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- AbstractThe existential and religious attitude of classical Brahmanism has always
been utterly anti-naturalistic; those philosophers looked down at all human
conditions and accomplishments. Consequently, they put forward renunciation,
ascesis, the reabsorption within the ultimate reality which emanated the
corrupted multiplicity, as the sole religious ideals. Brahmanical ethics sees
renunciation as the highest human goal; this option prevails over any other
possible life attitude.
The present article deals with two main classical writings on this topic:
Maitreya-Upaniad and Jābāla-Upaniad, both of them being included, by the
Brahmanical tradition, among the „Sanyāsa-Upaniads” (Upaniads of
renunciation).
Maitreya-Upaniad is a rare and, probably, the shortest version of the
classical Maitr-UpaniIt takes a sheer anti-naturalistic stance along with
expressing the longing for transcendence. King Bhadratha, in spite of his royal
condition, feels disgusted by whatever means human life and natural conditions
and, consequently, decides to give up on everything and to engage on an ascetic
path culminating in the ontological regression towards the source of all
manifestation. The phases of the regression are depicted in quite an usual way,
which mixes Sākhya elements with some concepts whose presence in a
Brahmanical writing seems rather weird.
Jābāla-Upaniad is quite a heterogenous text, containing some protoTantric elements (mentions of pilgrimage places, interiorization of pilgrimage
and of religious tokens, salvific formulae) and, in its second half, stipulations
regarding the act of renunciation and the condition of the one who renounces.
The text lays stress on the relation between renounciation and moral, social or
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religious regulations. Renunciation cancels all worldly obligations, all moral
imperatives, leaving the one who embraces it in a state of total freedom. The
hermit becomes like a „madman”, defying all worldly reasons and all worldly
obligations, and freely roaming in a Universe that ceases to bind him in any
way.
Keywords: Indian religion, Brahmanism, Maitreya-Upaniad, JābālaUpaniad, liberation, anti-naturalism, ascetism, renunciation, Sanyāsa.

Atitudinea existențialist-religioasă a brahmanismului clasic a fost una
consecvent anti-naturalistă, pronunțat depreciativă la adresa a tot ceea ce este
omenesc; în consecință, se propunea renunțarea, asceza, reabsorbția în principiul ce
a emanat multiplicitatea coruptă drept unic ideal soteriologic. Etica brahmană
plasează la cel mai înalt nivel uman renunțarea, atitudine ce prevalează în fața
oricărei alte opțiuni.
Lucrarea de față prezintă două scrieri clasice fundamentale pentru această
temă: Maitreya-Upaniad și Jābāla-Upaniad, ambele fiind incluse de tradiția
brahmană în categoria „Sanyāsa-Upaniad” (Upaniade ale renunțării).

Maitreya-
Maitreya- este o variantă, la dimensiuni mult reduse, a clasicei
Maitryai (Maitrī)-. Ea este inclusă aproape integral în aceasta din urmă,
paragrafele 1-7 ale textului constituind paragraful I.2. din Maitrī-U,
paragraful 8 fiind aproximativ paragraful II.6 din Maitrī şi, la fel, paragraful 9 este
o reproducere aproximativă a lui VI.34 din Maitrī. În schimb, paragraful 10, ultimul
din Maitreya- nu se regăseşte în Maitrī, ceea ce exclude astfel şi o
elucidare a sensului său, destul de imprecis, din contextul în care ar fi apărut în
Maitrī.
Textul se prezintă sub forma unui dialog între regele Bhadratha şi
înţeleptul Śākāyanya. Bhadratha tocmai a trecut de cel de-al doilea stadiu al vieţii,
cel de cap de familie, care, în cazul lui corespundea şi cu oficierea funcţiilor regale,
şi, marcat de un dezgust pronunțat față de viață, a plecat în pădure pentru a se dedica
căutării spirituale, caracteristice stadiului de Vnaprastha – locuitor al pădurii.
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Repudierea naturalului

Textul este paradigmatic pentru atitudinea anti-naturală afișată de
majoritatea curentelor religioase care, în aspirația ambițioasă către o perfecțiune a
trăirii, au manifestat adeseori tendința de a desconsidera umanul, naturalul. Condiția
umană este înfățișată în culori destul de sumbre, autorul textului nesimțindu-se
împăcat cu imperfecțiunile acesteia și aspirând la ceva superior.
Într-o linie consacrată a gândirii religioase universale, biologicul, corpul
„rău mirositor” (durgandha), îi inspiră mai degrabă repulsie autorului textului.
Viața „în acest corp (arīra) lovit (abhihata) de dorinţe (kāma), furie
(krodha), lăcomie (lobha), confuzie (moha), frică (bhaya), slăbiciune (viāda),
nerăbdare (ra), de separaţia (viyoga) de cele dorite (ia), de unirea (saprayoga)
cu cele nedorite (ania), de strănut (kut), sete (pipāsā), bătrâneţe (jarā), moarte
(mtyu), boală (roga), nefericire (oka) şi de altele”1 îi trezește autorului doar
sentimente de vulnerabilitate, de pesimism, instigându-l la o dezicere de condiția
umană. Preluându-se un motiv consonant al gândirii budhiste, „separaţia de cele
dorite şi unirea cu cele nedorite” (iaviyogāniasamprayoga), condiția umană este
expusă ca fiind predispusă în mod fatalistic la eșec, la neîmplinire.
Perspectiva este univoc negativistă, pesimistă, la nivelul condiției umane,
autorul nereușind să identifice nimic care să îi poată oferi fie și o împlinire limitată.
„O, divinule (bhagavant), ce [se obţine] prin satisfacerea (upabhoga)
dorinţelor (kāma) în acest agregat (saghāta) de oase (asthi), piele (carma),
cartilagii (snāyu), măduvă (majjan), carne (māsa), lichid seminal (ukra), sânge
(oita), mucus (lema), lacrimi (aru), secreţii (dūikā), excreţii (mūtra), umoare
(pitta) şi flegmă (kapha), în acest corp (arīra) rău mirositor (durgandha) şi lipsit de
esenţă (nisāra)?”2
De altfel, textul chiar debutează pe un ton pesimist, regele Bhadratha, în
ciuda originii sale nobile, se dezice de orice așteptare și dorință umană și,
„socotindu-şi (manyamāna) acest corp (arīra) non-etern (aāvata) şi ajungând
(upeta) la lipsa pasiunii (vairgya)”3, demarează o căutare a unei realități
supraordonate fragilității și limitației omenești.
1

„kāmakrodhalobhamohabhayaviādereaviyogāniasamprayogakutpipāsājarāmtyuroga
okādyairabhihate’smicharīre”
Maitreya-Upaniad, 3.
2
„bhagavannasthicarmasnāyumajjāmāsauklaoitalemārudaikāvimūtrapittakaphasa
ghāte durgandhe nisāre’smicharīre ki kāmopabhogai”
Maitreya-Upaniad, 2.
3
„idamaāvata manyamāna ārīra vairāgyamupeto”
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Forța renunțării la uman și a căutării acelui altceva supraordonat umanului
este sugerată printr-un motiv literar recurent în upaniade și anume încercarea
învățătorului de a-l descuraja pe discipol de la continuarea căutării sale. Deziluzia
provocată de uman și ambiția religioasă sunt însă mereu suficient de puternice
pentru a nu lăsa loc posibilității deturnării învățăcelului de la căutarea sa.
Lamentațiile regelui Bhadratha, care constituie cea mai mare parte a textului,
reprezintă tocmai pledoaria anti-umană și în favoarea transcenderii registrului
omenesc, pe care regele devenit călugăr o declanșează ca răspuns la încercarea de
descurajare venită din partea lui Śākāyanya.
„«Divinule (bhagavant), eu nu sunt cunoscător al Sinelui (ātmavid), [însă]
noi am auzit (ru) că tu eşti un cunoscător al realităţii (tattvavid). Spune-ne (brū)
şi nouă [despre aceasta]!»
«Eşti incapabil (aakya) [să realizezi] acea austeritate (vrata) din vechime
(purastāt) [prin care ajungi la realitate]. Nu mai pune (pś) această întrebare
(prana), [fiu al] lui Ikvku! Alege (v) alte (anya) dorinţe (kāma)!», [spuse]
Śākāyanya.
Atingând (abhimyamāna) cu corpul [său] (arīrasya arīre) picioarele
(caraa) lui Śākāyanya, regele (rājan) recită (gad) acest imn (gāthā).”4
Frica de temporalitate și aspirația religioasă
Principala formă pe care o ia neîmpăcarea cu limitațiile naturalului este teama
de moarte, de finitudinea temporală. Perspectiva distrugerii iminente a oricărei
condiții din planul manifestat, inclusiv a propriei vieți, îl împinge pe autorul textului
către o stare de refuz total al naturalului. Brahmanismul nu pare dispus să accepte și
să asume viața umană drept o etapă limitată, atât din punct de vedere calitativ cât și
temporal, a evoluției cosmice și se aventurează într-o ambițioasă și chiar utopică
căutare religioasă a accederii la un plan etern, imuabil.
Ceea ce îl determină pe regele Bhadratha să inițieze demersul său religios este
tocmai „constatarea/considerarea (manyamāna) non-eternității (aāvata)
corpului (arīra)”5 iar unul din lucrurile pe care el i le impută condiției corporale
este că e „lipsită de o esență” (nisāra) stabilă.
Maitreya-Upaniad, 1.
4
„bhagavannāhamātmavittva tattvavicchurumo vaya sa tva no brūhītyetadvta
purastādaakya mā pccha pranamaikvākānyānkāmānvīveti ākāyanya arīrasya
arīre caraāvabhimyamāno rājemā gāthā jagāda //”
Maitreya-Upaniad, 1.
5
„aāvata manyamāna ārīra”
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„ ... ce [se obţine] prin satisfacerea (upabhoga) dorinţelor (kāma) .... în acest
corp (arīra) lipsit de esenţă (nisāra)?”6
Indiferent de amploarea lor, toate realizările și condițiile umane sunt
trecătoare iar brahmanismul refuză să accepte și chiar să vadă însemnătatea lor
limitată, alunecând într-o stare de dezamăgire care conduce la o dezicere de uman,
sub oricare dintre formele acestuia.
„Sau ce [se obţine] prin aceste alte (anya) înalte (para) [condiţii]?
Mari (mahā) luptători (dhanurdhara), conducători ai lumii (cakravartin) ca
Sudyumna, Bhridyumna, Kuvalayśva, Yauvanśva, Vaddhryśva, Aśvapati,
Śaśabindu, Hariścandra, Ambara, Nanukastvayti, Yayti, Aaraya, Ukasen
şi alţii, regi (rājan) începând (prabhtu) cu Maruta şi Bharata, sub privirea (miata)
prietenilor (bandhu) şi a familiei (varga), abandonând (tyaktvā) marile (mahatī) bogăţii
(r), au plecat (pra-yā ) din această (idam) lume (loka) pe lumea (loka) cealaltă
(ada).”7
Nu doar omenescul este supus decăderii implacabile și distrugerii, ci orice
formă de existență individuală; cosmologia brahmană acceptă existența a
nenumărate tipuri de ființe individuale, printre care sunt și ființele celeste, zeii
(deva). Condiția de zeu reprezintă materializarea unor întipăriri karmice foarte
benefice, este propulsată de un anumit tip de Karma; prin aceasta, ea se menține
doar atâta vreme cât există energia karmică ce a proiectat-o. În momentul epuizării
acestei energii karmice, condiția de zeu își atinge implacabilul sfârșit, zeii fiind, în
ciuda elevației lor, ființe supuse finitudinii, morții.
„Sau ce [se obţine] prin aceste alte (anya) înalte (para) [condiţii]?
Vedem (d) sfârşitul (nirodhana) [spiritelor] Gandharva, a [demonilor] Asura, a
[spiritelor] Yaka, a [demonilor] Rākasa, a fantomelor (bhūta), a legiunilor
(gaa), a [demonilor] Piśca, a şerpilor (uraga), a dragonilor (graha) şi a altora.”8

Maitreya-Upaniad, 1.
6
„... nisāre’smicharīre ki kāmopabhogai”
Maitreya-Upaniad, 2.
7
„atha
kimetairvā
pare’nye
dhamartharācakravartina
sudyumnabhūridyumnakuvalayāvayauvanāvavaddhiyāvāvapati
aabindurhāricandro’mbarīo
nanūktasvayātiryayātiraarayokasenādayo
maruttabharataprabhtayo
rājāno
miato
bandhuvargasya
mahatī
riya
tyaktvāsmāllokādamu loka prayānti //”
Maitreya-Upaniad, 5.
8
„atha kimetairvā pare’nye gandharvāsurayakarākasabhūtagaapiācoragagrahādīnā
nirodhana payāma”
Maitreya-Upaniad, 6.
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Temporalitatea nu afectează doar condiția de ființă individuală ci orice
formă de manifestare, orice experiență; constatarea predispoziției întregului Univers
către transformare, schimbare, către distrugerea, după o vreme, a oricărei condiții,
confirmă și accentuează starea de dezamăgire indusă deja de constatarea
temporalității condiției umane.
„Vedem (d) că toate (sarva) acestea sunt pieritoare (kayiu), aşa cum
(yathā) aceste gângânii (daa), ţânţari (maaka) şi altele, iarba (ta) şi copacii
(van) sunt distruse (nā).”9
Transformarea anorganicului potențează frica de temporalitate; caracterul
implacabil al devenirii universale face impoibilă instaurarea oricărei condiții și
aruncă individul în șuvoiul unei transformări perpetue, care se sustrage controlului.
În aspirația sa după statornic, brahmanismului îi repugnă acest tip de experiență și
astfel filosofii brahmani refuză să găsească vreo valoare la nivelul său.
„Sau ce [se obţine] prin altele (anya)?
Marile oceane (mahārava) seacă (oaa), munţii (ikharin) se prăbuşesc
(prapatana), cele solide (dhruva) tremură (pracalana), vânturile (vāta) sunt risipite
(rūa), pământul (pthivī) se scufundă (nimajjana), zeii (sura) îşi părăsesc
(apasaraa) locurile (sthāna) [lor]. .....
Ce [se obţine] prin satisfacerea (upabhoga) dorinţelor (kāma) într-o lume
(sasāra) ca aceasta (etadvidha)?”10
Deprimarea și pesimismul existențial își găsesc expresie și într-o afirmație
ontologică care aduce mult cu faimoasele ultime cuvinte ale lui Buddha, „Agregatele
(sakhāra) sunt factori (dhamma) sortiți distrugerii (vaya)”11.
„Ceea ce este născut (udbhūta) este sortit pieirii (pradhvasin).”12
Împlinirea soteriologică ca evadare din natural
La fel ca și în cazul lui Buddha, imperativul existențial ce rezultă din
pesimista constatare ontologică a efemerității implacabile este de natură religioasă.
9

„sarva ceda kayiu payāmo yatheme daamaakādayastavannayata…”
Maitreya-Upaniad, 4.
10
„atha kimetairvānyānā oaa mahāravānā ikhariā prapatana dhruvasya
pracalana vātarūā nimajjana pthivyā sthānāpasaraa surāa / …
etadvidhe’sminsasāre ki kāmopabhogair..”
Maitreya-Upaniad, 7.
11
„vayadhammā sakhārā”
Mahāparinibbāa Sutta, Dīgha Nikāya, 16.
12
„udbhūta pradhvasina”
Maitreya-Upaniad, 3.
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Se propovăduiește, în ambele sisteme, non-complacerea în natural, ieșirea din acest
registru, fie către „stingere” (nirvāa), în cazul budhismului Hīnayāna, fie către
„Sinele” (ātman) imuabil, stabil, în cazul brahmanismului.
„Desăvârșiți-vă [eliberarea], fără a fi neglijenți (appamāda)!”13
„Divinule (bhagavant), eu nu sunt cunoscător al Sinelui (ātmavid), [însă]
noi am auzit (ru) că tu eşti un cunoscător al realităţii (tattvavid). Spune-ne (brū)
şi nouă [despre aceasta]!”14
În acord cu această direcție a căutării, Bhadratha, deziluzionat de viața
umană, pleacă în pădure pentru a practica asceza, calea regresivă de la manifestarea
egoului către temeiul său ontologic, realitatea ultimă.
„Un rege (rājan) pe nume (nāman) Bhadratha, după ce şi-a pus
(nidhāpayitvā) fiul (putra) la conducere (vairājya), socotindu-şi (manyamāna) acest
corp (arīra) non-etern (aāvata) şi ajungând (upeta) la lipsa pasiunii (vairgya), a
plecat (nir-gam) în pădure (araya). Acolo (tatra), el, [practicând] asceza (tapas)
supremă (parama), stătea (sthā) în picioare (ūrdhvas) şi contempla (udīkamāa)
Soarele (āditya).”15
În mod sugestiv, realizarea soteriologică este descrisă drept o „ridicare”, o
„salvare”, o „evadare” din lumea care nu îi stârnește decât disperare regelui
Bhadratha. Verbul folosit pentru desemnarea actului soteriologic este „ud-dh”,
compus din preverbul „ut”- „sus”, „în sus”, și rădăcina „dh” - „a purta”, sensul
compozit rezultat fiind acela de „a purta în sus”, „a ridica”, „a scoate din”.
„Tu eşti capabil (arh) să mă salvezi (uddhartum). În această lume (sasāra), eu
[sunt] asemenea (iva) unei broaşte (bheka) care stă (stha) într-o fântână (udapāna)
întunecată (andha).
O, divinule (bhagavant), tu [eşti] calea (gati); pentru noi, tu [eşti] calea
(gati)!”16

