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Sri lsopanisad.
Bhagavad-gitii As lt /s.
Srimad-Bhiigavatam, Canto 1 tim 7 (20 delen).
Sri Caitanya-<:ariti1mrta ( 1 7 delen).
Teachings of Lord Caitanya
(De Leringen van Sri C aitanya Mahäprabhu).
The Nectar of Devotion
(Nektar der Toewijding).
Kn1Ja Consciousness: the Topmost Yoga System
(K111Ja-Bewustzijn: Het Hoogste Yoga-systeem).
Kr�r:a, the Supreme Personality of Godhead (3 delen)
(Het K111Ja Boek).
Teachings of Prahlllda Mahiiriija
(De Leringen van Prahllida MahAräja).
The Perfection of Yoga
(De Volmaakte Yoga).
On the Way to Kr�r:a
(Op Weg naar Kr�Qa).
Riija-vidyii: the King of Know/edge
(De Bekroning der Kennis).
Elevation to K�1Ja Consciousness
(Verheffing door Kmia-Bewustzijn).
Easy Joumey to Other Planers
(Reis naar Andere Planeten).
Lord Caitanya in Five Features
(De Vijf Aspekten van Sri Caitanya Mahäprabhu).
The Nectar of lnstruction
(Nektar van het Onderricht).
Tijdschrift Back to Godhead (oprichter).

Vertaald in het Nederlands:

