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- Abstract- 

 

Muaka-Upaniad is one of the oldest Upaniads and also one of the 
classical Brahmanic texts dealing with the ultimate reality (Brahman) and its 
relation to the Universe. Its ontological approach considers the reality as 
unique, as substantial, the dynamic and multiple Universe being a mere 
emanation of the real. The cosmogonic scheme takes over some Vedic 
emanationist theories, accounting for the manifestation of the Universe through 
a mysterious „heating” (tapas) process undergone by reality. 

Traditionally, Muaka-Upaniad is included in „Jāna-Khaa” division 
of the Upaniads, namely it is considered a text which extols the liberation by 
knowledge (jñāna). Several scattered verses deal with the Karmic process 
stirred by desire (kāma) and deed (karman) and the second section of the first 
chapter engages in a fierce refutation of all human realizations. Human states 
and accomplishments are blamed for being transitory and for not providing a 
final realization of human beings. Further, the text extols the renunciation to all 
worldly affairs and the pursuit of the absolute knowledge as the sole desirable 
goal of humans. Knowledge of the unique reality is presented as being rather an 
ontological act, a total dissolution of the individual being into the uniform and 
universal absolute. It is rather an act of „becoming” than one of  „knowing”. 

The high esteem of knowledge is to be found also as a kind of „cult” of 
the Veda, inherited from the pan-Indian religious tradition. The text starts with 
exposing the way Vedic texts are revealed by the divine to humankind and with 
the lineage of their transmission. 

Scattered throughout the text, there can be found elements of 
Pantheism, Idealistic ontology, meditation techniques. 
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Muaka-Upaniad ţine de Atharva-Veda şi este una dintre cele mai vechi 

scrieri Upaniad ale acestei tradiții textuale. Aparţine celei de-a doua perioade de 

redactare a upaniadelor, perioadei metrice. 

Titlul textului provine de la rădăcina „mu“, cu sensul de „a zdrobi”, 

„sfărâma”, „a rade (părul)”, făcând referire la două situaţii corelate în tradiţia 

indiană: „zdrobirea/sfărâmarea” ignoranţei şi rasul capului – simbol al condiţiei de 

ascet.
1
 Corelaţia între rasul capului şi anihilarea ignoranţei mai stă la baza denumirii 

şi în cazul altor upaniade (de exemplu Kurik-Upaniad, „kurik” însemnând 

„lamă”, „brici”). 

 

Abordarea ontologică 

În mod tradițional, Muaka-Upaniad este inclusă în diviziunea „Jāna-

Khaa” a corpusului upaniadic, adică este plasată între textele ce discută cu 

preponderență despre cunoașterea realității ultime și despre eliberarea prin accederea 

la această cunoaștere. Focalizarea asupra absolutului se reflectă în abordarea 

pronunțat ontologică a existenței, considerată mai degrabă în unitatea sa substanțială 

decât sub aspectul multiplicității aparițiilor. Într-un act de ambiție ontologică, textul 

se angajează într-o expunere cu privire la temeiul ultim al lucrurilor, la registrul 

ireductibilului, propovăduind accederea la acel nivel „unde (yatra) este supremul 

(parama) sălaș (nidāna) al adevărului (satya)”
2
. 

Devenirea este trecută în registrul secund, în prim plan ajungând imuabilul 

„Brahman cel de dincolo de moarte” („brahma parāmtam” – II.1.10), „acel om 

nemuritor” („amta sa puruo” - I.2.11), „acela [care] se arată ca cel nemuritor” 

(„amta yad vibhāti” – II.2.8), care este „nenăscut” („aja” – II.1.2). 

Refuzul manifestării caracterizate de multiplicitate ia și forma afirmării 

omogenității inalterabile a realității, atât în plan temporal, Brahman fiind „Sinele cel 

inalterabil” („hyavyayātmā” – I.2.11), cât și în ceea ce privește natura sa intrinsecă; 

astfel, Brahman este prezentat ca fiind lipsit de separație internă, „lipsit de părți” 

(„nikala” – II.2.10; III.1.8). 

                                                        
1 O analiză pe larg a termenului „mua“, conform aparițiilor sale în literatura indiană 

clasică, în P. Tedesco, Sanskrit mua- 'Shaven', „Journal of the American Oriental Society”, 

Vol. 65, No. 2, Apr. - Jun. 1945, pp. 82-83,97; conform literaturii medievale, în Ibidem, pp. 

83-98. 
2 „yatra tat satyasya parama nidhānam”, Muaka-Upaniad, III.1.6. 
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Ontologia monist-panteistă 

Afirmarea caracterului unitar al realității instituie o perspectivă ontologică 

monistă, care susține unitatea de substanță a tot ceea ce există. Brahman devine 

astfel realitatea unică ce înglobează deopotrivă absolutul cât și manifestările 

acestuia, cel „în care [atât] cele înalte (para) [cât și] cele inferioare (avara) sunt 

văzute (da)”
3
. 

În calitatea sa de natură ultimă a tuturor, Brahman reprezintă unica 

substanțialitate cosmică, în care „sunt întrețesute (ota) cerul (dyu), pământul 

(pthivī) și cele din spațiul intermediar (antarīka), mintea (manas) împreună cu 

(saha) toate (sarva) suflurile (prāa).”
4
 

Într-o formulare consacrată, se poate afirma că Brahman reprezintă temeiul 

ontologic al Universului, „marele fundament” („mahatpada” – II.2.1) în care este 

stabilită întreaga manifestare.
5
 

Dezicerea de aspectul manifest și focalizarea asupra substanțialului 

îndreptățesc adeseori o abordare panteistă a existenței, o identificare a întregului 

Univers cu Brahman.
6
 Preluând o arhaică temă vedică, cea a Omului Primordial 

(Purua), prin a cărui descompunere ia naștere întregul Univers, Muaka-Upaniad 

echivalează, în mod metaforic, diferitele componente ale Cosmosului cu părți ale lui 

Purua, unitatea cosmică fiind astfel sugerată și pe baza unui model antropic.
7
 

Sugestivă pentru demersul de relevare a universalității desăvârșite a lui 

Brahman este identificarea sa cu diferite perechi de contrarii, care își sting 

antagonismul în unitatea lor substanțială. Extensiunea maximală a principiului este 

sugerată tocmai prin prezența sa chiar și la nivelul polarităților Universului.
8
 

 

Emanația ciclică a Universului 

Statutul de temei ontologic al lui Brahman cât și condiția dinamică, 

contingentă, a Universului sunt explicitate și pe baza unei teorii emanaționiste în 

care raportul dintre fundamentul substanțial și apariția formală este exprimat într-o 

terminologie mai degrabă dinamică, drept o „emanație” a Cosmosului din Brahman. 

În această abordare, Universul ar reprezenta aspectul dinamic al realității absolute 

                                                        
3 „tasmin de parāvare”, Muaka-Upaniad, II.2.9. 
4
 „yasmin dyau pthivī cāntarikamota mana saha prāaica sarvai/”  

Muaka-Upaniad, II.2.5. 

Vezi și Muaka-Upaniad, III.2.7. 
5 Muaka-Upaniad, II.2.1. 
6 Muaka-Upaniad, II.1.10, II.2.12. 
7 Muaka-Upaniad, II.1.4. 
8 Muaka-Upaniad, II.1.2, III.1.7. 
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iar relația dintre cele două sfere ontologice ar putea fi explicitată ca o relație de 

„originare”, de „purcedere” a manifestării din Brahman.
9
 

Emanația Universului din Brahman reprezintă un proces firesc, intrinsec naturii 

absolute, nereprezentând o „creație” accidentală, spontană, cum se consideră în 

iudeo-creștinism. Universul se arată sub forma unor pulsații ciclice de manifestare, 

reiterate la nesfârșit („într-una” – „sata”, I.1.7). Nu este vorba de o creație unică, 

„din nimic”, ci de actualizarea repetitivă a unei funcții „expansive” a realității ultime 

care emană, din propria natură, manifestarea cosmică. În felul acesta, Universul 

reprezintă mai degrabă un aspect al realității absolute, aspectul său „pulsativ”, fiind 

intrinsec sociat naturii ultime și părtaș la eternitatea și necesitatea acesteia.
10

 

Manifestarea Universului se produce în mod ciclic, sub forma succesiunii de 

pulsații cosmice (kalpa) care purced din Brahman și se reîntorc tot acolo.
11

 

 

Paradoxul transcendenței realității față de propriile sale emanații 

În pofida caracterului său firesc, fiind asociată în mod intrinsec naturii ultime, 

emanația Universului prezintă și un anumit aspect malefic, de „cădere”, de alterație 

ontologică; această emanație posedă o paradoxală capacitate de a oculta 

experimentarea realității autentice și de a induce iluzia propriei sale realități. Drama 

cosmic-umană se poate produce tocmai datorită acestei predispoziții ontologice a lui 

Brahman de a aluneca în „uitare de sine”, de a se lăsa învăluit până la ocultare în 

propria sa manifestare, care ajunge să substituie realitatea, să fie „supraimpusă” 

(adhyāsa, adhyāropa) realului. Se instituie astfel o situație paradoxală, în care 

realitatea devine transcendentă în raport cu propriile sale emanații, în ciuda 

imposibilității disocierii lor ontologice.
12

 

Temeiul ontologic al manifestării este deopotrivă atotprezent, subzistând în 

toate, cât și transcendent, „subtil” (au), „foarte îndepărtat”(„sudūra”). Universul 

nu reprezintă o emanație explicită ci își ascunde adevărata sa natură, și-o deghizează 

sub aparența unei substanțialități proprii.
13

 

Manifestarea se disociază întrucâtva de realitatea ultimă și devine o sferă 

ontologică afectată de paradoxul separării iluzorii de temeiul său
14

; constituindu-se 

la acest nivel alterat al manifestării, ființa umană experimentează „căderea” 

ontologică a îndepărtării de propria sa realitate, ce ajunge „dincolo (para) de 

                                                        
9 Muaka-Upaniad, I.1.6, I.1.9, II.1.3, II.1.5, II.1.7-II.1.9. 
10 Muaka-Upaniad, I.1.7. 
11 Muaka-Upaniad, II.1.1. 
12 Muaka-Upaniad, I.1.6, II.1.2. 
13 Muaka-Upaniad, III.1.7, III.2.2. 
14 Muaka-Upaniad, III.1.8. 
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cunoaștere (vijāna)” („para vijānād” - II.2.1), „dincolo de (parastāt) de 

întuneric (tamas)” („parāya tamasa parastāt” – II.2.6). 

Separația între manifestare și realitatea ce constituie temeiul acesteia este cât se 

poate de radicală, nimic din natura manifestării netransmițând ceva din natura lui 

Brahman. Această disociere tranșantă dă seama de imposibilitatea descrierii lui 

Brahman, a cărui esență nu își găsește niciun echivalent la nivel fenomenal. În plan 

cognitiv, tăcerea resemnată este singura atitudine pe care cineva este îndreptățit să o 

adopte ca răspuns la provocarea de a exprima natura realității.
15

 

Această poziție ontologică va fundamenta abordarea existențialist-religioasă 

anti-naturalistă și ascetică a Vedāntei. În modul în care se arată, naturalul nu mai 

reprezintă ceva firesc ci implică eroare, iluzie; prin urmare, este nevoie de un demers 

purificator, de o „restaurare” a unei condiții pierdute. 

 

Identitatea dintre principiul cosmic (Brahman) și principiul individual 

(Ātman) 

Metafizica monistă a brahmanismului nu permite nicio diferențiere la nivelul 

realității absolut omogene și astfel, din punct de vedere ontologic, existența umană 

nu poate avea un statut special, ea fiind, la fel ca orice altă formă a manifestării, 

reductibilă la substanțialitatea unică a lui Brahman. Tocmai acesta este sensul uneia 

dintre tezele cel mai frecvent proclamate ale brahmanismului și anume cea a 

identității dintre sinele universal (Brahman) și sinele individual (Ātman). Temeiul 

ontologic al Cosmosului reprezintă deopotrivă temeiul ontologic al ființei umane. 

Asemenea oricărei alte forme de manifestare, orice condiție umană reprezintă doar 

fenomenal, emanație a realității ce se individualizează doar în mod iluzoriu.
16

  

Drama ce ia naștere la nivelul experienței umane este doar de natură 

fenomenală; nu este vorba de un dramatism ce i s-ar induce unei eventuale „ființe 

umane” ci de un simplu fenomen cosmic, de ceva ce i se „întâmplă” realității însăși.  

Datorită caracterului său înlănțuit, omul poate fi considerat drept o „afecțiune” 

pe care o suferă realitatea ultimă și nu o entitate individuală. O ființă umană  

reprezintă doar o formă paradoxală a manifestării, un tip de manifestare care se și 

pierde în manifestare, fără ca această tipologie specifică a experienței să aibă ca 

temei o eventuală individuație ontologică a persoanei umane. Cu tot specificul 

dramei „pierderii în iluzie”, ființa umană rămâne doar o individuație fenomenală, 

iluzorie în identitatea sa proprie și reductibilă la unica realitate ultimă sub aspectul 

substanțialității sale autentice. Reducția ontologică a persoanei umane ajunge la 

același punct la care ajunge și reducția cosmică, principiul universal fiind totodată 

„așezat (sannidhāya) în inimă (hdaya)” („hdaya sannidhāya” – II.2.8), fiind 

                                                        
15 Muaka-Upaniad, III.1.4. 
16 Muaka-Upaniad, II.1.9. 
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„cel care guvernează (net) suflul (prāa) și corpul (arīra)” („prāaarīranetā” – 

II.2.8).  

 

Optimismul ontologizat - realitatea ultimă (Brahman) ca beatitudine 

(ānanda) 

Pesimismul antropologic brahman este compensat și chiar depășit de metafizica 

sa optimistă. Ființa umană este văzută ca o simplă pulsație a energiei karmice care, 

prin propria sa natură, înseamnă tensiune, dinamism, limitație, dorință, suferință. 

Omul nu reprezintă decât o irupere a nevoii de individualizare și a insațiabilei 

compulsiuni de a perpetua și a cultiva condiția individuală. Această perspectivă 

antropologică face din suferință, neliniște, tensiune, elemente inerente vieții umane.  

Salvarea este de natură metafizică, fiind întemeiată și validată de o concepție 

ontologică și anume de susținerea caracterului beatific (ānanda), pur (ubhra), 

liniștit (anta), nealterat de pasiune (viraja), al realității ultime care, totodată, 

constituie și fundamentul condiției umane. În natura sa ultimă, omul este acel 

Brahman „care se arată (vi-bhā) sub forma (rūpa) beatitudinii (ānanda) și ca cel 

nemuritor (amta)”
17

 și care, în opoziție cu neajunsurile accidentale ce 

caracterizează condiția umană, este în mod esențial „pur” („ubhra” – II.1.2, 

II.2.10), „fără pasiuni” („viraja” – II.2.10). 

Propovăduirea regăsirii identității ontologice prin anihilarea energiei karmice și 

stingerea individualității alterate în Brahman dobândește astfel tonuri optimiste, 

îndreptățind calificarea absolutului în termeni având o conotație existențialistă 

benefic-pozitivă, cum ar fi „cel dezirabil” („vareya” – II.2.1), „cel mai mare bun 

(variha) al ființelor (prajā)”
18

. Caracterul beatific al naturii ultime îndreptățește 

propovăduirea simplei regăsiri a propriei substanțialități drept salvare, drept ideal 

soteriologic. Fundamentul ontologic exaltat al ființei umane face ca eliberarea să nu 

necesite altceva decât cunoaștere adecvată de sine; condiția eliberată nu trebuie 

„produsă”, actualizată, ci doar recunoscută. 

 

Ordinea cosmică 

Brahmanismul se raportează la vechea religie vedică într-o manieră mai 

degrabă inclusivistă decât reformatoare, acceptând abordarea „pe orizontală” a 

Vedei dar totodată propovăduind transcenderea ei într-un salt metafizic, „pe 

verticală”. Deși supraordonat ordinii imanente, Brahman, principiul transcendent, nu 

neagă ordinea cosmică, ba chiar, o fundamentează.  

                                                        
17 „ānandarūpamamta yad vibhāti” 

Muaka-Upaniad, II.2.8. 
18 „variha prajānām”  

Muaka-Upaniad, II.2.1. 
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Brahmanismul conchide religiei vedice nu doar ordinea cosmică ci și 

procedurile sacrificiale, codificarea ritualică a comportamentului, prin care se realiza 

racordarea ființei umane la ordinea imanentă; întregul Univers, laolaltă cu 

regularitățile și legiferările sale, reprezintă emanații ale realității ultime, ordinea 

cosmică avându-și temeiul în principiul ontologic.
19

 În pofida tendinței de a 

verticaliza abordarea, upaniadele nu neagă validitatea legiferării karmice și a 

procedurilor sacrificiale prin care se urmărea obținerea unui curs favorabil al 

desfășurării lucrurilor în plan cosmic. În consens cu un arhaic tipar universal de 

gândire religioasă, ritualul era considerat drept o reglementare a cursului lucrurilor, 

drept o modalitate prin care micro-sistemul uman era racordat la ordinea macro-

cosmică. Acțiunile codificate ritual (vidhi, yajña), „faptele pioase” (sukta) generau 

„merit” (puya), energie karmică benefică, armonioasă, care se materializa sub 

forma unor „lumi” (loka) benefice. Cursul lucrurilor devenea unul nefavorabil, 

malefic, în cazul afectării ordinii cosmice prin omiterea ritualului sau prin ne-

execuția lui în maniera corespunzătoare.
20

 

Comportamentul „în acord cu ritualul” (vidhivat) este elogiat și chiar 

propovăduit în texte paradigmatice pentru expunerea „verticalizată”, de tip 

metafizic, necesitatea menținerii ordinii cosmice fiind astfel acceptată, chiar dacă nu 

în calitate de valoare ultimă.
21

 

 

Deplângerea caracterului tranzitoriu al condițiilor și realizărilor umane 

În consens cu un clișeu al mentalității religioase universale, brahmanismul 

impută fenomenalului și umanului caracterul lor tranzitoriu; realizând 

ineluctibilitatea devenirii, deprecierii, la orice nivel al manifestării, se angajează în 

ambițiosul și chiar utopicul demers de transcendere a naturalului către un alt 

registru, caracterizat de persistență substanțială. 

Legiferarea karmică, prin care orice acțiune sau, în genere, orice act volitiv, 

generează energie karmică care ulterior se va materializa sub forma unui destin 

(gati) sau a unei „lumi” (loka), implica forțe și condiții determinate, limitate, atât ca 

amploare cât și ca durată. „Lumile paradisiace” (suvarloka, divyaloka) ale 

brahmanismului, reprezentând etape ale procesului karmic, materializări ale energiei 

karmice, și nu planuri instituite printr-un imuabil decret al unei divinități, erau 

supuse limitațiilor inerente registrului devenirii, fiind nu doar imperfecte, în ciuda 

elevației lor, dar și tranzitorii. Chiar și condițiile divine dobândite în urma unor 

                                                        
19 Muaka-Upaniad, II.1.6. 
20 Muaka-Upaniad, I.2.1, I.2.3, I.2.6. 
21 Muaka-Upaniad, I.1.3, III.2.10-III.2.11.. 



  DANUBIUS XXXV 328 

acumulări karmice remarcabile urmau să înceteze atunci când energia karmică care 

le-a materializat ajungea la epuizare.
22

 

 Mentalității brahmane obsedate de stabil, de definitiv, i-a repugnat acest 

periplu prin manifestare, prin stări și condiții trecătoare, materializări ale ignoranței 

(avidyā, ajāna) și ale forței karmice, neezitând să îi descalifice pe cei ce își găseau 

împlinirea în firesc, în natural, considerați drept „imaturi” (bāla), „neliniștiți” 

(ātura), „confuzi/care se înșală” (mūha, pramūha), „răniți” (jaghanyamāna), 

„orbi” (andha).
23

 Drept urmare, s-a propovăduit „nepăsarea” (nirveda) față de 

Univers și față de mecanismele karmice care nu puteau face altceva decât să asigure 

o anumită tipologie a proiecțiilor cosmice, însă nu și salvarea din ciclul karmic, 

realizabilă doar prin comprehensiunea realității ultime ce constituie temeiul 

ontologic al registrului manifestat.
24

 

Se trasează astfel două posibile direcții de ființare: una orizontală, de racordare 

la ordinea cosmică prin acțiuni codificate ritualic, calificată de brahmanism drept 

„inferioară” (apara), și una verticală, de transcendere a ordinii cosmice și de 

accedere la temeiul ontologic al acesteia, adică Brahman, considerată drept calea 

„superioară” (para).
25

 De altfel, una dintre temele consacrate ale soteriologiei 

brahmane este tocmai opoziția dintre implicarea în experiență prin fapte (karman) și 

cunoașterea detașată a realității ultime (jāna); la nivel existențial, această opoziție 

se arată ca opoziția dintre tensiunea și dramatismul compulsiunilor karmice și 

repaosul beatific al condiției absolute.
26

 Calea cunoașterii (jñānamārga) vizează 

transcenderea și eliberarea de mecanismele karmice ce mențin conțtiința în registrul 

tensionat și dureros al devenirii. Condiționate de ignoranță, devenirea și 

determinațiile karmice încetează în momentul atingerii cunoașterii realității, 

stingându-se în beatitudinea absolută a lui Brahman.
27

 

Brahmanismul are dificultăți în a elabora o etică religioasă tocmai datorită 

totalei deprivări de însemnătate sacră a faptelor (karman), a atitudinii active. Fiind 

intrinsec contaminată de voliție, fapta nu se poate constitui decât ca rezultat al 

ignoranței (ajñāna) și al tensiunii karmice și astfel, prin însăși natura sa, se 

îndepărtează de idealul religios, ba chiar reprezintă unul dintre principalele 

impedimente în calea atingerii acestuia.
28

 

 

 

                                                        
22 Muaka-Upaniad, I.2.9-I.2.10. 
23 Muaka-Upaniad, I.2.7-I.2.8. 
24 Muaka-Upaniad, I.2.12, III.1.8. 
25Muaka-Upaniad, I.1.4-I.1.5. 
26 Muaka-Upaniad, III.1.1-III.1.2. 
27Muaka-Upaniad, III.1.3. 
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Caracterul ne-natural al eliberării 

În contextul viziunii sale foarte pesimiste cu privire la condiția umană, 

brahmanismul este nevoit să considere eliberarea și naturalul drept antagonice. 

Soteriologicul nu vine în continuarea naturalului și nici măcar nu se inserează într-

un mod specific la nivelul naturii, ci induce o ruptură în cursul obișnuit al vieții. 