13

„appamādena sampādethāti”
Mahāparinibbāa Sutta, Dīgha Nikāya, 16.
14
„bhagavannāhamātmavittva tattvavicchurumo vaya sa tva no brūhīti...”
Maitreya-Upaniad, 1.
15
„bhadratho vai nāma rājā vairājye putra nidhāpayitvedamaāvata manyamāna
ārīra
vairāgyamupeto’raya nirjagāma sa tatra parama tapa āditya udīkamāa
ūrdhvastihaty….”
Maitreya-Upaniad, 1.
16
„uddhartumarhasityandodapānabheka ivāhamasmin sa bhagavastva gatistva no
gatir iti //”
Maitreya-Upaniad, 7.
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Condiția la care se dorește accederea este cea de „consumare/ardere de tot”
(nirdaha), de „stingere” (upaama) a energiei karmice ce proiecteză individualul,
în acest sens, cel eliberat fiind descris drept „un foc (tejas) [al cărui combustibil]
s-a consumat (nirdaha)”17, „un foc (vahni) lipsit de combustibil (nirindhana), care
se stinge (upa-am) în propria sa sursă (svayoni)”18.
Reducția/Regresia ontologică
Brahmanismul manifestă mult optimism religios, considerând că stă în putința
ființei umane să își „verticalizeze” trăirile în așa măsură încât să reușească o
reducere a întregii experiențe la temeiul său ultim, realitatea absolută. Vedānta își va
caracteriza practica sa soteriologică drept un demers de „respingere” (apavāda) în
etape a supraimpoziției (adhyāropa, adhyāsa), o reducție succesivă a manifestărilor,
începând cu cele mai grosiere, continuându-se cu cele de un nivel tot mai subtil,
până când întregul registru al cosmosului este redus la temeiul său ultim, Brahman.
„Respingerea” (apavāda) repezintă operațiunea inversă a supraimpoziției, rolul
său fiind tocmai acela de neutraliza supraimpoziția. Dacă supraimpoziția înseamnă
suprapunerea graduală a manifestării peste principiul său, Brahman, respingerea
presupune reducerea progresivă a manifestării la principiul său. Supraimpoziţia
înseamnă forțarea unei relaţii de identitate între realitate şi manifestare; respingerea
reprezintă tocmai negarea acestei relaţii.
Explicitarea supraimpoziţiei face obiectul metafizicii; respingerea, actul
soteriologic este strâns legat de metafizic, reprezentând aplicarea în ordine inversă a
schemei emanției cosmice. Treptele respingerii sunt aceleaşi cu cele ale
supraimpoziţiei doar ordinea lor fiind inversă decât în cazul supraimpoziţiei.
Respingerea constituie o involuţie ontologică de la fenomenalul grosier către
Brahman, o reducţie a multiplicităţii fenomenale la unitatea absolută a lui Brahman.
Este interesant faptul că schema emanației cosmice la care face apel autorul
textului Maitreya-Upaniad nu este cea care va dobândi consacrarea în Vedānta ci
schema școlii dualiste Sākhya.
„Pământul (pthivī) se reabsoarbe (pra-lī) în apă (ap), apa (āpas) se absoarbe
(lī) în foc (tejas), focul (tejas) se reabsoarbe (pra-lī) în vânt (vāyu), vântul (vāyu) se
dizolvă (vi-lī) în eter (ākāa), eterul (ākāa) în facultăţile senzoriale (indriya),
facultăţile senzoriale (indriya) în elementele subtile (tanmtra), elementele subtile
17

Maitreya-Upaniad, 1.
„nirindhano vahni svayonāvupaāmyati”
Maitreya-Upaniad, 9.
18
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(tanmātra) se dizolvă (vi-lī) în originea entităţilor (bhtdi), originea entităţilor
(bhūtādi) se dizolvă (vi-lī) în cel mare (mahat), cel mare (mahat) se dizolvă (vi-lī) în
cel nemanifestat (avyakta), cel nemanifestat (avyakta) se dizolvă (vi-lī) în cel
indestructibil (akara), cel indestructibil (akara) se dizolvă (vi-lī) în întuneric
(tamas), întunericul (tamas) este unificat (ekī bhū) în cel transcendent (para).”19
De altfel, și alte texte timpurii ale brahmanismului nu au considerat nimic
problematic în a integra elemente ale școlii Sākhya, aceasta ridicând probleme
referitoare la gradul de compatibilitate și la posibilitatea concilierii metafizice a
dualismului Sākhya cu monismul vedāntin. Ambele școli au, alături de principiul
conștient, noetic, inert, uniform, al Universului - Brahman, în Vedānta, Purua, în
Sākhya - și un element perturbator care scoate acest principiu din starea sa inertă și
îl instigă la manifestare. În Sākhya, acest principiu este „natura” (prakti),
considerată ca un principiu având autonomie ontologică. În Vedānta, „scânteia” ce
inițiază alterația uniformității principiale și proiectarea Universului este
„ignoranța/necunoașterea” (avidyā, ajāna); filosofii vedāntini încearcă totuși sp
prezinte ignoranța nu ca pe un principiu adiacent absolutului Brahman, ci, mai
degrabă, drept o funcție a acestuia.
Perspectiva dinamic-energetică asupra realității; focul Vaivānara ca
principiu universal
În contrast cu preferința pentru o abordare „static-substanțială” a realității,
manifestată de majoritatea autorilor brahmani, textul expune o perspectivă mai
degrabă energetic-procesuală, dinamică, supra existenței. Principiul manifestării nu
este atât substanțialitatea sa unică ci este vorba, mai degrabă, despre un principiu
funcțional-energetic, despre „focul Vaivānara”20. În felul acesta, unitatea
manifestării nu este o unitate de substanță cât, mai degrabă, o unitate funcțională;
textul nu pare a fi interesat în a expune substanțialitatea unică a fenomenelor cât,
mai degrabă, principiul lor fundamental de funcționare, energia fundamentală ce dă
seama de dinamismul lor. Fiind avut în vedere un principiu dinamic-energetic, și
perspectiva asupra realității este mai degrabă una procesuală decât una substanțială.
Universul este văzut ca un proces cosmic determinat de energia fundamentală a
19

„pthivyapsu pralīyate āpas tejasi līyante tejo vāyau pralīyate vāyur ākāe vilīyate ākāa
indriyevindriyāi tanmātreu tanmātrāi bhūtādau vilīyante bhūtādi mahati vilīyate mahān
avyakte vilīyate avyakta akare vilīyate akara tamasi vilīyate tama ekībhavati
parasmin”
Maitreya-Upaniad, 10.
20
Maitreya-Upaniad, 8,10.
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„focului Vaivānara”. Ordinea universală, a cărei instanțiere paradigmatică este
considerată transformarea hranei din anorganic în organic și perpetuarea condiției
vii, este datorată tocmai acestei energii fundamentale a „focului Vaivānara”.
„Vaiśvnara [este] acel foc (agni) din interiorul (anta) omului (purua), prin
care se digeră (pac) hrana (anna) ce este mâncată (ad). Ale lui sunt (bhū) acele
vibraţii (ghoa) care se aud (ru) acoperind (apidhāya) cele două urechi (kara).
Când [cineva] este (bhū) pe cale de a muri (utkramiyant), nu mai aude (ru) acele
vibraţii (ghoa).”21
Ordinea procesuală asigurată de energia și dinamismul focului Vaivānara are o
extensiune universală, ordinea funcțională a biologicului reprezentând doar unul din
aspectele sale. Energia acestui principiu impregnează întreaga manifestare,
racordând-o la un unic sistem funcțional.
„ .... acesta [este] cel din interior (anta), fiind (bhūtvā) [focul] Vaiśvnara şi
arzându-le (dagdhvā) pe toate (sarva) cele existente (bhūta).”22
Chiar și sub aspect procesual, realitatea are conotații existențialiste,
dinamismul său universal asigurat de energia focului Vaivānara fiind calificat drept
„benefic” (iva).
„Acesta [este] cel benefic (iva), acesta [este] cel din interior (anta), fiind (bhūtvā)
[focul] Vaiśvnara.....”23
Brahmanismul lasă astfel loc și pentru o perspectivă mai naturalist-imanentistă
cu privire la împlinirea soteriologică. Aceasta nu ar mai consta în retragerea și
disoluția în beatitudinea (ānanda) inertă și substanțială a realității transcendente ci în
participarea la dinamismul energetic al Universului, asigurat prin omniprezența
focului Vaivānara, cel „benefic” (iva). În această abordare, puțin dezvoltată în
textele brahmane, sensul vieții ar fi dat de participarea nu atât la o substanță
universală cât la un proces universal.
Traducerea acestui text, care apare rar în colecţiile de upaniade (deşi există
numeroase alte variante prescurtate ale lui Maitryai Upaniad) a fost realizată
21

„ayamagnirvaivānaro yo’yamananta purue yenedamanna pacyate yadidamadyate
tasyaia ghoo bhavati yametatkarāvapidhāya oti sa yadotkramiyanbhavati naina
ghoa oti //”
Maitreya-Upaniad, 8.
22
„…so’nte vaivānaro bhūtvā sa dagdhvā sarvāi bhūtāni”
Maitreya-Upaniad, 10.
23
„sa iva so’nte vaivānaro bhūtvā..”
Maitreya-Upaniad, 10.
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după textul sanskrit editat de Max Mller în introducerea sa la Maitryai Upaniad,
din Müller, Max Friederich (transl.), The Upanishads. II: The Katha-Upanishad,
The Mundaka-Upanishad, The Taittirîyaka-Upanishad, The BrihadâranyakaUpanishad, The Svetâsvatara-Upanishad, The Prasña-Upanishad, The MaitrâyanaBrâhmana-Upanishad, Sacred Books of the East, vol. 15, Oxford, 1884 (prima
ediţie), pp. xlv-xlvi.
Textul sanskrit din prezenta ediție reproduce, în caractere devanāgar, ediția
transliterată a lui Max Mller; pe alocuri, au fost făcute corecturi, pe baza paragrafelor
paralele din diversele versiuni ale clasicei Maitryai (Maitrī)-care, în
câteva situații s-au dovedit de preferat. Corecturile sunt semnalizate în note.
Versiunea publicată de Max Mller conține destul de multe greșeli, unele probabil de
copiere, a căror rectificare s-a impus, acolo unde a fost cu putință.
Textul sanskrit al acestei ediții a fost comparat cu cel al clasicei Maitryai
(Maitrī)-, în unele situații preferându-se chiar aceste variante. Au fost
consultate următoarele edițiile sanskrite:
Mahadeva Sastri, Pandit A., The Sāmānya Vedānta Upanishads. With the
Commentary of Sri Upanishad-Brahma-Yogin, Adyar Library, Madras, 1921, pp.
388-415.
Chintamani Dikshit, T.R., The Śaiva Upanishads. With the Commentary of Śrī
Upaniad-Brahma-Yogin, Adyar Library, Madras, 1983, pp. 199-218.
Nārāyaa Rāma Ācārya, Īādiviottara Śatopaniada. A Compilation of
Well-Known 120 Upaniads, Satyabhamabai Pandurang, Bombay, 1948, pp. 176194, 237-241.
Radhakrishnan, Sarvepalli, The Principal Upanisads, George Allen & Unwin
LTD, Londra, 1953/1954, pp. 793-860.
Cowell, E.B., The Maitri Upanishad, with the Commentary of Ramatirtha,
Bibliotheca Indica, New Series, no. 35, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, Fascicul
I, 1862; fascicul II (reprint), 1919.
Vedamūrti Taponih Pait rrm arm crya, 108 Upaniad [Saral Hindi
Bhāvārth Sahit]. Part II. Jñānakha, Yug Nirmā Yojanā, Mathurā, 2005, pp. 245253, 382-397.
Textul propriu zis nu a fost vreodată tradus în engleză însă a fost de folos
consultarea câtorva traduceri moderne ale lucrării Maitryai (Maitrī)-.
Au fost consultate traducerile în engleză ale lui:
Radhakrishnan, Sarvepalli, The Principal Upanisads, George Allen & Unwin
LTD, Londra, 1953/1954, pp. 793-860.
Cowell, E.B. (ed. and English transl.), The Maitri Upanishad, with the
Commentary of Ramatirtha, Bibliotheca Indica, New Series, no. 35, Asiatic Society
of Bengal, Calcutta, fascicul III, 1935, pp.242-291.
Hume, Robert Ernest, The Thirteen Principal Upanishads, Oxford University
Press, 1921, pp. 412-458.
Müller, Max Friederich (transl.), The Upanishads. II: The Katha-Upanishad,
The Mundaka-Upanishad, The Taittirîyaka-Upanishad, The Brihadâranyaka-
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Upanishad, The Svetâsvatara-Upanishad, The Prasña-Upanishad, The MaitrâyanaBrâhmana-Upanishad, Sacred Books of the East, vol. 15, Oxford, 1884 (prima
ediţie), pp. 287-346.
Narayanasvami, Aiyar K., Thirty Minor Upanisads, Madras, 1914, pp. 24-30.
Olivelle, Patrick, Sanysa Upaniads. Hindu Scriptures on Ascetism and
Renunciation, Oxford University Press, 1992, pp. 158-169.
Orientativ, au mai fost consultate traducerea în italiană a lui Casa, Carlo della,
Upanisad, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1976, pp. 421-431; cea spaniolă a
lui Reimann, Luis González, La Maitrāya Upaniad, Jornadas, 119, El Colegio
de México, 1992 (în special la paginile 33-38); și cea în hindi, a lui Vedamūrti
Taponih Pait rrm arm crya, 108 Upaniad [Saral Hindi Bhāvārth Sahit].
Part II. Jñānakha, Yug Nirmā Yojanā, Mathurā, 2005, pp. 245-253 (în special
paginile 245-246); 382-397.

MAITREYA 
[Pesimismul antropologic]24
हर िः ओं ।

बह
ृ द्रथो वै नाम ाजा वै ाज्ये पुत्रं ननधापनयत्वेदमशाश्वतं मन्यमानिः शा ी ं

वै ाग्यमुपेतोऽ ण्यं ननजजगाम स तत्र प मं तप आददत्यं उदीक्षमाण ऊर्धवजस्ततष्ठत्यन्ते25

24

Paragrafele 1-7 ale textului, care cuprind lamentaţiile regelui Bhadratha, constituie
capitolul I.2 din Maitrī-Upaniad, chiar dacă există şi mici diferenţe între cele două versiuni,
adeseori textul din Maitreya-Upaniad părând a fi corupt, cel mai probabil, datorită unor
erori de copiere.
Paragraful 1 se suprapune cu I.2 din Maitrī-Upaniad (Radhakrishnan, op.cit. 1954, pp.795796; Muller, op.cit., pp.287-288; Hume, op.cit., pp.412-413), cu I.I. din Maitrī, în ediţia lui
Olivelle, op.cit. 1992, pp. 158 şi cu paragraful iniţial din textul publicat de Aiyar, op.cit.,
pp.24.
Paragrafele 2-3 se suprapun cu I.3 din Maitrī (Radhakrishnan, op.cit. 1954, pp.796; Muller,
op.cit., pp. 288; Hume, op.cit., pp.413). Textele editate de Olivelle şi Aiyar nu includ pasajul
ca atare dar îl aproximează în I.II (Olivelle, op.cit. 1992, pp.158-159), respectiv în Aiyar,
op.cit., pp.25.
Paragrafele 4,5,6,7 coincid cu Maitrī, I.4 din versiunea editată de Radhakrishnan, op.cit.
1954, pp.796-798; Muller, op.cit., pp.288-290; Hume, op.cit., pp.413-414. Versiunea editată
de Olivelle, op.cit. 1992, pp.159 include doar paragraful 7, ca paragraful I.III din ediţia sa.
De asemenea, Aiyar, op.cit., pp.24 include doar acelaşi paragraf 7, plasat în text la fel ca în
ediţia lui Olivelle.
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सहस्रतय मुने स्न्तकमाजगाम अथ बह
ृ द्रथो ब्रह्मववत्रव ं मुनीन्द्रं सम्पूज्य ततुत्वा बहुशिः

26
रणामं अक ोत ् सोऽब्रवीद् अस्ग्नर वाधम
ू कततेजसा ननदजहस्न्नवात्मववद्भगवाञ्छाकायन्य

उस्त्तष्ठोस्त्तष्ठ व ं वण
ृ ीश्वेनत ाजानमब्रवीत्स ततमै पुन ् नमतकृत्योवाच

भगवन्नाहमात्मववत्त्वं तत्त्वववच्छुश्रुमो वयं स त्वं नो ब्रूहीत्येतद्वत
ृ ं पु ततादशक्यं मा

पच्
ृ छ रश्नमैक्ष्वाकान्यान्कामान्वण
ृ ीश्वेनत शाकायन्यिः श ी तय श ी े च णावभभमश्ृ यमानो
ाजेमां गाथां जगाद ॥१॥

Hari Om!
1. Un rege (rājan) pe nume (nāman) Bhadratha, după ce şi-a pus (nidhāpayitvā) fiul
(putra) la conducere (vairājya), socotindu-şi (manyamāna) acest corp (arīra) non-etern
(aāvata) şi ajungând (upeta) la lipsa pasiunii (vairgya), a plecat (nir-gam) în pădure
(araya). Acolo (tatra), el, [practicând] asceza (tapas) supremă (parama), stătea (sthā) în
picioare (ūrdhvas) şi contempla (udīkamāa) Soarele (āditya)27.
La capătul (anta) a o mie (sahasra) [de zile], s-a dus (ā-gam) în preajma (antika) unui
călugăr (muni). Astfel (atha), Bhadratha, venerându-l (sampūjya), slăvindu-l (stutvā), a
făcut (k) de multe ori (bahua) plecăciuni (praāma) faţă de [acest] cel mai

