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Epilógus
A teremtés himnuszával kezdtük e kötetet, s fejeződjék is be a NásadTyával. A fordítás felhasz
nálja a Joannával folytatott hosszú dialógust, amelyért ezúton is köszönetemet fejezem ki.

A teremtés himnusza (RV10.129)
1. Nemlétező és létező se volt még1.

Nem volt ég, és az égen túl a menny sem.

Mi mozdult, kinek oltalmában és hol?

Mérhetetlenül mély2 víz volt talán az?

2. Nem volt még élet3 és nem volt halál sem,

Éj s nap közt nem volt különbségtevő-jel.

Lélegzés nélkül lélegzett magától

Az az Egy -  nem volt semmi rajta kívül.

3. Sötétség rejtett sötétséget akkor,

Minden csak jel-nélküli áradás volt.

Üresség burkolta a létbe lépőt4,

Amint az Egy felkélt izzó erővel.

4. Vágy ébredt akkor ott Arra az Egyre5,

A gondolat-mag6 létezett először.

Szívükben bölcsen meglátták a költők:

A nemlét rejti a lét kötelékét.

1 Nem-létező (ásat) és létező (sát) se volt még.
2 Feneketlen/áthatolhatatlan (gáhcmam) mély (gabhírám) [sötétség].
3 A halál ellentéte: élet, illetve halhatatlanság (amftam).
4 A védikus eredeti (tuchyénabhv ápihitam yád ásít) két jelentést is hordozhat: 'ürességgel (tuchyéna) burkolt üresség (abhú) 
(volt az, ami) létezett', illetve 'üresség burkolta a létbe lépőt (abhú)'. A költő valószínűleg tudatosan használja mindkettőt.
5 kám as tád . . .  sám  avartata  'vágy ébredt arra [az egyre] akkor ott (ágre... adhi)' vagy adhi-sám-avartata (+tárgye.), 'bekerül/ 
belép valamibe; ébred/felkél valamiben': Vágy ébredt akkor Abban [az Egyben].' E kölcsönösségre is utaló kettős 
jelentésű kifejezés használata tudatos választás eredménye lehetett.
6 A gondolat(/elme) magja/ondója (m átiaso rétah).
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5. Keresztben kifeszült mérőzsinórjuk7,

De hol volt a lenn, merre volt a fenn ott? 

Termékenyítő s termékeny hatalmak:

Akarat8 mélyen, fent erőfeszítés.

6. Ki az, ki tudja, s itt ki mondja majd el,

Honnét keletkezett, honnan e Teremtés?

Az istenek? Hisz később jöttek ők is!

Hogy honnan ered, ki tudhatja akkor?

7. O hogyan létesült ez a Teremtés?

Talán magát formálta meg, talán nem?

Legfőbb mennyből ki letekint reája,

Talán az tudja, vagy nem tudja O sem?

F órizs László fordítása

7 Az eredeti további lehetőséget rejt. A rasmír [mérőjzsinór helyett jelenthet [napjsugarat is: 'A fénysugaruk (rasmír estim) 
keresztben/ vízszintesen/oldalt (tirascíno) kiáradt (vitató).' Mindkét jelentés tudatos használata valószínűsíthető.
8 Önerő, energia (svadháya).