Sri lsopanisad

Het K.r�l)ll-boek
Tij dschrift Back to Godhlllld

Yerschillende van deze werken zij n eveneens vertaald in het Duits, ltaliaans, Spaans,
Frans, Portugees, Zweeds, Fins, Japans, Chinees, Hindi, Bengali enz.
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Woord Vooraf
De Bhagavad-gitä "Het lied van de verheven God" is een zeer oud filoso
fisch leerdicht over de Bhakti, en geniet nog steeds een groot prestige in
lndia. Wij kunnen de term Bhakti het beste weergeven met "liefde voor een
persoonlijke God". Zo roept de Bhagavad-gitä de mens op tot een persoon
lijke liefdesrelatie met God K�1.1a. Haar boodschap is een zeer belangrijke
bron van inspiratie voor het godsdienstige denken in lndia geweest. A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupäda brengt met zijn vertaling van de Bhaga
vad-gitä deze boodschap nu ook aan het Nederlandse publiek over.
De Bhagavad-gitä is ons overgeleverd als een onderdeel van het Mahäbhä
rata, een van de twee grote Indische epen die uit de tijd va'! voor onze jaar
telling dateren. Dit epos beschrijft de oorlog van de PäQc;lavas en de Kaura
vas, twee onderling verwante geslachten die beide afstammen van Bharata,
de legendarische stamvader van de Indiers.
De Bhagavad-gitä behandelt het probleem of de mens in deze wereld
moet handelen of zieh hiervan moet onthouden. Zij doet dit aan de hand
van het conflict waarvoor een der PäQl}.avas, Arjuna genoemd, zieh voor het
uitbreken van de beslissende strijd gesteld voelt. Arjuna deinst voor deze
strijd terug omdat hij bang is om de Kauravas, die zijn verwanten zijn en
met wie hij daarom medelijden heeft, te doden. God Km1a, die in het Ma
häbhiJrata als Arjuna's wagenmenner en vriend optreedt, zet hem dan uiteen
dat hij moet handelen om Kr��a's plan met de wereld te helpen uitvoeren.
Dit plan houdt een herstel van de orde in de wereld in waarbij de boos
doeners vemietigd moeten worden en de goede mensen moeten worden be
schermd.
Voor een goed begrip van Kw;ia's antwoord op Arjuna's probleem dienen
wij te beseffen dat .er in India in principe twee religieuse heilswegen moge-
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lijk zijn die, ofschoon zij onderling samenhangen, toch een duidelijk con
trast met elkaar vormen. Het verschil tussen beide heilswegen is vooral be
paald door de voorstelling die men -zieh van God maakt.
Van oudsher heeft men in een onpersoonlijke God geloofd die boven el
ke menselijke voorstelling verheven is, en die Brahman 'wordt genoemd. Vol
gens dit geloof is de individuele ziel (ätman) van de mens in wezen een deel
van het Brahman, maar de illusie (mäyä), die deze wereld vormt, belemmert
de mens om zijn ziel met het Brahman te verenigen. Hierom kiest men de
ascese (sarhnyäsa), waarbij men er zieh van onthoudt om handelend in de
wereld op te treden, tot heilsweg.
De Bhagavad-gitä laat ons daarentegen Kr�i:ia als een persoonlijke God
zien die de mens oproept om tot een liefdesrelatie (Bhakti) met hem te ko
men. Het ligt in de aard van deze persoonlijke liefdesrelatie tussen God en
mens dat God Km1a de gelovige (Bhakta) niet VTaagt om het handelen zelf
op te geven maar om het - als een innerlijke vorm van ascese - te zuiveren
van alle persoonlijke gevoelens en verlangens, en uitsluitend op liefde voor
Kr�r;ia te baseren.
Zo legt Kr�i:ia Arjuna uit dat hij zieh door zijn persoonlijke gevoelens er
niet toe mag laten leiden om de plicht (dharma) op te geven die hij als rid
der (k§atriya) heeft om voor het goede te strijden. Kr�i:ia is God zelf die de
wereld schept en onderhoudt. Alles ligt in zijn macht besloten, en Arjuna is
slechts een instrument in zijn handen. Hierom moet Arjuna, geleid door
liefde tot Kr�r;i.a, handelen.
In het begin van de 16e eeuw krijgt de Bhakti een nieuwe, grote impuls
door het optreden van Kr�i:ia Caitanya Mahäprabhu (1486 - 1533 n.C.). Cai
tanya leefde in Bengalen, en kan beschouwd worden als de grote inspirator
van de Krgia-bhakti, zoals wij die in haar huidige vorm kennen. Het meest
kenmerkende aspect van de door Caitanya geinspireerde Bhakti-beweging is
dat de Bhakti een sterk emotioneel karakter krijgt.
Hierbij put men uit de oude verhalen van Kmia zoals wij die uit de Purä
IJUS kennen. In deze verhalen is K�pa niet zozeer de wagenmenner en
vriend van Arjuna - zoals in de Bhagavad-gltä - maar speciaal een koeienher
der (gopiila ) in het landelijke gebied van Braj rondom Mathura. De Puräl}as
schilderen zijn transcendentale liefdesspel (lrlll) met de herderinnen van
Braj, in het bijzonder met een van hen, Rädhä genoemd.
Voor Caitanya en zijn volgelingen is de liefdesverhouding tussen Rädhll
en Kr�f.la het ideaal voor de verhouding die er tussen de Bhakta en Kr�f.la be
staat. Zij doorleven alle gevoelsstadia van de liefde die Rädhä voor Kr�i:ia
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heeft, met de bedoeling om deel te krijgen aan Kr�9a's eeuwige liefdes
speL
Caitanya zelf voelt echter reeds de behoefte om de door hem geinspireer
de, emotionele vorm van de Bhakti te baseren op de godsdienstige en filoso
fische traditie van het Sanskrit, de kanonieke taal van de Noord-Indische
beschavingsgeschiedenis. Zo grijpen zijn volgelingen ook terug op de Bhaga
vad-gitä, waarin de Bhakti voor het eerst in het kader van de filosofische
traditie behandeld is. Hierbij maakt men gebruik van commentaren die gro
te Indische leermeesters (äcäryas) als Madhva, Srila Cakravartin Thakura en
Baladeva Vidyäbhü§ar;ta op de Bhagavad-gltä geschreven hebben.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda, die deze vertaling van de Bhaga
vad-gitä heeft verzorgd, is de stichter van de Westerse tak van de Bengaalse
Bhakti-beweging, die hier bekend is als de Hare Kr�r;ia-beweging. In zijn ver
klaringen van de Bhagavad-gitä baseert hij zieh op de geleerde traditie van
zijn voorgangers.