25

Maitrī-Upaniad diferă puţin aici, fiind mai explicită. După „parama tapa”, Maitrī
adaugă şi forma de gerundiv a verbului „ā-sthā” (āsthāya) – cu sensul de „practicând”,
„urmând” – termen pe care l-am suplimentat în Maitreya, între paranteze pătrate.
De asemenea, în loc de „udīkamāa”, Maitrī are, simplu, „īkamāa”, însă fără ca aceasta
să implice şi vreo schimbare de sens.
26
Maitrī-Upaniad redă episodul întâlnirii dintre Bhadratha şi Śākāyanya într-o manieră
mult simplificată. În loc de „munerantikamājagāma atha bhadratho brahmavitpravara
munīndra sampūjya stutvā bahua praāma akarot so’bravīd”, Maitrī are
„munirantikamājagāma” („s-a dus în preajma unui călugăr”).
Deşi Muller, op.cit., pp.xlv (nota 2) îşi exprimă preferinţa pentru versiunea din Maitreya,
invocând caracterul său mai explicit, înclinăm să credem că Maitrī redă, de fapt, forma
originală a pasajului. Versiunea din Maitreya este uşor redundantă, repetând sintagma „i-a
spus” ([a]bravīd, abravīt), atât înaintea intervenţiei lui Śākāyanya cât şi după aceasta.
27
Ceea ce face Bhadratha pare să fie o trecere de la stadiul de Ghastha, de cap de familie
(înainte de a părăsi viaţa laică el îşi asigură ducerea la bun sfârşit şi continuitatea îndatoririlor
sale în calitate de rege prin punerea fiului său pe tron în locul său), la cel de Vnaprastha, de
locuitor în pădure, de pustnic. O analiză a temei renunțării, așa cum apare aceasta în
Upaniade, la Olivelle, Patrick, The Asrama System. The History and Hermeneutics of a
Religious Institution, Oxford University Press, New York, 1993, pp.117-119. Pentru
personajul Bhadratha, vezi Oldenberg, Hermann, The Doctrine of the Upaniads and the
Early Buddhism, Motilal Banarsidass, Delhi, 1991, p.133.
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important (pravara) cunoscător al lui Brahman (brahmavid), faţă de [acest] cel dintâi
28
(indra) călugăr (muni).
Acesta, divinul (bhagavant) Śākāyanya, un cunoscător al Sinelui (ātmavid),
asemenea (iva) unui foc (agni) fără fum (adhūmaka), asemenea (iva) unui foc (tejas) ars de
29
tot (nirdaha) , i-a spus (brū):
„Ridică-te (ut-sthā), ridică-te (ut-sthā) şi alege (v) un bun (vara) [pe care vrei să-l
obţii]! – astfel i-a spus (brū) regelui (rājan).”
El, făcând (ktya) din nou (punar) o plecăciune (namas) către acesta, a spus (vac):
„Divinule (bhagavant), eu nu sunt cunoscător al Sinelui (ātmavid), [însă] noi am
auzit (ru) că tu eşti un cunoscător al realităţii (tattvavid). Spune-ne (brū) şi nouă
[despre aceasta]!”
„Eşti incapabil (aakya) [să realizezi] acea austeritate (vrata) din vechime
30
(purastāt) [prin care ajungi la realitate]. Nu mai pune (pś) această întrebare (prana),
[fiu al] lui Ikvku31! Alege (v) alte (anya) dorinţe (kāma)!”, [spuse] Śākāyanya.
32

Atingând (abhimyamāna) cu corpul [său] (arīrasya arīre)

picioarele (caraa)

lui Śākāyanya, regele (rājan) recită (gad) acest imn (gāthā):
28

Atât „pravara” cât şi „indra” sugerează ideile de „preeminenţă”, „excelenţă”, „principal”,
„cel dintâi”, „primul”, conotând un sens de superlativ absolut.
29
Cele două metafore, cea a focului fără fum (adhūmaka agni) şi cea a focului (tejas) ars de
tot/consumat/ars până la capăt (nirdaha), deşi întrucâtva similare, nu sunt nici identice.
„Focul fără fum” trimite la condiţia de „eliberat în viaţă” (jīvanmukti), caracterizată de
acţiune (de „ardere”) însă fără ca aceasta să mai producă reziduuri karmice („fum”) întrucât
nu este originată în dorinţe, voliţii individuale, ci se produce în mod mecanic, în virtutea
derulării procesului de epuizare a energiei karmice deja existente (prārabdha karma).
„Focul al cărui combustibil s-a consumat” (nirdaha tejas – literal, „foc ars de tot”) trimite tot
la condiţia eliberată, însă la forma sa ultimă, în care toate reziduurile karmice ce proiectează
experienţa au fost complet epuizate, consumate.
30
„Pś” – literal, „a întreba”.
31
Ikvāku este un rege mitic al Indiei, primul rege din legendarul oraş Ayodhyā şi fondator
al miticei „dinastii solare” (sūryavaa). Totodată, este considerat drept fiul lui Manu,
legendarul autor al celui mai vechi cod etic-religios al hinduismului (Dowson, John, A
Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, D. K. Printworld, New-Delhi, 2000,
p.128). În toate mediile culturale religioase ale Indiei, descendenţa din Ikvāku este adeseori
invocată pentru conferirea autorităţii, nu doar în cazul regilor, ci, deopotrivă, în cazul
personalităţilor religioase. Astfel, pe lângă legendarii regi sau teocraţi hinduşi, cum ar fi
Bharata sau Rāma, Gautama Buddha, fondatorul budhismului, şi Jaina Mahāvīra, fondatorul
jainismului, sunt prezentaţi de istoria mitică indiană drept descendenţi ai lui Ikvāku. O
enumerare a tuturor descendenților regali ai lui Ikvāku, în Dowson, op.cit., pp.323-324.
32
Versiunea din Maitreya-Upaniad este greu inteligibilă aici, Maitrī fiind mult mai clară.
Maitrī-Upaniad are „ākāyanyasya caraāvabhiniryamāno” („atingând picioarele lui
Śākāyanya”) (Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.795); în schimb, Maitreya are o bizară sintagmă
„ākāyanya arīrasya arīre” – compusă dintr-o surprinzătoare şi greu de explicat
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33
भगवन्नस्तथचमजतनायम
ु ज्जामांसशुक्लशोणणतश्रेष्माश्रद
ु विका ववण्मूत्रवपत्तकफसङ्घाते

दग
ु न्ज धे ननिःसा े ऽस्तमञ्छ ी े ककं कामोपभोगैिः ॥२॥

„2. O, divinule (bhagavant), ce [se obţine] prin satisfacerea (upabhoga)
dorinţelor (kāma) în acest agregat (saghāta) de oase (asthi), piele (carma), cartilagii
(snāyu), măduvă (majjan), carne (māsa), lichid seminal (ukra), sânge (oita), mucus
(lema), lacrimi (aru), secreţii (dūikā), excreţii (mūtra), umoare (pitta) şi flegmă (kapha),
în acest corp (arīra) rău mirositor (durgandha) şi lipsit de esenţă (nisāra)?
कामक्रोधलोभमोहभयवविादे िेष्टववयोगाननष्टसम्रयोगक्षुस्त्पपासाज ामत्ृ यु ोगशोकाद्यै
भभहतेऽस्तमञ्छ ी े ककं कामोपभोगैिः ॥३॥

3. Ce [se obţine] prin satisfacerea (bhoga) dorinţelor (kāma) în acest corp (arīra)
lovit (abhihata) de dorinţe (kāma), furie (krodha), lăcomie (lobha), confuzie (moha), frică
(bhaya), slăbiciune (viāda), nerăbdare (ra), de separaţia (viyoga) de cele dorite (ia), de
combinaţie dintre forma de nominativ a lui „ākāyanya” şi formele de genitiv, respectiv de
locativ, ale termenului „arīra” („corp”). Pare imposibil de găsit o interpretare inteligibilă
care să fie totodată fidelă gramaticii sanskrite. Versiunea dată de noi este doar o aproximaţie,
ideea de bază a pasajului, redată în mod explicit în Maitrī, fiind totuşi destul de evidentă.
33
Ediţia lui Muller, op.cit., p.xlv pare să fie coruptă în această porţiune.
Maitreya-Upaniad are aici: „uklaoitaremārudaikā”; Maitrī-Upaniad are
„ukraoitalemārudūikā”.
Versiunea din Maitrī este de preferat din mai multe motive. Sintagma „ukraoita” este
oarecum consacrată în literatura sanskrită, medicală sau filosofică, ea desemnând cele două
tipuri de fluide reproductive, lichidul seminal masculin (ukra), respectiv sângele menstrual
feminin (oita). Muller dă „ukla” în loc de „ukra”. Termenul „ukla”, având sensul
principal de „alb”, „luminos”, ar putea desemna şi o componentă biologică a omului şi
anume albeaţa oculară (Monier-Williams, Monier, A Sanskrit-English Dictionary, Motilal
Banarsidass, Delhi, 1997, p.1080) însă proximitatea cu „oita” - „roşu”, „sânge
(menstrual)” – favorizează versiunea din Maitrī.
Puţin mai departe, Muller dă „rema” – termen de negăsit în niciunul din dicţionarele
consultate. În schimb, Maitrī are un cunoscut „lema” – „mucus”. Cel mai probabil, este
vorba despre o eroare de copiere pe care a suferit-o manuscrisul editat de Muller, eroare
favorizată şi de gradul ridicat de similaritate grafică dintre ligaturile sanskrite „l” şi „r”
(श्ल, respectiv श्र).
De asemenea, „daikā”, din ediţia lui Muller, nu a fost de găsit în niciunul din dicţionarele
consultate; în schimb, Maitrī are „dūikā”, termen care desemnează secreţiile nazale, oculare
sau bucale.
Drept urmare, am preferat să urmăm, în traducerea noastră, versiunea din Maitrī-Upaniad
(Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.796).

316

DANUBIUS XXXVI

unirea (saprayoga) cu cele nedorite (ania)34, de strănut (kut), sete (pipāsā), bătrâneţe
(jarā), moarte (mtyu), boală (roga), nefericire (oka) şi de altele?
[Repudierea finitudinii] 35
सवं चेदं क्षनयष्णु पश्यामो यथेमे दं शमशकादयततण
ृ वन्नश्यतयोद्भत
ू रर्धवंभसनिः ॥४॥
4. Vedem (d) că toate (sarva) acestea sunt pieritoare (kayiu), aşa cum (yathā)
aceste gângânii (daa)36, ţânţari (maaka) şi altele, iarba (ta) şi copacii (van) sunt
distruse (nā). Ceea ce este născut (udbhūta) este sortit pieirii (pradhvasin).37
अथ ककमेतैवाज प े ऽन्ये धमथज ाश्चक्रवनतजनिः38

सुद्युम्नभूर द्युम्नकुवलयाश्वयौवनाश्वववियाश्वाश्वपनतिः शशबबन्दह
ु ाजर श्चन्द्रोऽम्ब ीिो
34

„Separaţia de cele dorite şi unirea cu cele nedorite” (iaviyogāniasamprayoga)
reprezintă un motiv clasic al antropologiei budhiste, la fel de pesimistă cu privire la natura
umană ca şi Maitreya-Upaniad. Caracterul impur al persoanei umane și atitudinea critică
față de corpul uman, în Hammett, Frederik S., The Ideas of the Ancient Hindus concerning
Man, „Isis”, Vol. 28, No. 1 (Feb., 1938), pp.59-60; Vail, Lise F., Unlike a Fool, He Is Not
Defiled - Ascetic Purity and Ethics in the Sanyāsa Upaniads, „Journal of Religious
Ethics”, vol. 30, nr. 3, 2002, p. 377. Disprețul față de corp, cu referire specială la pasajul din
Maitr Burley, Mikel, Haha-Yoga. Context, teorie, practică, traducere de
Walter Fotescu, Ed. Herald, București, 2015, pp. 149-150. Perspectiva peiorativă asupra
corpului omenesc, la Śakara, și o paralelă cu abordarea similară a problemei, în budhism, la
Hirst, Suthren J.G., Śakara's Advaita Vedānta. A way of teaching, RoutledgeCurzon Hindu
Studies Series, 2005, pp.74-75.
35
Perspectiva pesimistă asupra vieții umane și deplângerea caracterului muritor al omului, la
Hammett, op.cit., pp. 60-62.
36
„Daa” – denumire generică, pentru orice insectă care ciupeşte, termenul fiind un derivat
al rădăcinii verbale „da” – „a ciupi”, „a muşca”.
37
Versiunea din Maitrī-Upaniad e uşor diferită şi poate mai corectă decât cea din MaitreyaUpaniad. În loc de „tavannayatayodbhūtapradhvasina”, Maitrī are
„tavanaspatayodbhūtapradhvasina” (Radhakrishnan, op.cit. 1954, p. 796). Absenţa lui
„nayata” din Maitrī cere o altă structură a frazei; mai exact, „aşa cum aceste gângănii,
ţânţari şi altele, iarba şi copacii care au crescut/au fost născute (udbhūta) sunt sortite pieirii”.
Versiunea din Maitrī este de preferat şi deoarece în locul neobişnuitului termen „van”, care
înseamnă mai degrabă „lemnărie”, „produse din lemn” decât „copac” (Monier-Williams,
op.cit., p. 917) are mult mai frecventul „vanaspati”.
38
Şi aici versiunea din Maitrī-Upaniad e de preferat celei din Maitreya-Upaniad. Maitrī
(Radhakrishnan, op.cit. 1954, p. 794) are, în loc de bizarul „dhamartharācakravartina”,
„mahādhanurdharācakravartina kecit”. În timp ce „dhamarthara” nu a fost de găsit în
niciunul din dicţionarele consultate, sensul lui „dhanurdhara” este destul de evident, literal,
termenul însemnând „purtător (dhara) de arc (dhanus)”, adică „luptător”.
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ननूक्ततवयानतयजयानत ण ण्योक्षसेनादयो मरुत्तभ तरभत
ृ यो ाजानो भमितो बन्धुवगजतय
महतीं श्रश्रयं त्यक्त्वातमाल्लोकादमंु लोकं रयास्न्त ॥५॥

5. Sau ce [se obţine] prin aceste alte (anya) înalte (para) [condiţii]?
Mari (mahā) luptători (dhanurdhara), conducători ai lumii (cakravartin) ca
Sudyumna 39, Bhridyumna, Kuvalayśva, Yauvanśva, Vaddhryśva, Aśvapati,
Śaśabindu, Hariścandra40, Ambara41, Nanukastvayti, Yayti42, Aaraya 43,
Ukasen şi alţii 44, regi (rājan) începând (prabhtu) cu Maruta şi Bharata45, sub privirea
46
47
(miata) prietenilor (bandhu) şi a familiei (varga), abandonând (tyaktvā) marile (mahatī)
bogăţii (r), au plecat (pra-yā ) din această (idam) lume (loka) pe lumea (loka) cealaltă
(ada).
अथ ककमेतैवाज प े ऽन्ये गन्धवाजसु यक्ष ाक्षसभूतगणवपशाचो ग्रहादीनां नन ोधनं पश्यामिः
॥६॥

6. Sau ce [se obţine] prin aceste alte (anya) înalte (para) [condiţii]?

39

Sudyumna - rege din „dinastia lunară”. Relatările mitologice îl înfățișează ca fiind născut
femeie dar preschimbat, pe parcursul vieții, în bărbat (Dowson, op.cit., p. 317).
40
Hariścandra – cel de-al 28-lea rege al „dinastiei solare” (sūryavaa), faimos pentru
dreptatea sa (Cush, Denise; Robinson, Catherine; York Michael, Encyclopedia of Hinduism,
Routledge, Londra & New-York, 2008, p.287; Dowson, op.cit., pp.122-123; Williams,
George M., Handbook of Hindu Mythology, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2003, p.150).
41
Ambara – rege din Ayodhyā, descendent din Ikvāku (Dowson, op.cit., p.12; Williams,
op.cit., p.52).
42
Yayti – cel de-al cincilea rege din „dinastia lunară”, strămoș al lui K Jones,
Constance; Ryan, James D., Encyclopedia of Hinduism, Facts on File Library of Religion
and Mythology, 2007, p.129; Dowson, op.cit., pp.390-391
43
Aaraya – rege din „dinastia solară”. A domnit la Ayodhyā (Dowson, op.cit., p.15)
44
Numele regilor enumeraţi aici diferă puţin de lista corespunzătoare din Maitrī-Upaniad.
45
Bharata, rege legendar, fondatorul dinastiei Bhārata, ai cărei apartenenţi joacă un rol
important în istoria mitică a Indiei şi care a dat şi numele indian al Indiei, „Bhārat” (Dowson,
op.cit., pp.48-49; Williams, op.cit., p.83; Lochtefeld, James G., The Illustrated Encyclopedia
of Hinduism, 2 vol., The Rosen Publishing Group, New York, 2002, p.102; Sullivan, Bruce
M., Historical Dictionary of Hinduism, Historical dictionaries of religions, philosophies and
movements, Scarecrow Press, 1997, p.42).
46
„Miata” – literal, „clipitul/deschisul ochilor”.
47
Textul sanskrit are aici o formă adjectivală de feminin, „mahat”. Este vorba de o situație
mai rară, de acord în gen între un substantiv și determinantul său adjectival.
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Vedem (d) sfârşitul (nirodhana) [spiritelor] Gandharva, a [demonilor] Asura, a
[spiritelor] Yaka, a [demonilor] Rākasa, a fantomelor (bhūta), a legiunilor (gaa),
48
a [demonilor] Piśca , a şerpilor (uraga)49, a dragonilor (graha)50 şi a altora.
48

