ook de bepaling '/een span lang»
toepasselijk is. Daarom is Vaicv&nara niet het Opperwezen. —

Hiertegenover zegt de auteur: YaicvÉLp-ara moet; zijn
de h o o g s t e gees t . D i t bl i jkt u i t de n a d e r e bepa-
l i n g de r a l g e m e e u e w o o r d e n . Ofschoon deze beide
woorden "Vaicv&uara« en '/geest" algemeeue woorden zijn,
daar Vaicvanara eene gemeenschappelijke naam is ywi dyje
wezens en '/geest" van twee, wordt hier echter eene nadere
bepaling gevonden, waaruit blijkt, dat zij het Opperwezen
aanduiden, nl. "Het hoofd van dien geest, vau Vaicva-
nara,' is ' dè^herriel enz.» Want dat het alleen liet Opperwezen
kan zijn, 'dat'," den hemel tot hoofd hebbende en in verschil-
lende vormen bestaande, hier ter wille van de vereering
als dé inwendige geest wordt voorgesteld, volgt hieruit, dat
dit de oorzaak van alles is. Want daar de oorzaak in alle din-
gen, die uit haar voortkomen, bestaat, kan van haar gezegd
worden, dat hemel, wereld enz. deeleu van haar zijn. En de.
woorden: "Die eet. spijs in alle werelden, in alle schepselen,,
in alle geesten//, die leeren, dat de vrucht zich uitstrekt over
alle werelden enz., zijn alleen waar, wanneer hier sprake is van
de hoogste geest. Ook de woorden: »Zoo worden diens zonden
alle verteerd","waarin ge.zegd wordt, dat alle zonden van hem,,
die dat wezen kent, vernietigd worden, en aanduidingen van het
Brahma als voorkomen in den aanhef: «Wat is onze geest, wat
is liet Brahina//, in de verbinding van de woorden //geest» en
"Brahmaw, bewijzen, dat. er alleen van het Opperwezen sprake;,
is. Daarom kan Vaicvanara geeu ander dan het Opperwezen zijn,;

2 5 . ' H e t g e e n in de o v e r l e v e r i n g v o o r k o m t , ig een
bewijs daa r t t i ö ' t .

Dat Yaicv&nara alleen liet'Opperwezeu kan zijn, blijkt ook
hieruit, dat in de overlevering bepaald aan het Opperwezen zulk
eene de drie werelden omvattende gedaante wordt toegekend
want daar wordt gezegd: » Hulde aau dien wereldgeest, wiens
mond het vuur, wiens hoofd de hemel, wiens navel de lucht,
wiens voeten de aarde, wiens oog de zon, wiens ooren de. he-.,
meistreken zijn.'/ De bedoeling is: Die in de overlevering voor-
komende beschrijving, die tot een daaraan ten grondslag liggend
schriftwoord doet besluiten, is een grond voor de stelling, dat
met Vaicvanara het Opperwezen wordt aangeduid. Ofschoon deze
woorden blijkens het: «Hulde aan dien wereldgeest" een lof-
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zang zijn, zou toch zouder een daaraan ten grondslag lig-
gend schriftwoord die lofzang niet bestaan in de toekenning
van juist zulk eene gedaante. En ook audere plaatsen uit de
overlevering kunnen hier worden bijgebracht als: "Hi j , vau
wien de wijzen zeggen, dat de hemel zijn hoofd is, de lucht
7,ijn navel, maan en zon zijne oogen, de hemelstrekeu zijue
ooren eu de aarde zijne voeten, hij is de onbegrijpelijke geest,
de bestuurder aller schepselen.'/

• ' • i' ' i '

26. O n t k e n t men d i t op g r o n d der woorden, enz.
en omdat, hij zicli in den inensch b e v i n d t , d a n is
h e t a n t w o o r d ; N e e n ; w a n t zoo w o r d t a a n s c h o u -
w i n g v o o r g e s c h r e v e n ; a n d e r s is de n a d e r e besch r i j -
v i n g d a a r o p n i e t t o e p a s s e l i j k ; en de t e k s t n o e m t
li e m ook m e n s c h (ziel).

Nu zegt men: Vaicvauara kan niet het Opperwezen ziju. Dit
blijkt uit de woorden enz. eu hieruit, dat hij zich in den meusch
bevindt. Het woord Vaicvanara vooreerst kau niet het Opper-
wezen aanduiden, omdat het eene andere vaste beteekeuis heeft;
evenmin het woord Agni in de uitdrukking: «Dat is Agni Vaic-
viLnara". Het woord enz. wijst op de vermelding der drie vu-
reu, het haardvuur als zijn hart enz. Op deze gronden moet ineii
tot de conclusie komen, dat Vaicv&nara het vuur in den buik
is. Zoo wordt ook gezegd: //"Weet, dat hij in den meusch zich
bevindt" en ook dit is op het vuur in den buik toepasselijk.
Op de bewering, dat Vaicvauara de hoogste geest moet zijn,
omdat van dezen de beschrijving geldt: ^De hemel is zijn
hoofd enz.", antwoorden wij: Hoe kunnen wij beslissen, dat men,
terwijl kenmerkende bepaliiigeu van beide voorkomen, alleen moet
letten op de kenmerkende bepaling vau het Opperwezen, niet
op die van het vuur in den buik? Die beschrijving kan voorts
ook slaan op het element vuur, dat buiten eu binnen is. Want
ook daarvau wordt in het lied gezegd, dat het met hemel eu
aarde ene. verbonden is, daar er staat: «Die hemel eu aarde
en het luchtruim met zijn licht beschijnt.'/ Ook kau van den
deva, die het vuur bezielt, om zijue goddelijke macht gezegd
worden, dat hemel, aarde enz. deelen van hem ziju. Daarom