Leiden, oktober 1976
Dr. G.H. Schokker
Instituut Kern (indologie)
Rijksuniversiteit te Leiden
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A.C. Bh aktivedanta
Swami P rabhupäda

Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda werd in
1896 in Calcutta geboren. Van zijn ouders kreeg hij de Bengaalse naam Ahhay

Charan De: "onhevreesd aan de lotusvoeten van de Heer". Omdat zijn
ouders Vai�r.iava's waren, verkeerde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda
vanaf zijn prilste ogenhlikken in een geestelijk milieu van het zuiverste wa
ter. Abhay Charan De nam aktief deel aan Gandhi's beweging voor geweld
loosheid en niet-samenwerking met de koloniale overheersing. Het jaar
1922 , waarin hij zijn studie aan de universiteit van Calcutta beeindigde, be
tf'kende een keerpunt in zijn hestaan, want hij ontmoette toen de persoon
die zijn geestelijk leraar zou worden, Zijne Goddelijke Genade Sri Srimad
Rhaktisiddhänta Sarasvati GosvämI Mahäräja, oprichter van de Gaudiya
Matha, die haar centra in India nog verder zou uitbreiden (me') telde er in
1922 al 64) en ook centra zou stichten in Londen en Berlijn. Srila Bhakti
siddhänta Sarasvatr, die het karakter van de jonge man hogelijk waardeerde
en oog had voor zijn talenten, vertrouwde hem de taak toe, het Westen de
filosofie van de Bhagavad-gitä te leren kennen.
In 1933 werd Abhay Charan De door Srila Bhaktisiddhänta Sarasvatr ge
initieerd en in 1 936, kort voordat hij de wereld verliet, gaf Srila Bhakti
siddhänta Sarasvafi hem nogmaals zijn wens te kennen dat hij de boodschap
van de Hhagavad-gitä naar de westerse landen zou overhrengen.
In 1 947 verleende de Gaudiya Vai�r;iava hem de geestelijke titel Bhaktive
danta. In 1 9 59 nam hij sannyäsa, d.w.z. hij keerde het wereldse leven de rug
toe; zijn vroegere naam werd teruggebracht tot twee letters in de traditione
le geestelijke titel Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Pra
bhupäda. Hij begaf zieh naar Vrndävana, het dorp waar zieh 5000 jaar ge
lcdcn het kinderspel en de jongensjaren van Kreyr;ia hebhen voltrokken. In
het vertrekje dat hij er bewoonde in de Rädhä-Dämodara Tempel, vertaalde
hij hct eerste Canto van het Srfmad-Bhägavatam (en andere heilige teksten)
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uit het Sanskrit in het Engels en voorzag het van kommentaar. Stapels
schriften, bloc-notes en zelfs kranten waarvan hij de onbedrukte rand be
nutte, raakten bladzij na bladzij volgeschreven met vertalingen en kommen
taar. Naast dit grote werk hield A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda zieh
bezig met het uitgeven van een Engels-talig tijdschrift, Back to Godhead, dat
hij in 1944 had opgericht. Hij was zowel redakteur als uitgever, drukker als
verspreider. Eens per week ging hij met een arm vol Back to Godhead's de
weg op naar New Delhi. Hij liep de theehuizen binnen en zat er, zonder dat
hij maar een glas water dronk, dikwijls tot diep in de avond te praten met
de mensen, onder wie hij zijn Back to Godhead's verspreidde, over de we
tenschap die in de Bhagavad-gftä beschreven staat.
In 1965 gaat hij scheep op een vrachtschip met bestemming Verenigde
Staten. Zijn hele bagage bestaat uit zijn manuskripten en bocken en 40 roe
pies. Hij vestigt zieh in New York, waar al spoedig zowel de jeugd als de
minder jeugdigen de aantrekkingskracht van zijn persoonlijkheid ondergaan;
ze beginnen samen met hem de Vedische mantra's te chanten en over de
Bhagavad-gitä te praten in een bouwvallige winkelruimte aan de Second
Avenue. Voortdurend bezig met het vertalen van Vedische teksten, gunt
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda zieh slechts rust tussen 10 uur
's avonds en 2 uur 's ochtends. Het woord "vertalen" wordt hier overigens
terecht gebruikt. Want waar anderen zieh veeleer hebben beziggehouden
met het interpreteren in plaats van vertalen van de teksten uit het Sanskrit,
naar gelang hun persoonlijke voorkeur, draagt A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupäda er zorg voor dat hij in al zijn werken de lezer eerst het originele
Sanskrit vers geeft, vervolgens de weergave in ons schrift, dan een woord
voor woord vertaling en tenslotte de vloeiende vertaling; pas dan komt hij
met zijn betekenisverklaring, welke echter altijd geheel in het licht staat van
de Schriften. Men kan dus gemakkelijk nagaan of zijn vertalingen zijn zoals
ze behoren te zijn, volgens de V ai�i;iava traditie, die deze wijze van uiteen
zetten volgt om tot een wetenschappelijke overdracht van de Schriften te
komen, zonder persoonlijk getinte toevoegingen.
In 1972 wordt in New York de komplete en definitieve uitgave van De
Bhagavad-gftä Zoals Ze ls (Bhagavad-gi:tä As lt ls) gepubliceerd door Mac
Millan, die er sindsdien zes herdrukken van 50.000 exemplaren elk op heeft
laten volgen. Op het ogenblik is De Bhagavad-gftä Zoals Ze ls al te lezen
niet alleen in het Engels en Nederlands, maar ook in het Frans, Spaans, Ita
liaans, Portugees, Bengali en Chinees, terwijl er gewerkt wordt aan vcrtaling
in het Zweeds, Hindi, Japans enz.