Gandharva reprezintă spirite animale, fiind contrapartea masculină a spiritelor naturale
feminine – Apsaras. Alte relatări mitologice îi înfățișează drept spirite tutelare ale medicinei,
totodată fiind cei ce pregătesc băutura Soma, pentru zei (Danielou, Alain, The Gods of India,
Inner Traditions International, New York, 1985, p.305; Jones & Ryan, op.cit., p.157; Cush,
Robinson & York, op.cit., p.254; Dowson, op.cit., pp.109-110; Williams, op.cit., p.131;
Lochtefeld, op.cit., p.233).
„Asura” – literal, „non-zeu”, „opus (a) zeilor (sura)”, ființe mitice cu un caracter ușor
ambiguu și heterogen, participanți într-un conflict de tip teomahic cu „zeii” (sura), însă fără
ca aceasta să îi transforme în prototipuri ale maleficului. Caracterul lor malefic se conturează
gradual în mitologia brahmană, iniţial, în perioada vedică, termenul desemnând şi
personificări ale unor forţe benefice, naturale sau umane. În timp, „demonii” (asura) din
adâncul pământului şi contrapartea lor benefică, „zeii” (deva, sura) celeşti, ajung să
reprezinte instanţierea hindusă a clasicului motiv teomahic (o analiză asupra motivului
teomahic în Veda, în Doniger, Wendy, On Hinduism, Oxford University Press, New York,
2014, pp.166-167). Conceptul de „asura”, cel puţin în fazele sale mai târzii, aproximează
conceptul iudeo-creştin de „demon” (Danielou, op.cit., pp.140-143; Sullivan, op.cit., p.32;
Jones & Ryan, op.cit., pp.123-124; Cush, Robinson & York, op.cit., pp.51-52; Dowson,
op.cit., pp.28-29; Williams, op.cit., p.66).
Termenul „yaka” se referă la spirite protectoare ale naturii, trăind pe Pământ şi
reprezentând, cel mai probabil, reminiscenţe ale unui arhaic fond religios animist.
„Rākas(a)” reprezintă o altă clasă de fiinţe demonice, având o natură în mai mare măsură
univoc malefică decât Asura şi fiind mai frecvent prezenţi în mitologia hindusă. Unul dintre
conducătorii acestei specii demonice este Ravana, personaj principal în câteva importante
episoade ale folclorului mitic hindus, oponent al lui Rāma într-un conflict de tip teomahic.
Discuții cu privire la clasa demonilor Rākas(a), în Dowson, op.cit., pp.264-265; Williams,
op.cit., p.240; Pike, Albert, Indo-Aryan Deities and Worship, as Contained in the RigVeda, The Standard Printing Co., Louisville, 1872, pp. 624-625; Lochtefeld, op.cit.,
p.550; Danielou, op.cit., p.309; Sullivan, op.cit., p.178; Cush, Robinson & York, op.cit.,
p.657. O prezentare succintă a diferitelor tipuri de făpturi demonice din mitologia brahmană
(rakas, piśaca, vetala), în Lochtefeld, op.cit., p.181.
Existenţa fantomelor (bhūta – literal, „fiinţe”, „existenţe”) este acceptată în mitologia
indiană, în ciuda dificultăţilor de a acomoda acest concept în contextul teoriei transmigraţiei;
s-a reuşit totuşi o conciliere a acestora invocându-se anumite situaţii excepţionale (moarte
atipică, ritual funerar ne-executat în mod corespunzător etc.) care ar bloca cursul
metempsihotic natural şi ar face ca reziduurile karmice rămase în urma morţii să se
materializeze sub forma unor fantome. Expuneri succinte cu privire la existența și statutul
fantomelor/duhurilor rătăcitoare (bhūta), în hinduism, în Dowson, op.cit., p.58; Danielou,
op.cit., p.311.
Termenul „gaa” înseamnă,
literal, „mulţime/grup/grămadă”.
„Gaā”
(„hoardele/legiunile de zeități”) reprezintă zeități cu caracter mai degrabă colectiv, clasificate
cel mai adesea în nouă clase (printre care se regăsesc grupurile Āditya, Viśvadeva, Vasu,
Tuita, Sādhya etc.). Se regăsesc în anturajul lui Śiva și îl au drept commandant pe
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[Repudierea transformării şi „salvarea” din aceasta]51
अथ ककमेतैवाजन्यानां शोिणं महाणजवानां भशखर णां रपतनं ध्रव
ु तय रचलनं वातरूणां
ननमज्जनं पश्रृ थवयािः तथानापस णं सु ाणं । सोऽहभमत्येतद्ववधेऽस्तमन्संसा े ककं

कामोपभोगैयै े वाश्रश्रततयसकृदावतजनं दृश्यत इत्युितुजमहजभसत्यन्दोदपानभेक इवाहम ्
अस्तमन ् सं भगवस ् त्वं गनतस ् त्वं नो गनत ् इनत ॥७॥

7. Sau ce [se obţine] prin altele (anya)?
Marile oceane (mahārava) seacă (oaa), munţii (ikharin) se prăbuşesc
52
(prapatana), cele solide (dhruva) tremură (pracalana), vânturile (vāta) sunt risipite
Gaśa/Gaapati, zeu care în timp va dobândi o importanță tot mai ridicată (Dowson, op.cit.,
p.108; Lochtefeld, op.cit., p.233; Cush, Robinson & York, op.cit., pp.252-253). Prezentări
ale zeului Gaśa/Gaapati, în Danielou, op.cit., pp.291-296; Sullivan, op.cit., pp.83-84;
Cush, Robinson & York, op.cit., pp.257-258; Jones & Ryan, op.cit., pp.161-162.
Piāca sunt demoni nocturni, de un nivel mai jos decât cel al altor clase demonice, care se
hrănesc cu cadavre şi, drept urmare, bântuie locurile în care se efectuează incinerări
(Danielou, op.cit., p.310; Cush, Robinson & York, op.cit., p.597; Dowson, op.cit., pp.243244).
49
Maitreya are aici „ura”, termen care are sensul de „oaie” sau, mai general, pe cel de
femelă a oricărei specii de ovine. În schimb, Maitrī (Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.797) are
„uraga”, care se încadrează mai bine în contextul mitologic al paragrafului, termenul
însemnând „şarpe”, animal căruia îi sunt asociate mai multe valenţe mitice decât oii. Ca şi în
alte situaţii, am urmat textul din Maitrī în traducere.
50
„Graha” – termen cu o vastă sferă semantică, reprezentând numele de acţiune al rădăcinii
„gh” – „a prinde”, „a apuca”, „a percepe”. În context mitologic, se poate referi fie la orice
tip de prădător acvatic fie la planete şi la reprezentarea lor personificată în astrologia indiană.
51
Caracterul dinamic, procesual, al Universului, în Radhakrishnan, S., The Vedantic
Approach to Reality, „The Monist”, Vol. 26, No. 2 (April, 1916), pp. 229-230.
Caracterul „verticalist” al realizării soteriologice, în hinduism, în Feuerstein, Georg, Tantra.
Calea Extazului, traducere de Cristian Hanu, Ed. Mix, Brașov, 2001, pp.42-43; Deussen,
Paul, Filosofia upanişadelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1994, pp.245-254; Danielou, op.cit.,
pp.32-33. O abordare antagonică a idealului soteriologic al eliberării de fenomenal (din
Vedānta și Sākhya-Yoga) și cel al perpetuării cursului cosmic, din Mmāā, în
Pereverzev, Alexander, The Mīmāsā View of Karma and the Summun Bonum of Human
Existence, „Danubius”, 2016, pp. 406-407.
52
Majoritatea traducătorilor contemporani au interpretat „dhruva” – literal, „stabil”, „solid”,
în sensul său derivat şi, drept urmare, l-au tradus prin „Steaua Polară” (statutul Stelei Polare
(dhruva) în cosmologia mitologică indiană, în Dowson, op.cit., p.95; Williams, op.cit.,
p.119; Lochtefeld, op.cit., p.514). Verbul său asociat, „pra-cal”, a fost, în general, redat prin
„a mişca (din loc)” (Muller, op.cit., p.289; Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.797; Hume, op.cit.,
p. 413; Olivelle, op.cit. 1992, p.159; Aiyar, op.cit., p.24).
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(rūa),

pământul (pthivī) se scufundă (nimajjana), zeii (sura)53 îşi părăsesc (apasaraa)
locurile (sthāna) [lor].54 [La fel ca] acestea sunt [şi] eu.” Astfel [a spus]. 55
„Ce [se obţine] prin satisfacerea (upabhoga) dorinţelor (kāma) într-o lume
56
(sasāra) ca aceasta (etadvidha)?
S-a văzut (dyata) că cel stabilit (ārita) în aceasta se reîntoarce (āvartana) [aici]
imediat (sakt) [după moarte]57.” Astfel [a spus].

53

Termenul „sura”, tradus prin „zeu”, se referă, cel mai adesea, la o clasă de divinități
inferioare, asociate Soarelui (Sūrya) (Dowson, op.cit., p.321).
54
Verbele din acest pasaj sunt la forma de participiu prezent mediu (oaa, prapatana,
pracalana, rūa, nimajjana, apasaraa) şi nu la o formă verbală finită, cum apar în
traducere, din raţiuni de eleganţă a exprimării.
55
Maitrī-Upaniad nu conţine şi eliptica afirmaţie „so’ham”, compusă din nominativul
singular al pronumelor „tat” („acela”) şi „aham” („eu”), aceasta fiind de găsit doar în
Maitreya-Upaniad. Sensul său, mai ales în acest pasaj, nu este tocmai evident. „So’ham” sa consacrat drept una dintre formulele clasice ale brahmanismului, având sensul de „eu sunt
acel [Brahman]” (Īa-Upaniad, 16, Şugu, Dana & Lokeswarananda, Swami,  Upaniad,
Kena Upaniad, Katha Upaniad, Prana Upaniad, Ed. Rtam, Bucureşti, 1998, pp. 45-46),
însă contextul din Maitreya nu prea justifică inserarea acestei formule. Dat fiind tonul
pesimist-peiorativ al discursului, am considerat că autorul textului Maitreya-Upaniad se
regăseşte mai degrabă în deplorabilele condiţii enumerate anterior; am tradus forma în cel
mai literal mod cu putinţă, prin „[la fel ca] acestea sunt [şi] eu”. Discuții referitoare la
Ha în Danielou, op.cit., p.348; formula este preluată și de tantrismul śivait, care
o consideră drept o formă de manifestare vocală a lui Śiva (Banerji, S.C., A Companion to
Tantra, Abhinav Publications, New-Delhi, 2007, p.223).
Atât în Maitreya cât şi în Maitrī, înainte de fraza imediat următoare, apare particula „iti” –
„astfel [a spus]”, semn că acolo se încheie un citat. Nu este tocmai clar de ce apare acest
cuvânt în contextul respectiv, lamentaţiile lui Bhadratha continuându-se şi în pasajul
următor.
56
Conceptul de „Sasara” și semnificația sa pentru cultura indiană, în Edgerton, Franklin,
Dominant Ideas in the Formation of Indian Culture, „Journal of the American Oriental
Society”, Vol. 62, No. 3 (Sep., 1942), p.152.
57
Şi aici, textul din Maitrī-Upaniad este puţin mai explicit decât cel din MaitreyaUpaniad, deşi ambele versiuni prezintă anumite neclarităţi.
Versiunea din Maitreya are „yairevāritasyasakdāvartana”, pe când în Maitrī găsim
„yairevāitasyāsakd ihāvartanam”.
Neîndoielnic, Maitrī este mai explicită, adăugând adverbul „iha” („aici”); de altfel, în
traducerea română, am şi suplimentat, între paranteze pătrate, acest adverb.
Tot textul din Maitrī este de preferat și când vine vorba de alegerea între „yairevāritasya”
şi „yairevāitasya”. Conform versiunii din Maitreya, sensul pasajului ar fi „[s-a văzut
reîntoarcerea] aceluia stabilit (ārita) în aceasta (yair)” însă folosirea instrumentativului
„yair” este greu de explicat. Versiunea din Maitrī are „aita” în loc de „ārita”;
„yairevāita” s-ar traduce, fără preamulte probleme, prin „cel ce se hrănește/delectează cu
aceasta” (Olivelle, op.cit. 1992, p.159; Aiyar, op.cit., p.24; Radhakrishnan, op.cit. 1954,
p.797; Hume, op.cit., p.413; Muller, op.cit., p.289-290).
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„Tu eşti capabil (arh) să mă salvezi (uddhartum).58 În această lume (sasāra), eu
[sunt] asemenea (iva) unei broaşte (bheka) care stă (stha) într-o fântână (udapāna)
întunecată (andha).59
O, divinule (bhagavant), tu [eşti] calea (gati); pentru noi, tu [eşti] calea (gati)!”
[Condiţia ultimă ca „focul Vaivānara”]
अयमस्ग्नवैश्वान ो योऽयमन्तिः पुरुिे येनेदम ् अन्नं पच्यते यदददमद्यते ततयैि घोिो
भवनत यमेतत्कणाजववपधाय शण
ृ ोनत स यदोत्क्रभमष्यन्भवनत नैनं घोिं शण
ृ ोनत ॥८॥
60

8. Vaiśvnara [este] acel foc (agni) din interiorul (anta) omului (purua), prin care
se digeră (pac) hrana (anna) ce este mâncată (ad). Ale lui sunt (bhū) acele vibraţii
(ghoa) care se aud (ru) acoperind (apidhāya) cele două urechi (kara). Când [cineva]
este (bhū) pe cale de a muri (utkramiyant), nu mai aude (ru) acele vibraţii (ghoa).61
यथा ननर न्धनो वस्ह्निः तवयोनावुपशाम्यनत ॥९॥

58

„Uddhartum” – forma de infinitiv a rădăcinii „ud-dh” care, prin preverbul „ut” – cu
sensul de „sus”, „în sus”, sugerează un sens de „ridicare (deasupra)”, de salvare prin suprapoziţionare.
59
Şi în cazul acestui pasaj, elucidarea sensului a fost posibilă doar recurgând la mai corecta
versiune paralelă din Maitrī-Upaniad. În primul rând, acolo unde Maitreya are
„tyandodapānabheka”, Maitrī are „andhodapānastho bheka” (Radhakrishnan, op.cit. 1954,
p. 797). Sensul sintagmei din Maitrī este clar: „o broască (bheka) care stă (stha) într-o
fântână (udapāna) întunecată (andha)”, pe când textul din Maitreya nu este nici măcar
inteligibil, termenul „tyanda” nefiind de găsit în niciunul din dicţionarele consultate şi
reprezentând, cel mai probabil, o formă coruptă. Drept urmare, în traducere, am urmat
versiunea din Maitrī.
De asemenea, Maitreya-Upaniad este bizar de eliptică atunci când foloseşte prescurtarea
„sa”, cel mai probabil pentru „sasāre” (sugerat atât de context cât şi de versiunea din
Maitrī).
60
Agni Vaiśvnara – literal, „focul tuturor oamenilor” – focul cosmic, focul universal, a fost
uneori identificat drept principiu al realităţii, atât la nivel individual cât şi la nivel cosmic
(vezi paragraful 10). Agni Vaiśvnara, drept una dintre cele zece ipostaze ale focului,
conform cosmologiei mitologice a brahmanismului, în Danielou, op.cit., pp.89-90. Discuții
despre Agni Vaiśvnara și în Deussen, op.cit., pp.96-97.
61
Întregul paragraf 8, care reprezintă un citat din Bhadārayaka-Upaniad, V.9 (Bercea,
Radu, Cele mai vechi upaniade, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993, p.94), se regăseşte, în
formă identică, intercalat în Maitrī-Upaniad, II.6 (Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.802;
Muller, op.cit., p.294; Hume, op.cit., p.416).
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9. Asemenea (yathā) unui foc (vahni) lipsit de combustibil (nirindhana), care se
stinge (upa-am) în propria sa sursă (svayoni).62
[Reducţia ontologică la condiţia ultimă] 63

62

Vezi nota la Maitreya, 1.
Reducţia ontologică din acest pasaj, deşi, mai ales prin terminologie, este în mare măsură
tributară şcolii dualiste Sākhya, figurează totuşi într-un cadru ontologic monist, în cele din
urmă, manifestarea fiind „unificată” (ekī bhū) în „cel transcendent” (para). Pare să fie vorba
despre o adaptare a unei scheme ontologice din Sākhya la monismul vedntin. Elementele
Sākhya infiltrate sau, mai degrabă spus, integrate în Upaniiscutate în Dasgupta,
Surendra Nath, Filosofia Yoga: În relaţie cu alte sisteme de gândire indiană, traducere de
Paul Sfetcu şi Dan Bărbulescu, Ed. Herald, Bucureşti, 2006, pp.23-35. Referire specială la
influențele exercitate de școala Sākhya asupra autorului textului Maitr-Upani
Ibidem, p.33. O încercare ușor forțată de reconciliere, în spirit antroposofic, între dualismul
școlii Sākhya și monismul vedāntin e de găsit la Guénon, René, Omul și devenirea sa după
Vedanta, trad. de Maria Ivănescu, Ed. Antet, 1995, pp.45-47, unde cuplul Purua-Prakti nu
e interpretat în mod dual, ci, mai degrabă, într-o manieră monistă, drept esență-substanță. O
perspectivă antagonică între Sākhya și Vedānta e expusă de Sharma, Chandradhar, The
Advaita Tradition in Indian Philosophy. A Study of Advaita in Buddhism, Vedanta and
Kashmira Shaivism, Motilal Banarsidass, Delhi, 2007, pp. 206-209, care remarcă faptul că,
pentru Śakara, școala Sākhya întruchipează „principalul oponent” (pradhāna-malla) al
monismului vedāntin.
Chiar şi partea de început a procesului reductiv, în care elementele grosiere (mahābhūta) se
reduc între ele, cele mai grosiere la cele mai subtile (pământ → apă → foc → vânt → eter)
reprezintă mai degrabă un element doctrinar consacrat al Vedāntei (vezi Taittirya-Upani
II.i.1, Nedu, Ovidiu, Unitatea procesual-substanțială a realității. Taittirīya-Upaniad.
Traducere adnotată, „Danubius”, XXXIV, 2016, p.351; Vedānta-Sāra, 103, Nedu, Ovidiu
Cristian, Advaita Vedānta. Gauapāda-Śakara-Sadānanda (Doctrina şi tratatele clasice),
Editura Herald, Bucureşti, 2002, pp.256-257; Tatva-Bodha, Ibidem, p.153), o astfel de
reducţie neapărând în , unde cele cinci elemente grosiere sunt situate pe aceeaşi
treaptă ontologică. Schematismul cosmogonic-cosmologic al școlii Sākhya, prezentat în
Guenon, Rene, Introduction to the Study of the Hindu Doctrines, trad. Marco Pallis, Luzac
&Co., Londra, 1945, pp.256-257; Deussen, op.cit., pp. 179-182; Burley, Mikel, Classical
Sākhya and Yoga. An Indian Metaphysics of Experience, Routledge Hindu Studies Series,
Londra & New York, 2007, pp.111-118; Dasgupta, op.cit., pp.129-146; Oldenberg, op.cit.,
pp.144-148; Eliade, Mircea, Psihologia meditaţiei indiene: Studii despre Yoga, Ed. Jurnalul
Literar, Bucureşti, 1992, pp.118-121. O succintă prezentare a metafizicii dualiste a școlii
Sākhya, în Deussen, op.cit., pp.175-185. Schema cosmogonică a școlii Sākhya,
interpretată în manieră monistă, ca schemă emanaționistă, în Guenon, op.cit. 1995, pp.47-48.
Partea finală a demersului este explicit monistă, întrucât materialitatea brută, nondeterminată (avyakta, mūla-prakti), element ultim, ireductibil, în dualismul Sākhya, se
dizolvă, la rândul său, în „cel indestructibil” (akara). Textul nu este foarte explicit cu privire
la identitatea „celui indestructibil” şi a următoarei etape a reducţiei, „întunericul” (tamas)
care, la rândul său, „este unificat” (ekī bhūta) în „cel transcendent” (para), cel mai probabil,
63
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स भशविः सोऽन्ते वैश्वान ो भूत्वा स दग्र्धवा सवाजणण भूतानन पश्रृ थवयप्सु रलीयते आपस ्
तेजभस लीयन्ते तेजो वायौ रलीयते वायु ् आकाशे ववलीयते आकाशं इस्न्द्रयेस्ष्वस्न्द्रयाणण