Direcția eliberatoare, opunându-se cursului firesc al vieții umane, poate fi cultivată 

doar prin efort deliberat, printr-o derogare voită și susținută, de la derularea naturală 

a vieții. Tocmai în acest sens, brahmanismul întruchipează o religie ascetică, anti-

naturalistă, a cărei practicare necesită forța, tăria de a opune rezistență și de a 

deturna desfășurarea firească a vieții.
29

 

 

Demersul soteriologic ca raportare negativ-privativă față de omenesc 

Dată fiind relația antagonică dintre natural, omenesc, și soteriologic, condiția 

religioasă nu mai constă din actualizarea unei anumite tipologii umane „sacre”, 

„religioase”, din abordarea unei anumite atitudini umane, ci, mai degrabă, dintr-o 

dezicere de omenesc. Religiosul se pretează mai degrabă la definiri privative în 

raport cu diferitele elemente și condiții omenești. Tocmai din acest motiv, rolul 

central în soteriologia brahmană este jucat de ideea renunțării (sanyāsa), însuși 

obiectivul soteriologic fiind prezentat în termeni cu sens mai degrabă privativ, drept 

o stare de „eliberare” (mokā), de „purificare” (uddha).
30

 

„Puritatea” (uddha), „liniștea/calmul” (ānta/ama) și, în genere, orice tip de 

restrângere a determinațiilor și particularităților umane trec drept condițiile 

fundamentale pentru realizarea idealului soteriologic, care este reabsorbția în Sinele 

(ātman) universal, lipsit de orice determinație uman-personală.
31

 

 

Pierderea individuției și regăsirea universalității 

Apogeul demersului ascetic și anume anihilarea individualității aduce de la sine 

regăsirea condiției ultime, universale, a realității; nu este nevoie de niciun efort 

suplimentar în acest sens întrucât universalul este ceea ce există prin sine, ceea ce nu 

are nevoie de nimic pentru a fi actualizat, îndepărtarea individualității iluzorii ce îl 

ocultează fiind suficientă pentru a permite revelarea sa. Eliberarea de natural, 

caracteristică stării de puritate, are drept corelat metafizic starea de universalitate, de 

reintegrare în realitatea ultimă. Experimentarea realității absolute se produce 

concomitent cu purificarea individualității întrucât, prin natura sa, Brahman este 

                                                                                                                                               
28 Muaka-Upaniad, I.2.9. 
29 Muaka-Upaniad, II.2.4, III.2.4. 
30 Muaka-Upaniad, III.2.6. 
31 Muaka-Upaniad, I.2.13, III.1.9. 
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necondiționat și astfel tot ceea ce trebuie împlinit pentru a-l face accesibil este 

anihilarea experienței umane ce ocultează realitatea.
32

 

În felul acesta, condiția eliberată este caracterizată deopotrivă în mod negativ, 

ca anihilare a limitațiilor și a neajunsurilor individualității, cât și în mod pozitiv, ca 

însușire a condiției universale a realității.
33

 

 

Eliberarea ca realizare noetic-cognitivă 

Eliberarea nu constituie atât o stare nou produsă cât realizarea, recunoaşterea 

unei condiții ontologice fundamentale, comprehensiunea stării firești a realității. În 

acest sens, eliberarea este mai degrabă o realizare de tip cognitiv decât de tip activ. 

În momentul eliberării nu se întâmplă nimic ci doar, într-un moment de luciditate 

desăvârșită, neobstrucţionată de experienţa umană, se intuieşte realitatea, sub forma 

sa autentică, realitate ce fusese temporar ocultată de iluzia individualității. 

Brahmanismul chiar accentuează asupra „căii cunoașterii” (jānamārga), procedură 

soteriologică considerată adesea în opoziție cu desăvârșirea obținută pe „calea 

acțiunii” (karmamārga), propovăduită de școala Mīmāsā.
34

 Realizarea 

soteriologică este de natură cognitiv-comprehensivă, cunoașterea dobândind astfel 

conotații existențialiste și îndreptățind brahmanismul să vorbească despre o 

„mulțumire/satisfacție în cunoaștere” („jānatpta” – III.2.5). 

 

Cunoașterea realităţii ca disoluție în realitate 

Accederea la adevărul ultim este mai degrabă un act ontologic decât unul 

cognitiv. Cel ce ajunge la adevărul absolut se și identifică cu acesta; dualitatea dintre 

cel ce cunoaște și ceea ce este cunoscut, dintre subiectul cunoașterii și obiectul ei 

este abolită în cazul accederii la realitatea ultimă care, înglobând totul în unitatea sa 

desăvârșită, nu mai permite separația dintre subiectul și obiectul cunoașterii. 

Singurul mod în care poate fi realizată realitatea ultimă este experimentarea ei 

directă, identificarea cu ea, disoluția în ea.
35

 

Într-un anumit sens, i se poate imputa brahmanismului și „căii cunoașterii” 

(jñānamārga) că nu propun un instrument omenesc, la îndemâna ființei umane, în 

vederea realizării eliberării. Instrumentul eliberării (cunoașterea lui Brahman) este 

totuna cu realizarea însăși a eliberării, instrumentul nereprezentând un mediator între 

condiția umană și cea principială. Brahman - ținta demersului soteriologic – este 

                                                        
32 Muaka-Upaniad, I.2.11, III.1.5, III.1.8. 
33 Muaka-Upaniad, III.2.5, III.2.8-III.2.9. 
34 Muaka-Upaniad, II.2.8, III.1.6. 
35Muaka-Upaniad, II.2.4, III.2.3-4, III.2.9. 
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totodată instrumentul acestui proces
36

, ceea ce ar putea ridica semne de întrebare cu 

privire la fezabilitatea sa. 

 

Dinamismul karmic; dorinţa (kāma) ca forţă propulsoare a Cosmosului 

Energia/forța fundamentală ce guvernează devenirea Universului și care 

propulsează orice formă de manifestare este Karma, o formă de „dorință/voliție” 

cosmică care, printre altele, se materializează sub forma ființei umane și a 

experiențelor acesteia. Dorința umană și faptele ce urmează actelor volitive nu 

reprezintă atât manifestări minore, accidentale, ale Universului ci expresii ale 

„dorinței cosmice” care este Karma. Ființa umană și procesele sale instanțiază un 

mecanism cosmic fundamental, sunt propulsate de „dorinţa cosmică” de 

individuaţie. Ele nu reprezintă forme contingente pe care, printr-un joc al condițiilor, 

le ia Universul, ci țin de dinamica fundamentală a Cosmosului. 

Deși brahmanismul scade din demnitatea ontologică a individualității umane, 

coborând-o pe aceasta la nivelul unei simple experienţe, în planul manifestării, al 

devenirii, importanța omenescului este mult accentuată comparativ cu modul în care 

văd lucrurile religiile apărute în Orientul Mijlociu. Omul nu are autonomie 

ontologică, nu are identitate substanțială, dar, în natura sa fenomenal-procesuală, 

deţine un rol decisiv în propulsarea principalelor procese ale Cosmosului. Energia 

umană fundamentală, voliția exprimată prin faptă (karman), este totuna cu energia 

cosmică fundamentală (Karma), reprezentând doar un mod particular de manifestare 

a acesteia. De altfel, termenul prin care brahmanismul se referă la principiul 

fundamental al dinamismului cosmic, „Karma(n)”, are tocmai sensul primar de 

„faptă”, reprezentând un derivat al rădăcinii „k” - „a face”. 

În felul acesta, voliția, fapta, nu reprezintă doar manifestări accidentale, de o 

importanță neglijabilă, ce ar lua naștere la nivelul unei entități de o importanță 

deopotrivă redusă, ci forțe cosmice a căror incidenţă depășeşte nivelul individului și 

care perpetuează manifestarea cosmică. Reziduurile karmice întipărite în Univers de 

orice act uman ce implică voliție sunt cele ce asigură perpetuarea manifestării 

cosmice, „nemurirea/nepieirea” (amta) Universului.
37

 

Datorită acestui rol decisiv în perpetuarea iluziei cosmice, Karma este și 

puternic conotată negativ în brahmanism. Tocmai de aceea, eliberarea constă din 

suprimarea energiei karmice care a proiectat un fenomen de individualizare umană; 

rămas fără „combustibilul” său karmic, care îi proiectează apariția, fenomenul de 

individualizare pur și simplu se stinge în totalitatea nedeterminată a realității 

ultime.
38

  

                                                        
36Muaka-Upaniad, II.2.5. 
37 Muaka-Upaniad, I.1.8, III.2.2. 
38 Muaka-Upaniad, II.2.9, III.2.1. 
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Absolutizarea cunoașterii religioase 

Încă de la început, textul ilustrează o tendință comună multor religii din 

antichitate și anume cea de supra-evaluare a cunoașterii religioase, adeseori ridicată, 

în mod abuziv, la aceeași demnitate cu absolutul însuși. Spre deosebire de abordările 

din psihologia evoluționistă actuală, care conchid cunoașterii rolul de cel mai elevat 

instrument de care dispune ființa umană, însă fără a o ridica la un nivel de validitate 

supra-umană, brahmanismul supralicitează importanța decisivă atribuită cunoașterii 

în cadrul demersului soteriologic, invocă un pretins statut „revelat” al acesteia și 

încearcă să îi confere o validitate absolută. 

Muaka-Upaniad începe tocmai printr-un astfel de demers de validare supra-

umană, divină, a cunoașterii religioase ce va expusă în text. Preluându-se o arhaică 

temă religioasă, cea a revelării canonului vedic către așa-numiții „vizionari” (i) din 

vechime, textul invocă o linie neîntreruptă de transmisie sapiențială, ce își are 

originile în Brahmā, zeul creației, și se continuă până în timpurile istorice, 

cunoașterea religioasă dobândind astfel un statut de „revelație/tradiție primordială”, 

de „nostalgie a originilor”.
39

 

În felul acesta, cunoaşterea religioasă este considerată mai degrabă de tip 

revelat decât natural, nereprezentând rezultatul imperfect, limitat, al eforturilor  

umane de a găsi o direcție în Univers, ci fiind o „reflectare” directă, la nivel 

cognitiv-discursiv, a principiului Brahman. Pe segmentul dintre cele două polarități, 

cea a umanului care caută sensul realității și racordarea la acest sens, și cea a 

principiului însuși al realității, brahmanismul plasează cunoașterea religioasă mai 

aproape de polul absolutului.
40

 

Școala Mmāsā va face din eternitatea și caracterul absolut al cunoașterii 

vedice unul dintre principalele sale elemente doctrinare, la care adeseori vor 

consimți în mod tacit și celelalte curente ale brahmanismului. Canonul vedic ar 

împărtăși eternitatea lui Brahman, supraviețuind chiar și finalurilor de ciclu cosmic 

(pralaya), când Universul se stinge într-o condiție de potențialitate; la reluarea 

emisiei cosmice, când un nou Univers ia naștere, cunoașterea vedică va fi primită în 

chip revelațional de ființe, asigurând astfel ghidajul spiritual dincolo de limitele unei 

„mari epoci cosmice” (mahāyuga). Mentalul religios pan-indian va adopta concepția 

potrivit căreia, în zorii emisiei actualului ciclu cosmic, zeul Brahmā a revelat 

corpusul vedic „vizionarilor” (i) care au transmis-o mai departe, în mod inițiatic, 

până în timpurile prezente; această concepție va fi acomodată în mai multe 

sistematizări filosofice din India. Întrucâtva idolatru și dogmatic, acest tip de 

abordare a canonului și a cunoașterii religioase, și-a găsit instanțieri și în alte spații 

religioase, mai ales în antichitate. 

                                                        
39Muaka-Upaniad, I.1.1-I.1.2. 
40 Muaka-Upaniad, II.1.4. 
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Astăzi, când cunoaşterea, sub toate formele sale, inclusiv cele religioase,  a fost 

în mare măsură naturalizată, fiind apropiată mai degrabă de subiectiv, de interesele 

vitale ale unui organism sau specii, doctrina religioasă ar fi considerată mai degrabă 

drept un efort uman de focalizare către sens, către principial, și mai puțin drept o 

reflectare a principialului în plan uman. 

 

Există un comentariu al lui Śakarācārya la acest text, iar notele au fost făcute, 

parţial, pe baza acestuia. 

Traducerea a fost efectuată după textul sanskrit editat de Sarvepalli 

Radhakrishnan, The Principal Upanisads, George Allen & Unwin LTD, Londra, 

1954, pp. 669-692. Au fost consultate şi ediţiile sanskrite ale lui Raja C. Kunhan, 

Daopanishads. With the Commentary of Sri Upanishad-Brahma-Yogin, vol. I, 

Adyar Library, Madras, 1935, pp.169-211; Nārāyaa Rāma Ācārya, Īādiviottara 

Śatopaniada. A Compilation of Well-Known 120 Upaniads, Satyabhamabai 

Pandurang, Bombay, 1948, pp.15-20; Swami Śarvānanda, Mundaka and Mandukya 

Upanishads, Sri Ramakrishna Math, Madras, 1920, pp.1-72; Sitarama Śāstri, The 

Isa, Kena and Mundaka Upanishads and Sri Sankara’s Commentary, Natesan & 

Co., Madras, 1905, pp. 90-180; Karan Singh, Mundaka Upanishad. The Bridge to 

Immortality, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1987; Olivelle, Patrick, The Early 

Upanisads. Annotated Text and Translation, Oxford University Press, 1998, pp.434-

456; Swami Śivānanda, The Principal Upanisads. Isa, Kena, Katha, Prasna, 

Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya and Svetasvatara Upanishads with Text, 

Meaning, Notes and Commentary, Divine Life Society, Shivanandnagar, ed. a VI-a, 

2012 (prima ediţie: 1942), pp.209-274. 

În realizarea traducerii, au fost consulate şi alte câteva traduceri moderne: cele 

în limba engleză ale lui: G.R.S. Mead, Jagadisha Chandra Chattopadhyaya (Roy 

Choudhuri), The Upanisads, Theosophical Publishing Society, Londra, 1896, vol. I, 

pp.108-131; Singh, op.cit.; Śarvānanda, op.cit., pp.1-72; Swami Nikhilānanda, The 

Upanisads. Vol.I. Katha, Isa, Kena and Mundaka, Harper & Brothers Publishers, 

New York, 1949, pp.253-314; Śivānanda, op.cit., pp.209-274; Śāstri, op.cit., pp.90-

180; Olivelle, op.cit., pp.434-456; Robert Ernest Hume, The Thirteen Principal 

Upanishads, Oxford University Press, 1921, pp.366-377; Radhakrishnan, op.cit., 

pp.669-692; Max Muller, Sacred Books of the East, vol. XV, The Upanisads. Part 

II, Clarendon Press, Oxford, 1884 (prima ediţie), pp.27-44; Shree Swami Purohit, 

W.B. Yeats, The Ten Principal Upanishads, Faber and Faber United, Londra, 1938, 

pp.49-58; Charles Johnston, The Two Wisdoms: Mundaka Upanishad. Translated 

from the Sanskrit with an Interpretation. I, „Theosophical Quarterly”, nr. XX, 1923, 

pp.249-254; Idem, The Two Wisdoms: Mundaka Upanishad. Translated from the 
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Sanskrit with an Interpretation. II, „Theosophical Quarterly”, nr. XX, 1923, pp.310-

315. 

De asemenea a fost consultată traducerea italiană a lui Carlo della Casa, 

Upanisad, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1976, pp.369-382. 

 

MUAKA-UPANIAD. (TRADUCERE ADNOTATĂ) 

 

[Revelarea și transmisia cunoaşterii primordiale]
41

 

                                                    |  
                                               ||१|| 
 
I.1.1. Aum! Brahmā, creatorul (kart) tuturor (viva)

42
, protectorul (gopt) celor 

create (bhuvana), a apărut (sa-bhū) primul (prathama) dintre zei (deva). El i-a comunicat 

                                                        
41 Începutul şi finalul textului expun o perspectivă „ezoterică” asupra cunoaşterii vedice, 

considerată drept eternă şi primită prin revelaţie de către „vizionari” (i). Ulterior, ea este 

transmisă umanităţii pe baza unei linii iniţiatice. Caracterul etern şi impersonal al Vedelor, 

conform şcolii Mmāā, în Harold G. Coward, The Sphoa Theory of Language. A 
Philosophical Analysis, Motilal Banarsidass, Delhi, 1997, p.35,37; Julius Lipner, Hindus: 

their religious beliefs and practices, Routledge, Londra & New York, 2005, p.38; 

Pereverzev, Alexander, The Mīmāsā View of Karma and the Summun Bonum of Human 

Existence, „Danubius”, 2016, pp. 387-388. Modul în care şcolile brahmane se raportează la 

doctrina eternităţii Vedelor şi la cea a caracterului lor non-creat, în Coward, op.cit., p.43. 
„Dumnezeul” personal (vara) ca învăţător al „vizionarilor” (i), cf. cu Muaka-

Upaniad, I.1, în Ibidem, p.33. „Vizionarii” (i) ca descoperitori ai unui adevăr etern, în 

Ibidem, pp.5,7,21-22. Schema cosmogonică conform căreia fiecare ciclu cosmic (kalpa) 

începe prin crearea lui Brahmā, dezvăluirea Vedelor către el şi, ulterior, transmiterea acestora 

către „vizionari” (i), în Ibidem, p.43. Perspectiva similară adoptată de Śakara, în 

Brahmasūtrabhāya, I.3.30, în Gambhrānanda, op.cit., pp.217-221. 
42 Brahmā – zeitate căreia, de regulă, îi este atribuită o funcţie creatoare în mitologia hindusă. 

Cel mai probabil, reprezintă o formă personificată a principiului absolut, Brahman. De altfel, 

„brahman” şi „brahmā” instanţiază o aceeaşi rădăcină, „brahman”, declinată ca un 

substantiv neutru, atunci când este vorba de principiul impersonal, şi ca substantiv masculin, 

atunci când se are în vedere forma personificată a principiului, sub forma zeităţii Brahmā. 
Termenul „brahmā” reprezintă forma de nominativ singular a rădăcinii masculine 

„brahman” (pentru relaţia „brahman” – „brahmā”, vezi Olivelle, op.cit. 1998, p.629).  

Primordialitatea principiului Brahman îşi găseşte o echivalare în funcţia creatoare atribuită 

formei sale personificate, zeitatea Brahmā (Brahmā ca zeu creator, în Alain Danielou, The 

Gods of India, Inner Traditions International, New York, 1985, pp.232-234; Hans 

Torwestern, Vedanta. Heart of Hinduism, Grove Press, New York, 1991, p.37; Brahmā ca 

personificare populară a oficiului vedic de „Prajāpati”, în Denise Cush, Catherine Robinson, 

Michael York, Encyclopedia of Hinduism, Routledge, Londra & New-York, 2008, p.522; 

Brahmā ca zeitate vedică supremă, în J. Muir, Progress of the Vedic Religion towards 
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(pra-ah) lui Atharvan
43

, cel mai mare (jyeha)
44

 fiu (putra) [al său], cunoaşterea 

despre Brahman (brahmavidyā), care este fundamentul (pratihā) întregii (sarva) 

cunoaşteri (vidyā). 

 

                          त ां                          | 
                                                  ||२|| 

                                                                                                                                               

Abstract Conceptions of the Deity, „Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland”, New Series, Vol. 1, No. 1/2 (1865), pp.366-368; Lipner, op.cit., pp.33-36; zeul 

vedic Brahmā ca echivalent al conceptului de „vara” din Vedānta, în Rene Guenon, 

Introduction to the Study of the Hindu Doctrines, trad. Marco Pallis, Luzac &Co., Londra, 

1945, p.222). În acest sens, Brahmā este parte a „trinităţii” (trimūrti) hinduse, constituite din 

Brahmā (principiul creaţiei), Viu (principiul prezervării) şi Śiva (principiul distrugerii). 
„Trinitatea” (trimūrti) hindusă, Viu-Brahma-Śiva, în Danielou , op.cit., pp.149-250; John 

Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, D. K. Printworld, New-

Delhi, 2000, pp.331-332; Mikel Burley, Haha-Yoga. Context, teorie, practică, traducere de 

Walter Fotescu, Ed. Herald, București, 2015, pp.105-107.  

Brahmā nu este doar zeu creator, ci, deopotrivă, lui îi este atribuit şi un rol revelator, fiind 

considerat transmiţătorul Vedelor către umanitate. De altfel, reprezentările sale iconografice 

îl înfăţişează sub un aspect sapienţial, purtând o barbă lungă, specifică erudiţilor hinduşi, şi 

având patru feţe, fiecare îndreptată către un punct cardinal. Fiecare dintre cele patru guri ale 

sale este creditată cu funcţia de a revela câte una dintre cele patru Veda (Brahmā şi emiterea 

celor patru Veda, în Lipner, op.cit., p.35). 

Zeitatea personală Brahmā apare mai târziu în literatura brahmană şi şi-a pierdut din 
importanţă în zilele noastre (zeul Brahmā, în Constance Jones; James D. Ryan, Encyclopedia 

of Hinduism, Facts on File Library of Religion and Mythology, 2007, pp.88-89; Dowson, 

op.cit., pp.58-61; George M. Williams, Handbook of Hindu Mythology, ABC-CLIO, Santa 

Barbara, 2003, pp.87-88; Danielou, op.cit., pp.232-250). 
43 Atharvan – sacerdot menţionat frecvent în g-veda, asociat îndeosebi cu sacrificiile solare, 

cu cultul focului. Este considerat chiar inițiatorul sacrificiilor solare (Dowson, op.cit., p.39; 

Arthur Anthony MacDonell, Vedic Mythology, Verlag von Karl J. Trubner, Strassbourg, 

1897, p.141). 
44 „Jyeha” – derivat al rădăcinii „jyā”, rădăcină având sensul de „a învinge”, „a surclasa”, 

„a depriva”. Termenul nu are în vedere atât o preeminenţă temporală cât, mai degrabă, una 

de statut (Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Motilal Banarsidass, 
Delhi, 1997, p.426). Majoritatea traducătorilor moderni au interpretat „jyeha” în sens 

temporal, redându-l ca „eldest” (Muller, op.cit. 1884, p.27; Radhakrishnan, op.cit., p.671; 

Olivelle, op.cit. 1998, p.437; Śarvānanda, op.cit., p.3; Singh, op.cit. 1987, p.14; Hume, 

op.cit., p.366; Nikhilānanda, op.cit., p.261; Śāstri, op.cit., p.93; Mead&Chaopādhyāya, 

op.cit., p.111; Śivānanda, op.cit., p.213; Purohit&Yeats, op.cit., p.49; Johnston, op.cit., 

p.249), „maggiore” (della Casa, op.cit., p.371). 