Levensbeschrijving van A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda
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In de afgelopen tien jaar heeft A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda
meer dan tachtig centra voor K.rg1a-bewustzijn gesticht in de grote wereld
steden. Zijn talrijke leerlingen leiden er een sober en gezond bestaan volgens
regels en bepalingen welke strikt overeenkomstig de desbetreffende aanwij
zingen in de heilige teksten zijn. ledere dag houden ze zieh bezig met uit
eenlopende aktiviteiten, tempel-programma's, lezingen enz., welke alle wor
telen in het Kr�i:ia-bewustzijn.
A.C. Bhaktivedanta Swami wordt tegenwoordig beschouwd als de belang
rijkste en meest gelezen leermeester der Vedische filosofie. Hij heeft tal van
belangrijke werken gepubliceerd, zoals het Srimad-Bhägavatam, de Sri iso
pani§ad, The Teachings of Lord Caitanya, The Nectar of Devotion, Kn1Ja,
the Supre me Personality of Godhead, de Caitanya-caritämrta. Hieronder
verdient het Srrmad-Bhägavatam bijzondere aandacht, omdat het 't kom
mentaar op de Vedänta-sütra behelst van de auteur zelf; en omdat boven
dien deze auteur, Srila Vyäsadeva, degeen is die de Veda's heeft geboek
staafd. Het Srimad-Bhägavatam, of Bhägavata-Purä7Ja, dat uit 18.000 verzen
bestaat, is zonder meer 'een magistraal werk. A.C. Bhaktivedanta Swami Pra
bhupäda heeft zieh tot taak gesteld deze Purä1Ja integraal te publiceren in
60 delen. Het Srimad-Bhägavatam openbaart ons de persoonlijke aard van
de Absolute Waarheid en bevat alle kennis die men nodig heeft om tot de
vestiging van een Kr�pa-bewuste samenleving te komen op het gebied van
familieleven, maatschappij, kunst, wetenschap enz.
N aar Vedische maatstaven is iemand geestelijk leraar wanneer hij ten eer
ste in het kader van de geestelijke erfopvolging de bovenzinnelijke kennis
heeft gerealiseerd, en wanneer ten tweede zijn onderricht nimmer, zelfs niet
in het kleinste detail, afwijkt van de Schriften en van dat van de geestelijk
leraren die hem zijn voorgegaan. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda
vormt de 32ste schakel van de Brcih ma-gaudiya-sampradaya, de geestelijke
erfopvolging die teruggaat op Kffir:ia in eigen persoon. Hij heeft dus geens
zins een nieuwe religie of realisatie-techniek bedacht, maar wil ons louter de
Bhagavad-gitä leren kennen zoals ze is.
Zijn boeken worden tegenwoordig geraadpleegd aan de theologische fa.
kulteiten van de meeste universiteiten in de westerse wereld. Onvennoei
baar reist Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prahhupäda
van de ene uithoek van de aarde naar de andere: dagelijks richt hij het
woord tot een groot gehoor en onderricht hij zijn leerlingen met onvermin
derde kracht, opdat de Vedische wijsheid via hen in haar oorspronkelijke
zuiverheid kan worden doorgegeven aan iedereen.