तन्मात्रेिु तन्मात्राणण भूतादौ ववलीयन्ते भूतादद महनत ववलीयते महान ् अवयक्ते ववलीयते

अवयक्तं अक्ष े ववलीयते अक्ष ं तमभस ववलीयते तम एकीभवनत प स्तमन ् प ततान ् न सन ्
नासन ् न सद् इत्येतन ् ननवाजणं अनश
ु ासनम ् इनत वेदानश
ु ासनम ् ॥१०॥

10. Acesta [este] cel benefic (iva), acesta [este] cel din interior (anta), fiind (bhūtvā)
[focul] Vaiśvnara şi arzându-le (dagdhvā) pe toate (sarva) cele existente (bhūta).
Pământul (pthivī) se reabsoarbe (pra-lī)64 în apă (ap), apa (āpas) se absoarbe (lī) în
foc (tejas), focul (tejas) se reabsoarbe (pra-lī) în vânt (vāyu), vântul (vāyu) se dizolvă (vi-lī)
în eter (ākāa)65, eterul (ākāa) în facultăţile senzoriale (indriya), facultăţile senzoriale
66
(indriya) în elementele subtile (tanmtra) , elementele subtile (tanmātra) se dizolvă (vi-lī)
67
în originea entităţilor (bhtdi) , originea entităţilor (bhūtādi) se dizolvă (vi-lī) în cel mare
se referă la ignoranţă, în forma sa primară, la ceea ce Vedānta numeşte „corpul cauzal”
(kāraa śarra), inserarea acestui concept într-un context Sākhya fiind totuşi intrigantă.
64
Echivalentele sanskrite pentru „a se reabsorbi”, „a se dizolva” şi „a se absorbi”, sunt destul
de apropiate între ele din punct de vedere semantic, fiind vorba de rădăcini obţinute pe baza
aceluiaşi radical, „lī” („a fixa”, „a înfinge”, „a se culca”, „a se întinde”, „a se topi”, „a
acoperi sub”, cf. Incze, Dănilă, Dicţionar sanskrit-român. Rădăcini verbale. Forme şi
sensuri, Editura Universităţii din Bucureşti, 1995, pp.225-226). Cea mai simplă formă, în
care radicalul „lī” nu este însoţit de niciun preverb, a fost tradusă în româneşte prin „a se
absorbi”, forma compusă „pra-lī”, obţinută prin alipirea preverbului „pra” – „înainte”,
„către”, fost tradusă prin „a se reabsorbi” iar „vi-lī”, forma care, prin preverbul „vi” –
sugerând separaţia, dispersia, distrugerea, are sensul cel mai intensificat, a fost redată prin „a
se dizolva”.
65
Cele cinci elemente menţionate reprezintă aşa-numitele „elemente grosiere/sensibile”
(mahābhūta, bhūta) (Al-George, Sergiu, Sākhya-Kārikā. Tarka Sagraha, Editura Herald,
Bucureşti, 2001, pp.15-16).
66
Elementele subtile reprezintă experienţa subtilă, noetică, corespunzătoare celor cinci
elemente sensibile/grosiere. Cele cinci elemente subtile sunt sunetul () – căruia îi
corespunde, din seria elementelor sensibile, eterul (ākāa), tactul (spara), având
aerul/vântul (vāyu) drept corespondent sensibil, văzul () având focul/lumina (tejas) drept
corespondent sensibil, gustul (rasa) având apa (āpas, ap) drept corespondent sensibil şi
mirosul (), căruia îi corespunde pământul (pthivī). Elementele subtile (tanmātra) și
elementele grosiere (bhūta) ale școlii Sākhya, în Guenon, op.cit. 1995, pp. 66-67;
Dasgupta, op.cit., pp.140-143. Elementele subtile (tanmātra), în Burley, op.cit. 2007,
pp.122-123. Elementele grosiere (mahābhūta), în Ibidem, pp.123-124.
67
„Bhūtādi” – concept specific şcolii Sākhya, care desemnează egoul, simţul egoului
(ahakāra), considerat drept originea primă a tuturor entităţilor delimitate (bhūta-ādi) ce vor
lua naştere ulterior (vezi Sākhya-Kārikā, 24-25, în Al-George, op.cit., pp.32-33,61-62).
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, cel mare (mahat) se dizolvă (vi-lī) în cel nemanifestat (avyakta) , cel
nemanifestat (avyakta) se dizolvă (vi-lī) în cel indestructibil (akara), cel indestructibil
(akara) se dizolvă (vi-lī) în întuneric (tamas), întunericul (tamas) este unificat (ekī bhū) în
cel transcendent (para). Cel transcendent (parastāt)70 nu este nici existenţa (sat) nici
non-existenţa (asat). Nu este existenţa (sat) – astfel [se spune]. Acesta este prezentat
(anuāsana) drept extincţia (nirva). Astfel prezintă (anuasana) Veda.
68

(mahat)

Jbla 
Deşi nu este considerat a fi unul dintre textele clasice din corpusul
upaniadelor, totuşi Jābāla Upaniad este probabil una dintre cele mai vechi scrieri
de acest tip. kara nu a comentat acest text (sau nu s-a păstrat un astfel de
comentariu) însă îl utilizează de treisprezece ori în comentariul său la Brahma-Stra
şi, în plus, se pare că Jābāla Upaniad este folosită chiar de către Bdaraya în
versetul I.2.32 din Brahma-Stra. Toate acestea par să indice că textul avea o
autoritate destul de ridicată în acea perioadă, autoritate care presupune, în mod
necesar, şi o anumită vechime a scrierii.
Tematic, textul este ușor heterogen, primele trei Adhyāya conținând elemente
proto-tantrice și anume fundamentele teoretice ale „interiorizării” pelerinajului cât și
discuții cu privire la eficacitatea soteriologică a formulelor sacrificiale. În cea de-a doua

68

În terminologia filosofică a şcolii Sākhya, „mahat” – „cel mare” – desemnează cea
dintâi formă determinată (vyakta) a naturii. „Mahat” ia naştere prin interacţiunea celor două
principii, „spiritul” (purua) şi „natura” (prakti), şi ia forma unui intelect cosmic, universal,
care iniţiază procesul de diferenţiere şi determinare (Al-George, op.cit., pp.14-15,49).
Conceptul de „mahat” - „cel mare”, din școala Sākhya, în Dasgupta, op.cit., pp.133135,137-138. Conceptul de „buddhi” - „intelect”, din Sākhya, în Guenon, op.cit. 1995,
pp.62-65. O comparație între buddhi, „intelectul cosmic” al școlii Sākhya și „Dumnezeul”
(śvara) din Vedānta, în Guenon, op.cit. 1995, p.64. Conceptele de „(mūla)prakti” „materie (fundamentală)” și de „avyakta” - „cel nemanifestat”, în Leone, Homo, The
Vedantic Absolute, „Mind”, New Series, Vol. 21, No. 81 (Jan., 1912), pp.75-76. Conceptul
de „prakti” - „materie/natură”, în Burley, op.cit. 2007, pp.97-100; Dasgupta, op.cit.,
pp.129-134.
69
Termenul „avyakta” - „cel nemanifestat”, se referă la materialitate (prdhāna), la natură în
forma sa primară, non-diferenţiată (mūlaprakti) (vezi Sākhya-Kārikā, 3, în Al-George,
op.cit., pp.24-25; vezi şi Ibidem, p.14,49).
70
„Parastāt” nu reprezintă neapărat un termen tehnic, din jargonul filosofic al sanskritei, ci,
mai degrabă, unul comun, cu funcție adverbial-prepozițională, și având sensul de
„îndepărtat”, „dincolo de”.

DANUBIUS XXXVI

325

parte, tema scrierii este renunţarea (sanysa), fiind scoasă în evidență prevalența
acesteia față de etic și chiar față de normativul religios.
Caracterul non-determinat al condiţiei ascetice
Prin adoptarea unei atitudini ascetic-renunţiative, orientată către
transcenderea imanenţei, brahmanismul refuză să delimiteze o condiţie sau elemente
„spirituale/religioase” la nivelul manifestării. Nu există nimic religios în lume, nicio
condiţie omenească nu este favorizată, din punct de vedere al valenţelor sale
spiritual-religioase, în raport cu alta. Religiozitatea/spiritualitatea este „nondistinctă” (avyakta) la nivel imanent, ea constând doar din saltul către transcendent,
care lasă în urmă întreaga manifestare.
„Caracteristicile (liga) [lor] sunt non-distincte (avyakta), comportamentul
(cra) [lor] este non-distinct (avyakta).”71
Ascetul nu vizează un anumit tip de raportare la nivelul ordinii şi raţionalităţii
imanenţei, ci, mai degrabă, o transcendere dusă până la sfidare a acesteia.
„Nefiind nebuni (anunmatta), [ei] se poartă (ācarant) ca nişte nebuni
(unmatta).”72
Non-individuaţia condiţiei ascetice la nivelul manifestării face referire atât la
nivelurile cele mai profane ale existenţei, unde are loc dezicerea de orice posesiune
sau interes, cât şi la nivelul confesional-religios, şi aici producându-se o denunţare a
oricărui însemn sau element sacru.
„Fiindu-le (bhūtvā) totuna (sama) câştigul (lbha) sau pierderea (albha), sunt
lipsiţi de casă (aniketa), [locuind în] case (agāra) părăsite (ūnya), în temple
(devagha), în buruieni (ta), într-un muşuroi (kūa) de furnici (valmīka), între
rădăcinile (mūla) unui copac (vka), în scorbura (āla) unei bufniţe (kulāla), în
clădirile (gha) [în care se săvârşeşte sacrificiul] Agnihotra, pe insuliţa (pulina) unui
râu (naī), pe un munte (giri), într-o peşteră (kuhara), într-o vale (kandara), într-o
scorbură (koara), lângă o cascadă (nirjhara) sau pe câmp (sthaila).
Sunt lipsiți de eforturi (prayatna), lipsiţi de simţul posesiei (nirmama),....”73
71

„avyaktaligā avyaktācārā”
Jbla-Upaniad, VI.1.
72
„anunmattā unmattavadācarantas…”
Jbla-Upaniad, VI.2.
73
„lābhālābhayo
samo
bhūtvā
ūnyāgāradevaghatakūavalmīkavkamūlakulālaālāgnihotraghanadīpulinagirikuharak
andarakoaranirjharasthaileu
tevaniketavāsya prayatno nirmama”
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„Abandonându-le (parityajya) în apă (ap) – [spunând] „Bhu Svh“ – pe toate
(sarva), adică pe cele trei nuiele (tridaa), vasul pentru apă (kamaalu), cobiliţa
(ikya), bolul (patra), pânza pentru filtrat (pavitra) apa (jala), cocul din păr (ikhā)
şi coarda sacrificială (yjopavta), [ei] caută (anu-iś) Sinele (tman).”74
Se adoptă astfel o stare de naturaleţe minimală, asemănătoare condiţiei infantile
(„Fiind (rūpadhara) aşa cum (yathā) erau la naştere (jāta), lipsiţi de înlănţuire
(nirgrantha), lipsiţi de posesiuni (niparigraha)...”75), viaţa biologică fiind menţinută
doar în mod provizoriu, ca suport temporar al demersului de reabsorbţie în absolut.
„Cu mintea (manas) pură (uddha), cu scopul (artha) de a-şi menţine
(sandhāraa) suflurile (pra) [în corp], practicând (ācarant) cerşitul (bhaika),
golesc (vimukta) un vas cu mâncare (pātra) în stomac (udara) la momentele (kla)
prescrise (ukta) ........ Sunt lipsiți eforturi (prayatna), lipsiţi de simţul posesiei
(nirmama), având drept punct final (paryaa) meditaţia (dhyna) pură (ukla).”76
Finalizarea demersului ascetic presupune chiar şi abandonarea acestei ultime
reminiscenţe a condiţiei manifestate, adică abandonarea vieţii biologice.
„Cei supremi (para), prin renunţare (sanysa), săvârşesc (k) abandonarea
(tyāga) corpului (deha). Ei sunt cel numit (nāman) «Sinele suprem»
(paramahasa), cel numit (nāman) «Sinele suprem» (paramahasa).”77
Renunţare şi amoralitate
Atitudinea ontologică orientată către reducţie la principial şi transcendere a
manifestării din brahmanismul clasic, la nivel soteriologic, îşi găseşte un echivalent
în idealul ascetic al renunţării şi al dezicerii de tot ceea ce este natural, inclusiv de
ordinea moral-socială. În acest sens, brahmanismul este mai degrabă a-moral,
justificându-şi această poziţie nu atât prin negarea ordinii morale ci prin
propovăduirea transcenderii registrului moral. Renunţarea (sanyāsa) devine cel
mai înalt imperativ etic-soteriologic, supra-ordonat menţinerii ordinii morale.
Jbla-Upaniad, VI.3.
74
„… tridaa kamaalu ikya pātra jalapavitra ikhā yajopavīta ca
ityetatsarva bhūsvāhetyapsu parityajyātmānamanvicchet //”
Jbla-Upaniad, VI.2.
75
„yathā jātarūpadharo nirgrantho niparigrahas…”
Jbla-Upaniad, VI.3.
76
„uddhamānasa
prāasandhāraārtha
yathoktakāle
vimukto
bhaikamācarannudarapātrea … prayatno nirmama ukladhyānaparāyao …”
Jbla-Upaniad, VI.3.
77
„para sanyāsena dehatyāga karoti sa paramahaso nāma paramahaso nāmeti //”
Jbla-Upaniad, VI.3.
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Aşa se face că, imediat după ce, în prima parte a paragrafului IV.1, JābālaUpaniad expune principiile ordinii morale, restul paragrafului afirmă posibilitatea
derogării de la succesiunea naturală a etapelor vieţii de brahman (care stipula că
viaţa ca ascet rătăcitor trebuie începută doar după ducerea la bun sfârşit a celorlalte
trei stadii ale vieţii – Brahmacrin, Ghin şi Vnaprastha) prin efectuarea, în orice
moment, a saltului către transcendent, prin renunţare.
„Terminând (parisamāpya) [stadiul de] discipol într-ale lui Brahman
(brahmacarya), trebuie să devii (bhū) cap de familie (ghin). După ce ai fost
(bhūtvā) cap de familie (ghin), trebuie să devii (bhū) pustnic (vanin). După ce ai
fost (bhūtvā) pustnic (vanin), trebuie să rătăceşti (pra-vj) [ca ascet].
Sau, dacă [e să fie] altfel (itarathā), să rătăceşti (pra-vj) [ca ascet] chiar
după [stadiul de] discipol într-ale lui Brahman (brahmacarya), chiar după [stadiul de
cap] de familie (gha) sau după [stadiul de] pustnic (vana).
Acum (atha), mai departe (punar), fie că nu mai îndeplineşte ceremoniile
religioase (avratīn), fie că îndeplineşte ceremoniile religioase (vratin), fie că a
efectuat baia ceremonială (snātaka), fie că nu a efectuat baia ceremonială
(asnātaka), fie că a înălţat focul (utsannāgnika), în acea zi (ahar) în care renunţă
(vj), chiar (eva) în acea zi (ahar) să [plece] să rătăcească (pra-vj)!”78
Indicaţiile ritualice destul de prezente în text indică tocmai această atitudine de
transcendere a registrului moral şi nu de negare. Ca în majoritatea textelor
brahmane, Jābāla-Upaniad pendulează între imperativul renunţării şi cel al
conformării cu ordinea morală, prin ritual. Dacă capitolele IV.2-IV.3 ale textului
conţin indicaţii ritualice legiferând modul în care trebuie să se producă actul
renunţării, în contextul unei ordini morale, capitolul IV.2 îi înfăţişează pe cei ce
renunţă drept unii care s-au dezis întru-totul de raţionalitatea imanenţei, prin
accederea la un nivel supraordonat de realitate în favoarea căruia au abandonat tot
ceea ce era inferior.
„Nefiind nebuni (anunmatta), [ei] se poartă (ācarant) ca nişte nebuni
(unmatta). Abandonându-le (parityajya) în apă (ap) – [spunând] „Bhu Svh“ – pe
toate (sarva), adică pe cele trei nuiele (tridaa), vasul pentru apă (kamaalu),