Am profitat de polivalenţa semantică a românescului „mare” pentru a traduce „jyeha” 

astfel încât să permită, în mod ambiguu, interpretarea sa ca superioritate, lăsând deschisă şi 

posibilitatea ca această superioritate să fie de ordin cronologic. 
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I.1.2. Acea [cunoaştere] pe care Brahmā i-a dezvăluit-o (pra-vad) lui Atharvan, 

pe acea străveche (pura) cunoaştere a lui Brahman (brahmavidyā), Atharvan a spus-o 

(vac) lui Agir. El a comunicat-o (pra-ah) lui Bhāradvāja şi lui Satyavāha iar 

Bhāradvāja [i-a comunicat]
45

 lui Agiras
46

 [cunoaşterea] superioară (para) şi pe cea 

inferioară (avara). 

 

                                            | 
                                          ||३|| 
 

I.1.3. Śaunaka, [capul] unei mari (mahā) case (āla)
47

, s-a apropiat (upasanna), în 

conformitate cu ritualul (vidhivat), de Agiras şi a întrebat (pra) astfel: „Divinule 

(bhagavat), în cunoaşterea (vijñāta) cui se găseşte (bhū) cunoaşterea (vijñāta) tuturor 

(sarva) acestora?”
48

 

                                                        
45 Textul sanskrit conţine, în această strofă, trei expresii cu sensuri apropiate, ce converg 

către ideea de a transmite o cunoaştere; în română, ele au fost redate prin „a dezvălui” (pra-

vad), „a spune” (vac), „a comunica” (pra-ah), însă sensul cel mai precis al tuturor celor trei 

rădăcini sanskrite este acela de „a spune”, „a afirma”. 
46 Agiras – unul dintre cei șapte „mari vizionari” vedici (mahari), căruia totodată îi este 

atribuită o funcție cosmogonică, fiindu-i conferit oficiul cosmogonic de „Prajāpati” (zeitate 

creatoare). Este tatăl unui alt important personaj mitic, Bhaspati, și unul dintre cei mai 
proeminenți practicanți ai cultului solar al lui Agni (Dowson, op.cit., pp.16-18; Williams, 

op.cit. 2003, p.55; MacDonell, op.cit. 1897, pp.142-143; Cush, Robinson & York, op.cit., 

p.35; Danielou, op.cit., p.319; James G. Lochtefeld, The Illustrated Encyclopedia of 

Hinduism, 2 vol., The Rosen Publishing Group, New York, 2002, p.40). 
47 Textul sanskrit conţine aici şi o expresie emfatică, „ha vai”. 

Probabil că se are în vedere o etapă oarecum „iniţiatică” din viaţa lui Śaunaka, care pare să 

facă trecerea de la stadiul (ārama) de „cap de familie” (ghastha) către cel de pustnic, de 

„locuitor în pădure” (vanaprastha). Întregul text expune învăţăturile prin care Agiras îl 

instruieşte pe Śaunaka cu privire la noua etapă a vieţii sale, dedicată căutărilor spirituale. 
48 Întrebarea dobândeşte şi mai multă relevanţă în contextul teoriei cauzalităţii susţinute de 

Vedānta, teorie care va fi cunoscută drept „satkāryavāda” („teoria [pre]-existenţei efectului 
[în cauză]”). Conform acestei teorii, efectul preexistă în cauză şi astfel el poate fi cunoscut 

prin comprehensiunea cauzei. Śaunaka caută că cunoască originea Universului în vederea 

unei înţelegeri implicite a întregii manifestări (Nikhilānanda, op.cit., p.262) 

(unitatea/identitatea dintre cauză (kāraa) și efect (kārya) în Advaita Vedānta, în Rene 

Guenon, Omul și devenirea sa după Vedanta, trad. de Maria Ivănescu, Ed. Antet, 1995, 

pp.81-82; teoria vedāntină a cauzalității (satkāryavāda), în Suthren J.G. Hirst, Śakara's 

Advaita Vedānta. A way of teaching, RoutledgeCurzon Hindu Studies Series, 2005, pp.104-

105). Brahman drept unică și ultimă cauză a manifestării (atât cauză materială – 

upādānakāra - cât și cauză eficientă - nimittakāra - în Chandradhar Sharma, The 
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             |                             
                              ||४|| 

 

I.1.4. Lui, el i-a spus (vac):
49

 

Două ştiinţe (vidyā) trebuie cunoscute (veditavya). Cu adevărat (ha sma), astfel au 

spus (vad) cei care îl cunosc pe Brahman (brahmavid): atât una superioară (para) cât şi 

una inferioară (apara). 

 

                                        
                                         | 
                        ||५|| 
 

I.1.5. Aici (tatra)
50

, cele inferioare (apara) sunt: g-Veda, Yajur-Veda, Sma-

Veda, Atharva-Veda, fonetica (ik), ştiinţa riturilor (kalpa), gramatica (vykaraa), 

etimologia (nirukta), metrica (chandas) şi astrologia (jyotia).
51

 În continuare (atha), cea 

                                                                                                                                               

Advaita Tradition in Indian Philosophy. A Study of Advaita in Buddhism, Vedanta and 

Kashmira Shaivism, Motilal Banarsidass, Delhi, 2007, p.186). 
49 Restul textului, până la strofa III.2.10, se înfăţişează drept răspunsul pe care Agiras i-l dă 

lui Śaunaka (interogarea și rolul său metodologic în investigația filosofică, cf. lui Śakara, în 
Hirst, op.cit., pp.70-74). În felul acesta, învăţătura expusă de text îşi revendică o origine 

divină, ea venind în continuare unei linii neîntrerupte de transmisiune iniţiatică (guru 

paramparā), ce îşi are originea primă în revelaţia divină a lui Brahmā (Śarvānanda, op.cit., 

pp.4-5).  

Inserarea expunerii doctrinare într-un context narativ care îi conferă o anumită validare 

reprezintă un procedeu literar la care se face apel frecvent în textele brahmane (Olivelle, 

op.cit. 1998, p.629; justificarea contextualizării narative a expunerilor doctrinare, cf. lui 

Śakara, în Hirst, op.cit., pp.80-83). 
50 „Tatra” – literal, „acolo”. 
51 Fonetica (ik), ştiinţa riturilor (kalpa), gramatica (vykaraa), etimologia (nirukta), metrica 

(chandas) şi astrologia (jyotia) reprezintă cele şase „membre/ramuri ale Vedei” (vedāga), 
componentele auxiliare ale ştiinţei vedice. De regulă, ele aveau rolul de a stabili detaliile 

referitoare la modul de executare a sacrificiului vedic. Fonetica (ik), gramatica (vykaraa), 

etimologia (nirukta) şi metrica (chandas) instituiau maniera canonică de pronunţare a 

formulelor sacrificiale, ştiinţa riturilor (kalpa) stabilea detaliile tehnice ale ritualului, pe când 

astrologia (jyotia) determina momentul cel mai propice pentru fiecare act sacrificial. Cele 

şase discipline auxiliare ale Vedei - vedāga – în Max Muller, A History of Ancient Sanskrit 

Literature, Williams and Norgate, Londra, 1859, pp.108-112,214; Lipner, op.cit., pp.63-64. 

Explicitări ale acestor discipline: ştiinţa riturilor (kalpa), în Monier Williams, Indian 

Wisdom. Examples of the Religious, Philosophical, and Ethical Doctrines of the Hindus, 
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superioară (para) este aceea prin care se ajunge (adhi-gam) la cel indestructibil 

(akara).
52

 

 

[Originea transcendentă a manifestării Universului] 

                                           | 
                                                            ||६|| 
 

I.1.6. Acela care este de nevăzut (adreya), de neatins (agrhya), fără descendenţă 

(agotra)
53

, fără culoare (avara)
54

, fără ochi (cakus) şi urechi (rotra), acela care este fără 

                                                                                                                                               

Cambridge University Press, New York, 2009, pp.157-160; fonetica (ik), în Ibidem, 
pp.160-163; metrica (chandas), în Ibidem, pp.163-166; Muller, op.cit. 1859, pp.147-149; 

etimologia (nirukta), în Williams, op.cit. 2009, pp.166-171; gramatica (vykaraa), în Ibidem, 

pp.171-180; astrologia (jyotia), în Ibidem, pp.180-190; Muller, op.cit. 1859, pp.210-213. 
52 Opoziţia cunoaştere inferioară – cunoaştere superioară se suprapune cu opoziţia dintre 

integrarea în ordinea manifestării prin ritualizare şi transcenderea întregii manifestări prin 

asceză (o discuţie despre cunoaşterea întregului Univers prin comprehensiunea lui Brahman, 

în contextul Muaka-Upaniad, I.1.3-5, în Pravas Jivan Chaudhury, Vedanta as 

Transcendental Phenomenology, „Philosophy and Phenomenological Research”, Vol. 20, 

No. 2 (Dec., 1959), p.252; miza soteriologică a cunoaşterii, în gândirea indiană, în Franklin 

Edgerton, The Meaning of Sankhya and Yoga, „The American Journal of Philology”, Vol. 

45, No. 1 (1924), pp.1-2; tăcerea şi relevanţa ei epistemică, tăcerea drept „cunoaşterea 
superioară” (parā vidyā) despre care se vorbeşte în primele strofe din Muaka-Upaniad, în 

S.N. Ganguly, Culture, Communication and Silence, „Philosophy and Phenomenological 

Research”, Vol. 29, No. 2 (Dec., 1968), p.198). 
53 „Agotra” – literal, „fără neam”, „fără familie”, „fără linie descendentă/genealogică”. 
54 Sintagma „agotramavaram” – tradusă prin „fără descendenţă, fără culoare” – se pretează 

şi la o altă interpretare, mai „socială”, prin faptul că ambii termeni implicaţi se pot referi la 

structuri ale societăţii brahmane tradiţionale. „Gotra” poate face referire la clanul familial 

iar „vara” este termenul sanskrit pentru „castă”. Prin urmare, sintagma „agotramavaram” 

ar putea face referire la incompatibilitatea dintre principiul Brahman şi categoriile ordinii 

sociale. De altfel, unii traducători au şi optat pentru o astfel de interpretare, redând compusul 

prin „which has no family and no caste” (Muller, op.cit. 1884, p.28; aproximativ la fel traduc 
şi Radhakrishnan, op.cit., p.672; Hume, op.cit., p.367; Mead&Chaopādhyāya, op.cit., 

p.113), „senza famiglia né casta” (della Casa, op.cit., p.371). 

Totuşi, majoritatea traducătorilor au interpretat sintagma ca şi noi, într-un mod mai 

metafizic, şi au tradus fie prin „without origin, colourless” (Śarvānanda, op.cit., p.8) fie 

printr-o încă şi mai abstractă echivalare a lui „avara” cu mult mai generala „lipsă a 

caracteristicilor” („without origin or attributes” – Singh, op.cit. 1987, p.19; „which has no 

root or attributes” – Nikhilānanda, op.cit., p.264; „which has no origin, which has no 

properties” – Śāstri, op.cit., p.100; Śivānanda, op.cit., p.217). De altfel, aceasta din urmă este 

şi interpretarea pe care Śakara o dă sintagmei (Śāstri, op.cit., p.101). 
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mâini (pāi) şi picioare (pāda), etern (nitya), care penetrează (vibhu) [totul], care este 

omniprezent (sarvagata)
55

, extrem de subtil (suskma), neschimbător (avyaya) – pe acela 

înţelepţii (dhīra) l-au văzut (pari-d) drept originea (yoni) celor existente (bhūta). 

 

 

[Emanaţia manifestării]
56

 

                                          स ्        | 
                                                  ||७|| 
 

I.1.7. Aşa cum (yathā) păianjenul (uranābhi) îşi emite (sj) şi îşi strânge (gh) 

[pânza], aşa cum (yathā) din pământ (pthivī) apar (sa-bhū) ierburile (oadhi), aşa cum 

(yathā) firele de păr (kealoma)
57

 [apar] într-una (sata) din om (purua), tot aşa (tathā), 

din cel indestructibil (akara), apar (sa-bhū) toate (viva) cele de aici (iha). 

 

[Emanaţia Universului prin „încălzirea” (tapas) principiului] 

                              | 
                                         ||८|| 
 

I.1.8. Prin căldură (tapas), Brahman se extinde (cī). Din acesta, ia naştere (abhi-

jan) hrana (anna). Din hrană (anna) [iau naştere] suflul (prāa), mintea (manas), realitatea 

(satya), lumile (loka) și nemurirea (amta)
58

 [asigurată de] fapte (karman)59.
60

  

                                                                                                                                               

Johnston, op.cit., p.250 combină cele două abordări, traducând „gotra” prin „familie” și 

„vara” prin „culoare”. Olivelle, op.cit. 1998, p.629 consideră că „agotram” reprezintă o 

glosă adusă termenului „avaram” şi evită redarea glosării în traducerea pe care o dă 

sintagmei traducând simplu, prin „without color” (Ibidem, p.437). 
55 „Sarvagata” – literal, „care s-a dus peste tot”. 
56 Strofa I.1.7 expune o teorie emanaţionistă asupra manifestării, conform căreia proiectarea 
Universului reprezintă o „funcţie” spontană, firească, a principiului Brahman, exercitată în 

mod repetat, ciclic („într-una” – „sata”), fără a se avea în vedere vreo finalitate anume 

(Singh, op.cit. 1987, pp.21-22; Nikhilānanda, op.cit., pp.264-265; Śarvānanda, op.cit., pp.9-

10). 
57 „Kealoma” – în text, la plural, „kealomāni” – compus de tip Dvandva, cuprinzând doi 

termeni, „kea” şi „loma”, ambii cu sensul de „păr”. 
58 „Nemurirea” (amta) avută în vedere este continuitatea lanţului metempsihotic, asigurată 

prin derularea mecanismului karmic, prin energia karmică a faptei (karman). 
59 „Karmasu” – literal, „în fapte”. 
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60 Emanaţia Universului este pusă pe seama unei misterioase „încălziri” (tapas) a principiului 

Brahman. Mentalitatea religioasă hindusă înfăţişează în termeni de „încălzire” (tap, tapas) 

atât procesul de emanaţie a manifestării Universului cât şi forma sa inversă, de reabsorbţie a 
manifestării în Brahman, ca rezultat al practicii ascetice (Tapas – ca forță cosmogonică și ca 

forță ascetică, în Bruce M. Sullivan, Historical Dictionary of Hinduism, Historical 

dictionaries of religions, philosophies and movements, Scarecrow Press, 1997, pp.225-226). 

Atât încălzirea primordială prin care se declanşează actul manifestării cât şi asceza ce 

provoacă remisia fenomenalului în principiul său sunt desemnate prin termenul „tapas” sau 

prin derivate verbale ale rădăcinii „tap”, cu sensul primar de „a încălzi” (Monier-Williams, 

op.cit. 1997, pp.436-437). 

În urma acestui proces de „încălzire” (tapas), principiul Brahman se extinde (cī) către 

multiplicitate. Strofa expune foarte succint o arhaică schemă cosmogonică, însă destul de 

compatibilă cu elaborările ulterioare din şcoala Vedānta. De altfel, Śakara chiar o 

interpretează asociind conceptele cosmogonice din această strofă cu concepte metafizice 

clasice ale Vedāntei moniste. Astfel, hrana (anna) este considerată drept un echivalent arhaic 
al materialităţii non-determinate (avyākta), al formei primordiale a manifestării. Hrana, ca 

principiu cosmic, în R.S. Khare, „Anna”, în Mittal, Sushil; Thursby, Gene (ed.), The Hindu 

World, Routledge, Londra & New York, 2005, pp.411-413; hrana ca principiu și 

considerarea Cosmosului drept un proces de „devorare” a hranei, în Danielou, op.cit., pp.63-

65; caracterul „karmic”, „ontologic”, al hrănirii, considerată drept un proces fundamental, în 

Wendy Doniger, On Hinduism, Oxford University Press, New York, 2014, pp.70-77; formele 

arhaice ale primordialității ontologice a hranei – hrana ca principiu al bunăstării, în gândirea 

vedică, în S.W. Jamison, M. Witzel, Vedic Hinduism, lucrare nepublicată, 1992, p.63; vezi şi 

Aitareya-Upaniad, I.3.1-I.3.10, în Ovidiu Nedu, Upaniad, vol.I, Aitareya,Kautaki-

BrhmaaŚvetāśvataraVajrascika, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2015, pp.31-34; 

Taittirīya-Upaniad, II.ii.1, III.vii.1-III.x.1, III.x.6, în Ovidiu Cristian Nedu, Unitatea 
procesual-substanţială a realităţii. Taittirya-Upaniad (traducere adnotată), „Danubius”, 

2016, pp.352-353,369-371,375. Conceptul de „[manifestare] non-determinată” (avyākta) nu 

este întocmai un concept vedāntin, reprezentând mai degrabă un împrumut din şcoala Sā-

khya, unde desemna forma primordială, ne-elaborată, a Universului. 

Suflul (prāa) este interpretat de Śakara drept un echivalent arhaic al „sufletului cosmic” 

(hirayagarbha), al mentalului cosmic. Nu este foarte clar cum este interpretată „mintea” 

(manas), sugerându-se totuşi că ar fi vorba tot de mentalul cosmic. Realitatea (satya) este 

echivalată cu cele cinci elemente grosiere (mahābhūta; eterul - ākāa, aerul/vântul – vāyu, 

focul – agni/tejas, apa – āpas, pământul - pthivī) proiectate de simţuri iar lumile (loka) cu 

cele şapte planuri de existenţă superioară (Bh, Bhuva, Svar/Svarga, Maha, Jana, Tapas şi 

Satya) propuse de o schemă cosmologică de sorginte purāică dar care va dobândi 
consacrarea în gândirea indiană, fiind integrată și în Vedānta (cosmologia purāică și 

structurarea Universului pe 14 niveluri - șase lumi superioare, planul terestru și șapte 

infernuri – în Cush, Robinson & York, op.cit., p.153; Klaus A. Klostermaier, A Survey of 

Hinduism, State University of New York Press, Albany, 2007, pp.93-95; Georg Feuerstein, 

Tantra. Calea Extazului, traducere de Cristian Hanu,  Ed. Mix, Brașov, 2001, p.24; Dowson, 

op.cit., pp.185-186; cele șapte lumi superioare interpretate ca „niveluri de experiență”, în 

Burley, op.cit., pp.192-193; infernurile (pātāla), conform schemei cosmologice din 

Viā, în Dowson, op.cit., pp.241-242; „lumile” și locuitorii lor mitici, în Arthur 

Avalon (Sir John Woodroffe), Introduction to Tantra-Śāstra, Celephaïs Press, Ulthar - 
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                              | 
                              ||९|| 
 

I.1.9. Acela care este cunoscătorul tuturor (sarvaja), atotştiitorul (sarvavid), a cărui 

încălzire (tapas) constă în cunoaştere (jñānamaya)
61

, din acela iau naştere (jan) acest 

Brahman, numele (nman) şi forma (rpa), hrana (anna)
62

. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Sarkomand - Inquanok – Leeds, 2008, pp.24-25, respectiv pp.26-30). La nivelul acestor 

planuri de existenţă iau naştere acţiunile fiinţelor, care sunt responsabile de perpetuarea 

lanţului metempsihotic („nemurirea” – amta) (Śāstri, op.cit., pp.104-105; vezi şi 

Radhakrishnan, op.cit., p.674; Muller, op.cit. 1884, p.28; Śarvānanda, op.cit., p.12; 

Nikhilānanda, op.cit., p.266). 
61 Idealismul vedāntin consideră manifestarea drept un act de natură ideatică şi astfel 

„încălzirea” primordială a principiului, prin care se iniţiază proiectarea Universului, 

reprezintă totodată o demarare a unui demers noetic-cognitiv. În virtutea acestei asocieri între 

„încălzire” şi „cunoaştere” pe care opresupune termenul „tapas”, în accepţiunea sa 

vedāntină, Max Muller, op.cit. 1884, p.28; Mead&Chaopādhyāya, op.cit., pp.113-114; 

Purohit&Yeats, op.cit., p.50 optează pentru traducerea sa prin „brooding”, atât în I.1.8 cât şi 
în I.1.9. În engleză, ca şi în română, rădăcina pentru „a cloci” („to brood”) poate avea şi 

sensul de „a gândi”, „a cugeta”. Nu am optat pentru această traducere în limba română 

întrucât, în alte contexte, unde „tapas” se referă la „încălzirea” de tip ascetic, „a cloci” şi 

derivatele sale ar fi sunat foarte nenatural (conotaţia cognitiv-idealistă a termenului „tapas” 

în Śarvānanda, op.cit., p.11,13; Radhakrishnan, op.cit., p.673; Nikhilānanda, op.cit., p.265). 

Atât în I.1.8 cât şi în I.1.9, traducerea lui „tapas” a ridicat probleme interpreţilor moderni; 

drept urmare, unii chiar au preferat redarea termenului ca atare (Śarvānanda, op.cit., p.11,13; 

Śāstri, op.cit., p.103,105). Alţi autori au dat preferinţă sensului ascetic al termenului, 

redându-l prin „austerity” (Hume, op.cit., p.367; Nikhilānanda, op.cit., p.265, 267), „fervour 

and penance” (Johnston, op.cit., p.250), „ascesi” (della Casa, op.cit., p.372). Poate fi întâlnită 

şi situaţia în care „tapas” este tradus diferit în cazul celor două ocurenţe ale sale, din I.1.8 şi 
I.1.9; astfel, Radhakrishnan îl redă în I.1.8 prin „contemplative power” (Radhakrishnan, 

op.cit., p.673) iar în I.1.9 prin „austerity” (Ibidem, p.674); Olivelle dă „heat” în I.1.8 

(Olivelle, op.cit. 1998, p.437) şi „austerity” în I.1.9 (Ibidem, p.439); Singh, op.cit. 1987, p.22 

îl redă prin „concentrated meditation” în I.1.8 şi prin „energy” în I.1.9. 
62 Atât „numele şi forma” (nāmarūpa) cât şi „hrana” (anna) fac referire la manifestare, la 

modul generic. „Numele şi forma” (nāmarūpa) reprezintă o sintagmă consacrată prin care 

filosofiile indiene desemnează individuaţia, sub aspectul său public, trans-individual (numele 

– nāman), respectiv sub aspect subiectiv, perceptual (forma – rūpa). Pentru „hrană” (anna) 

ca principiu al manifestării, vezi strofa anterioară! 
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[Perpetuarea ordinii cosmice prin sacrificiul vedic]
63

 

                                                                   | 
                                                ||१|| 

 

I.2.1. Acesta este acel adevăr (satya):
64

 

                                                        
63 Primele zece strofe ale secţiunii I.2 expun perspectiva vedică asupra menţinerii ordinii 

cosmice prin reglementarea şi codificarea sacrificială a acţiunilor umane. Sacrificiul inducea 

vieţii umane o anumită regularitate, prin care aceasta se integra în ordinea cosmică, 

menţinând-o.  