, is Vaicvanara uiet het Opperwezen.. —* •>» .^ ' M̂' -i»««KJ '
. Hierop antwoordt de auteur: Nèën;''wa'nf'zte'ö'w'ió'i'3t'aa]i-
schouwing voorgeschreven. Men mag niet uitliet gebruik dier
WQordeu enz, het besluit trekken, dat l)ier het Opperwezen uiet be-
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doeld wordt. Waut zoo, zonder dé gedachte aau het vuur "fit"
déu Ifüflt* te laten varen, wordt»aanschouwing voorgeschreveu.
Bfier wordt voorgescnreven het Opperwezen te aanschouwen in
VaicviLnara, het vuur in den buik, op dezelfde wijze als geschiedt
in de'woorden: '/Mèii vereere den inwendigen zin als Brahma.»
Of wel hier wordt voorgeschreven het Opperwezen te aanschou-
wen onder de voorwaarden vau Vaicv&nara, evenals dit geschiedt
in de woorden: "Hij brenge vereering, de met gemoed begaafde,
wiens lichaam de levensgeest, wiens gedaante licht is enz. 1»
En indien hier niet het Opperwezen, maar alleen het vuur in
deu buik op zich zelf bedoeld werd, dan zou de nadere be-
schrijving "de hemel is zijn hoofd enz." er niet op toepasselijk
zijn. Êü dat dit bezwaar niet weggenomen wordt door die be-
schrijving te doen slaan op den deva of op het element vuur
zullen wij in het volgende aphorisme aautooneu.

Verder, indien hier slechts het vuur in den buik op zich zelf
werd bedoeld, dan zou alleen gezegd kunnen worden, dat hij
(Vaicvnnara) in den mensch zicli bevindt, maar niet, dat hij
meuscli (ziel) is , en zoo noemen hem de Vajasaneyins, daar
hii^iie' 'lëziiig luidt: "Dat is Agni Vaicva-nara; hij , die dezen
^gni'"'Vaicvanara, die mensch is en menschvormig en in deu
mensen zich bevindt, kent enz." Maar alleen van het Opperwezen,
deu algejïst, kan beide, dat hij mensch is en dat hij in
den liieüsch zich bevindt, worden gezegd >.

ö'm ook n i e t de d e v a en h e t e l e m e n t .
Door de tegenpartij is beweerd, dat, daar in liet lied ook

het element vuur voorgesteld wordt als verbonden met hemel,
aarde enz.',' de woorden //ziju hoofd is de hemel en/..//, waarin
deze als deeleu van Vaiyvauara worden voorgesteld, daarop
kunnen slaan of op den deva, die het vuur bezielt, omdat deze
niet goddelijke macht begaafd is. Om d|t nu te weerleggen, zegt
de auteur: Daarom ook , om bovengenoemde redenen, is Vaic-
vÉinara niet de deva en evenmin het element vuur. Waut op
het element vuur, dat Slechts uit licht en warmte bestaat, is
de Voorstelling, dat de hemel zijn hoofd is , niet toepasselijk,

' C h A n d . U p . I l l , l i , -2. .,,. > ,
' Eene eenigszins afwijkende lezing van het laatste gedeelte van dit

aphorisme, hier door Qankara nog' vèttifelij'W'verWaf^, WW'de ver-
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daar een eindig iets niet het eigenlijke wezen van een ander
eindig iets kan zijn. »

Evenmin is die voorstelling toepasselijk op deu deva van
het vuur, ofschoon deze goddelijke macht heeft. Want hij ia
niet, de hoogste oorzaak en zijne macht is onderworpen aan het
Opperwezen. Bovendien staat het vast, dat, indien een dezer
beide opvattingen de ware was, het woord //geest// hier niet had
kunnen gebruikt zijfólH ÜÜVO Ü O A f l Ü U a a T Ü O *
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(f'~Tr'T{̂ ï̂ "*̂ v!T'"""̂ :î f-' ****"<** **!/•»*«*»iuun vunneldtde afwyketidt) gevoelens
van sommige leeraars omtrent enkele punten van dezen tekst. Om »ü»e
duisterheid en onbelangrijkheid is hij in de vertaling weggelaten.

rioaaaaiioji teil u; aaddoii isbaw .udbïoow

Jarf ÜI 4%oi .iüM. Jod trail oa.s . «iaaioa^'

sub nobioow sib rauiKsw ,stóa\)'i.-9ötw* UM isd IOOV

iiev ei-

; 2J100V

g (no

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:46AM
via free access