78

„brahmacarya parisamāpya ghī bhavet | ghī bhūtvā vanī bhavet | vanī bhūtvā
pravrajet | yadi vetarathā
brahmacaryādeva pravrajedghādvā vanādvā || atha punaravratī vā vratī vā snātako vā
asnātako votsannāgniko vā yadahareva virajettadahareva pravrajet |”
Jbla-Upaniad, IV.1.
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cobiliţa (ikya), bolul (patra), pânza pentru filtrat (pavitra) apa (jala), cocul din păr
(ikhā) şi coarda sacrificială (yjopavta), [ei] caută (anu-iś) Sinele (tman).”79
Interiorizarea practicii religioase
Soteriologia brahmană reprezintă, în principal, o procedură de involuţie
ontologică, în care se pleacă de la cele mai grosiere forme ale experienţei
(experienţa materialităţii) către principiul ultim al experienţei, absolutul Brahman.
Dezicerea de experienţă, mai ales în formele sale grosiere, coroborată cu
tradiţionalismul specific gândirii religioase indiene a condus la o ingenioasă
conciliere a practicilor religioase vedice sau a celor ţinând de religiozitatea populară
cu calea soteriologică reductivă a brahmanismului. Ritualurile vedice şi elementele
religiei populare nu au fost întocmai negate, ci reinterpretate, „mutate” mai spre
interior. Derularea lor la nivelul cel mai grosier al experienţei, nivelul material, le
făcea destul de inapetente pentru abordarea ascetic-reductivă a upaniadelor. Pentru
a se evita o dezicere totală de ele, s-a recurs la substituirea lor simbolică fie cu
procese naturale ale vieţii, cum ar fi respiraţie fie cu practici ascetice.
Jābāla-Upaniad ilustrează câteva astfel de reinterpretări, în capitolele II,
respectiv V.
Capitolul II.2 echivalează simbolic oraşul sfânt Avimukta/Vārāasī, loc investit
cu capacități sacramentale în mentalitatea religioasă populară, cu un element
important al anatomiei subtile umane, care joacă un rol important în procesul
meditaţiei, şi anume punctul care, ulterior, în terminologia Yoga, va fi denumit
„j Cakra” (punctul situat la jumătatea distanţei dintre sprâncene).
Reinterpretarea simbolică merge încă şi mai departe, trasându-se echivalente
între Varaā şi Nāī, cele două ape între care se găseşte oraşul Avimukta/Vārāasī şi
condiţii ascetice desemnate prin termeni având o similaritate fonetică cu numele
celor două ape. Astfel, prin această speculaţie fonetică, râul Varaā este echivalat
simbolic cu acoperirea erorilor senzoriale iar râul Nāī cu distrugerea „păcatelor
simţurilor”. Aproximativa omofonie dintre „Varaā” şi derivatele rădăcinii „v” –
„a acoperi” (în text, „vārayati” – forma cauzativă a indicativului prezent, persoana a
III-a singular), respectiv dintre Nāī şi formele conjugate ale rădăcinii „na” – „a
distruge” (în text, „nāayati” – forma cauzativă a indicativului prezent, persoana a
III-a singular) a îndreptăţit echivalarea.
79

„anunmattā unmattavadācarantastridaa kamaalu ikya pātra jalapavitra
ikhā yajopavīta ca ityetatsarva bhūsvāhetyapsu parityajyātmānamanvicchet //”
Jbla-Upaniad, VI.2.
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Tot pe baza unei speculaţii fonetice, se realizează şi echivalarea simbolică
dintre Vara şi sprâncene (în sanskrită, „varaa”) şi dintre Nā şi nas (în
sanskrită, „nsa”). Iar această identificare simbolică permite trasarea unui alt
paralelism între localizarea aşezării Avimukta/Vārāasī între râurile Vara şi Nā
şi localizarea punctului Āj Cakra între sprâncene (varaa) şi nas (nāsa).80
„Acum (atha), acest Atri l-a întrebat (pś) pe Yjavalkya:
«Cum să îl cunosc (vi-jñā) eu pe acel Sine (tman) care este infinit (ananta) şi
nemanifestat (avyakta)?»
Yjavalkya a spus (vac):
«Acel Avimukta trebuie venerat (upāsya)! Acel Sine (ātman) infinit (ananta) şi
nemanifestat (avyakta) este stabilit (pratihita) în Avimukta.»
«Acel Avimukta, în ce este stabilit (pratihita)?»
«Este stabilit (pratihita) în Vara şi în N, în mijlocul (madhya) [lor].»
«Ce este Vara şi ce este N?»
«Dacă toate (sarva) greşelile (doa) săvârşite (kta) de simţuri (indriya) sunt
făcute să se acopere (v), prin aceasta ia naştere (bhū) Vara - astfel [a spus].
Dacă toate (sarva) păcatele (ppa) săvârşite (kta) de simţuri (indriya) sunt făcute să
se distrugă (na), prin aceasta ia naştere (bhū) N.»
«Şi care este (bhū) locul (sthna) lor?»
«Este (bhū) punctul de întâlnire (sandhi) al sprâncenelor (bhrū) cu nasul
(ghrāa), punctul de întâlnire (sandhi) al cerului (dyu), al lumii (loka) şi al
transcendenţei (para). ………..
Acest Avimukta trebuie venerat (upāsya). Acela care chiar cunoaşte (vid)
astfel (eva) acest [lucru], acela expune (ā-ās) cunoaşterea (jna) despre
Avimukta.»”81
În același spirit reformator-progresist, unul dintre cele mai importante ritualuri
zilnice brahmane, Sandhyā, este reinterpretat și echivala tot cu un element de tip
ascetiv și anume găsirea unității universale (a „punctului de întâlnire” - „sandhi” –
dintre transcendent și imanent) la nivelul ființei umane, prin intermediul meditației
în punctul j Cakra. Probabil că și această echivalare a fost determinată de
80

Asocierea numelui „Vārāasī” cu localizarea orașului denominat de acesta între râurile
Vara și As și diferite interpretări date acestei etimologii, în Sullivan, op.cit., p.243.
81
„so'avimukta kasminpratihita iti / varaāyā nāyā ca madhye pratihita iti // kā vai
varaā kā ca nāīti / sarvānindriyaktāndoānvārayatīti tena varaā bhavatīti //
sarvānindriyaktānpāpānnāayatīti tena nāī bhavatīti // katama cāsya sthāna bhavatīti /
bhruvorghrāasya ca ya sandhi sa ea dyaurlokasya parasya ca sandhirbhavatīti / … /
so'avimukta upāsya iti / so'vimukta jānamācae yo vaitadeva vedeti //”
Jābāla-Upaniad, II.2.

330

DANUBIUS XXXVI

considerente de ordin fonetic, mai precis de aproximativa omofonie dintre
„Sandhyā” și „sandhi”.
„Este (bhū) punctul de întâlnire (sandhi) al sprâncenelor (bhrū) cu nasul
(ghrāa), punctul de întâlnire (sandhi) al cerului (dyu), al lumii (loka) şi al
transcendenţei (para). Chiar acest punct de întâlnire (sandhi) este venerat
(upāsata) de cunoscătorii lui Brahman (brahmavid) drept Sandhy.”82
Capitolul V ilustrează o altă instanţiere a demersului reductiv de interiorizare a
practicilor ritualice şi de substituire simbolică a lor cu elemente ce ţin de practica
ascetică. Se are în vedere reinterpretarea simbolică a corzii sacrificiale (yajñopavīta)
cu practica renunţării (sanyāsa). Unul dintre cele mai importante însemne
exterioare ale clericismului tradițional este astfel înlocuit cu cel mai important
element al noii practici soteriologice, încă de tip ezoteric.
„Acum (atha), acest Atri l-a întrebat (pś) pe Yjavalkya:
«Yjavalkya, te întreb (pś), cum poate fi un brahman cel care nu poartă
coarda sacrificială (ayajopavtin)?»
El, Yjavalkya, a spus (vac):
«A aceluia care îşi stăpâneşte Sinele (tmāpa), care [respectă] regula (vidhi)
despre ce trebuie să mănânci (prāyā) şi ce trebuie să bei (camyā), care rătăceşte [ca
ascet] (parivrjaka) – doar (eva) a aceluia este coarda sacrificială (yajñopavīta).
V.2. Sau a aceluia care [apucă] drumul (adhvāna) vitejiei (vra), sau a celui
care posteşte (anaka), sau a celui care se aruncă (pravea) în apă (ap) sau se
aruncă (pravea) în foc (agni), sau a aceluia [care face] marea călătorie
(mahprasthna).
Acum (atha), cel ce rătăceşte (parivrāj) [ca ascet], în veşminte (vāsa) ponosite
(vivara), având capul ras (mua), lipsit de posesiuni (aparigraha), fiind pur (uci),
lipsit de ostilitate (adrohin), practicând cerşitul (bhaikaa), devine (bhū) de natura
(bhūya) lui Brahman. – astfel [a spus].
……….
Cel care renunţă (sanysin) este un cunoscător al lui Brahman (brahmavid).»
- chiar astfel a spus acest divin (bhagavant) Yjavalkya.”83
82

„bhruvorghrāasya ca ya sandhi sa ea dyaurlokasya parasya ca sandhirbhavatīti /
etadvai
sandhi sandhyā brahmavida upāsata iti /”
Jābāla-Upaniad, II.2.
83
„atha hainamatri papraccha yājavalkya pcchāmi tvā yājavalkya ayajopavītī
katha brāhmaa iti | sa hovāca yājavalkya | idamevāsya tadyajopavīta ya ātmāpa
prāyācamyāya vidhi parivrājakānām | vīrādhvāne vā anāake vā apā pravee vā
agnipravee vā mahāprasthāne vā / atha parivrāvivaravāsā muo’parigraha
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Traducerea textului a fost efectuată după ediţia sanskrită a lui Radhakrishnan,
Sarvepalli, The Principal Upanisads, George Allen & Unwin LTD, Londra,
1953/1954, pp. 893-900.
Ediția de față reproduce, în caractere devanāgar, ediția lui Radhakrishnan.
Totuși, au fost efectuate câteva mici corecturi, semnalate în note. De asemenea, am
preferat despărțirea fiecărui Adhyāya în mai multe paragrafe, urmând modul în care
ediția lui Pait rrm arm crya operează aceste diviziuni. Ele sunt destul de
justificate tematic, sistematizând conținutul fiecărui Adhyāya.
Au mai fost consultate și următoarele ediții sanskrite:
Chintamani Dikshit, T.R., The Śaiva Upanishads. With the Commentary of
Śrī Upaniad-Brahma-Yogin, Adyar Library, Madras, 1983, pp. 39-52.
Nārāyaa Rāma Ācārya, Īādiviottara Śatopaniada. A Compilation of
Well-Known 120 Upaniads, Satyabhamabai Pandurang, Bombay, 1948, pp.144146.
Vedamūrti Taponih Pait rrm arm crya, 108 Upaniad [Saral Hindi
Bhāvārth Sahit]. Part I. Brahmavidyākha, Yug Nirmā Yojanā, Mathurā, 2005, pp.
116-119.
În realizarea traducerii au fost consultate versiunile engleze date de:
Radhakrishnan, Sarvepalli, The Principal Upanisads, George Allen &
Unwin LTD, Londra, 1953/1954, pp. 893-900.
Olivelle, Patrick, Sanysa Upaniads. Hindu Scriptures on Ascetism and
Renunciation, Oxford University Press, 1992, pp. 141-146.
Ocazional, a fost consultată și traducerea în limba hindi a lui Vedamūrti
Taponih Pait rrm arm crya, 108 Upaniad [Saral Hindi Bhāvārth Sahit].
Part I. Brahmavidyākha, Yug Nirmā Yojanā, Mathurā, 2005, pp. 116-119.

uciradrohī bhaikao brahmabhūyāya bhavatīti | yadyātura syānmanasā vācā sanyaset |
ea
panthā
brahmaā
hānuvittastenaiti
sanyāsī
brahmavidityevamevaia
bhagavanyājavalkya || 5||”
Jābāla-Upaniad, V.1-2.
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||

|

||

Aum! Acela este totalitatea (pra), acesta este totalitatea (pra), din totalitate
(pra) ia naştere ( ud-ac) totalitatea (pra). Luând (ādāya) din totalitate (pra)
totalitatea (pra), ceea ce rămâne (ava-i) este totalitatea (pra) însăşi (eva).
Aum! Pace (nti)! Pace! Pace!

[Elemente de religiozitate populară: locuri şi formule sacramentale]84
ADHYYA I

द्रिः
१

84

Textul conţine anumite elemente de religiozitate populară, elemente proto-tantrice, cum ar
fi menţionarea anumitor locuri investite de folclorul religios hindus cu capacităţi
sacramentale şi, drept urmare, devenite locuri de pelerinaj, sau a unor rugăciuni/formule
considerate ca având capacităţi miraculoase (Practica pelerinajului (trthayātrā) în hinduism,
în Michaels, Axel, Homo Ritualis. Hindu Ritual and Its Significance for Ritual Theory,
Oxford University Press, 2016, pp.221-227; Bhardwaj, Surinder M.& Lochtefeld, James G.,
„Tīrtha”, în Mittal, Sushil; Thursby, Gene (eds.), The Hindu World, Routledge, Londra &
New York, 2005, pp. 479-493; Sullivan, op.cit., pp.162-163; Jones & Ryan, op.cit., pp.328329). Chiar dacă, la nivel scolastic, brahmanismul a elaborat un sistem filosofic bine
constituit, la nivel popular, practica religioasă a inclus întotdeauna „scurtături magice” spre
realizări spirituale iar propovăduirea acestor căi sacramentale s-a strecurat adeseori şi în
textele filosofice, ba chiar a luat forme sistematizate în şcolile tantrice.
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I.1.Bhaspati85 i-a spus (vac) lui Yjavalkya 86:
„Kuruketra87 aparţine zeilor (deva), este [locul unde merg] jertfele (yajana) către
zei (deva), aparţine tuturor (sarva) fiinţelor (bhta), este sălaşul (sadana) lui Brahm.
85

Bhaspati – preotul arhetipal al religiei vedice, funcție consfințită de rolul său de preot al
zeilor. În mitologia târzie, Bhaspati apare și ca un vizionar vedic (Cush, Robinson &
York, op.cit., p.123; Dowson, op.cit., pp.66-67; Williams, op.cit., p.91; Jones & Ryan,
op.cit., p.94; Lochtefeld, op.cit., p.127; Danielou, op.cit., pp.324-325).
86
Yājñavalkya – personaj mitic, căruia îi este atribuită Yajur-Veda albă, ŚatapathaBrāhmaā cât și scrieri cu caracter legal-ritualic. Ar fi trăit la curtea
faimosului rege Janaka, din Videha (Dowson, op.cit., pp.385-386; Sullivan, op.cit., p.259;
Jones & Ryan, op.cit., p.507). Genealogia lui Yājñavalkya, în Lindquist, Steven E., „Lines of
Descent and Dissent: Genealogy, Narrative, and the Upaniṣads”, în King, Anna; Killingley,
Dermot, Religions of South Asia, Vol. 5 (2011), nr. special Genealogy and History in South
Asia, Equinox Publishing, Londra, 2012, pp. 42-44.
87
Folclorul religios brahman atribuie regiunii Kuruketra, oraşului Avimukta şi formulei
Tāraka Brahma funcţionalităţi psihopompe similare. Moartea în cele două locaţii sau rostirea
formulei Tāraka în momentul morţii erau investite cu capacitatea magică de a conduce la
eliberare.
Kuruketra este o regiune din N-V Indiei, de la întretăierea actualelor state Hariyāā şi
Panjab, locaţia mai multor episoade din istoria mitică a Indiei, inclusiv a câtorva dintre cele
relatate în Mahābhārata şi Bhagavad-Gītā. Numele „Kuruketra” înseamnă „câmpul (ketra)
lui Kuru” şi pune în legătură acest ţinut cu regatul teocrat al miticului rege Kuru. Virtuţile
spiritual-teocratice ale regatului se reflectă în capacitatea sa sacramentală, care face ca
oricine moare în acel teritoriu să ajungă la eliberare sau la renaşterea în lumile paradisiace.
Discuții asupra locului Kuruketra, în Jones & Ryan, op.cit., pp.253-254; Dowson, op.cit.,
pp.178-179; Williams, op.cit., p.194; Cush, Robinson & York, op.cit., p.441. Dinastia Kuru,
ținând de linia de descendență „lunară” și care a domnit peste un teritoriu din NV Indiei
actuale, în zona orașului Delhi, în Dowson, op.cit., p.178; Oldenberg, op.cit., p.97.
„Avimukta” este unul dintre numele sub care este cunoscut actualul oraş Benares/Vārāasī
(Avimukta, identificată cu centrul orașului Vārāasī, în Lochtefeld, op.cit., p.739; Cush,
Robinson & York, op.cit., p.933). Etimologia numelui, care are sensul de „cel care nu este
(a) părăsit/abandonat (vimukta)”, trimite la permanenta prezenţă providenţială a zeului Śiva
în acea locaţie; forţa magic-sacramentală a acestei prezenţe face ca oricine moare acolo să
atingă eliberarea. În oarecare măsură, mitul se menţine viu şi în zilele noastre, prezenţa
muribunzilor pe ghā-urile din Vārāasī nefiind tocmai rară. Etimologia numelui „Avimukta”
explicitată în mod destul de liber, ca „eliberarea (mukta) de înlănțuirea păcatelor (avi)”, în
Cush, Robinson & York, op.cit., p.933. Orașul Vārāasī ca loc sacru și beneficitatea faptului
de a muri în acel loc, conform cu Yogin-Tantra (sec XVI-XVII), partea I, cap. XVI, în
Banerji, op.cit., p.226. Gangele ca râu sacru și garantarea salvării prin moartea în Gange sau
în preajma acestuia, conform cu Yogin-Tantra, partea I, cap. XVIII, în Ibidem, p.226.
Importanța spirituală conferită orașului Vārāasī, conform cu Yogin-Tantra, partea I, cap. V,
în Ibidem, pp.227-228.
Tāraka Brahma este o rugăciune/formulă investită cu capacităţi psihopompe, în virtutea
cărora putea să aducă eliberarea dacă era rostită în momentul morţii. Această funcţie este
sugerată şi de sensul cuvântului „tāraka” – „ceea ce trece dincolo”, „ceea ce traversează” –
termenul fiind un derivat al rădăcinii „t” – „a trece”, „a traversa”, „a depăşi”.
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Avimukta, cu adevărat, [este tot] Kuruketra, aparţine zeilor (deva), este [locul
unde merg] jertfele (yajana) către zei (deva), aparţine tuturor (sarva) fiinţelor (bhūta),
este sălaşul (sadana) lui Brahm.
De aceea, oriunde ar merge (gam) cineva, [el] trebuie să se gândească (man)
astfel la Avimukta. Acesta, cu adevărat, este Kuruketra, aparţine zeilor (deva), este
[locul unde merg] jertfele (yajana) către zei (deva), aparţine tuturor (sarva) fiinţelor
(bhūta), este sălaşul (sadana) lui Brahm.
În cazul în care (atra)88 suflurile (pra) părăsesc (utkramamāa)89 [corpul] unei
fiinţe (jantu), Rudra o învaţă (vi-ā-ās) Traka Brahma. Prin aceasta, ea, devenind
(bhūtvā) nemuritoare (amtin), este (bhū) eliberată (mokin).
De aceea, stabileşte-te (ni-ī) chiar în Avimukta, nu renunţa (vi-muc) la
Avimukta! Chiar astfel [să faci], Yjavalkya!”
[Demersul soteriologic reductiv. Interiorizarea practicii religioase] 90
ADHYYA II