De Geestelijke E rfop volging

evam paramparä-präptam
imam räja�ayo viduh

"Zo werd deze allerhoogste wetenschap van geestelijk leraar op leraar
ontvangen, en zo ontvingen de heilige vorsten haar...
(B.g., IV .2)
"

1) K�l}a
2)Brahmä
3)Närada
4) Vyäsa
5)Madhva
6) Padmanäbha
7)Nrhari
8)Mädhava
9)Ak§obhya
10) Jayatirtha
11)Ji\änasindhu
12) Dayänidhi
13) Vidyänidhi
14) Räjendra
15) Jayadharma
16) Puru§ottama

17)Brahmai:iyatirtha
18) Vyäsatirtha
19) Lak§mipati
20)Mädhavendra Puri
21)isvara Puri, (Nityänanda,
Advaita)
22) Sri Caitanya Mahäprabhu
23) Rüpa (Svarüpa, Sanätana)
24) Raghunätha, Jiva
25) J<r�r.iadäsa
26)Narottama
27) Visvanätha
28) (Baladeva) Jagannätha
29) Bhaktivinoda
30)Gauraki8ora
31) Bhaktisiddhanta Sarasvati

32)Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda

Voorwoord

Oorspronkelijk schreef ik De Bhagavad-gitä Zoals Ze Js in de vorm waar
in de lezer haar thans voor zieh heeft. Toen dit boek voor het eerst werd