Dharma și ordinea cosmic-morală, în Veda, în Holdrege, op.cit., pp.214-216; Ludo Rocher, 

Studies in Hindu Law and Dharmaāstra, Anthem Press, London-New-York-Delhi, 2012, 
pp.40-41; Max Weber, The Religion of India. The Sociology of Hinduism and Buddhism, The 

Free Press, Glencoe, Illinois, 1958, pp.143-146; conexiunea dintre ordinea cosmică (ta) și 

asceză, austeritate (tapas), cf. cu g-Veda, X.190, în Rukmani, op.cit., pp.156-157; 

conceptul de „dharma” ca înglobând ideile de „substanță”, „rol”, „merit”, toate într-o 

interconexiune sintetică, în Donald R. Davis, The Spirit of Hindu Law, Cambridge University 

Press, 2010, p.17; sinteza între lege naturală și normă religioasă, realizată la nivelul 

conceptului de „dharma”, în Rocher, op.cit., pp.86-87; o analiză a termenului „dharma”, 

așa cum apare acesta în exegeza vedică timpurie, în Patrick Olivelle, „The Semantic History 

of Dharma the Middle and late Vedic Periods”, în Patrick Olivelle (ed.), Dharma. Studies in 

its Semantic, Cultural and Religious History, Motilal Banarsidass, Delhi, 2009, pp.69-81; 

caracterul benefic și chiar ultim al ordinii naturale (ta) și perpetuarea sa, prin ritual, conform 
școlii Mmāā, în Pereverzev 2016, 402-403. 

Sacrificiul vedic ca arhetip al acțiunii umane (karman), ca mijloc de integrare și de 

perpetuare a ordinii cosmice, în Pereverzev, op.cit., pp.402-403; Herman W. Tull, „Karma”, 

în Mittal &Thursby, op.cit., pp.318-319; Klostermaier, op.cit., pp.123-128; ritualizarea și, 

implicit, ordonarea, armonizarea, vieții umane, în Danielou, op.cit., p.374. Sacrificiul vedic 

ca încercare de reiterare a sacrificiului cosmogonic ce stă la baza nașterii Universului și, prin 

aceasta, ca forță perpetuatoare a Cosmosului, în Danielou, op.cit., pp.67-69; Floyd Hiatt 

Ross, The Meaning of Life in Hinduism and Buddhism, Routledge & Kegan Paul LTD, 

Londra, 2008, pp.27-28; T.S. Rukmani, „Value Ethics in the Early Upaniads: A 

Hermeneutic Approach”  în Sherma, Rita D.; Sharma, Arvind (ed.), Hermeneutics and Hindu 

Thought: Toward a Fusion of Horizons, Springer, 2008, p.160; Barbara A. Holdrege, 
„Dharma”, în Mittal &Thursby, op.cit., p.216. Ritualul ca garant ultim al ordinii cosmice și 

supunerea zeilor față de prescripțiile ritualice, în Jamison&Witzel, op.cit., pp.71-73; ca mod 

prin care este împlinită propria menire (svadharma) la nivel cosmic, în Pereverzev, op.cit., 

p.380. Conceptul de „dharmārtha” („ordinea ca scop”) și împlinirea propriei meniri 

(svadharma) ca „bine suprem” (niśreyasa), conform școlii Mmāā, în Ibidem, pp.379-

380. 

Ordinea cosmică, „mersul” cosmic (ta) ca lege morală (dharma), naturală, ca principiu 

ultim al realității și perpetuarea sa prin sacrifiu (yajña), faptă/ritual (karman), asceză (tapas), 

în Rukmani, op.cit., pp.155-157; Holdrege, op.cit., pp.214-217.  
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Acele înfăptuiri (karman)
65

 pe care învăţaţii (kavi) le-au văzut (d) în formulele 

sacre (mantra) sunt răspândite (santata) sub multiple forme (bahudhā) şi în triadă 

(tretā)
66

. [Voi], doritorii (kāma) adevărului (satya), le practicaţi (ā-car) pe acestea întot-

deauna (niyata). Aceasta este calea (panthā) voastră către lumea (loka) faptelor pioase 

(sukta). 

 

                 स ्               | 
                              च ्छ्रद्धय हुतम6्7 ||२|| 
 

I.2.2. Când flacăra (arcis) se contopeşte (lī) cu [jarul] mocnind (samiddha), în 

purtătorul (vāhana) ofrandelor de unt (havya), [tot atunci] trebuie să introducă (prati-pad)  

ofrandele (āhutī) oferite (huta) cu credinţă (raddhā) între (antara) cele două porţii (bhāga) 

de unt topit (ājya)
68

. 

                                                                                                                                               
64 Adevărul (satya) avut în vedere prin sintagmele „acel adevăr” (etat satyam) şi „doritorii 

adevărului” (satyakāmā) reflectă perspectiva vedică asupra realităţii, ca sistem multiplu, a 

cărui ordine trebuia să fie reglementată sacrificial, nefiind vorba de „adevărul” perspectivei 

moniste, verticaliste, a upani. Calea faptelor [ritualice] (karmamārga), așa cum este 

ea propovăduită de Veda și de școala Pūrva-Mmāsā, în Nalinikanta Brahma, Philosophy of 

Hindu Sadhana, PHI Learning, Delhi, 2007, pp.91-100. 
65 „Karman” a fost tradus aici prin „înfăptuire” din rațiuni de eleganță a exprimării, ideea 

avută în vedere prin acest termen fiind cea de eficiență karmică a acțiunilor discutate în text 
(recitarea formulelor sacre și cele la care se face referire prin cripticul termen „tretā”). 
66 Majoritatea traducătorilor (Olivelle, op.cit. 1998, p.437; Radhakrishnan, op.cit., p.674; 

Śarvānanda, op.cit., p.14; Singh, op.cit. 1987, p.24; Nikhilānanda, op.cit., p.269; Hume, 

op.cit., p.367; Johnston, op.cit., p.251) interpretează „tretā” – literal, „triadă”, „grup de trei” 

(Monier-Williams, op.cit. 1997, p.462) ca referindu-se la cele trei Vede mai vechi (g, 

Sāma, Yajur), însă interpretarea este problematică întrucât, după cum reiese din strofa I.1.5, 

textul acceptă toate cele patru colecţii de texte vedice, inclusiv mai recenta Atharva-Veda. 

Alţi traducători, cum ar fi Muller, op.cit. 1884, p.30; Śāstri, op.cit., p.107; 

Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.114; Śivānanda, op.cit., p.221, interpretează „tretā” ca 

referindu-se la Tretā-Yuga, acea perioadă a unui ciclu cosmic în care practica religioasă ia, 

preponderent, forma sacrificiilor. Textul nu înclină decisiv spre niciuna dintre aceste 
interpretări iar Śakara le consideră pe ambele compatibile cu intenţia autorului (Śāstri, 

op.cit., p.107,109). 

O interpretare mai originală e de găsit la della Casa, op.cit., p.372, care consideră că s-ar face 

referire la cele trei focuri sacrificiale: gārhapatya – plasat în partea de vest a locului unde se 

oficiază ritul, āhavanya – plasat în est, și dakia – plasat de-a lungul amplasamentului. 
67 Ultima sintagmă a strofei, „chraddhayāhutam” („oferită cu credinţă”) lipseşte din unele 

ediţii ale textului (Śāstri, op.cit., p.109; Śarvānanda, op.cit., p.15). 
68 Aceste indicaţii se referă la modul în care trebuie efectuat sacrificiul Agnihotra, unul dintre 

cele mai importante ritualuri vedice şi care constă din arderea ritualică a unor ofrande, 
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                                                    | 
                                                  ||३|| 
 

I.2.3. Cel al cărui [sacrificiu] Agnihotra este lipsit de sacrificiul lunii noi 

(dara), lipsit de sacrificiul lunii pline (pauramsa), lipsit de sacrificiul de patru luni 

(cturmsya), lipsit de sacrificiul Āgrayaa
69

, cel care este lipsit (varjita) de oaspeţi 

(atithi), cel lipsit de ofrande (huta), cel fără niciun zeu (avaivadeva), cel care [dă] 

ofrande (huta) însă nu potrivit regulilor (vidhi), acela îşi alterează (han) lumile (loka) 

sale până la cea de-a şaptea.
70

 

                                                                                                                                               

combustia fiind considerată calea prin care acestea ajungeau la zeităţile cărora le erau 

destinate (Singh, op.cit. 1987, p.24; Olivelle, op.cit. 1998, p.630). Sacrificiul focului (homa), 
discutat pe larg în Axel Michaels, Homo Ritualis. Hindu Ritual and Its Significance for 

Ritual Theory, Oxford University Press, 2016, pp.237-246. Focul sacrificial domestic ca 

ipostaziere a focului cosmic (principiul dinamismului cosmic), la Danielou, op.cit., pp.67-69. 

Focul (agni), drept purtător al ofrandelor, în religia vedică, în Maurice Bloomfield, The 

Religion of the Veda. The Ancient Religion of India (From Rig-Veda to Upanishads), G.P. 

Putnam’s Sons, New York & Londra, 1908, pp.162-163; Jamison&Witzel, op.cit., pp.34-36; 

drept „consumator” al ofrandelor alimentare, în Danielou, op.cit., pp.64-66, 68; Cush, 

Robinson & York, op.cit., pp.521-522. Detalii tehnice despre sacrificiul Agnihotra în Muller, 

op.cit. 1884, p.30; Jamison&Witzel, op.cit., p.38; Cush, Robinson & York, op.cit., pp.17-18; 

Lochtefeld, op.cit., p.16. Diferite interpretări date sacrificiului vedic (yajña), în Klostermaier, 

op.cit., pp.123-128.  
69 Sacrificiile domestice din religia vedică, în Jamison&Witzel, op.cit., pp.44-47; Sacrificiile 

Dārśapauramāsa, Cāturmāsya și Āgrayaa, discutate în Ibidem, p.39. Sacrificiile de Lună 

nouă (Amāvāsyā) și de Lună plină (Pūrimā), discutate în Jones&Ryan, op.cit., pp.311-312.  
70 Urmând sugestia lui Śakara (Śāstri, op.cit., p.111), aproape toţi traducătorii moderni 

interpretează cele şapte lumi (loka) despre care vorbeşte textul drept cele şapte planuri de 

existenţă superioară (vyāhti) acceptate de cosmologia brahmană (Bh, Bhuva, Svar/Svarga, 

Maha, Jana, Tapas şi Satya) (Śarvānanda, op.cit., p.16; Muller, op.cit. 1884, p.31; 

Nikhilānanda, op.cit., p.270; Singh, op.cit. 1987, p.27). Cele şapte lumi superioare sunt 

structurate ascendent, începând cu planul terestru – Bhū – şi terminând cu ultimul plan al 

manifestării – Satya – premergător eliberării şi disoluţiei în Brahman. Alterarea (han) celor 

şapte lumi (loka) se referă la eşecul celui care nu efectuează sacrificiul în mod corespunzător, 
de a se înscrie pe o traiectorie ascendentă în cadrul ordinii cosmice şi, implicit, la decăderea 

sa în planurile de existenţă inferioare, situate sub nivelul lumii terestre (Pātāla – infernurile: 

Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala şi Patala sau Nagaloka). Ordinea 

benefică a lumii și racordarea la ea prin respectarea legii morale (dharma), armonia cu legea 

cosmică (dharma) ca principiu al moralității și al tipologiei retribuției karmice, cu referință 

specială la Manusmti, VIII.15, în Holdrege, op.cit., p.237. Conceptul de „Karma” și 

retribuția karmică, în Murray Milner, Hindu Eschatology and the Indian Caste System: An 

Example of Structural Reversal, „The Journal of Asian Studies”, Vol. 52, No. 2 (May, 1993), 

pp.304-306, 311; Klostermaier, op.cit., pp.175-179. Formulările arhaice ale teoriei karmice, 
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                                              | 
                                                   ||४|| 
 

I.2.4. Cea neagră (kālī), cea înspăimântătoare (karalī), cea iute ca mintea 

(manojavā), cea foarte roşie (sulohitā), cea de o culoare foarte fumurie (sudhūmravarā), 

cea scânteietoare (sphuligin), cea având întreaga strălucire (viśvarūc) - zeiţele (dev) 

pâlpâietoare (lelāyamānā)
71

 – acestea sunt cele şapte limbi (jihvā) [ale focului 

sacrificial].
72

 

                                                                                                                                               

din Veda, în Bloomfield, op.cit., pp.259-262. Karma şi reîncarnarea în cele mai vechi surse 

în care apar, în Upaniade, în Jamison&Witzel, op.cit., pp.76-78. 

Eficiența și modul de operare al sacrificiului, cf. Vedei, în Patrick Olivelle, The Asrama 

System. The History and Hermeneutics of a Religious Institution, Oxford University Press, 
New York, 1993, pp.37-38. „Schimbul” ritualic dintre zei și oameni (ritualuri vs. beneficii), 

cf. Vedei, în Jamison&Witzel, op.cit., pp.63-65. 
71 Termenii sanskriţi care desemnează cele şapte limbi (jihvā) ale focului sacrificial sunt la 

feminin, întrucât determină substantivul „jihvā”, de gen feminin. Am dat în textul tradus, 

între paranteze, forma de feminin, făcând astfel o excepție de la stilul traducerii, care 

altminteri dă întotdeauna, între paranteze, forma de masculin a echivalentelor sanskrite, chiar 

și atunci când este vorba de adjective ce apar la feminin. Unii traducători au interpretat cei 

şapte termeni care fac referire la limbile focului drept nume proprii ale acestora şi, drept 

urmare, le-au redat prin „Kālī”, „Karalī”, „Manojavā”, „Sudhūmravarā”, „Sulohitā”, 

„Sphuligin” şi „Vivarūcī” (Śarvānanda, op.cit., p.17; Muller, op.cit. 1884, p.31; Śāstri, 

op.cit., p.112; Nikhilānanda, op.cit., p.271). 
72 După ce, în prima sa linie, expune numele primelor cinci limbi (jihvā) ale focului 

sacrificial, în cea de-a doua linie, care afirmă explicit că întreaga strofă enumeră „șapte 

limbi” (.... iti sapta jihvā), textul prezintă o anumită ambiguitate. Înainte de particula „iti”, 

care marchează finalul enumerării, apar patru termeni: „sphuligin”, „viśvarū”, „” și 

„lelāyamānā”, toți de genul feminin, la nominativ singular. Măcar doi dintre ei trebuie să 

desemneze cele două limbi ale focului sacrificial, rămase de enumerat în linia a doua. 

Plasarea conjuncției „ca” („și”) – postclitică, în limba sanskrită – după „viśvarūc” 

sugerează că acolo s-ar putea încheia enumerarea, situație care ridică totuși o problemă 

importantă și anume statutul sintagmei „dev lelāyamānā”, plasată după înșiruirea celor 

șapte limbi dar înaintea particulei „iti”, care indică finalul enumerării. Am interpretat această 

sintagmă ca funcționând întrucâtva apozițional față de grupul celor șapte limbi ale focului și 
reprezentând o denumire generică pentru ceea ce a fost enumerat anterior. O astfel de 

interpretare justifică atât plasarea sintagmei în cauză după enumerarea propriu-zisă cât și 

apariția sa înaintea finalizării expunerii limbilor focului sacrificial. Ideea avută în vedere ar fi 

deificarea limbilor focului sacru, idee nu tocmai neobișnuită pentru literatura de influență 

vedică. 

Majoritatea traducătorilor contemporani au interpretat altfel strofa, tratând „viśvarūc ca 

dev” ca pe un termen compus ce face referință la cea de-a șaptea limbă a focului; plasarea 

lui „ca” după primul membru al compusului și nu întocmai la finalul său este acceptată de 

gramatica sanskrită. Astfel, cea de-a șaptea limbă a focului ar fi „zeița ce are întreaga 
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                                                 | 
           स ्                                       ||५|| 
 

I.2.5. Ceea ce se mişcă (car) în aceste străluciri (bhrājamāna) şi care, la vremea 

potrivită (yathākāla), este luat (ā-dā) ca ofrandă (āhuti), este dus (nī) de aceste raze (ramī) 

ale Soarelui (sūrya) acolo unde locuieşte (adhi-vas) unicul (eka) stăpân (pati) al zeilor 

(deva). 

 
                स ्                                   | 
                                    स ्               ||६|| 
 

I.2.6. „Vino (i), vino (i)!”, astfel strălucitoarele (suvarcas)
73

 ofrande (āhuti) îl poartă 

(vah), prin mijlocirea razelor (rami) de Soare (sūrya), pe cel care jertfeşte (yajamna), 

adresându-i (abhivadantya) cuvinte (vāc) plăcute (priya), onorându-l (arcayantya). 

                                                                                                                                               

strălucire” („the glittering Goddess” – Olivelle, op.cit. 1998, p.439; „the all-shaped goddess” 

– Radhakrishnan, op.cit., p.676; „the All-formed, divine one” – Hume, op.cit., p.368; „la 

Divina tutta splendente” – della Casa, op.cit., p.373). Alți traducători moderni au interpretat 

„dev” ca având sensul de „strălucire” și, tot pe același schematism sintactic, au tradus 
compusul prin „the brilliant Viswaruchi” - Śarvānanda, op.cit., p.17; aproximativ la fel, 

Muller, op.cit. 1884, p.31; „the luminous Visvaruchi” – Nikhilānanda, op.cit., p.271; „the 

bright all-shining” – Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.115; „the glowing brilliant” – 

Johnston, op.cit., p.251. 

Cea mai mare parte a acestor traducători au considerat „lelāyamānā” – construcţie nu tocmai 

clară, probabil forma de feminin a unui participiu prezent mediu intensiv al rădăcinii „l” („a 

fixa”, „a împlânta”) şi care, fiind la intensiv, ar putea sugera un sens de „care pâlpâie”, „care 

se mișcă încolo și încoace” – ca determinând sintagma „sapta jihvā” și, prin urmare, au 

ajuns la traduceri gen „the seven swaying tongues of the fire” (Singh, op.cit. 1987, p.28), 

„the seven flickering tongues of fire” (Śarvānanda, op.cit., p.17; Śivānanda, op.cit., p.224; 

Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.115; aproximativ la fel, Olivelle, op.cit. 1998, p.439; 
Hume, op.cit., p.368), „the seven moving tongues of fire” (Radhakrishnan, op.cit., p.676; 

Śāstri, op.cit., p.112); „the seven quivering tongues of flame” (Johnston, op.cit., p.251); „le 

sette lingue balenanti [del fuoco sacro]” (della Casa, op.cit., p.373). 

Au existat și traducători care au interpretat „lelāyamānā” la fel ca în ediţia de față, şi anume 

ca referindu-se, apozițional, la cele șapte limbi ale focului (Muller, op.cit. 1884, p.31; 

Nikhilānanda, op.cit., p.271). 
73 „Suvarcas” – derivat adjectival al substantivului „suvar”, care are drept sens primar ideea 

de „soare”, „lumină” iar drept sens secundar pe cea de „paradis”. În consecinţă, şi 

„suvarcas” poate avea şi un sens secundar de „paradisiac”, „celest”, „divin”. 
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„Acestea sunt ale voastre
74

: meritul (puya), faptele bune (sukta), lumea lui Brahmā 

(brahmaloka).” 

 

 

 [Respingerea realizărilor umane în baza imputării caracterului finit]
75

 

                                         कम ा | 
                    मूढ ाः                             ||७|| 
 

I.2.7. Despre cele optsprezece fragile (plava)
76

, lipsite de stabilitate (addha), 

forme (rūpa) ale sacrificiului (yaja) s-a spus (ukta) că sunt inferioare (avara).
77

 În 

                                                        
74 Textul e uşor incoerent din punct de vedere gramatical. În prima parte, strofa foloseşte, la 

persoana a treia, un pronume singular („tam”), pentru ca, pe final, acelaşi ipotetic personaj 
să fi desemnat, în cadrul unui act adresativ, printr-un pronume de persoana a II-a, însă, din 

motive neclare, la plural („va”). 
75 După ce, în prima parte a capitolului I.2, s-a expus perspectiva vedică cu privire la 

perpetuarea ordinii cosmice printr-o „economie” karmică corespunzătoare,  strofele I.2.7-

I.2.13 resping această abordare imanentist-naturalistă a existenţei, imputându-i limitarea la 

registru manifestat, cu toate neajunsurile sale, în special caracterul efemer.În contrapondere, 

se propune transcenderea manifestării şi a legiferării karmic şi accederea, prin cunoaştere, la 

nivelul supra-ordonat acestora, cel al realităţii ultime.  

O analiză a raportării depreciative față de sacrificiul vedic şi faţă de rezultatele limitate ale 

acestuia, conform cu Muaka, I.2.6-10, în Olivelle, op.cit. 1993, pp.63-64. Critica adusă de 

Śakara căii ritualice din școala Mmāsā, în Chandradhar Sharma, op.cit. 2007, pp.202-
203. Opoziția dintre cunoaștere (jñāna) și faptă (ritualică) (karman), cf. lui Śakara, în 

Ibidem, pp.201-202. 
76

 „Plavā” – derivat nominal plural al rădăcinii verbale „plu” – „a pluti”, „a înota”, „a se 

scălda”; poate avea şi sensul de „barcă”, termen sugerând tot ideea de fragilitate, de caracter 

fluctuant. De altfel, unii traducători moderni l-au redat ca atare, considerând că pasajul ar 

compara, în temeiul caracterului lor deopotrivă fragil şi instabil, actele sacrificiale cu nişte 

bărci. Urmând o astfel de interpretare, strofa întreagă este tradusă ca realizând o comparaţie 

între actele sacrificiale şi nişte bărci în care s-ar găsi Karma/faptele inferioară/inferioare 

(Śarvānanda, op.cit., pp.18-19: „Frail indeed is the raft of an eighteenfold yajna, in which 

these inferior works are mentioned”; Muller, op.cit. 1884, p.31: „But frail, in truth, are those 

boats, the sacrifices, the eighteen, in which this lower ceremonial has been told”; 
Radhakrishnan, op.cit., p.676: „Unsteady, verily, are these boats of the eighteen sacrificial 

forms, which are said to be inferior karma”; „But frail indeed are those rafts of sacrifices, 

conducted by eighteen persons, upon whom rests the inferior work (Nikhilānanda, op.cit., 

p.272); aproximativ la fel redă şi Singh, op.cit. 1987, p.31; „Unsafe boats, however, are the 

sacrificial forms / The eighteen, in which is expressed the lower work” (Hume, op.cit., 

p.368); „Rafts insecure are these, made of the eighteen logs of sacrifice, on which the lower 

rite is said [to rest]” (Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.116); „Those sacrifices, with their 

crew of eighteen men, are unseaworthy ships, belong to a trivial Karma” (Purohit&Yeats, 

op.cit., p.51); „Infirm boats are these forms of sacrifice, the eighteen, in which are set forth 
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acestea se află faptele (karman). Cei care se desfată (abhi-nand) cu aceste bunuri (reyas) 

se înşală (mha). Ei iau parte (api-i) în mod repetat (punar) la bătrâneţe (jarā) şi la moarte 

(mtyu). 