88

„Atra” – literal, „aici”.
„Utkramamāa” – participiul mediu prezent al rădăcinii verbale „ut-kram”, având sensul
literal de „a se ridica din”, „a ieşi din”.
90
Respingerea interpretării tradiționale a pelerinajului, văzut drept o călătorie spațială,
conform cu Tantra hindusă, în Banerji, op.cit., p.128 (cf. cu Gupta-Sādhana-Tantra),
Banerji, op.cit., p.132 (cf. cu Jñānasakalin-Tantra). O analiză pe larg asupra demersului de
interpretare simbolică a locurilor de pelerinaj (pā), în special în tradițiile tantrice, în
Dyczkowski Dyczkowski, Mark S.G., A Journey in the World of the Tantras, Indica Books,
Varanasi, 2004, pp.93-153. O interpretare târzie și aparținând unei tradiții „heterodoxe”
(Śaktismului) a locurilor de pelerinaj, considerate drept „locuri/centri de forță”
(śaktip Erndl, Kathleen M., „Śākta”, în Mittal, Sushil; Thursby, Gene (eds.), The
Hindu World, Routledge, Londra & New York, 2005, pp.156-158. Interpretarea „energetică”
a locurilor de pelerinaj în Tantra, considerate drept „corpul energetic” (kulapia) al zeiței,
în Dyczkowski, op.cit., p.110. Asimilarea locurilor de pelerinaj (pācu părți ale corpului,
conform Tantrei hinduse, în Banerji, op.cit., p.55; conform Tantrei budhiste, în Augustine
Augustine, Tomy, Yogatantra: Theory and Praxis. In the Light of the Hevajra Tantra. A
Metaphysical Perspective, Sri Satguru Publications, Delhi, 2008, pp.228-229. Geografia
sacră internalizată în Dyczkowski, op.cit., pp.94,98,129-131,136. Un demers interesant de
interiorizare a pelerinajului, dintr-o Tantra hindusă, aāā, în care cele 24 de
locuri de pelerinaj ale tradiției căreia îi aparține textul sunt asimilate cu cele 24 de principii
ale realității (tattva) din tradiția Sākhya-Vedānta, conferind astfel pelerinajului valențe
cosmologice, discutat în Dyczkowski, op.cit., p.121. Interiorizarea locurilor de pelerinaj și
echivalarea lor cu mantre, în Ibidem, p.111. Premisa ontologică a interiorizării locurilor de
pelerinaj explicată ca existența unei aceleiași energii fundamentale atât la nivelul
macrocosmosului cât și la nivel corporal, microcosmic, în Ibidem, p.99. Superioritatea
pelerinajului interior, comparativ cu cel exterior, în Ibidem, p.137.
89
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II.1. Acum (atha), acest Atri91 l-a întrebat (pś) pe Yjavalkya:
„Cum să îl cunosc (vi-jñā) eu pe acel Sine (tman) care este infinit (ananta) şi
nemanifestat (avyakta)?”
Yjavalkya a spus (vac):
„Acel Avimukta trebuie venerat (upāsya)! Acel Sine (ātman) infinit (ananta) şi
nemanifestat (avyakta) este stabilit (pratihita) în Avimukta.”
II.2. „Acel Avimukta, în ce este stabilit (pratihita)?”
„Este stabilit (pratihita) în Vara şi în N, în mijlocul (madhya) [lor].”
„Ce este Vara şi ce este N?”
„Dacă toate (sarva) greşelile (doa) săvârşite (kta) de simţuri (indriya) sunt făcute
să se acopere (v), prin aceasta ia naştere (bhū) Vara - astfel [a spus]. Dacă toate
(sarva) păcatele (ppa) săvârşite (kta) de simţuri (indriya) sunt făcute să se distrugă (na),
prin aceasta ia naştere (bhū) N.”
„Şi care este (bhū) locul (sthna) lor?”
„Este (bhū) punctul de întâlnire (sandhi) al sprâncenelor (bhrū) cu nasul (ghrāa),
punctul de întâlnire (sandhi) al cerului (dyu), al lumii (loka) şi al transcendenţei (para).

91

Atri – personaj căruia îi este asociată o mitologie destul de heterogenă. Este unul dintre cei
șapte vizionari ( fiindu-i conferit un rol sacerdotal, adeseori legat de
sacrificiul focului. De asemenea, este considerat drept unul dintre cei șase fii ai zeului
Brahmā iar în unele mitologii îi este conferit oficiul de Prajāpati (Cush, Robinson & York,
op.cit., p.55; Lochtefeld, op.cit., p.70; Danielou, op.cit., p.323; Dowson, op.cit., pp.33-34;
Williams, op.cit., p.68).
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Chiar acest punct de întâlnire (sandhi) este venerat (upāsata)92 de cunoscătorii lui
Brahman (brahmavid) drept Sandhy93.
Acest Avimukta trebuie venerat (upāsya). Acela care chiar cunoaşte (vid) astfel
94
(eva) acest [lucru], acela expune (ā-ās) cunoaşterea (jna) despre Avimukta.”
[Elemente de religiozitate populară: formule sacramentale]
ADHYYA III
थ

95

|

१
III.1. Acum (atha), aceia care studiază despre Brahman (brahmacrin) au zis (vac):
„Spune-ne (brū), [se obţine] nemurirea (amtatva) prin repetarea (japya)
[formulelor sacre]?”
El, Yjavalkya, a spus (vac):
„Prin atarudrya - acestea fiind, cu adevărat, numele (nman) celui nemuritor
(amta), prin acestea, într-adevăr, devii (bhū) nemuritor (amta).”
Chiar astfel [a spus] Yjavalkya.

92

„Upāsata” – formă coruptă pentru „upāsita”.
Sandhyā – unul dintre cele mai importante ritualuri zilnice pe care trebuia să le efectueze
un membru al castei Brāhmaa. Înrudit cu un act ritual zilnic, Agnihotra, Sandhyā derivă din
practici cultice solare, executate la cele mai importante momente ale zilei şi care au suferit
numeroase reinterpretări de-a lungul istoriei religioase a brahmanismului. Ritualul Sandhyā
și recitarea formulei Gāyatrmantra drept principalele îndatoriri religioase hinduse, valabile
chiar și astăzi, în Klostermaier, Klaus K., A Survey of Hinduism, State University of New
York Press, Albany, 2007, p.128.
De altfel, şi Jābāla-Upaniad reinterpretează acest act simbolic, interiorizându-l şi
echivalându-l cu meditaţia în j Cakra.
94
„Ā-ās” – literal, „a preda (cuiva)”, „a învăţa (pe cineva)”.
95
Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.896 are „japyenā’mtatha”. Pare mai corectă varianta lui
Pait rrm arm, op.cit., p.117 („japyenāmtatha”) pe care, de altfel, am și adoptat-o
în ediția de față.
93
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[Prevalarea renunţării în faţa moralităţii şi a ordinii cosmice] 96
ADHYYA IV
थ

अ

|

थ

थ

स्ष्टं

अ

96

न्ना
|

|

थ
२

|

|

थ

|
थ

थ

१
|

|

|

Capitolul IV discută despre îndreptăţirea celui care apucă drumul renunţării de a eluda
întregul sistem de norme umane, începând cu registrul moralităţii şi până la cel religios, de
menţinere a ordinii cosmice. Pasajul are în vedere permisivitatea transgresării ordinii sociale,
aşa cum era ea înfăţişată de sistemul celor patru stadii ale vieţii (āśrama). O analiză
minuțioasă asupra sensului și originii conceptului de „āśrama”, în Olivelle, op.cit. 1993,
pp.16-21. Discuții cu privire la cele patru stadii ale vieții (āśrama), în Lipner, Julius, Hindus:
their religious beliefs and practices, Routledge, Londra & New York, 2005, pp.75-79;
Jamison, S.W.; Witzel, M., Vedic Hinduism, Unpublished paper, 1992, pp. 47-48; Feuerstein,
op.cit., pp.41-42; Kaelber, Walter O., „Ārama”, în Mittal, Sushil; Thursby, Gene (eds.), The
Hindu World, Routledge, Londra & New York, 2005, pp.385-386; Olivelle, op.cit. 1993,
pp.131-133; Deussen, op.cit., pp.262-271. O discuție amplă asupra modului în care sistemul
celor patru stadii ale vieții (āśrama) este abordat în scrierile clasice indiene, în Olivelle,
op.cit. 1993, pp.133-160; de asemenea, o discuție similar e de găsit în Bronkhorst, Johannes,
The Two Sources of Indian Ascetism, ed. a II-a, Motilal Banarsidass, Delhi, 1998, pp.5-11.
Sistemul celor patru stadii ale vieții (āśrama) și justificarea sa teologică, în Olivelle, op.cit.
1993, pp.24-27. Întemeierea sistemului stadiilor vieții în ordinea cosmică (dharma), în
Holdrege, Barbara A., „Dharma”, în Mittal, Sushil; Thursby, Gene (eds.), The Hindu World,
Routledge, Londra & New York, 2005, pp.231-233. Aplicabilitatea sistemului celor patru
stadii ale vieții (āśrama) în societatea hindusă de astăzi, în Kaelber, op.cit., pp.399-401.
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जह्
ु वोिृत्य

|

IV.1.Acum (atha), Janaka din Videha, apropiindu-se (upasametya) de Yjavalkya, a spus (vac):
„Divinule (bhagavant), vorbeşte-mi (brū) despre renunţare (sanysa)!”
El, Yjavalkya a spus (vac):
„Terminând (parisamāpya)98 [stadiul de] discipol într-ale lui Brahman
99
(brahmacarya) , trebuie să devii (bhū) cap de familie (ghin). După ce ai fost (bhūtvā)
cap de familie (ghin), trebuie să devii (bhū) pustnic (vanin). După ce ai fost (bhūtvā)
pustnic (vanin), trebuie să rătăceşti (pra-vj) [ca ascet].100
Sau, dacă [e să fie] altfel (itarathā), să rătăceşti (pra-vj) [ca ascet] chiar după
[stadiul de] discipol într-ale lui Brahman (brahmacarya), chiar după [stadiul de cap] de
familie (gha) sau după [stadiul de] pustnic (vana)101.
Acum (atha), mai departe (punar), fie că nu mai îndeplineşte ceremoniile
religioase (avratīn), fie că îndeplineşte ceremoniile religioase (vratin), fie că a efectuat
97

Radhakrishnan, op.cit. 1954, 896, are „yad agni…” - cel mai probabil e vorba de o
greșeală. În textul de față am dat preferință variantei editate de Pait rrm arm, op.cit.,
p.118.
98
„Parisamāpya” – literal, „obţinând pe de-a-ntregul”. Termenul reprezintă forma de
gerundiv a rădăcinii „pari-sam-āp” – rădăcină compusă din radicalul „āp” – „a obţine” şi
preverbele „pari” – „de jur împrejur” şi „sam” – „împreună”, „laolaltă”, ambele sugerând
aici ideea de completitudine desăvârşită.
99
„Brahmacarya” – literal, „practica lui Brahman”.
100
Cele patru āśrama ca stadii ale vieții, impuse a se derula în ordinea lor clasică, în textele
vechi ale brahmanismului, în Bronkhorst, op.cit., pp.29-32; ca alternative de viață și nu ca
stadii cronologice, în Ibidem, pp.21-28. Succesiunea stadiilor analizată și în Olivelle, op.cit.
1993, pp.82-83. Riturile de trecere între diferitele stadii (āśrama), în Ibidem, pp.126-128.
O analiză a temei renunțării, așa cum apare aceasta în Upaniade, în Ibidem, pp.117-119.
Tradițiile renunțării, în brahmanism, discutate în Holdrege, op.cit., pp.238-242. Ritualuri
prescrise pentru actul renunțării, în Olivelle, op.cit. 1993, pp.123-126. Renunțarea și
permiterea transcenderii regulilor și constrângerilor ritualice, în Ibidem, pp.122-123.
101
„Gha” – literal, „casă”.
„Vana” – literal, „pădure”.
Textul sanskrit se referă la stadiile de cap de familie (ghin) şi de pustnic (vanin) folosind
termeni care desemnează locaţia unde se desfăşoară viaţa corespunzătoare celor două etape.
Stadiul de cap de familie (ghastha), discutat în Lipner, op.cit., pp.76-78. Stadiul de pustnic
(vānaprastha), discutat în Ibidem, p.78. Conceptul de „pustnic” (vānaprastha), conform cu
cele mai vechi surse în care este menționat, în Bronkhorst, op.cit., pp.37-39.
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baia ceremonială (snātaka), fie că nu a efectuat baia ceremonială (asnātaka), fie că a
înălţat focul (utsannāgnika)102, în acea zi (ahar) în care renunţă (vj), chiar (eva) în acea zi
103
(ahar) să [plece] să rătăcească (pra-vj)!
IV.2.Unii (eka) efectuează (k) sacrificiul (ii) lui Prajpati.
[Alţii] pot să procedeze (k)104 astfel (tathā) şi să îl efectueze (k) pe cel al focului
(agni). „Focul (agni) este, cu adevărat (ha vai), suflul (pra)” – astfel (tathā) se efectuează
(k) [sacrificiul] suflului (prāa).
[Alţii] pot să efectueze (k) [sacrificiul] celor trei elemente (tridhtu).105 Aceste
trei elemente (dhātu) sunt Sattva, Rajas şi Tamas.106
102

„Vratin” – literal, „cel care efectuează ceremoniile religioase”. Termenul „vrata” se
poate referi la o sferă foarte vastă de practici religioase, însă contextul acestui pasaj
sugerează că „vratin” trimite la condiţia de „Brahmacārin”, de discipol în ştiinţa vedică, de
învăţăcel ce locuieşte în casa unui maestru care îi conferă iniţiere în doctrinele şi practicile
vedice.
„Snātaka” – literal, „cel care s-a scăldat” – se referă, în accepţiunea sa religioasă, la o
persoană care a încheiat stadiul de discipol în ştiinţa vedică (brahmacārin) şi efectuează o
spălare ritualică în vederea plecării din casa maestrului, pentru a întemeia propria sa familie
şi a trece astfel în următorul stadiu al vieţii (ārama), cel de cap de familie (ghin, ghastha)
(Monier-Williams, op.cit., p.1266; Olivelle, op.cit. 1992, p.143). Practica „îmbăierii
ritualice” (snana, snataka), succint prezentată în Lochtefeld, op.cit., pp.657-658.
„Utsannāgnika” – literal, „caracterizat de un foc (agni) ridicat (utsanna)” – se referă, în
acest context, la condiţia de cap de familie, care presupunea, printre alte îndatoriri domestice,
întreţinerea focului sacru (Olivelle, op.cit. 1992, pp.143).
103
Renunțarea, discutată în contextul teoriei despre cele patru stadii ale vieții (āśrama), în
Kaelber, op.cit., pp.388-389. Trecerea de la cel de-al treilea stadiu al vieții la condiția de
ascet rătăcitor, discutată în Olivelle, op.cit. 1993, pp.112-117. Renunțarea ca excepție
permisă de la succesiunea clasică a stadiilor vieții (āśrama), cu referință specială la JābālaUpaniad, în Ibidem, pp.177-182. Precizări privind condiția de ascet rătăcitor (saāsin) și
renunțarea (saāsa), în Deussen, op.cit., pp.265-271; Sullivan, op.cit., pp.198-199;
Lipner, op.cit., pp.78-79. Studii asupra conceptelor de ascet rătăcitor (saāsin), renunțare
(saāsa), așa cum apar ele în literatura brahmană timpurie, în Olivelle, Patrick,
Contributions to the Semantic History of Sanyāsa, „Journal of the American Oriental
Society”, Vol. 101, No. 3 (Jul. - Sep., 1981), pp.265-266,272; Bronkhorst, op.cit., pp.15-20.
De asemenea, tot în Olivelle, op.cit. 1981, p.274, un tabel care trece în revistă ocurențele
acestor termeni în literatura antică sanskrită.
104
„Kuryāt” – formă de optativ a rădăcinii „k” – „a face”. Apare de două ori în această
propoziţie însă, din raţiuni de eleganţă a exprimării, a fost tradus în moduri diferite, o dată
prin „pot să procedeze” şi a doua oară prin „[pot] să ... efectueze”.
Mai apare şi în propoziţia: „[Alţii] pot să efectueze (kuryāt) [sacrificiul] celor trei elemente”.
105
Termenii sanskriţi care desemnează cele trei sacrificii, pe cel al lui Prajāpati, pe cel al
focului şi pe cel al celor trei elemente, nu sunt atât substantive, cât forme adjectivale, rar
întâlnite, la feminin, întrucât determină termenul „ii” – „sacrificiu” (de gen feminin):
„prājāpatyām”, „āgneyīm”, „traidhātavīyām”.
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„Acesta este originea (yoni) [ta]. Sacrificiul (tivija) care a luat naştere (jāta) din
suflu (prāa) este cel care a strălucit (ruc).
Naşterea (jna) și goliciunea (nagna) cresc (ruh) acest suflu (prāa) şi ne măresc (vdh)
averea (rayi).”107 – spunând această mantra108, să se inhaleze [fumul] focului.
„Acest suflu (prāa) este, cu adevărat (ha vā), sursa (yoni) acestui foc (agni). Suflul
109
(prāa) este fiinţele (gaccha). Svh!”
– chiar aşa (eva) le-a spus (ah) pe acestea.
IV.3. Aducând (āhtya) focul (agni) din sat (grāma), trebuie să inhaleze (ā-ghrā)
[fumul] focului (agni) după cum [s-a arătat] anterior (pūrvavat). Dacă (yadi) nu găseşte
(vid) foc (agni), să sacrifice (hu) în apă (ap). Apa (āpas) chiar (eva) reprezintă toate (sarva)
zeităţile (devat). „Sacrific (hu) tuturor (sarva) zeităţilor (devatā). Svh!” – astfel [să
spună].
Scoţând-o (uddhtya) din flăcări (juhū)110, el trebuie să mănânce (pra-a) din
ofranda (havis) de unt topit (sājya).
Astfel, trebuie să rostească (vad) mantra pentru sănătate (anmaya), pentru
eliberare (moka), de trei ori (trayya)111.
106