gepubliceerd, werd het oorspronkelijke manuscript helaas bekort tot min
der dan 400 bladzijden, terwijl ook nog de illustraties en het kommentaar
bij de meeste verzen van de oorspronkelijke Bhagavad-gitä werden we_ggela
ten. In alle andere uiq;aven van mijn hand - Srimad Bhägavatam, Sri lfopa
ni§ad enz. - heb ik het systeem gevolgd dat ik eerst het oorspronkelijke vers
in het Sanskrit geef, het overzet in westerse lettertekens, de tekst woord
voor woord vertaal, dan een lopende vertaling geef en tenslotte het kom
mentaar. Dit toont het boek in zijn volledige echtheid, maakt het weten
schappelijk verantwoord en laat de betekenis voor zichzelf spreken. lk was
er dus beslist niet blij mee toen ik het oorspronkelijke manuskript bekorten
moest. Naderhand echter, toen de vraag naar De Bhagavad-grtä Zoals Ze Is
aanzienlijk toenam, verzochten tal van studenten en toegewijden me het
boek in zijn oorspronkelijke vorm uit te geven. Zo beschikt de lezer thans
over de oorspronkelijke versie van dit grote boek van wijsheid met volledig
paramparä-kommentaar, zodat de beweging voor Kr�t]a-bewustzijn op deze
deugdelijker basis meer vrucht kan dragen.
Onze beweging voor Kr�l)a-bewustzijn is zuiver, historisch gerechtvaar
digd, natuurlijk en bovenzinnelijk, omdat ze gegrondvest is op De Bhagavad
gitä Zoals Ze ls. Langzamerhand wordt ze de populairste beweging van de
hcle wereld, vooral bij de jongere generatie. Ook voor de oudere generatie
wordt ze steeds boeiender. Het is zelfs zo, dat vaders en grootvaders van
mijn leerlingen ons steunen door lid-voor-het-leven te worden van onze be
weging, de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn. In los
Angeles kwamen veel ouders me opzoeken om uiting te geven aan hun ge
voelens van dankbaarheid voor de leiding die ik in de hele wereld aan de be
weging voor Kr�l)a-bewustzijn geef. Sommige van ze zeiden dat de Amerika-
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nen het bijzonder troffen dat ik de beweging voor Kr�r;ia-bewustzijn in
Amerika ben begonnen. In feite echter is de oorspronkelijke vader van de
beweging Heer Kr�r;ia Zelf, want ze is zeer lang geleden begonnen en bereikt
de huidige menselijke samenleving via de lijn der geestelijke erfopvolging.
Zo ik in deze verdienste heb, dank ik die niet aan mezelf, maar aan mijn
eeuwige geestelijk leraar, Zijne G,oddelijke Genade Om Vi�r]upäda Parama
hamsa Parivräjakäcarya 108 Sri Srimad Bhaktisiddhänta Sarasvati Gosvämi
Mahäräja Prabhupäda.
Komt mij persoonlijk enige verdienste toe, dan slechts omdat ik getracht
heb de Bhagavad-grtä weer te geven zoals ze is - onvervalst. V66r mijn publi
katie van De Bhagavad-gitä Zoals Ze Is kwamen vrijwel alle Engelse uitgaven
van de Bhagavad-gitä tot stand uit eerbejag van de bezorger. Wat wij echter
met de publikatie van De Bhagavad-gitä Zoals Ze Is nastreven is: uiteenzet
ten wat de opdracht is van de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid,
Kr�r;ia. Ons werk bestaat uit het verkondigen van Kr�r;ia 's wil - en niet van
de wil van wereldse theoretici zoals politici, filosofen of wetenschappelijk
onderzoekers, want in weerwil van al hun kennis hebben ze maar heel
weinig weet van Kr��a. Wanneer Kr�r;ia zegt: man-manä bhava mad-bhakto
mad yäjf mäm namaskuru enz. ("Denk onafgebroken aan Me, bewijs Me eer
en aanbid Me"), zeggen we, in tegenstelling tot de zogenaamde geleerden,
dat er geen verschil bestaat tussen Kr�r;ia en Zijn innerlijk. Kr�i:ia is absoluut
en er bestaat geen verschil tussen Kr�r;ia's naam, Kr�r;ia's gedaante, Kr�r;ia's
eigenschappen, Kr�r;ia's spei enz. Deze absolute staat van Kr�r;ia is moeilijk te
bevatten voor iemand die geen toegewijde van Kr�r;ia is binnen het systeem
van de paramparä (erfopvolging der geestelijk leraren). Over het algemeen
trachten de zogenaamde geleerden, politici, filosofen en svämi's, die geen
volmaakte kennis van Kr�r;ia hebben, bij het schrijven van hun Bhagavad
gitä-kommentaar Kr�r;ia te verjagen of te doden. Dit soort onheuse bejege
ning van de Bhagavad-gitä staat bekend als Mäyävädi-Bhäsya en Heer Cai
tanya heeft ons voor dergelijke pseudo-autoriteiten gewaarschuwd. Heer
Caitanya zegt op niet mis te verstane wijze dat ieder die de Bhagavad-gitä
vanuit de gezichtshoek van de Mäyävädi's probeert te bekijken, zieh jam
merlijk vergist. Het gevolg hiervan is namelijk dat de misleide onderzoeker
beslist het spoor bijster raakt op de weg naar zijn geestelijke zelfverwerke
lijking en niet zal kunnen terugkeren naar huis, terug naar God.
Het enige wat we met de uitgave van De Bhagavad-gitä Zoals Ze Is be
ogen is de gekonditioneerde zoeker naar hetzelfde doel te leiden waartoe
Kr�r;ia eenmaal per dag van Brahmä - eens in de 8.600.000.000 jaar - afdaalt
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naar deze planeet. Dit doel wordt in de Bhagavad-gitä vermeid, en we die
nen het te aanvaarden zoals het geschreven staat; anders heeft het geen zin
te trachten de Bhagavad-gitä of haar spreker, Heer Kr�I].a, te begrijpen. Heer
Kr�l}a sprak de Bhagavad-g'itä het eerst, enkele honderden miljoenen jaren
geleden, tot de zonnegod. We dienen dit gewoon als feit te aanvaarden en
op deze manier, zonder enige vorm van interpretatie, de historische beteke
nis van de Bhagavad-g'itä te begrijpen op gezag van Kr�I].a. Uitleg geven aan
de Bhagavad-gitä zonder verwijzing naar 's Heren wil is de emstigste overtre
ding die er bestaat. Teneinde zieh voor deze misstap te behoeden, dient
men te begrijpen dat de Heer de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid is,
zoals Arjuna, Heer Kr�I].a's eerste discipel, zonder meer inzag. Deze recht
zinnige opvatting van de Bhagavad-gftä is reeel bevorderlijk voor het wel
zijn van de menselijke samenleving bij het vervullen van haar levensopdracht.
De beweging voor Kr�l)a-bewustzijn is van essentieel belang voor de men
selijke samenleving, omdat ze de mogelijkheid biedt op te stijgen tot de
hoogste volmaaktheid des levens. De Bhagavad-grtä maakt volledig duidelijk
hoe dit in zijn werk gaat. Helaas zijn er wereldsgezinde ruziemakers die de