 

                                                  | 
                   मूढ ाः                         ||८|| 
 

I.2.8. Cei care trăiesc (vartamāna) întru (antara) ignoranţă (avidyā), care se socot 

(manyamāna) pe ei înşişi (svaya) drept înţelepţi (dhīra) şi învăţaţi (paita), [acei 

oameni] răniţi (jaghanyamāna) şi confuzi (mha) rătăcesc (pari-i) asemenea unor orbi 

(andha), asemenea unora conduşi (nīyamāna) de către orbi (andha).
78

 

 

                                                                                                                                               

the lower work.” (Johnston, op.cit., p.252); „[Simili a] instabili barche sono le diciotto forme 

di sacrificio nelle quali s'esprime l'opera inferiore (l'atto rituale)” (della Casa, op.cit., p.373) 

Am considerat că această redare este prea interpretativă şi, drept urmare, am optat pentru o 

traducere mai literală. De altfel, nici Śakara nu interpretează „plava” ca „barcă”, ci ca 

„instabil” (addha) (Śāstri, op.cit., p.114). 
77 Śakara interpretează sintagma „cele optsprezece forme ale sacrificiului” (yajñarūpā 

aādaa) ca referindu-se la cei şaisprezece preoţi implicaţi în efectuarea ritualului 
Agnihotra, la cel ce sacrifică şi la soţia acestuia (Śāstri, op.cit., p.114). Urmând sugestia sa 

exegetică, cam toţi traducătorii moderni interpretează sintagma tot în acest mod 

(Nikhilānanda, op.cit., p.272; Singh, op.cit. 1987, p.32; Radhakrishnan, op.cit., p.676; 

Śarvānanda, op.cit., p.19; Śivānanda, op.cit., pp.225-226; Purohit&Yeats, op.cit., p.51). 

Muller, op.cit. 1884, p.31 respinge această interpretare, neconsiderând că ea ar conduce la un 

sens clar. Hume, op.cit., p.368 se aventurează să considere că ar fi vorba despre elementele 

textual-doctrinare implicate în sacrificiul Agnihotra, mai precis despre corpusurile Sahitā, 

Brāhmaa şi Sūtra corespunzătoare fiecăreia dintre cele patru Veda; în adiţie la cele 

doisprezece elemente astfel rezultate, el mai adaugă cele şase „membre/ramuri ale Vedei” 

(vedāga) şi îşi justifică opţiunea interpretativă printr-o referinţă la Muaka, I.1.5. 

Olivelle, op.cit. 1998, p.630 pare să ofere cea mai plauzibilă interpretare; el îşi exprimă 
rezervele atât faţă de opinia lui Śakara cât şi faţă de cea a lui Max Muller şi susţine că cele 

optsprezece forme despre care se vorbeşte ar fi reprezentate de varietăţile sacrificiului 

Agnihotra sau de actele sacrificiale adiţionale acestuia, cum ar fi cele menţionate în I.2.3. 

Detalii tehnice cu privire la sacrificiul vedic (yajña), în Danielou, op.cit., pp.70-72; Sullivan, 

op.cit., pp.258-259; Jones&Ryan, op.cit., p.507; Laurie L. Patton,  „Veda and Upaniad”, în 

Mittal &Thursby, op.cit., pp.40-42. Aspectele tehnice ale sacrificiului, discutate laolaltă cu 

interpretări ale acestora, în Michaels, op.cit., pp.231-236. 
78 Cu mici variaţii, strofa reapare în literatura clasică a brahmanismului, în Kaha-Upaniad, 

I.2.5 (Muller, op.cit. 1884, p.8; Dana Şugu & Swami Lokeswarananda,  Upaniad, Kena 
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      य ां                                             | 
                                                      ||९|| 
 

I.2.9. Noi, cei imaturi (bla)
79

, cei care ne găsim (vartamāna) în multiple feluri 

(bahudhā) în ignoranţă (avidyā), ne gândim (abhi-man) că ne-am îndeplinit (kta) 

scopurile (artha).
80

 Acela care acţionează (karmin) nu cunoaşte (pra-vid) datorită 

pasiunii (rāga).
81

 Prin aceasta, cei neliniştiţi (ātura) decad (cyu) atunci când lumile 

(loka) [lor] se epuizează (kīa). 

 

                                                 | 
                                                      ||१०|| 
 

I.2.10. Cei care se înşală (pramha) socotesc (manyamāna) jertfele şi înfăptuirile 

(iāprta)
82

 drept cel mai mare bun (variha) şi nu cunosc (vid) niciun alt (anya) bun 

                                                                                                                                               

Upaniad, Katha Upaniad, Prana Upaniad, Ed. Rtam, Bucureşti, 1998, p.155) şi în 

Maitrāyaa-Brāhmaa-Upaniad, VII.9 (Muller, op.cit. 1884, pp.342-343). 
79 „Bāla” – literal, „copil”. 
80 Imposibilitatea împlinirii desăvârșite a dorințelor și, implicit, de a reuși consumarea totală 

a Karmei prin experimentare, în Ross, op.cit., pp.42-43. 
81 Propoziția „yat karmio na pravedayanti rāgāt”, tradusă prin „acela care acționează 

nu cunoaște, datorită pasiunii” este ilustrativă pentru neglijența gramaticală a autorului 

textului, conținând atât câteva dezacorduri cât și utilizări neglijente ale formelor verbale. 

Pronumele „yat” reprezintă o formă de singular neutru, însă termenul pe care îl determină, 

„karmia”, este un masculin plural, tot la plural fiind și verbul („pravedayanti”). Forma 

verbală este una cauzativă, greu de justificat. 

O posibilă interpretare care ar mai atenua imprecizia gramaticală a frazei ar fi să se considere 

„yat” - acela drept subiect, „karmia” să fie luat drept o formă de acuzativ, pravedayanti” 

să fie interpretat ca atare, adică drept un verb conjugat cauzal, și astfel să rezulte o traducere 

de genul „acel [scop] nu îl face să cunoască pe cel care acționează, datorită pasiunii”. În 

această interpretare, gramatica ar fi încălcată doar prin lipsa acordului dintre forma de 
singular a lui „yat” și cea de plural a lui „pravedayanti”.  

Deși întrucâtva similare, prima interpretare pare mai plauzibilă; de altfel, la ea consimt 

majoritatea traducătorilor moderni ai textului (Olivelle, op.cit. 1998, p.441; Radhakrishnan, 

op.cit., p.677; Hume, op.cit., p.369; Śāstri, op.cit., p.115; Śarvānanda, op.cit., p.20; Singh, 

op.cit. 1987, p.28; Nikhilānanda, op.cit., p.273; Johnston, op.cit., p.252; Śivānanda, op.cit., 

p.227; Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.116). 
82 „Iāpūrta” – termen preluat din tradiţia vedică şi care, indiferent de sensul său precis, 

desemnează încărcătura karmică pozitivă rezultată în urma unui comportament virtuos şi care 

conduce la o renaştere în condiţii superioare. Conceptul de „iāpūrta” în Veda, inclusiv în 
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(reyas). Ei, după ce au experimentat (anubhūtvā) [consecinţele] faptelor [lor] bune 

(sukta) în înălţimile (pha) paradisului (nka), intră (vi) [din nou] în această (ima) 

lume (loka) sau într-una mai joasă (hīnatara). 

 

[Dezicerea de natural și focalizarea asupra realității transcendente]
83

 

 
                                               84       | 
                                                      ||११|| 
 

                                                                                                                                               
cea mai importantă ocurenţă a sa, din g-Veda, X.14.8, în Frits Staal, Discovering the Vedas: 

Origins, Mantras, Rituals, Insights, Penguin Books, New-Delhi, 2008, p.171; Sahebrao Genu 

Nigal, Vedic Philosophy of Values, Northern Book Centre, New-Delhi, 2009, p.103; 

Bloomfield, op.cit., pp.194-195.  

Termenul este compus din alăturarea a două participii: participiul trecut al rădăcinii „yaj” – 

„a sacrifica”, la plural sau la feminin (iā), şi participiul trecut al rădăcinii „pṝ” – „a umple”, 

„a îndeplini până la capăt”, „a finaliza”. Alăturarea poate fi interpretată atât drept un compus 

determinativ (tatpurua) cât şi drept un compus copulativ (dvandva). În cazul interpretării 

sale drept un compus determinativ, sintagma ar avea sensul de „plinătate/plin/acumulare de 

[merit] sacrificial”; totuşi, majoritatea interpreţilor îl consideră drept un compus copulativ şi 

îl interpretează ca având sensul de „jertfe/realizări ritualice (ia) şi înfăptuiri (pūrta) 
[caritabile]”, rădăcina „pṝ” fiind considerată nu atât sub sensul de „a umple” cât sub cel de 

„a duce până la capăt”. Într-o astfel de interpretare, termenul s-ar referi la comportamentul 

merituos, având o încărcătură karmică pozitivă, rezultată în urma unei practici ritualice 

adecvate şi a unor acţiuni caritabile, virtuoase (Śarvānanda, op.cit., p.21; Singh, op.cit. 1987, 

p.34; Nikhilānanda, op.cit., p.274; Radhakrishnan, op.cit., p.653; Mead&Chaopādhyāya, 

op.cit., pp.116-117; Śivānanda, op.cit., p.228; Purohit&Yeats, op.cit., p.51; della Casa, 

op.cit., p.373; aceasta este totodată şi interpretarea lui Śakara - Śāstri, op.cit., p.116). 

Olivelle dă inclusiv termenului „pūrta” o interpretare mai degrabă religios-ritualică, 

considerând că termenul ar face referire la darurile oferite preotului, ca parte a 

ceremonialului sacrificial (Olivelle, op.cit. 1998, p.631). 
83 O discuție amplă asupra eliberării, în școala Vedānta, în Paul Deussen, Filosofia 
upanişadelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1994, pp.245-254. Abordarea „verticalistă” a 

eliberării, în hinduism, în Feuerstein, op.cit., pp.42-43. Atitudinea anti-naturalistă a Vedāntei, 

care consideră naturalul și spiritualul ca antagonice, în Danielou, op.cit., pp.32-33. 

Dihotomia dintre idealul soteriologic al eliberării de viață (din Vedānta și Sākhya-Yoga) și 

cel al perpetuării naturalului, din Mmāā, în Pereverzev, op.cit., pp.406-407. 
84 Radhakrishnan, op.cit., p.678 are aici „bhaikācaryā”, însă, cel mai probabil, este vorba 

de o greşeală. Toate celelalte ediţii consultate (Śarvānanda, op.cit., p.22) au 

„bhaikyacaryā”, aşa că am preferat să reproducem textul astfel şi în ediţia de faţă. Oricum 

însă, textul sanskrit este problematic întrucât „bhaikyacaryā” nu se acordă cu ceilalți 
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I.2.11. Cei care locuiesc (upa-vas) în pădure (araya), [care trăiesc] în asceză 

(tapas) şi credinţă (raddha), care sunt liniştiţi (nta), cunoscători (vidvas), care practică 

(carya) cerşitul (bhaikya), care sunt nomazi (carant), lipsiţi de pasiuni (viraja), aceia, 

prin poarta (dvra) Soarelui (srya)
85

, ajung (pra-yā) acolo unde (yatra) se află acel om 

(purua) nemuritor (amta) şi Sinele (ātman) cel inalterabil (avyaya). 

 

                                                        | 
                                                        ||१२|| 
 

I.2.12. Cercetând (parīkya) lumile (loka) şi acumulările (cita) de fapte (karman), 

brahmanul (brāhmaa) trebuie să ajungă (ā-i) la nepăsare (nirveda). Cele necreate (akta) 

nu iau naştere (as)
86

 prin cele create (kta).
87

  Acela care are drept scop (artha) cunoaş-

terea (vijna), acela să meargă (abhi-gam), cu combustibil pentru sacrificiu în mână 

(samitpāi)
88

, la un maestru (guru) stabilit (niha) în Brahman şi versat în revelaţii 

(rotriya). 

                                                                                                                                               

termeni ai frazei, cu care pare să întrețină un raport apozițional și care sunt la nominativ 

plural.  
85 Majoritatea interpreţilor au echivalat „poarta Soarelui” (sūryadvāra) cu „calea zeilor” 

(devayāna), calea către reabsorbţia în principiul Brahman, urmată de cei ce deţin cunoaşterea 

de Sine şi opusă „căii taţilor/strămoşilor” (pityāna), prin care se perpetuează transmigraţia 
(Śarvānanda, op.cit., p.23; Nikhilānanda, op.cit., p.275; Śivānanda, op.cit., p.229). Pentru 

opoziţia calea zeilor (devayāna) – calea taţilor/strămoşilor (pityāna), vezi Kauītaki-

Brāhmaa-Upaniad, I.2, Nedu, op.cit. 2015, pp.76-79; Bhadārayaka-Upaniad, VI.2.15-

16 (Radu Bercea, Cele mai vechi upaniade, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993, p.103); 

Deussen, op.cit., pp.239-241; Hermann Oldenberg, The Doctrine of the Upaniads and the 

Early Buddhism, Motilal Banarsidass, Delhi, 1991, p.64; Guenon, op.cit. 1995, pp.152-154. 
86 „As” – literal, „a fi”, „a exista”. 
87 Foarte succint, afirmația „cele necreate nu iau naștere prin cele create” („.... 

nāstyak”) exprimă ceea ce va deveni una dintre ideile consacrate ale Advaita 

Vedāntei ulterioare și anume faptul că, datorită caracterului său ultim, principial, 

fundamental, natura eliberată nu reprezintă ceva ce ar putea fi produs prin acțiune (karman), 
ci doar descoperit prin cunoaștere (jñāna).  

Eliberarea (moka) ca stare ce există prin sine însăși și care, drept urmare, nu poate fi 

produsă, nu poate reprezenta efectul (kārya) unor acțiuni umane, în Sharma, op.cit. 2007, 

pp.195-196, William M. Indich, Consciousness in Advaita Vedānta, Motilal Banarsidass, 

Delhi, 1980, pp.105-107. 
88 „Samitpi” – literal, „cu război/conflict în mână”. Termenul se referă la o cutumă 

iniţiatică, conform căreia cel care aspira să devină discipol al unui maestru trebuia să aducă 

cu sine combustibil, care, ulterior, va fi folosit la întreţinerea focului sacrificial. Etapa de 

„discipol” (brahmacārin) văzută ca o „naștere din nou”, la Bloomfield, op.cit., pp.285-286. 
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                                                 | 
                                                   ||१३|| 
 

I.2.13. Aceluia care s-a apropiat (upasanna) [de el] în mod corespunzător 

(samyañc), care are conştiinţa (citta) liniştită (praānta), care este absorbit (anvita) în calm 

(ama), [aceluia], el, cel cunoscător (vidvas) i-a spus (pra-vac) acea adevărată (tattvata)
89

 

cunoaştere a lui Brahman (brahmavidyā), prin care sunt cunoscute (vid) omul (purua) 

cel indestructibil (akara) şi adevărul (satya). 

 

 

[Emanaţia Universului din Brahman] 

                                                               | 
                                                 ||१|| 
 

II.1.1. Acesta este acel adevăr (satya): 

Aşa cum (yathā) din focul (pāvaka) cel foarte strălucitor (sudīpta) apar (pra-bhū), cu 

miile (sahasraa), scântei (visphuliga) care au forma sa (sarūpa), tot aşa (tathā), 

dragule (saumya)
90

, din cel indestructibil (akara) se ivesc (pra-jan) entităţi (bhāva) 

felurite (vividhā), care se reîntorc (api i) tot (eva) acolo (tatra). 

 

                                       | 
                  अ               ||२|| 

                                                        
89 „Tattvata” – literal, „conform cu adevărul”, „în mod real”, „de la adevăr”. Termenul 

„tattva” – literal, „starea de «acela»” (tat-tva) – se referă, în general, la realitatea ultimă, 
considerată sub aspectul transcendenţei şi indescriptibilităţii sale, care constrâng mintea 

umană la a se referi la ea doar în mod minimal, prin termenul „acela” (tat). 
90

 „Saumya” – derivat adjectival al termenului „soma” (denumirea unei băuturi folosite în 

scopuri mistic-religioase, în perioada vedică). În general, „saumya” are o conotaţie pozitivă, 

apreciativă, mai ales din punct de vedere religios, având sensul de „respectat”, „drag”, 

„auspicios”, „benefic” (Lochtefeld, op.cit., p.610). De asemenea, termenul este adeseori 

folosit ca formulă adresativă faţă de un Brāhmaa (Monier-Williams, op.cit. 1997, p.1254) 

şi, de altfel, acesta este şi modul în care l-am interpretat în contextul celor câteva strofe în 

care apare în text. 
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II.1.2. Purua
91

 este divin (divya) şi fără formă (amrta). El este atât în exterior 

(bāhya) cât şi în interior (abhyantara), este nenăscut (aja), fără suflu (apra), fără minte 

(amanas), pur (ubhra), mai înalt (para) decât înaltul (para) indestructibil (akara)
92

. 

 

            प्र णो                  | 
                                      ||३|| 
 

II.1.3. Din acesta se nasc (jan) suflul (prāa), mintea (manas) şi toate (sarva) 

simţurile (indriya), eterul (kha), vântul (vāyu), lumina (jyotis), apa (āpas) [şi] pământul 

(pthivī), cel care le susţine (dhārin) pe toate (viva). 

 

अग्नि                                                   | 
      प्र णो                                                ||४|| 
 

                                                        
91 Purua – omul primordial, prin al cărui sacrificiu cosmogonic a fost adus la existență 

întregul Univers, conform imnului Purua-Sūkta, din g-veda, X.90. Discuții cu privire la 

Purua, în Williams, op.cit. 2009, pp.24-25; Danielou, op.cit., pp.57-59. 
92 „Akara para” – „înaltul/transcendentul (para) indestructibil (akara)” – se referă, cel mai 

probabil, la ignoranţă (avidyā, ajñāna), la iluzie (māyā), la acea funcţie a absolutului 
Brahman prin care este proiectat Universul. În Vedānta, ignoranţa reprezintă un aspect firesc, 

natural, al realităţii absolute şi, în consecinţă, împărtăşeşte caracterul „indestructibil” 

(akara) al acesteia. 

Aceasta este, de altfel, şi interpretarea lui Śakara (Śāstri, op.cit., pp.126-128), preluată de 

majoritatea interpreţilor moderni (Muller, op.cit. 1884, p.34; Radhakrishnan, op.cit., p.680; 

Śarvānanda, op.cit., p.30; Nikhilānanda, op.cit., p.281; Śivānanda, op.cit., pp.233-234). 

Nikhilānanda şi Śarvānanda, op.cit., p.29 merg chiar mai departe şi, preluând o distincţie mai 

târzie a Vedāntei, cea dintre Nirgua-Brahman (Brahman lipsit de caracteristici, ca natură 

transcendentă) şi Sagua-Brahman (Brahman însoţit de caracteristici, ca subiect al emanaţiei 

universale), consideră că, după ce strofa II.1.1 a realizat o expunere cu privire la Sagua-

Brahman, strofa II.1.2 avansează în demersul reductiv, arătând că dincolo de ignoranţa ce 
proiectează Universul se găseşte natura ultimă, transcendentă, a lui Brahman (Nirgua-

Brahman). 

Folosirea termenului „akara” („indestructibil”) pentru referinţa la capacitatea de a proiecta 

Universul, la germenele primordial al manifestării, ar putea indica influenţe ale sistemului S-

ākhya asupra autorilor upaniadelor, de altfel vizibile şi în alte texte (vezi Śvetāśvatara-

Upaniad, I.4-5, I.10, IV.5, VI.3, Nedu, op.cit. 2015, pp.163-164,167,189-190,205; 

Maitreya-Upaniad, 10). Sākhya consacră termenul „akara” („indestructibil”) drept 

denumire al celui de-al doilea principiu ireductibil admis de acest sistem filosofic dualist, cel 

al materialităţii (prakti). 
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II.1.4. Focul (agni) este capul (mūrdhan) [său], ochii (cakus) – Luna (candra) şi 

Soarele (srya). Direcţiile (di)
93

 sunt urechile (rotra) [sale]; vorbirea (vc) [sa] sunt 

Vedele cele dezvăluite (vivta). Vântul (vyu) este suflul (pra) [său]; inima (hdaya) 

[sa] este totul (viva). Din cele două picioare (pad) ale sale [apare] Pământul (pthiv); 

cu adevărat, acesta este Sinele interior (antartman) al tuturor (sarva) entităţilor 

(bhta).
94

 

 

        स ्                                             | 
          स ्                                             ||५|| 
 

II.1.5. Din el [este născut] focul (agni), al cărui combustibil (samidha) este 

Soarele (srya). Din Lună (soma) [este născută] ploaia (parjanya), din Pământ (pthiv) – 

ierburile (oadhi), bărbatul (pumān) împrăştie (sic) sămânţa (retas) în femeie (yoitā). Din 

Purua sunt născute (saprasūta) numeroasele (bahu) fiinţe (praj).
95

 

                                                        
93 Termenul „di” are sensul de „direcţie spaţială”, „diviziune a spaţiului”. Se are în vedere 

nu atât ideea de vector direcţional cât, mai degrabă, cea de partiţionare a spaţiului. În acest 

sens, diferitele partiţii ale spaţiului, mediul de transmitere al sunetului, sunt interpretate drept 

„urechile” absolutului şi atotcuprinzătorului Purua. 
94 Śakara, făcând apel la sistemul conceptual al Vedāntei clasice, interpretează această 

strofă ca referindu-se la relaţia de identitate fundamentală dintre principiul Brahman („Sinele 

interior al tuturor entităţilor” – sarvabhūtāntarātman) şi învelişul său cel mai grosier, cel 

material (virāj) (Śāstri, op.cit., pp.130-131). Majoritatea traducătorilor moderni consimt la 
această interpretare (Muller, op.cit. 1884, p.34; Radhakrishnan, op.cit., p.681; Nikhilānanda, 

op.cit., p.282). Strofa a fost interpretată și ca o parafrază a importantului imn cosmogonic 

Purua-Sūkta, din g-Veda (X.90) (prezentare Purua-Sūkta, în Stephanie W. Jamison, Joel 

P. Brereton, The Rigveda: the Earliest Religious Poetry of India, Oxford University Press, 

2014, pp.1537-1539; traducere Purua-Sūkta, în Ibidem, pp.1539-1540; Horace Hayman 

Wilson, Rig-Veda-Sanhitá. A Collection of Ancient Hindu Hymns, 6 vol., N. Trübner & Co., 

London, Part of the Seventh And Eighth Ashtaka, 1888, pp.249-254; Olivelle, op.cit. 1998, 

p.631). Totodată, tipul de panteism înfățișat de această strofă întemeiază o frecventă 

reprezentare iconografică a principiului ultim într-o manieră teistă, drept zeul Śiva, „cel 

având toate formele” (vivarūpa). 
95 Cel mai probabil, strofa reiterează o naivă schemă de tip cosmogonic expusă în 
Bhadārayaka-Upaniad VI.2.9-14 (Bercea, op.cit., pp.102-103) şi în Chāndogya-

Upaniad, V.4-9 (Ibidem, pp.183-184), prin care, în cinci etape, se dă seama de apariţia vieţii 

umane. Conform acestei scheme, cea dintâi etapă este apariţia planurilor celeşti; în 

comentariul său la text, Śakara interpretează termenul „foc” (agni) ca referindu-se întocmai 

la aceste „lumi celeşti” (dyu loka) (Śāstri, op.cit., pp.131-132), care ar îngloba Soarele şi 

Luna. 