Cele trei „calități” (gu discutate în Avalon, Arthur (Sir John Woodroffe), Introduction
to Tantra-Śāstra, Celephaïs Press, Ulthar - Sarkomand - Inquanok – Leeds, 2008, pp.18-23.
Cele trei calități (gu) și triadele cosmologice analoge din alte culturi, în Przyluski, J., La
théorie des Guna, „Bulletin of the School of Oriental Studies”, University of London, Vol. 6,
No. 1 (1930), pp.27-35.
107
Textul sanskrit al acestui pasaj este destul de confuz și de imprecis.
108
Rolul incantării (japa) mantrelor pe parcursul ritualului, în Danielou, op.cit., pp.379-380.
Asocierea dintre actul ritualic și vorbire, rostire, în g-Veda, X.71. Corelația dintre actul
sacrificial și rostirea unei formule sacre; rolul arhetipal al vorbirii și al sacrificilor, în
Padoux, André, Vāc. The Concept of the Word in Selected Hindu Tantras, SUNY Series in
the Shaiva Traditions of Kashmir, State University of New York Press, Albany, 1990, p.7.
Modul în care rostirea unei formule sacre dobândește o semnificație cosmică, în Ibidem.
109
Textul sanskrit al acestei secţiuni este, în întregime, deosebit de obscur, iar traducerile
consultate diferă în mare măsură în privinţa interpretării acestei porţiuni. Varianta noastră de
traducere a fost obţinută doar cu preţul unor concesii de ordin gramatical, fără de care a părut
imposibilă găsirea unui sens al acestei părţi a textului.
110
Termenul „juhū”, înrudit cu „jihvā” – „limbă”, poartă cu sine un important sens
mitologic, referindu-se la limbile focului personificat sub forma zeului Agni. Totodată,
cuvântul poate face referire la anumite componente ale ansamblului sacrificial, componente
ce facilitează turnarea untului topit în focul ritualic (Monier-Williams, op.cit., p.424).
111
„Trayya” – formă atipică pentru „traya”, care poate fi folosit atât adverbial cât şi
numeral sau nominal. De altfel, majoritatea traducătorilor contemporani l-au interpretat ca
referindu-se la „cele trei [Vede]” (g-Veda, Sāma-Veda, Yajur-Veda, excluzând mai recentul
corpus al Atharva-Vedei).
Traducerile rezultate pe baza acestei interpretări a termenului „trayya”, laolaltă cu o altă
structurare sintactică a frazei „anāmayam mokamantra trayyaiva vadet” diferă de cea
dată în prezenta ediţie: „He should utter the praava (which leads to release), which
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Acesta este Brahman. Acesta trebuie să fie venerat (upāsitavya)! Astfel, acesta
însuşi este cel divin (bhagavant).” – astfel [a spus] Yjavalkya.

[Demersul soteriologic reductiv. Interiorizarea elementelor ritualice] 112
ADHYYA V
थ

थ

||१||
थ
थ

थ

113

||२||

V.1. Acum (atha), acest Atri l-a întrebat (pś) pe Yjavalkya:
„Yjavalkya, te întreb (pś), cum poate fi un brahman cel care nu poartă coarda
sacrificială (ayajopavtin)114?”
represents (the substance of) the three (Vedas)” (Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.897); „He
shall thus learn that the mantra of liberation [viz. O] is the triple Veda” (Olivelle, op.cit.
1992, p.144).
112
O comparație între interiorizarea ritualului în brahmanism și abordarea similară din
budhismul indian și tibetan, în Bentor, Yael, Interiorized Fire Rituals in India and in Tibet,
„Journal of the American Oriental Society”, Vol. 120, No. 4 (Oct. - Dec., 2000), pp.596-597.
O justificare interesantă a posibilității interiorizării ritualului poate fi întâlnită la un
reprezentant al śivaismului, Abhinavagupta, care invocă reducția finală la conștiință a tuturor
experiențelor, fie că este vorba de experiențe interne sau externe (Dyczkowski, op.cit.,
pp.139-140).
113
Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.898 are „hānuvittas stenaiti”. În textul de față am preferat
să urmăm varianta editată de Pait rrm arm, op.cit., p.118.
114
Coarda sacrificială (yajñopavīta sau upavīta) – constând din trei corzi legate laolaltă şi
trecute peste umărul stâng până sub braţul drept – este unul dintre însemnele exterioare ale
unui discipol în ştiinţa vedică sau, la modul mai general, ale unui care este iniţiat într-o
practică religioasă brahmană. Simbolismul corzii sacrificiale (upanayana), analizat în Cush,

342

DANUBIUS XXXVI

El, Yjavalkya, a spus (vac):
„A aceluia care îşi stăpâneşte Sinele (tmāpa), care [respectă] regula (vidhi) despre
ce trebuie să mănânci (prāyā) şi ce trebuie să bei (camyā), care rătăceşte [ca ascet]
(parivrjaka) – doar (eva) a aceluia este coarda sacrificială (yajñopavīta).
V.2. Sau a aceluia care [apucă] drumul (adhvān) vitejiei (vra), sau a celui care
posteşte (anaka), sau a celui care se aruncă (pravea)115 în apă (ap) sau se aruncă
116
(pravea) în foc (agni), sau a aceluia [care face] marea călătorie (mahprasthna).
Acum (atha), cel ce rătăceşte (parivrāj) [ca ascet], în veşminte (vāsa) ponosite
117
(vivara) , având capul ras (mua), lipsit de posesiuni (aparigraha), fiind pur (uci),
lipsit de ostilitate (adrohin), practicând cerşitul (bhaikaa), devine (bhū) de natura
118
(bhūya) lui Brahman .” – astfel [a spus].
Robinson & York, op.cit., pp.892-894; Lochtefeld, op.cit., p.578; Sullivan, op.cit., pp.192193; Jones & Ryan, op.cit., p.372.
115
„Pravea” – literal, „intrare”. Apare de două ori.
L-am tradus totuşi, în ambele situaţii, prin „a se arunca”, pentru a evoca mai sugestiv ideea
sinuciderii, la care pare să facă referire textul.
116
Pasajul pare să prezinte sinuciderea sau moartea într-un război ca forme de renunţare,
considerate ca fiind acceptabile din perspectiva soteriologiei ascetice a brahmanismului.
Cuvântul „anāaka”, cu sensul de „cel ce posteşte [chiar şi până la moartea prin inaniţie]”, a
fost tradus aici doar prin „cel ce posteşte” din raţiuni ce ţin de eleganţa exprimării. De
asemenea, „cel ce se aruncă în apă” (apā pravea), „cel ce se aruncă în foc” (agni pravea)
sau „[cel ce face] marea călătorie” (mahāprasthāna) par să se refere la cei ce optează pentru
sinucidere. O analiză asupra sinuciderii, ca opțiune moral acceptabilă în anumite situații, în
civilizația indiană antică, în Hopkins, Washburn, On the Hindu Custom of Dying to Redress
a Grievance, „Journal of the American Oriental Society”, Vol. 21, Index to the Journal of the
American Oriental Society, Vols. 1-20 (1900), pp.146-150. O analiză detaliată asupra
sinuciderii prin înfometare în India antică, în Ibidem, pp.150-159. Practica „intrării în foc”
(agnipraveśa sau, ulterior, sat) ca sinucidere motivată ritualic/religios, succint prezentată în
Lochtefeld, op.cit., p.16.
Termenii enumeraţi, care îi desemnează pe adevăraţii posesori ai corzii sacrificiale – marca
specifică a condiţiei de Brāhmaa, deşi sunt conectaţi, prin conjuncţia „vā” – „sau”, de
termenii din paragraful precedent, care deopotrivă îi desemnează pe adevăraţii posesori ai
corzii sacrificiale, prezintă totuşi o disimilaritate gramaticală faţă de cei ce figurează în
paragraful anterior. În paragraful V.1, termenii desemnându-i pe posesorii corzii sacrificiale
sunt la genitiv, pe când în V.2 aceştia sunt la locativ, pretându-se mai degrabă la o traducere
de genul „în cazul ....”. Din raţiuni de eleganţă a exprimării în limba română, am tradus
întreaga serie prin forme de genitiv.
117
„Vivara” – literal „lipsit de culoare”. Probabil că se are în vedere aspectul uzat, ponosit,
al veşmântului. În mod uşor prea interpretativ, Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.898 consideră
că termenul s-ar referi la culoarea portocalie, specifică veşmintelor purtate de asceţii hinduşi.
118
„Brahmabhūyāya bhavati” – literal, „devine (bhavati) în vederea naturii (bhūyāya) lui
Brahman”, termenul „bhūya” („natură”, „fiinţă”, „mod de a fi”) figurând, în mod ciudat, la
dativ.
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„Dacă este (as) slăbit (ātura), atunci să renunţe (sam-ni-as) prin voce (vc) sau prin
minte (manas).
[Însă] cel care a urmat (anuvitta) această cale (panthan) este un hoţ (stena)”– astfel
a spus.119
„Cel care renunţă (sanysin) este un cunoscător al lui Brahman (brahmavid).” chiar astfel a spus acest divin (bhagavant) Yjavalkya.

[Caracterul non-determinat al condiţiei ascetice]
ADHYYA VI

न्तिः ||१||

ािः

बत्र

120

||२||

119

Propoziţie destul de confuză. Intrigă prezenţă termenului „brahmaā” – forma de
instrumentativ singular a lui „brahman”, fiind greu de găsit un sens rezonabil care să
justifice utilizarea cazului instrumentativ în această frază. Olivelle, op.cit. 1992, p.145
traduce destul de fidel „brahmaā”, printr-un instrumentativ („This path was discovered by
Brahman”) însă fidelitatea sintactică este obţinută cu preţul neclarităţii şi chiar a obscurităţii
semantice, fiind greu de imaginat cum este cu putinţă ca Brahman, principiul absolut, să
urmeze/descopere o cale către renunţare.
El desparte compusul „hānuvittastenaiti” în „ha-anuvittas-tena-iti”, interpretând „s” de
după „anuvitta” drept marca de nominativ a participiului „anuvitta”. Drept urmare,
următorul cuvânt nu mai este „stena” – „hoţ”, ci „tena” – forma de instrumentativ a
pronumelui „tat” – „acesta/acela”. În mod forţat, Olivelle face abstracţie de particula „iti”
(„astfel [s-a spus]”) de după „tena”, care, de regulă, indică finalul unei citări şi interpretează
fraza de după „iti” ca venind în continuarea pasajului anterior şi formând un tot laolaltă cu
acesta. Acest mod de interpretare îl determină să ajungă la traducerea: „This path was
discovered by Brahman, and along that path travels a renouncer who knows Brahman”.
În ediția de față, am tradus până la urmă foarte liber, însă, chiar şi aşa, sensul de ansamblu al
frazei este departe de a fi elucidat, traducerea la care ne-am oprit în cele din urmă
contrazicând într-o oarecare măsură cele spuse anterior; fraza pare să îşi exprime
dezaprobarea faţă de o concesie ritualică consimţită anterior.
Traducerile moderne consultate variază în privinţa modului în care redau acest pasaj.
Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.898 are „This is not to be done by one who is healthy”.
120
Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.899 are „yājñopavīta”. Probabil că este vorba despre o
greşeală.
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VI.1. Aici (tatra)121, numele (nāman) de „Sine suprem” (paramahasa)122 îl au cei
începând (prabhti) cu Savartaka, Arui, vetaketu, Durvsa, bhu123, Nidgha,
Jaabharata, Datttreya, Raivataka. Caracteristicile (liga) [lor] sunt non-distincte
(avyakta), comportamentul (cra) [lor] este non-distinct (avyakta). Nefiind nebuni
124
(anunmatta), [ei] se poartă (ācarant) ca nişte nebuni (unmatta).

VI.2. Abandonându-le (parityajya) în apă (ap) – [spunând] „Bhu Svh“ – pe
toate (sarva), adică pe cele trei nuiele (tridaa), vasul pentru apă (kamaalu), cobiliţa
121

„Tatra” – literal, „acolo”.
Paramahasa - cea mai înaltă, dintre cele patru care există, categorie de asceți hinduși,
care duc o viață retrasă și nomadă (Lochtefeld, op.cit., pp.498-499).
123
„bhu” (literal, „deștept”, „îndemânatic”) – nume cu o largă utilizare mitologică, putând
fi folosit ca epitet pentru zeități, cum ar fi Indra, Agni sau grupul de Āditya sau pentru
diverse alte personalități mitice (Dowson, op.cit., p.276).
124
Irelevanța distincției sociale, în cazul asceților, în Vail, op.cit., p.388. Imunitatea ascetului
față de purificare sau impurificare, în Ibidem, p.380. Non-aplicabilitatea sistemelor morale în
cazul Saāsin-ilor, condiția lor meta-etică, în Ibidem, p.374,389,391-392. Relația dintre
eliberare și moralitate, în Gelblum, Tuvia, India's Philosophies-Whose Presuppositions?,
„Bulletin of the School of Oriental and African Studies”, University of London, Vol. 28, No.
2 (1965), pp.312-315. Preeminența soteriologicului în raport cu eticul, conform
brahmanismului, în Tattvabhushan, Sitanath, Ethical Science Among The Hindus,
„International Journal of Ethics”, Vol. 22, No. 3 (Apr., 1912), pp.288-290; Sircar, Mahendra
Nath, Social and Moral Ideas in the Upanishads, „International Journal of Ethics”, Vol. 44,
No. 1 (Oct., 1933), pp.101-102. Caracterul relativ al moralității și al imoralității,
circumscrierea lor la existența fenomenală, sasarică, în Ibidem, pp.102-104; Edgerton,
op.cit., p.155. O discuție pe larg asupra caracterului subiectiv, relativ, al meritului (puya) și
al păcatului (pāpa) și a posibilității ca până și experiențele onirice să dețină determinații
morale, conform Upaniadelor, în Sarma, R. Naga Raja, Ethical Values in Dreams: Light
from Upanishadic Sources, „International Journal of Ethics”, Vol. 40, No. 1 (Oct., 1929),
pp.59-66. Substituirea idealului purității corporale cu idealul cunoașterii adevăratei naturi, de
cel al recunoașterii statutului de identic cu Brahman, în Vail, op.cit., p.381,387-388.
122
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bolul (patra), pânza pentru filtrat (pavitra) apa (jala), cocul din păr (ikhā) şi
coarda sacrificială (yjopavta),125 [ei] caută (anu-iś) Sinele (tman).
(ikya),

VI.3. Fiind (rūpadhara) aşa cum (yathā) erau la naştere (jāta), lipsiţi de înlănţuire
lipsiţi de posesiuni (niparigraha), au dus până la capăt (sampanna), după
cuviinţă (samyañc), drumul (mrga) către Brahman. Cu mintea (manas) pură (uddha), cu
scopul (artha) de a-şi menţine (sandhāraa) suflurile (pra) [în corp], practicând (ācarant)
cerşitul (bhaika)126, golesc (vimukta) un vas [cu mâncare] (pātra) în stomac (udara) la
momentele (kla) prescrise (ukta).
Fiindu-le (bhūtvā) totuna (sama) câştigul (lbha) sau pierderea (albha), sunt lipsiţi
de casă (aniketa), [locuind în] case (agāra) părăsite (ūnya), în temple (devagha)127, în
buruieni (ta), într-un muşuroi (kūa) de furnici (valmīka), între rădăcinile (mūla) unui
copac (vka), în scorbura (āla) unei bufniţe (kulāla), în clădirile (gha) [în care se
săvârşeşte sacrificiul] Agnihotra, pe insuliţa (pulina) unui râu (naī), pe un munte (giri),
într-o peşteră (kuhara), într-o vale (kandara), într-o scorbură (koara), [sub] o cascadă
(nirjhara) sau pe câmp (sthaila).
Sunt lipsiți de eforturi (prayatna), lipsiţi de simţul posesiei (nirmama)128, având
drept punct final (paryaa) meditaţia (dhyna) pură (ukla). Sunt stabiliţi (niha) în
Sinele interior (adhytman) şi înlătură (nirmūla)129 faptele (karma) care nu sunt benefice
(aubha). Cei supremi (para), prin renunţare (sanysa), săvârşesc (k) abandonarea
(tyāga) corpului (deha). Ei sunt cel numit (nāman) „Sinele suprem” (paramahasa), cel
numit (nāman) „Sinele suprem” (paramahasa).
(nirgrantha),

125

Cele trei nuiele reprezintă un mănunchi de trei beţe simbolizând triplul control (asupra
gândurilor, asupra vorbelor şi asupra faptelor) şi care constituie unul dintre însemnele
religioase ale asceţilor hinduşi.
126
Practicarea cerșitului ca mod de viață, în cazul asceților, în Oldenberg, op.cit., p.82.
127
„Devagha” – literal, „casa zeului”.
128
„Nirmama” - literal, „nu al meu”.
129
„Nirmūla” – literal, „dezrădăcinare”, „smulgere”.