Bhagavad-g'itä te baat hebben genomen om hun demonische neigingen bot
te vieren en de mensen tot een onjuist inzicht te leiden aangaande de een
voudigste levensbeginselen. Iedereen behoort te weten op welke wijze God
of Kr�l}a groot is en iedereen behoort te weten wat de werkelijke relatie van
de levende wezens tot de Heer is. Iedereen behoort te weten dat een levend
wezen eeuwig dienaar is en dat, indien men Kr�l}a niet dient, men wel ge
dwongen is de illusie te dienen, al naar gelang de begoochelingen voort
vloeiend uit de drieerlei aard der stoffelijke natuur, en dat men op deze ma
nier onophoudelijk blijft rondwaren in de kringloop van geboorte en dood;
ook de zogenaamd 'verloste' Mäyävädi-theoreticus moet dit proces onder
gaan.
Doorgaans voelen de mensen, met name in het huidige Kali-tijdperk, zieh
bekoord door de uitwendige energie van Kr�l}a en denken ze ten onrechte
dat iedereen gelukkig kan zijn als men er materieel maar gerieflijk bij zit.
Ze beseffen niet dat de materiele of uitwendige natuur bijzonder sterk is,
want iedereen is hecht verstrikt in de strenge wetten van de materiele na
tuur. Gelukkig maakt elk levend wezen integraal deel uit van de Heer en
uit dien hoofde is het zijn vanzelfsprekende taak dat het de Heer zonder
omwegen dient. In de ban der illusie tracht men zijn geluk te zoeken in al
lerlei vormen van zinsbevrediging, waar geen geluk te vinden is. In plaats
van de eigen, stoffelijke zinnen te bevredigen, dient het levend wezen de
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zinnen van de Heer te bevredigen. Dit is de hoogste volmaaktheid des le
vens. De Heer wil het zo en Hij eist het. Men dient deze centrale boodschap
van de Bhagavad-gitä te begrijpen. Onze beweging voor Kr�'.la-bewustzijn
draagt deze boodschap in de hele. wereld uit en aangezien we de leer van De
Bhagavad-gftä Zoals Ze Is ongerept laten, moet een ieder die serieus heil
zoekt in het bestuderen van de Bhagavad-gitä de hulp aanvaarden van de
beweging voor Kr�'.la-bewustzijn bij het praktisch onderzoek van De Bhaga
vad-gf tä Zoals Ze Is onder rechtstreekse leiding van de Heer. Daarom hopen
we dat de lezer uit zijn onderzoek van De Bhagavad-gftä Zoals Ze Is in de
hier aangeboden vorm het hoogste goed zal verwerven, en al zou hierdoor
slechts een mens een zuivere toegewijde worden van de Heer, dan zullen we
ons streven als geslaagd beschouwen.