Cosmologia brahmană îi atribuie Lunii (soma) un important rol în procesul metempsihotic, 

ea reprezentând locaţia etapelor intermediare dintre două reîncarnări succesive (vezi 

Kauītaki-Brāhmaa-Upaniad, I.2, Nedu, op.cit. 2015, pp.76-79; rolul escatologic al Lunii, 
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[Fundamentarea ordinii cosmice în Brahman] 

                                               | 
                                             ||६|| 
 

II.1.6. Din el [apar] imnurile (c), cânturile (sāman), formulele sacrificiale 

(yajus), riturile de iniţiere (dk) şi jertfele (yajña), toate (sarva) sacrificiile (kratu) şi 

daniile (daki), anul (savatsara) şi cel care sacrifică (yajamāna)
96

, lumile (loka) în care 

(yatra) străluceşte (pū) Luna (soma) şi cele în care (yatra) [străluceşte] Soarele (sūrya).
97

 

                                                                                                                                               

în Deussen, op.cit., pp.211-213; comparaţie între funcţia escatologică a Lunii şi cea a lui 

Cerber, în Maurice Bloomfield, Cerberus, the Dog of Hades, „The Monist”, Vol. 14, No. 4 
(July, 1904), pp.531-532). Schema se continuă în mod naiv prin pogorârea ploii din Lună; 

sub efectul apei aduse de ploaie, ierburile iau naştere din pământ. Hrănindu-se cu plante, 

bărbatul se dezvoltă şi fecundează femeia. Prin aceste etape, schema dă seama de apariţia 

vieţii umane, trecându-se printr-un proces continuu, ce îşi are originea în principiul Brahman 

şi are drept etape intermediare planurile paradisiace de existenţă (Singh, op.cit. 1987, p.44-

45; Nikhilānanda, op.cit., p.283; Śarvānanda, op.cit., pp.32-33). 
96 Procedurile sacrificiale care, conform gândirii vedice, asigurau menţinerea ordinii cosmice 

apar ca reprezentând deopotrivă emanaţii ale lui Brahman; drept urmare, ele sunt considerate 

drept valide în intenţia lor cosmologică. Funcţia lor cosmologică este însă depăşită de ascetul 

ce vizează transcenderea ordinii cosmice şi accederea la principiu, pentru care ele devin nu 

false ci irelevante. 
Termenul „dīkā” are un sens destul de larg, desemnând diferite tipuri de ceremonii 

religioase, avându-se în vedere în special ceremoniile de iniţiere, de dedicare (Nikhilānanda, 

op.cit., p.284; Lochtefeld, op.cit., p.197; Jones&Ryan, op.cit., pp.134-135). 

„Kratu” – „sacrificiu” are, de asemenea, un sens destul de larg, acoperind o gamă variată de 

acte cu semnificaţie religioasă; dată fiind dificultatea echivalării sale precise, unii traducători 

moderni l-au redat ca atare (Śāstri, op.cit., p.132; Nikhilānanda, op.cit., p.283; Śarvānanda, 

op.cit., p.33). Muller, op.cit. 1884, p.35 traduce „kratu” prin „offerings of animals” şi 

Nikhilānanda, op.cit., p.284, de asemenea, explicitează aceste termen ca referindu-se la 

sacrificii animale. 

„Dakiā” – literal, „sudic”, „luminos”, tradus aici prin „danii”, se referă, în context 

sacrificial, la recompensa, plata oferită preotului care efectuează sacrificiul (Sullivan, op.cit., 
p.63). 

„Anul” (savatsara) este menţionat în acest context sacrificial întrucât este considerat nu 

atât ca interval temporal cât drept reglementare temporală a momentelor propice pentru 

diferitele sacrificii (Śāstri, op.cit., p.133); ca atare, Singh, op.cit. 1987, p.44 traduce 

„savatsara” prin „the time of the sacrifice”; Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.119, prin 

„[observances of] time”. Purohit&Yeats, op.cit., p.52 optează pentru o traducere ambiguă, 

nespecificată, prin „time”. 
97 Urmând sugestia hermeneutică a lui Śakara (Śāstri, op.cit., p.133), majoritatea 

interpreţilor contemporani echivalează „lumile în care străluceşte Luna” şi „lumile în care 
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                                                     | 
                                            ||७|| 
 

II.1.7. Din el sunt născuţi (saprasūta) în multiple feluri (bahudhā) zeii (deva), 

fiinţele celeşti (sdhya), oamenii (manuya), animalele (pau), puii (vayas) [fiinţelor], 

respiraţia (prāa) şi expiraţia (apāna), orezul (vrīhi) şi orzul (yava), asceza (tapas), 

credinţa (raddhā), adevărul (satya), castitatea (brahmacarya)
98

 şi practicile ritualice 

(vidhi).  

 

[Emanația Universului din Brahman] 

                               स ्    स ्         | 
                                           स ्        ||८|| 
 

II.1.8. Din el apar (pra-bhū) cele şapte (sapta) sufluri (prāa), cele şapte (sapta) 

flăcări (arcis), combustibilul (samidha), cele şapte (sapta) ofrande (homa), acele şapte 

(sapta) lumi (loka) în care acţionează (car) suflurile (prāa) stabilite (aya) în cavitatea 

[inimii] (guhā), plasate (nihita) [acolo], şapte (sapta) câte şapte (sapta).
99

 

                                                                                                                                               

străluceşte Soarele” cu cele două căi postume: calea taţilor/strămoşilor (pityāna) – care 
conduce către o nouă reîncarnare, şi calea zeilor (devayāna) – care conduce către eliberare, 

către disoluţia în Brahman (Hume, op.cit., p.371; Nikhilānanda, op.cit., p.284; Śivānanda, 

op.cit., pp.236-237). Pentru cele două căi, vezi notele la Mu-UpaniI.2.11. 
98 O discuție cu privire la practica brahmană a castității (brahmacarya), în Lipner, op.cit., 

pp.75-76. 
99 Interpretarea pe care o dă Śakara strofei (Śāstri, op.cit., pp.134-135) susţine că cele şapte 

sufluri (prāa) ar reprezenta cele şapte organe de simţ aflate în regiunea capului: cei doi 

ochi, cele două urechi, cele două nări şi limba. Cele şapte flăcări (arcis) ar fi cele şapte 

percepţii corespunzătoare celor şapte organe de simţ. 

Combustibilul (samidha) ar fi reprezentat de cele şapte tipuri de obiecte ale percepţiei, de 

domeniul perceptibilului. Cele şapte ofrande (homa) ar reprezenta tot cele şapte tipuri de 
percepţii, de cunoaştere senzorială. 

Intrigă puţin identificarea celor şapte lumi (loka) cu cele şapte părţi ale corpului în care sunt 

stabilite simţurile şi în care, conform lui Śakara, ar acţiona simţurile. 

Este greu de spus în ce măsură a reuşit Śakara să surprindă intenţia originală a autorului 

textului. Interpretarea sa primeşte un anumit sprijin din partea unei doctrine clasice din 

upaniade, care reduce toate formele de experienţă senzorială la experienţa suflului (Vezi 

Kauītaki-Brāhmaa-Upaniad, II.1-II.2, II.13-II.14, III.2-3, IV.20, în Nedu, op.cit. 2015, 

pp.87-89, 103-106, 112-115, 133-135; suflul - prāa, ca esenţă a vitalităţii, în Oldenberg, 

op.cit., p.33; Brian Black, The Character of the Self in Ancient India. Priest, Kings, and 
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  स ्                 अ                   स ्        | 
                                                 ||९|| 
 

II.1.9. Din el [se ivesc] toate (sarva) mările (samudra) şi munţii (giri); din el curg 

(syand) oceanele (sindhu) şi toate (sarva) formele (rūpa). Din el [se ivesc] toate (sarva) 

ierburile (oadhi) şi seva (rasa). Cu acesta stau (sthā) aceste entităţi (bhūta) cât și Sinele 

interior (antarātman).
100

 

 

[Eliberarea prin cunoaştere] 

                                      | 
                                                     ||१०|| 
 

II.1.10. Toate (viva) acestea, faptele (karman), asceza (tapas), Brahman cel de 

dincolo de moarte (parmta) sunt doar (eva) Purua. Cel care îl cunoaşte (vid) ca fiind 

stabilit (nihita) în cavitatea [inimii] (guhā), acela, dragule (saumya), distruge (vi-kṝ), 

[încă] de aici (iha), nodul ignoranţei (avidygranthi)
101

. 

                                                                                                                                               

Women in the Early Upaniads, State University of New York Press, Albany, 2007, pp.9-10; 

modul în care problema este dezbătută în Veda, în Kenneth G. Zysk, The Science of 

Respiration and the Doctrine of the Bodily Winds in Ancient India, „Journal of the American 
Oriental Society”, vol. 113, nr. 2, apr. - iunie 1993, pp.199-201). De asemenea, stabilirea 

suflului vital în cavitatea (guhā) inimii reprezintă un alt element doctrinar consacrat din 

upaniade. 

Probabil că, din lipsa unei alte interpretări mai adecvate, majoritatea traducătorilor 

contemporani consimt la interpretarea lui Śakara (Hume, op.cit., p.371; Nikhilānanda, 

op.cit., p.285; Singh, op.cit 1987., pp.47-48; Muller, op.cit. 1884, p.38; Śarvānanda, op.cit., 

p.35; Radhakrishnan, op.cit., pp.681-682; Śivānanda, op.cit., pp.237-238; della Casa, op.cit., 

p.376). Olivelle, op.cit. 1998, pp.631-632 nici măcar nu menţionează interpretarea lui 

Śakara şi se arată sceptic faţă de posibilitatea de a elucida sensul strofei, emiţând totuşi 

ipoteza că cele şapte lumi ar putea reprezenta cele şapte planuri superioare de existenţă 

acceptate de cosmologia brahmană (Bh, Bhuva, Svar/Svarga, Maha, Jana, Tapas şi Satya) 
şi că cele şapte flăcări la care se face referire aici ar putea fi totuna cu cele şapte flăcări 

menţionate în Muaka-Upaniad, I.2.4, şi în Prana-Upaniad, III.5 (Şugu, op.cit., p.343). 
100

 Identitatea dintre Sinele cosmic (brahman) și Sinele individual (ātman), în Jaideva Singh, 

Vedānta and Advaita Śavāgama of Kashmir. A Comparative Study, Ramakrishna Mission 

Institute of Culture, Calcutta, 1985, pp.8-11; modul în care apare această temă în upaniadele 

vechi, în Franklin Edgerton, Sources of the Filosofy of the Upaniads, „Journal of the 

American Oriental Society”, Vol. 36 (1916), pp.200-202. 
101 Comparația între ignoranță (avidyā) și un nod (granthi) este frecventă în textele 

brahmane, având ca temei faptul că, prin ignoranţă, Sinele este „legat” de obiecte, este 



  DANUBIUS XXXV 358 

                                               | 
                                                                ||१|| 
 

II.2.1. Este manifest (āvis)
102

, este numit (nāman) „cel care este stabilit 

(sanihita) şi care acţionează (carant) în cavitatea [inimii] (guhā)”, este marele 

fundament (mahatpada). Aici (atra) sunt stabilite (samarpita)
103

 cele care se mişcă (ejant), 

cele care respiră (prāant) şi cele care clipesc din ochi (nimiant). Îl cunoaşteţi (jñā) pe 

acesta [ca fiind] existenţa (sat), non-existenţa (asat), cel dezirabil (vareya), cel de 

dincolo (para) de cunoaştere (vijñāna). Acesta este cel mai mare bun (variha) al 

fiinţelor (prajā).
104

 

 

[Paradoxul transcendenței realității în raport cu propriile sale manifestări]
105

 

                        न्लो                  | 
                                                                  ||२|| 
 

II.2.2. Acela care este luminos (arcimat) şi care este mai subtil (au) decât atomii 

(au) – în acela sunt fixate (nihita) lumile (loka) şi cele lumeşti (lokin). Acela este 

                                                                                                                                               

„înnodat” laolaltă cu ele (Johnston, op.cit., p.254). Vezi Kaha VI.15 (Şugu, op.cit., p.268), 

ptr. „nodul ignoranței”. 
102 „Āvis” – literal, „vizibil”, „manifest”, „aflat în faţa ochilor”. 
103 „Samarpita” – termen nu foarte frecvent, care are sensul de „introdus în/laolaltă cu”, 

„aruncat în”, „plasat în”, „atribuit” (Monier-Williams, op.cit. 1997, p.92). 

Ideea avută în vedere prin acest termen este mai vastă decât simpla stabilire, sugerându-se şi 

o anumită convergenţă a activităţii elementelor „stabilite” în substratul lor, considerat 

deopotrivă ca temei ontologic cât şi ca principiu dinamic-funcţional. 
104 Traducerile moderne variază puţin în asocierea termenilor enumeraţi în această strofă şi în 

interpretarea lor filosofică. Totuşi, diferitele lor interpretări sintactice nu conduc la 

diferenţieri majore la nivelul sensului filosofic al textului. O discuţie asupra aspectelor 

lingvistice ale strofei în Olivelle, op.cit. 1998, p.632. 

Caracterul injunctoriu al întregului pasaj i-a făcut pe unii traducători să redea forma verbală 
de indicativ prezent, pers. a II-a plural, „jānatha” („cunoaşteţi”) printr-o formă de imperativ 

(Śāstri, op.cit., p.138; Radhakrishnan, op.cit., p.682; Śarvānanda, op.cit., p.38; Singh, op.cit. 

1987, p.52; Nikhilānanda, op.cit., p.288; Śivānanda, op.cit., pp.240-241; Johnston, op.cit., 

p.310) sau de subjonctiv („sappiate” – della Casa, op.cit., p.376). 
105 Brahman ca esență subtilă (aima) a totalității, ca infinit de mic și totodată infinit de 

mare, în H. W. Bodewitz, Uddālaka's Teaching in Chāndogya Upaniad 6, 8–16, „Indo-

Iranian Journal”, vol. 44, nr. 4, 2001, pp.289-290 (cu referire special la Chāndogya-

Upaniad, VI.8-16); Guenon, op.cit. 1995, pp.36-37. O paralelă cu metafora creștină a 

grăuntelui de muștar, din „Matei” 13:31-32, în Guenon, op.cit. 1995, pp.36-37.  
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indestructibilul (akara) Brahman, acela este suflul (prāa), acela este vocea (vāc) şi 

mintea (manas). Acela este adevărul (satya), acela este cel nemuritor (amta), el trebuie 

ţintit (veddhavya), [pe el] să-l ţinteşti (vyadh)
106

, dragule (saumya)! 

 

[Idealul religios al reintegrării în realitatea ultimă] 

 
                                                    107 | 
                                            ||३|| 
 

II.2.3. Luând (ghītvā) drept arc (dhanu) marea (mahā) armă (astra) a upaniadelor, 

[în aceasta] se aşează (sam-dhā) săgeata (ara) ascuţită (niita) în veneraţie (upāsā). 

Întinzându-l (āyamya), cu conştiinţa (cetas) îndreptată (gata)
108

 spre acea existenţă 

(bhāva), ţinteşte (vyadh) doar acea ţintă (lakya)
109

 indestructibilă (akara), dragule 

(saumya)! 

 

                                                        
106 În text, „viddhi” – formă gramaticală greu de elucidat. Cel mai probabil, este intenţionat 

un derivat al rădăcinii „vyadh”, rădăcină care apare şi mai înainte, la forma de participiu 

viitor pasiv („veddhavya”). Majoritatea traducătorilor contemporani l-au interpretat întocmai 

în acest mod, ca pe un imperativ al rădăcinii „vyadh” („a ţinti”) (Śarvānanda, op.cit., pp.39-

40; Muller, op.cit. 1884, p.36; Olivelle, op.cit. 1998, p.445; Śāstri, op.cit., p.140; 
Nikhilānanda, op.cit., p.289; Hume, op.cit., p.372; Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.121; 

Śivānanda, op.cit., p.242; Purohit&Yeats, op.cit., p.53; Johnston, op.cit., p.310). Alţi 

traducători l-au interpretat tot ca pe un imperativ, însă al rădăcinii „vid” – „a şti”, „a 

cunoaşte”, şi, drept urmare, l-au tradus prin „know it” (Singh, op.cit. 1987, p.52), „know 

(that)” (Radhakrishnan, op.cit., p.683), „sappi” (della Casa, op.cit., p.52). Radhakrishnan şi 

Olivelle (op.cit. 1998, p.632) consideră că ar fi vorba de un joc de cuvinte, de o ambiguitate 

voită a autorului textului, care a încercat să fuzioneze sensurile rădăcinilor „a ţinti” (vyadh) şi 

„a cunoaşte/a şti” (vid). 

Termenul „viddhi”, interpretat tot ca derivat al rădăcinii „vyadh” şi, în consecinţă, tradus tot 

prin „ţinteşte/să-l ţinteşti”, reapare în text în strofa II.2.3. 
107 Radhakrishnan, op.cit., p.683, are aici „sadadhīta”, însă, cel mai probabil, este vorba de 
o greşeală; am redat textul aşa cum apare în celelalte ediţii consultate (Śarvānanda, op.cit., 

p.40; Śāstri, op.cit., p.141; Singh, op.cit. 1987, p.54; Olivelle, op.cit. 1998, p.444). 
108

 „Gata” – literal, „dusă”, termenul fiind participiul trecut al rădăcinii „gam” – „a merge”. 
109 „Lakya” – termen cu o semantică mai tehnică decât o sugerează românescul „țintă”, 

desemnând, în logica indiană, definiendum-ul, în opoziție cu „lak” – definiens-ul (J.F. 

Staal, The Theory of Definition in Indian Logic, „Journal of the American Oriental Society”, 

Vol. 81, No. 2, Apr. - Jun. 1961, pp.122-126; Bimal Krishna Matilal, Logic, Language and 

Reality. Indian Philosophy and Contemporary Issues, Motilal Banarsidass, Delhi, 1985, ed. 

I, reprint 2008, pp.176-177).  
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                                      | 
                                 ||४|| 
 

II.2.4. Mantra Au (praava)
110

 este arcul (dhanu), săgeata (ara) este Sinele 

(ātman) însuşi; se spune (vac) că Brahman este acea ţintă (lakya). Fără a se lăsa în voia 

soartei (apramatta), [practicantul] trebuie să-l ţintească (vyadh) [pe acesta], să ajungă 

(bhū) de natura acestuia (tanmaya)
111

, asemenea săgeţii (ara). 

 

[Brahman ca principiu unificator al multiplicității] 

                                                  | 
                                    अ              ||५|| 
 

II.2.5. Pe cel în care sunt întreţesute (ota) cerul (dyu), pământul (pthivī) şi cele 

din spaţiul intermediar (antarīka)
112

, mintea (manas) împreună cu (saha) toate (sarva) 

suflurile (prāa), numai pe acela (evaika)
113

 îl cunoaşteţi (jñā) ca fiind Sinele (ātman). 

                                                        
110 „Pra” – derivat al rădăcinii „pra-nu” („a răsuna”, „a murmura”) – s-a consacrat în 
limbajul religios indian ca nume al incantației sunetului „au” (André Padoux, 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.403). 

Intonarea sunetului „au” ca procedură soteriologică, prin care practicantul se identifică cu 

totalitatea cosmică al cărei denominant este „au”, în Padoux, op.cit., p.404; Burley, op.cit., 

pp.121-122; Feuerstein, op.cit., p.171. Capacitatea soteriologică a sunetului „au” 

considerată drept un tip particular de energie deținută de o mantra, în Coward, op.cit., 

p.22,24. Sunetul „au” ca procedură soteriologică, cf. cu Yoga-sūtra, I.27, în Coward, 

op.cit., pp.33-34. Și următoarele două versete din Yoga-sūtra, I.28 și I.29, discută despre 

acest subiect; vezi Rāma Prasāda, Pātañjali’s Yoga Sūtras with the commentary of Vyāsa and 

the gloss of Vāchaspati Mira, Munshiram Manoharlal, 1912 (first edition), 1998 (reprint), 
pp.50-52; Satyānanda Paramahasa (introducere, note, traducere), Patajali. Yoga Sūtra, 

Editura Herald, București, 1999, pp.70-75.  
111

 „Tanmayo bhavet” – literal, „să devină/ajungă (bhū) să constea (maya) din acesta (tad)”. 

Literal, „tanmaya” înseamnă „ce constă din acesta”, „alcătuit din acesta”. 
112 Una dintre schemele cosmologice primitive din upaniade prezintă Universul ca având 

aceste trei niveluri: cerul (dyu), Pământul (pthivī) şi spaţiul intermediar (antarīka) dintre 

acestea. Discuții cu privire la „spaţiul intermediar” (antarīka), în Dowson, op.cit., p.19. 
113 „Evaika” – literal, „doar (pe) cel unic”; ideea de unicitate este reduplicată, fiind sugerată 

atât de particula „eva” – „doar”, „însuşi”, cât şi de numeralul „eka” – „unu”, „unic”. 
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Abandonaţi (vi-muc)
114

 alte (anya) concepţii (vāc)
115

. Acesta este podul (setu) către 

nemurire (amta). 

 

                                                         | 
             थ                                   ||६|| 
 

II.2.6. Acolo unde (yatra) canalele energetice (nāi) [se unesc] aşa cum sunt unite 

(sahata) spiţele (ara) în centrul (nābhi) [roţii] carului (ratha)
116

, [acolo], în interior 

(anta), el, [Sinele] acţionează (car) şi creează (jāyamāna) în chip felurit (bahudhā). [Ca 

fiind] Au, chiar astfel meditaţi (dhyai) la acest Sine (ātman). Izbândă (svasti) vouă, 

în vederea [trecerii] dincolo (para), către [cele de] dincolo de (parastt) întuneric 

(tamas)!
117

 

 

                                                        
114 Deşi întregul context pare a avea un caracter imperativ, totuşi, în această strofă, ca şi în 

II.2.1 şi II.2.6, apar forme verbale indicative, de persoana a II-a plural („jānatha” – 

„cunoaşteţi”; „vimuñcatha” – „abandonaţi”). În cazul frazei „abandonaţi alte concepţii”, am 

profitat de bivalenţa gramaticală a lui „abandonaţi” şi de sintaxa mai simplă a frazei pentru a 

lăsa deschisă posibilitatea interpretării ei atât ca un indicativ (după cum sugerează gramatica 

sanskrită) cât şi ca un imperativ (după cum sugerează contextul). Am apelat la acelaşi 
artificiu gramatical şi în cazul frazei „[ca fiind] Aum, chiar astfel meditaţi la acest Sine”, din 

strofa II.2.6, lăsând astfel deschisă posibilitatea de a interpreta indicativul „dhyāyatha” ca pe 

un imperativ. 
115 „Vc”- literal, „voce”. 
116 Strofa face referinţă la localizarea Sinelui în inimă (hd, hdaya), considerată atât drept centrul 

spiritual al fiinţei cât şi drept centrul energetic, intelectual, vital (vezi Deussen, op.cit., pp.207-

208). 
117 „Svasti va pārāya tamasa parastāt” – sintagmă nu tocmai ușor de redat în română și 

destul de neclară și în originalul sanskrit. Pe lângă termenul „svasti”, derivat din „su” 

(„bine”) și „asti” („este”) și putând fi utilizat fie ca un substantiv feminin cu sensul de 

„auspicii”, „binecuvântare” fie ca o interjecție cu rol de benedicţiune, cum pare să fie cazul 
în pasajul de față, apar și două dative: „va” („vouă”) și „pārāya”. Ele nu par a fi în relație 

de coordonare, întrucât unul este la plural pe când celălalt apare la singular. Așa că, cel mai 

probabil, „pārāya” trimite nu la destinatarul interjecției ci la scopul în vederea căruia este 

formulată interjecția, sanskrita permițând utilizarea dativului cu o astfel de funcție. Această 

interpretare sintactică ar conduce la o traducere de genul „Izbândă (svasti) vouă, în vederea 

[trecerii] dincolo (para) ”. Următorii doi termeni, „tamasa” (ablativul lui „tamas” - 

„întuneric”) și prepoziția indeclinabilă „parastāt” („dincolo de”), formează sintagma „[ceea 

ce e] dincolo de întuneric”, sintagmă ce pare să funcționeze apozițional în raport cu 

„pārāya”. 
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[Idealismul ontologic; natura conștientă a absolutului]
118

 

                                 | 
                                       ||७|| 
 

II.2.7. Acela [este] cunoscătorul tuturor (sarvajña), atotştiutorul (sarvavid), a lui este 

gloria (mahim) în lume (bhū)
119

. Sinele (ātman) este stabilit (pratihita) în ceruri (divya), 

în cetatea lui Brahmā (brahmapura), în eter (vyoman). 

 

                                             | 
                       र ाः                       ||८|| 
 

II.2.8. [El] constă din minte (manomaya), este cel care guvernează (net) suflul 

(prāa) şi corpul (arīra), este stabilit (pratihita) în hrană (anna)
120

, fiind aşezat 

(sannidhāya) în inimă (hdaya). Înţelepţii (dhīra) îl privesc (pari-d)
121

 pe acesta prin 

mijlocirea cunoaşterii (vijñāna). [El] se arată (vi-bhā) sub forma (rpa) beatitudinii 

(nanda) şi ca cel nemuritor (amta). 

 

                                 | 
                                      ||९|| 
 

                                                        
118 Strofele II.2.7-II.2.11 expun ontologia idealistă a brahmanismului vedāntin, conform 

căruia realitatea ultimă are o natură conștientă, realizarea ei luând forma unui act de cogniție, 

de comprehensiune noetică. Idealismul monist al şcolii Advaita Vedānta, în Sthaneshwar 

Timalsina, Consciousness in Indian Philosophy: the Advaita Doctrine of ‘Awareness Only’, 
Routledge Hindu Studies Series, Routledge, Londra - New York, 2009, pp.3-7; S.K. 

Saksena, Nature of Consciousness in Hindu Philosophy, Nand Kishore&Bros, Benares, 

1944, pp.58-61. Natura translucid-noetică (prajñā, cit) a Sinelui (ātman), în Ibidem, pp.25-

29. Metafora luminii şi utilizarea ei în elucidarea naturii conştiinţei, în Advaita Vedānta, în 

Indich, op.cit., pp.39-41. 
119 „Bhuvi”- literal, „în pământ”, „pe pământ”. 
120 Atât mintea (manas) cât şi hrana (anna) reprezintă câteva dintre identificările arhaice ale 

principiului universal, Brahman, înainte ca acesta să fie închipuit într-o manieră mult 

abstractizată. 
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II.2.9. [Cel în care] nodul inimii (hdayagranthi)
122

 se rupe (bhid), [în care] toate 

(sarva) îndoielile (saaya) se distrug (chid) şi ale cărui activităţi (karman) se diminuează 

(kī), în acela, [atât] cele de sus (para) [cât şi] cele inferioare (avara) sunt văzute (da).  

 

                                   | 
                  तताः त                  ||१०|| 
 

II.2.10. În învelişul (koa) cel transcendent (para), ce constă din aur (hiramaya)
123

, 

[se află] Brahman, cel fără pasiuni (viraja), fără părţi (nikala). Acela este cel pur 

(ubhra), lumina luminilor (jyotim jyotis), pe acesta l-au cunoscut (vid) cunoscătorii 

Sinelui (ātmavid). 

 

 

[Brahman ca subiect ultim] 

                                                         | 
                                             ||११|| 
 

                                                                                                                                               
121 „Pari-dś” – literal, „a vedea de jur împrejur”. Alegerea acestui verb sugerează caracterul 

complet, atotcomprehensiv, al realizării lui Brahman prin cunoaștere. 
122

 Pentru sintagma „nodul inimii” (hdayagranthi), vezi Muaka-Upani, II.1.10. 
123 Termenul „koa” – literal, „teacă”, „înveliş”, este consacrat în sistemul filosofic al 

brahmanismului ca desemnând învelişurile fenomenale ale realităţii ultime, învelişuri ce îi 

ocultează acesteia conştiinţa de sine. Unii traducători moderni au încercat interpretarea 

termenului în acest mod, identificând „învelişul (koa) cel transcendent/înalt (para), ce 

constă din aur (hiramaya)” cu unul sau altul dintre cele cinci „învelişuri” (koa) ocultatoare 

consacrate din brahmanism (astfel, Singh, op.cit. 1987, pp.62-63, consideră că termenul s-ar 

referi la „învelişul ce constă din beatitudine” - ānandamayakoa; Nikhilānanda, op.cit., p.293 

şi Śarvānanda, op.cit., p.48 – la „învelişul ce constă din cunoaştere” - vijñānamayakoa). 
Mai verosimil este ca termenul să fie doar o metaforă care să sugereze caracterul exaltat, 

eventual noetic-conştient (după cum reiese din partea a doua a strofei, care îi atribuie 

caracteristici noetice absolutului înfăţişat drept „lumina luminilor” - jyotiām jyotis – şi după 

cum interpretează şi Śakara - Śāstri, op.cit., p.149) al naturii absolute şi nu eventuala sa 

„ocultare”. În felul acesta, „koa” s-ar referi mai degrabă la o asociere, asimilare dintre 

Brahman şi „învelişul”, „teaca” sa, şi nu la o abscondere a acestuia de către acest înveliş; de 

altfel, aceasta este și interpretarea lui Śivānanda, op.cit., pp.250-251. 

O analiză a sintagmei şi alte câteva posibile interpretări ale sale, la Olivelle , op.cit. 1998, 

p.633. 
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II.2.11. Acolo Soarele  nu străluceşte , nici Luna , nici stelele 

, şi nici aceste lumini  nu strălucesc ; de unde  [să fie acolo] 

acest foc ? Toate  strălucesc după  el, cel cu adevărat strălucitor 

. Datorită strălucirii  sale, toate  acestea sunt iluminate .
124

  

 

[Ontologia panteistă] 

       म ्अ                                         | 
                                           ||१२|| 
 

II.2.12. Doar (eva) acest Brahman este nemuritor (amta). În faţă (purastāt) [se 

află] Brahman, în spate (pacat) [se află] Brahman, în jos (dakiata) [se află] 

Brahman şi în sus (uttara) [se află] Brahman.
125

 Cu adevărat, acest Brahman se 

întinde (prasta) în jos (adha) şi în sus (ūrdhva), este toate (viva) acestea, este cel 

superior (variha). 

 

 

 

                                                        
124 Idealismul monist al upaniadelor consideră realitatea ultimă (Brahman) ca fiind de natura 

conştiinţei (cit) care le manifestă pe toate; Brahman reprezintă subiectul ultim, subiectul 

absolut, conştiinţa unică ce există prin sine şi prin a cărei „lumină”, conştientizare, toate sunt 

făcute să se manifeste. 

În terminologia şcolii Advaita Vedānta, doar Brahman, conştiinţa absolută (cit), posedă 

lumină proprie, întregul Univers existând doar ca fenomen, prin faptul că este experimentat 

în lumina conştiinţei absolute, este „iluminat” (bhās) de aceasta Vezi Nikhilānanda, op.cit., 

p.294; Śarvānanda, op.cit., pp.48-49. Sinele (ātman) şi conştiinţa de sine (svayaprakāśa), 

în Brahma, op.cit., pp.28-34; transluciditatea (svaprakāśatā) intrinsecă a conştiinţei, cf. şcolii 

Advaita Vedānta, în Saksena, op.cit., pp.69-74,98-99; Indich, op.cit., pp.36-39; Timalsina, 

op.cit., pp.17-21; cf. abordărilor moderne din Vedānta, în Arvind Sharma, Sleep as a State of 
Consciousness in Advaita Vedānta, State University of New York Press, Albany, 2004, 

pp.102-105. 

Strofa reapare în literatura clasică a brahmanismului, în vetvatara-, VI.14 şi 

Kaha-Upaniad, V.15 (Şugu, op.cit., p.248). 
125 Întrucât sanskrita a derivat termenii pentru punctele cardinale prin amplificarea, la nivel 

cosmic, a sensului unor cuvinte desemnând, în limbajul comun, direcţiile, „purastāt” (literal, 

„în faţă”) poate însemna şi punctul cardinal Est, „pacat” poate desemna Vestul, 

„dakiata” se poate referi la Sud iar „uttara” la Nord. De altfel, dată fiind extensiunea 

cosmică a direcţiilor cardinale, mai potrivită cu spiritul panteist al strofei, unii traducători 
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[Antiteza dintre contemplaţia eliberată şi implicarea înlănţuită] 

                                             | 
                               ऽ          ||१|| 

 

III.1.1.
126

 Două păsări 
127

 stau agăţate 
128

, împreună 


129

 unite 
130

, de acelaşi  copac .
131

 Dintre ele, una 


132

 mănâncă  fructul 133 cel dulce ; alta  priveşte 

, fără a mânca .
134

 

 

                                             | 
                                           ||२|| 

 

                                                                                                                                               
moderni chiar au optat pentru redarea acestor termeni prin punctele cardinale (Olivelle, 

op.cit. 1998, p.449; Singh, op.cit. 1987, pp.63-64; Śāstri, op.cit., p.151). 
126 Strofa este preluată din g-Veda, I.164.20 (cf. Radhakrishnan, op.cit., p.686; Olivelle, 

op.cit. 1998, p.633; Hume, op.cit., p.374). Este citată şi în vetvatara-Upaniad, IV.6 

(Nedu, op.cit. 2015, pp.190). Explicitări ale strofei, în Brian Hodgkinson, The Essence of 

Vedanta. The Ancient Wisdom of Indian Philosophy, Eagle Editions, Hertfordshire, 2006, 

p.54; Nagaraja Rao, The Schools of Vedanta, Bharatiya Vidya Studies, nr.2, Bharatiya Vidya 

Bhavan, Bombay, 1943, p.103. 
127 „Supara” – literal, „cu pene/frunze frumoase/bune”. 
128 „Pari-svañj” – literal, „a îmbrăţişa”, „a strânge”, „a încercui”. 
129 „Sakhāya” – formă atipică pentru „saha”. 
130 „Sayuja” – formă atipică pentru „sayujya”. 

Śakara explicitează „sayujā” drept „sarvadā yuktau” („întotdeauna unite”) (Śāstri, op.cit., 

p.154; Radhakrishnan, op.cit., p.686) iar majoritatea traducătorilor moderni speculează 

această interpretare din punct de vedere filosofic, considerând că ea ar face referire la 

asocierea firească, naturală, permanentă, dintre principiu şi manifestare, condiţia înlănţuită 

nereprezentând atât un accident cât, mai degrabă, o „funcţie” a realităţii pure şi eliberate 

(Śarvānanda, op.cit., p.52; Nikhilānanda, op.cit., p.297). 
131 În brahmanism, copacul (vka) reprezintă adeseori un simbol pentru manifestare, pentru 

Univers. Totuşi, Śakara optează pentru o interpretare mai restrânsă a termenului, 

considerând că acesta, atât în strofa de faţă cât şi în următoarea (III.1.2), s-ar referi la corp 

(arīra) (Śāstri, op.cit., p.154); majoritatea interpreţilor moderni urmează sugestia lui 
Śakara.  

Cele două interpretări ale lui „vka”, ca „Univers” sau drept „corp”, au însă aceeaşi 

semnificaţie filosofică, atât Universul cât şi corpul reprezentând elemente ce acoperă Sinele 

ultim (ātman – brahman), la nivel individual sau la nivel cosmic. 
132 „Anya” – literal, „alta”. 
133 „Pippala” – mai exact, un fel de smochină. 
134 Strofele III.1.1 şi III.1.2 expun două ilustraţii antitetice ale condiţiei înlănţuite, 

caracterizată de experimentare, implicare pasională, respectiv ale celei eliberate – 

caracterizată de contemplaţie neimplicată. 
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III.1.2.
135

 În acelaşi  copac , un om  scufundat  

[în manifestare] îşi jeleşte  lipsa de putere , este confuz , are 

parte de plăceri . Celălalt , atunci când îl vede  pe cel puternic , 

[când îl vede] pe cel glorios , [ajunge] liber  de suferinţă . 

 

[Transcenderea dualităţii karmice prin cunoaştere şi dizolvare în absolut] 

                                                | 
                                                   ||३|| 

 

III.1.3. Când (yadā) cel care contemplă (paya) îl vede (d)
136

 pe creatorul (kart) 

culorii (vara) aurii (rukma), pe cel care porunceşte (īa), pe Purua, originea (yoni) lui 

Brahmā, atunci (tadā) [el], cel cunoscător (vidvas), scuturându-şi (vidhūya) atât meritele 

(puya) cât şi păcatele (pāpa), [devenind] fără pată (nirañjana), ajunge (upa-i) la 

identitate (smya) cu cel suprem (parama).
137

 

 

[Realizarea absolutului (brahman) în propriul Sine (ātman)] 

                                                          | 
                                         ||४|| 
 

III.1.4. Suflul (prāa) este, cu adevărat, cel care străluceşte (vi-bhā) în toate (sarva) 

cele existente (bhūta). Cunoscătorul (vidvas), cel care cunoaşte (vijānat), nu vorbeşte 

peste măsură (ativādin)
138

. Jucându-se (krīa) în Sine (ātman), delectându-se (rati) în 

Sine (ātman), cel astfel caracterizat de acţiuni (kriyāvat)
139

 este cel mai însemnat 

(variha) cunoscător al lui Brahman (brahmavid). 

                                                        
135 Strofa reapare şi în vetvatara-Upaniad, IV.7 (Nedu, op.cit. 2015, pp.191). 
136 Atât „paśya” – adjectiv folosit aici mai degrabă cu funcție substantivală cât și „paśyate” 

reprezintă forme ale aceleiași rădăcini, „dś”; cei doi termeni au fost traduși diferit din 
rațiuni de eleganță a exprimării, pentru a se evita o repetiție de genul „când cel care vede 

(paya) îl vede (paśyate)”.  
137

 Strofa este citată în mare măsură (lipsind doar partea finală) în Maitrī-Upaniad, VI.18 

(Muller, op.cit. 1884, p.318-319).  
138 „Bhavate nātivādī” – literal, „nu este (bhū) unul care vorbeşte peste [măsură] (ativādin)”. 
139 Termenul „kriyāvānea” – literal, „astfel (ea) caracterizat de acţiuni (kriyāvān)” este 

problematic în acest context întrucât este asociat condiţiei eliberat. Situaţia este cu atât mai 

bizară cu cât precedentele trei strofe nu fac decât să reafirme consacratul antagonism al 

filosofiei brahmane, dintre acţiuni (karman, kriyā) şi eliberare. 
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                                                  | 
                                                    ||५|| 
 

III.1.5. Acest Sine (ātman) trebuie obţinut (labhya) prin adevăr (satya), asceză 

(tapas), prin cunoaştere (jna) corectă (samyañc), prin castitate (brahmacarya) permanentă 

(nitya). Asceţii (yati), cei ce şi-au restrâns (kīa) defectele (doa), îl văd (d) pe acest 

[Sine] înlăuntrul (anta) corpului (arīra), ca fiind cu adevărat pur (ubhra) şi constând 

din lumină (jyotirmaya). 

 

                                            | 
                                                  ||६|| 
 

III.1.6. Doar (eva) adevărul (satya) învinge (ji)
140

, nu şi ne-adevărul (anta). Prin 

adevăr (satya)
141

, se întinde (vitata) drumul (panthan) căii zeilor (devayāna)
142

, pe care 

                                                                                                                                               

Śakara găseşte o cale de scăpare considerând că „acţiunile” (kriyā) avute în vedere în 
această strofă ar fi tocmai cele ce constituie demersul eliberator (Śāstri, op.cit., p.159; vezi şi 

Muller, op.cit. 1884, p.38-39; Radhakrishnan, op.cit., p.687; Nikhilānanda, op.cit., p.299; 

Olivelle, op.cit. 1998, p.634). Unii interpreţi moderni au preluat sugestia lui Śakara chiar la 

nivelul traducerii, redând „kriyāvān” prin „endowed with all the virtues of devotional 

practices” (Śarvānanda, op.cit., p.55), „doing the rites” (Hume, op.cit., p.374), „doing his 

duty” (Purohit&Yeats, op.cit., p.55), „pur compiendo le azioni sacrificali” (della Casa, 

op.cit., p.379). Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.125 nu încearcă eludarea contradicției, ci 

realizează corelația între condiția eliberată și săvârșirea acțiunilor printr-o conjuncție 

adversativă („yet doth he acts perform”). Johnston, op.cit., p.312, „spiritualizează” condiția 

de actant, extinzând-o la un nivel absolut, și traduce „kriyāvān” prin „accomplishing all 

things”. 
140 Dictonul „satyameva jayate” – „doar adevărul învinge” a fost adoptată drept slogan 

naţional al Indiei moderne, fiind parte a emblemei naţionale şi fiind inscripţionată pe steagul 

indian (O discuţie asupra acestei faimoase sintagme, în M.A. Mehendale, Satyam Eva Jayate 

Nāntam, „Journal of the American Oriental Society”, Vol. 81, No. 4 (Sep.- Dec. 1961), 

p.405, 407). 
141 „Satya” – termenul desemnează realitatea, ceea ce ţine de realitate, ceea ce este 

caracterizat de realitate şi, drept urmare, „satya” poate avea şi sensul de „adevăr”. De altfel, 

în sistemul idealist al upaniadelor, care echivalează realitatea cu experienţa acesteia, realul 

şi adevăratul se suprapun. 
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vizionarii (i), cei care şi-au împlinit (āpta) dorinţele (kāma), păşesc (krama) către acolo 

unde (yatra) este supremul (parama) sălaş (nidāna) al adevărului (satya). 

 

[Paradoxul esenței transcendente a imanenței]
143

 

                                                  | 
                                                      ||७|| 
 

III.1.7. De asemenea, acest [Sine] este mare (bhat), divin (divya), de o formă 

(rpa) de negândit (acintya) şi apare (vi-bhā) [ca fiind] mai subtil (sūkmatara) decât cele 

subtile (sūkma). Mult mai depărtat (sudra) decât cele îndepărtate (dūra), acesta este 

şi aici (iha), în apropiere (antika), chiar (eva) aici (iha), în cei ce îl văd (paśyant) ca 

ascuns (nihita) în cavitatea (guhā) [inimii lor]. 

 

[Accederea la realitate prin purificarea de omenesc] 

                              र देव ाः त       ण     | 
                                                   ||८|| 
 

III.1.8. Nu este perceput (gh) de văz (cakus), nici de vorbire (vāc), nici de alt 

(anya) simţ (deva), nici de asceză (tapas)
144

 sau de fapte (karman). Însă cel care me-

ditează (dhyāyamāna), [devenit] pur (viuddha) şi luminos (sattva) prin cunoaştere 

                                                                                                                                               

Termenul apare la instrumentativ („satyena”), sugerându-se astfel o idee clasică a 

brahmanismului, cum că eliberarea se produce prin experimentarea directă a realităţii ultime 

şi nu prin acţiuni, fapte (karman), prin experienţe umane determinate. 
142 „Calea zeilor” (devayāna) reprezintă drumul, procesul de reabsorbţie în Brahman, în care 

sunt implicaţi cei ce au ajuns la cunoaşterea de sine (ātman).  
143 Strofele III.1.7-III.1.9 expun universalitatea principiului Brahman în contextul situaţiei 

paradoxale a condiţiei umane. În ciuda universalităţii sale, în ciuda faptului că Brahman 

penetrează întreaga manifestare, conştiinţei umane acest principiu îi rămâne necunoscut. 

Experiența umană instanțiază o situație întrucâtva absurdă; Brahman, principiul universal, 
atotprezent, se „pierde” pe sine în propriile sale emanații și ajunge chiar la situația paradoxal-

hilară în care devine transcendent față de propria sa manifestare. Doar meditaţia, purificarea 

de elementele ocultatoare ale individualităţii, fac ca Brahman să se manifeste în mod direct 

către conştiinţă. Discuţii asupra caracterului transcendent al lui Brahman, în Sharma, op.cit. 

2007, pp.122-123; Singh , op.cit., pp.2-3. 
144 De regulă, în textele brahmane, asceza (tapas) tocmai că este indicată drept unicul mijloc 

pentru accederea la realitatea ultimă. Pentru a evita contradicţia cu sistemul vedāntin, 

Śakara interpretează aici termenul „tapas” ca referindu-se la practica ritualică stipulată în 

Veda (Śāstri, op.cit., p.164). 
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(jñāna) şi graţie divină (prasāda), datorită acestui fapt (tata),  îl vede (d) pe cel lipsit 

de părţi (nikala). 

 

                                                     | 
                                                      ||९|| 
 

III.1.9. Acest Sine (ātman) subtil (au) trebuie cunoscut (veditavya) de către 

conştiinţă (cetas) [acolo] unde suflul (prāa) a pătruns (sa-vi) în cinci moduri 

(pañcadhā).
145

 Conştiinţa (citta) tuturor (sarva) fiinţelor (prajā) este penetrată (ota) de 

către suflu (prāa). Acest Sine (ātman) se arată (vi-bhū) în cel care este pur (viuddha). 

 

[Supraordonarea faţă de experienţă]
146

 

                                                        | 
                                                        
145 Adică în inimă, aceasta fiind considerată locul în care este stabilit suflul vital (prāa), sub 

cele cinci forme ale sale: respiraţie (prāa), suflu descendent (apāna), suflu răspândit 

(vyāna), suflu ascendent (udāna) şi suflu concentrat (samāna) (Nikhilānanda, op.cit., p.302). 

Cele cinci sufluri şi funcţiile lor specifice, în Prana-Upaniad, III.5-7, Şugu, op.cit., pp.343-

347. Cele cinci sufluri (prāa, vāyu) în literatura vedică şi în upaniade, în Kenneth G. Zysk, 

The Bodily Winds in Ancient India Revisited, „The Journal of the Royal Anthropological 

Institute”, Vol. 13, Wind, Life, Health: Anthropological and Historical Perspectives (2007), 
p.107; Deussen, op.cit., pp.192-193,199-203; Guenon, op.cit. 1995, pp.75-76; Vasant G. 

Rele, The Mysterious Kundalini. The Physical Basis of the „Kundali (Hatha) Yoga” în 

Terms of Western Anatomy and Physiology, Introducere de John Woodroffe (Arthur Avalon), 

ed. a III-a, D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay, 1931, pp.50-57; în Atharva-Veda şi în 

medicina āyurvedică, în Kenneth G. Zysk, The Science of Respiration and the Doctrine of 

the Bodily Winds in Ancient India, „Journal of the American Oriental Society”, Vol. 113, 

No.2, Apr. - Jun., 1993, pp.201-202,205-207; Zysk, op.cit. 2007, pp.109-112; cele cinci 

sufluri majore şi cele cinci derivate, Zysk, op.cit. 1993, pp.209-210; Burley, op.cit., pp.177-

178; Satyānanda Paramahasa, op.cit., pp.84; diferitele teorii despre tipurile de suflu din om 

(în număr de şapte, nouă, zece etc.), în literatura vedică, respectiv în Yoga, în Ibidem, 

pp.202-203,209; abordări comparative prāa – apāna, în Franklin Edgerton, Prāa and 
Apāna, „Journal of the American Oriental Society”, Vol. 78, No.1, Jan. - Mar. 1958, pp.51-

54; Zysk, op.cit. 1993, pp.198-199; P.E. Dumont, Prāa and Apāna: Rejoinder, „Journal of 

the American Oriental Society”, Vol. 78, No. 1, Jan. - Mar., 1958, pp.54-56; Brown, George 

William, Prāa and Apāna, „Journal of the American Oriental Society”, Vol. 39, 1919). 
146 Demersul religios al Vedāntei, stipulând accederea la principiul manifestării, presupune 

atât transcendere cât şi supraordonare faţă de experienţă. Investirea cunoașterii cu capacități 

„magice”, în Veda, și identitatea dintre cunoscător și magician, în Franklin Edgerton, The 

Upanisads: What do They Seek, and Why?, „Journal of the American Oriental Society”, Vol. 

49, 1929, pp.116-117.  
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           ज                                  द्          ||१०|| 
 

III.1.10. Orice (ya ya) lumi (loka) îşi plăsmuieşte (sa-vi-bhā) cu ajutorul minţii 

(manas) şi orice dorinţe (kāma) năzuieşte (kam), cel pur (viuddha) şi luminos (sattva) 

dobândeşte (ji) acele (ta ta) lumi (loka) şi acele dorinţe (kāma). De aceea (tasmāt), cel 

ce doreşte (kāma) puteri magice (bhti) să onoreze (arc) pe cunoscătorii Sinelui 

(ātmajña)! 

 

[Dorinţa ca forţă propulsoare a transmigraţiei]
147

 

                                                  | 
                                                || १|| 
 

III.2.1. El ştie (vid) că sălaşul (dhāman) acestui suprem (parama) Brahman este 

acolo unde (yatra) sunt toate (viva) stabilite (nihita) şi unde străluceşte (bhā) [lumina] 

pură (ubhra). Aceia care îl venerează (upa-ās) pe Purua, care sunt, cu adevărat, 

lipsiţi de dorinţe (akāma), acei înţelepţi (dhīra) trec dincolo (ati-vt) de sămânţa (ukra) 

[renaşterii]. 

 

                                             | 
                                                ||२|| 
 

III.2.2. Acela care nutreşte (kam) dorinţe (kāma) şi care se gândeşte (manyamāna) 

[la ele], acela se naşte (jan) ba aici, ba acolo (tatra tatra), datorită dorinţelor (kāman).
148

 

                                                        
147 Dorința (kāma) ca forță cosmică, în Dermot Killingley, „Kāma”, în Mittal &Thursby, 

op.cit., pp.269-273. Dorința, ca principiu cosmogonic, conform Vedei, în Muir , op.cit., 
pp.376-379. Conexiunea intrinsecă dintre dorinţă  şi înlănţuire, în Killingley, op.cit., pp.276-

279.  
148

 „Kāmabhi” – formă de instrumentativ plural care nu poate proveni decât de la un bizar 

„kāman”, probabil un foarte atipic termen pentru „dorință”. „Kāman” există în sanskrită 

însă toate dicționarele consultate (Arthur A. MacDonell, A Practical Sanskrit Dictionary, 

Motilal Banarsidass, Delhi, 2007, p.66; V.S. Apte, The Student’s Sanskrit-English 

Dictionary, Motilal Banarsidass, Delhi, 1999, p.349; N. Stchoupak, L. Nitti, L. Renou, 

Dictionnaire Sanskrit-Français, Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, 

Paris, 1959, p.188) îl prezintă drept un termen indeclinabil, având sensul de „voluntar”,„după 
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Însă dorinţele (kāma) aceluia care şi-a îndeplinit pe deplin (paryāpta) dorinţele (kāma), 

ale Sinelui (ātman) realizat (kta)
149

, pier (pra-vi-lī) toate (sarva), încă (eva) de aici (iha).  

 

[Eliberarea prin disoluţia în realitatea ultimă]
150

 

                                           | 
                                                     ||३|| 
 

III.2.3. Sinele (ātman) acesta nu poate fi obţinut (labhya) prin explicaţii 

(pravacana), nici prin gândire (medhā), nici prin multe (bahu) revelaţii (ruta)
151

. Cel pe 

care acest [Sine] îl învăluie (v) - [doar] de acela poate fi [Sinele] obţinut (labhya). 

Către propriul său (sva) corp (tanū), acest Sine (ātman) se dezvăluie (vi-v).
152

 

 

                                                   | 
                                                  ||४|| 
 

III.2.4. Sinele (ātman) acesta nu poate fi obţinut (labhya) de către cei cu puţină 

(hīna) forţă (bala), nici prin nepăsare (pramāda)
153

, şi nici prin asceza (tapas) lipsită de 

                                                                                                                                               

plăcere/voință” și nu cum apare în textul de față, ca o alternativă neutră („kāman”) la 

masculinul „kāma”. 
149 „Kta” – literal, „făcut”, „creat”. 
150 Cunoașterea lui Brahman, ca fiind mai degrabă un act ontologic, de identificare cu 

Brahman, decât unul cognitiv, de cunoaștere a lui Brahman, în Hirst, op.cit., pp.39-40. 

Inaccesibilitatea lui Brahman prin percepție sau inferență, ci doar prin experimentare directă 

(anubhāva), în Sharma, op.cit. 2007, pp.203-204. Cunoașterea lui Brahman (jñāna) ca 

experiență directă (aparokānubhūti), care se sustrage dualității subiect-obiect, în Ibidem, 

p.200. 
151 „Śruta” – participiul trecut al rădăcinii „ru” - „a auzi”. Poate avea sensul restrîns de 

„revelaţie” dar şi un sens mai general, de „[învăţătură] auzită”, „audiţie”. 
152

 Strofa figurează şi în Kaha-Upaniad, I.2.23 (Şugu, op.cit., pp.180-181). 
153 „Nepăsarea” (pramāda) avută în vedere reprezintă o stare de complacere în natural, în 

spontan, şi de indiferenţă faţă de demersul soteriologic, nefiind vorba despre resemnare, 

despre lipsa de implicare în experienţă, acestea fiind conotate pozitiv în soteriologia 

brahmană. Faptul că forţa (bala) şi o atitudine activă, o focalizare deliberată, reprezintă 

condiţii ale accederii la Sine sugerează caracterul nespontan al experienţei absolute, faptul că 

aceasta poate fi obţinută doar printr-un efort de evadare din ordinea firească. 
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semne distinctive (aliga)
154

. Unii se străduiesc (yat) prin aceste mijloace (upāya), însă, în 

cazul cunoscătorilor (vidvas) Sinele [lor] pătrunde (vi) în sălaşul (dhāman) lui Brahman.
155

 

 

                                                   
                                                  ||५|| 
 

III.2.5. Obţinându-l (samprāpya) pe acesta, vizionarii (i) sunt satisfăcuţi (tpta) în 

cunoaştere (jñāna), şi-au realizat (kta) Sinele (ātman), sunt lipsiţi (vīta) de pasiuni 

(rga), liniştiţi (praānta). Ei, înţelepţii (dhīra), uniţi (yukta) cu Sinele (ātman), 

obţinându-l (prāpya) pe cel omniprezent (sarvaga), pe cel de pretutindeni (sarvata), cu 

adevărat (eva), penetrează (vi) totul (sarva). 

 

 

                                                        
154 Este greu de stabilit sensul precis al sintagmei „tapaso vāpyaligāt”, constituit din 

conjuncţia compusă „vā-api” şi două ablative – „tapasa” şi „aligāt” – aflate, cel mai 

probabil, în relaţie de determinare şi nu de coordonare. Această relaţie este sugerată de 

prezenţa conjuncţiei „vāpi” după „tapaso”; în sanskrită, conjuncţia este plasată de obicei 

postclitic şi astfel termenul final introdus de conjuncţie pare a fi, cel mai probabil, compusul 

„tapaso ... aligāt”. 

Interpretarea oferită de Śakara este puţin verosimilă, el considerând că „asceză” (tapas) ar 
avea sensul de „cunoaştere” iar „caracteristică” (liga) pe cel de „renunţare” (sanyāsa) 

(Śāstri, op.cit., p.171). În felul acesta, „tapaso ... aligāt” ar însemna „prin cunoaştere lipsită 

de renunţare”. 

Puţini interpreţi moderni consimt la interpretarea lui Śakara (Nikhilānanda, op.cit., p.306; 

Johnston, op.cit., p.314). Radhakrishnan, op.cit., p.690 traduce prin „austerity without an 

aim”. Majoritatea au considerat „aliga” drept o specificare a incorectitudinii şi astfel au 

ajuns la traduceri gen: „through a false notion of austerity” (Hume, op.cit., p.376), „by any 

improper austerity” (Śarvānanda, op.cit., p.65), „improper austerity” (Singh, op.cit. 1987, 

p.82), „without right meditation” (Muller, op.cit. 1884, p.40), „meditation carelessly 

performed” (Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.128), „un'ascesi irregolare” (della Casa, 

op.cit., p.381).  
Olivelle, op.cit. 1998, p.453 interpretează sintagma „tapaso vāpyaligāt” nu ca pe un 

compus determinativ ci drept unul coordinativ şi, în consecinţă, îl redă prin „by austerity or 

by one without the marks”. Explicaţii pentru opţiunea sa în Olivelle, op.cit. 1998, p.635. 
155 „Vidvāstasyaieātmā viśate brahmadhāma” – sintagmă ușor neclară, datorită 

prezenței, ca atare, a rădăcinii tari a participiului trecut activ al lui „vid” (vidvās). Am 

tratat-o ca pe un nominativ, utilizat oarecum apozițional în raport cu „tasya ea ātmā” 

(literal, „acel Sine al său”). O traducere literală a sintagmei ar fi fost: „cel cunoscător, acel 

Sine al său, intră în sălașul lui Brahman”; din rațiuni de eleganță a exprimării aceasă 

formulare a fost ușor modificată. 
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                                                    | 
                                               ||६|| 
 

III.2.6. Asceţii (yati) puri (uddha) şi luminoşi (sattva), prin renunţare (sanyāsa) şi 

prin unire (yoga)
156

, au ca scop (artha) cunoaşterea (vijñāna) bine stabilită (sunicita) din 

Vedānta
157

. Ei, [locuind] în lumile lui Brahmā (brahmaloka) până dincolo (para) de 

sfârşitul (anta) timpului (kāla), [trecând] dincolo (para) de moarte (mta), se eliberează 

(pari-muc) de toate (sarva).
158

 

                                                        
156 Unire (yoga) cu realitatea ultimă (Brahman).  
157 Este una dintre cele mai vechi referinţă la Vedānta din literatura brahmană; se pare că, la 

data compunerii textului, Vedānta era deja constituită drept un curent filosofic delimitat (vezi 

Olivelle, op.cit. 1998, p.635). 
158 Inconsecvenţa cosmologic-soteriologică a brahmanismului face ca strofa III.2.6 să fie 

pasibilă de două interpretări uşor diferite. 

Conform anumitor scheme soteriologice, eliberarea, disoluţia în Brahman ar fi precedată de o 

stabilire provizorie în „lumea lui Brahmā” (sau Satyaloka - „lumea adevărului”), în vederea 

unei consumări totale şi ireversibile a reziduurilor karmice, urmând ca abia în momentul 

epuizării totale a acestora să se realizeze reintegrarea în absolut. „Lumea lui Brahmā” ar 

reprezenta astfel o „ante-cameră” a stării de eliberare. 

Alte teorii soteriologice susţin şi ele necesitatea epuizării totale a energiei karmice deja 

actualizată sub forma unei condiţii individuale însă consideră că această consumare 

exhaustivă a lor s-ar produce pe parcursul intervalului dintre momentul obţinerii eliberării şi 

moartea corpului fizic. Această perioadă intermediară este catalogată drept condiţia de 
„eliberat în viaţă” (jīvanmukti, jīvanmukta) şi, în cadrul economiei dinamismului karmic, 

deţine acelaşi rol pe care, în schema precedentă, îl deţinea „lumea lui Brahmā”. Moartea 

corpului fizic marca epuizarea completă a energiei karmice, căreia îi survenea disoluţia în 

Brahman. 

Este greu de spus care dintre cele două interpretări este mai adecvată celei de-a doua părţi a 

strofei III.2.6. Sintagma „brahmaloka” poate fi interpretată drept „lumea lui Brahmā”. 

„Parāntakāle” nu are un sens tocmai clar; „para”, termen cu o bogată polisemie, are aici, 

cel mai probabil, sensul de „dincolo de”; „anta” are sensul de „final”, „sfârşit” iar „kāla” pe 

cel de timp. Cel mai verosimil sens compus pare să fie cel de „până dincolo (para) de 

sfârşitul (anta) timpului (kāla)” însă nu este tocmai uşor de precizat la ce anume se referă, 

exact, sintagma (o analiză a termenului, la Singh, op.cit. 1987, p.85). Chiar şi aşa, ar putea să 
se refere la un prezumtiv escatologic al epuizării totale a Karmei (în această linie par să 

interpreteze Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.129; della Casa, op.cit., p.381). Astfel, fraza 

ar putea fi interpretată ca făcând referire la prima schemă soteriologică amintită, cea care 

susţine că disoluţia în Brahman survine ulterior unei şederi temporare în „lumea lui Brahmā” 

(la acest tip de interpretare consimt Hume, op.cit., p.376; Radhakrishnan, op.cit., pp.690-691; 

Muller, op.cit. 1884, p.41). 

Este posibilă şi interpretarea frazei în acord cu cea de-a doua schemă soteriologică, întrucât 

„brahmaloka” poate avea şi sensul de „lume a lui Brahman”, „lume care este Brahman”, 

„realitate absolută” iar uşor neclara sintagma „parāntakāle” ar putea fi considerată ca făcând 
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                                             | 
                                            ||७|| 
 

III.2.7. Cele cincisprezece (pañcadaa) părţi (kala) s-au dus (gata) către temeiuri 

(pratiha)
159

; şi toate (sarva) simţurile (deva) [s-au dus] în zeitatea (devatā) 

corespunzătoare (prati) fiecăruia
160

. Faptele (karman)
161

 şi Sinele (ātman) ce constă din 

                                                                                                                                               

referire la moartea biologică (interpretare adoptată de Nikhilānanda, op.cit., p.307; Hume, 

op.cit., p.453; Singh, op.cit. 1987, p.85; Śarvānanda, op.cit., p. 67; Śivānanda, op.cit., p.269). 

În ambele interpretări, este problematic faptul că termenul „brahmaloka” apare la locativ 

plural (brahmalokeu), având astfel sensul de „în lumile lui Brahmā/Brahman”. Este dificil 

de găsit o explicaţie pentru utilizarea pluralului, în condiţiile în care atât starea absolută cât şi 
planul escatologic al „lumii lui Brahmā” sunt unice. Śakara, care interpretează această frază 

în linia celei de-a doua direcţii exegetice, pune folosirea pluralului pe seama multitudinii 

celor care realizează disoluţia în Brahman şi, implicit, a caracterului multiplu al acestui act 

de disoluţie (Śāstri, op.cit., pp.173-174). 
159 Deşi este evident că strofa vorbeşte despre o reducţie ontologică, despre disoluţia 

individualităţii în totalitate, în realitatea ultimă, nu este întocmai clar cum este înfăţişat acest 

proces. Śakara (Śāstri, op.cit., p.175; Nikhilānanda, op.cit., p.308) interpretează cele 

cincisprezece părţi (kāla) pe baza unei scheme ce figurează în Prana-Upaniad, VI.4 şi care 

explicitează condiţia umană drept un ansamblu rezultat din însumarea a cincisprezece 

elemente: credinţa (raddhā), spaţiul/eterul (kha), vântul/aerul (vāyu), lumina/focul (jyotis), 

apa (āpas), pământul (pthivī), facultăţile senzoriale (indriya), mintea (manas), hrana (anna), 
puterea/forţa (vīrya), aceza (tapas), formulele sacre (mantra), faptele (ritualice) (karman), 

lumile (loka), numele (nāman) (Şugu, op.cit., pp.405-408). 

Explicitarea strofei III.2.7 pe baza paragrafului VI.4 din Prana-Upaniad îşi găseşte sprijin 

în faptul că strofa imediat următoare din Muaka-Upaniad, III.2.8, se regăseşte în 

paragraful următor din Prana-Upaniad (VI.5) şi astfel pare a fi vorba de un acelaşi text ce 

figurează, în formulări uşor diferite, în ambele scrieri. 

Olivelle, op.cit. 1998, p.635 propune o altă interpretare a celor cincisprezece „părţi”, drept 

însumarea celor cinci facultăţi senzoriale, a celor cinci facultăţi de acţiune şi a celor cinci 

sufluri. 
160 „Deva” – literal, „zeu”. Desemnarea facultăţilor senzoriale prin termenul „deva” este 

realizată pe temeiul considerării corpului uman drept un microcosmos, la nivelul căruia pot fi 
regăsite toate forțele ce operează la nivel macrocosmic, inclusiv zeitățile ce guvernează 

diferite planuri ale manifestării. Vezi Atharva-Veda, XI.8.32, Padoux, op.cit., p.24! 

Śakara interpretează retragerea facultăţilor senzoriale (deva) în „zeitatea” (devatā) 

corespunzătoare ca o retragere a fiecărui element individual în nivelul cosmic corespunzător 

(vederea în Soare, auzul în vânt etc.), fiind astfel vorba despre o disoluţie a individualului în 

universalitate (Śāstri, op.cit., p.175; Nikhilānanda, op.cit., p.308). 
161 Faptele (karman) întruchipează manifestarea propulsată şi întreţinută de energia karmică, 

pe când „Sinele ce constă din cunoaştere” (vijñānamaya ātman) reprezintă realitatea ultimă, 

având o natură conştient-noetică.  
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cunoaştere (vijnamaya), toate (sarva) devin una (ekī-bhū) în cel suprem (para) şi 

inalterabil (avyaya). 

 

       स ्        स ्      अ                        | 
                                                     ||८|| 
 

III.2.8. Aşa cum (yathā) râurile (nadī) care se varsă (syandamāna) în ocean (samudra) 

merg (gam) către distrugerea (āsta) [lor] pierzându-şi (vihāya) numele (nāman) şi 

forma (rūpa), tot aşa (tathā), cel cunoscător (vidvas), eliberat (vimukta) de nume (nāman) 

şi de formă (rūpa), merge (upa-i) către Purua, cel mai înalt (para) decât cele înalte 

(para), cel divin (divya). 

 

                                                त ्कु        | 
                                                     ||९|| 
 

III.2.9. Acela care chiar (ha vai) îl cunoaşte (vid) pe acest suprem (parama) 

Brahman, acela devine (bhū) Brahman însuşi (eva). În neamul (kula) lui nu există (bhū) 

niciun necunoscător al lui Brahman (abrahmavid). [El] trece peste (tṝ) suferinţă (oka), 

trece peste (tṝ) păcat (pāpmāna), s-a eliberat (vimukta) de nodul (granthi) din cavitatea 

[inimii] (guhā) şi devine (bhū) nemuritor (amta). 

 

[Inițierea în cunoașterea vedică] 

               | 
                        स ्                        | 
                                                       ||१०|| 
 

III.2.10. Acest [lucru] este afirmat (abhyukta) în aceste imnuri (c): 

 Celor care îndeplinesc ritualurile (kriyvant), celor versaţi în revelaţii (rotriya), 

celor stabiliţi (niha) în Brahman, celui care fiind credincios (śraddhayant), aduce de 
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unul singur (svaya) ofrande (hu) lui Ekari
162

, celor care au practicat (cra) 

Śirovrata
163

 potrivit ritualului (vidhivat), doar lor [să le fie] spusă (vad) această ştiinţă 

despre Brahman (brahmavidyā). 

 

                                               | 
                            ||११|| 
 

III.2.11. Acesta este adevărul (satya) pe care vizionarul (i) Agiras l-a spus 

(vac) demult (purā). Acesta să nu fie studiat (adhi-i) de cel care nu [respectă] austerităţile 

(vrata) şi regulile (cīra). Închinare (namas) către supremii (parama) vizionari (i)! 

Închinare (namas) către supremii (parama) vizionari (i)! 

 

 

 

                                                        
162„ Ekari” - numele unui „vizionar” (i) care uneori apare ca fiind căpetenia acestora. 

Discuții cu privire la „vizionarii” vedici, în Danielou, op.cit., pp.316-319. 
163 Śirovrata - ritual răspândit printre adepţii Atharva-Vedei şi care consta în a purta pe cap 

un vas în care se găseşte combustibil arzând. 