(

A.C. Bhaktivedanta Svämi
12 mei 1971
Sydney, Australie
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om ajnäna-timirändhasya jnänänjana-ialiikaya
cak§ur unmilitarh yena tasmai iri-gurave namaQ
iri-caitanya-mano 'bhiHarh sthäpitarh yena bhü-tale
svayarh rüpa� kadä mahyarh dadäti sva-padäntikam

Ik werd geboren in het diepste duister der onwetendheid en mijn geeste
lijk leraar opende mijn ogen met de fakkel der kennis. Ik buig me eerbiedig
voor hem neer.

Wanneer zal Srila Rüpa Gosvämi Prabhupida, die ons binnen deze stoffe
lijke wereld tot opdracht heeft gesteld de wens van Heer Caitanya te ver
vullen, - wanneer zal hij me beschutten onder zijn lotusvoeten?
vande 'harh iri-gurol} iri-yuta-pada-kamalarh iri-gurün va�l'}avärhi ca
iri-rüparh sägrajätarh saha-gal}a-raghunäthänvitarh tarh sa-jivam
sädvaitarh sävadhütarh parijana-sahitarh knQa-c.aitanya-devarh
iri-rädhä-knQa-pädän saha-gal}a-lalitä-iri-viiäkhänvitärhi ca
lk buig me eerbiedig neer voor de lotu!fVoeten van mijn geestelijk leraar
en voor de voete13 van alle Vai�Qava's. Ik buig me eerbiedig neer voor de
lotusvoeten van Srila Rüpa Gosvämi en van zijn oudere broer Sanätana
Gosvämi en van Raghunätha Däsa en Raghunätha Bhatta, Gopäla Bhatfa en
Srila Jiva Gosvämi. Ik buig me eerbi�dig neer voor Heer Kr�r;ia Caitanya en
Heer Nityänanda en voor Advaita Acärya, Gadädhara, Sriväsa en andere
metgezellen. lk buig �e eerbiedig neer voor Srimati Rädhär�i en Sri Kr�r.ia
en Hun metgezellen, Sri Lalitä en ViSäkhä.
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he k[F}U karunä-sindho drna-bandho jagat-pate
gopesa gopikä-känta rädhä-känta namo 'stu te

0 mijn lieve K�i:,ia, U bent de vriend van de verdrukten en de oorsprong
der schepping. U bent de meester van de gopr's en de minnaar van Rädhllrii·
ni. Ik buig me eerbiedig voor U neer.
tapta-käncana-gauriingi riidhe vrndävanesvari
vnabhänu-sute devi prarJamämi hari-priye

Ik breng mijn eerbetuigingen aan Rädhäräni, wier huid is als gesmolten
goud en die de Vorstin is van Vrndavana. U bent de dochter van Koning
Vr�abhäna en U bent Heer Kr�i:,ia heel dierbaar.
vänchä-1'alpatarubhyas ca krpä-sindhubhya eva ca
patitänärh pävanebh yo va4T}avebhyo namo nama!J

Ik buig me eerbiedig neer voor alle Vai�i:,iava-toegewijden van de Heer, die
ieders wensen in vervulling kunnen laten gaan, zoals wensbomen dat kun
nen, en die vol mededogen zijn voor de gevallen zielen.
in knrJa caitanya prabhu nityänanda
sri advaita gadädhara sriväsadi gaura-bhak ta-vrnda

Sri Km�ia Caitanya, Prabhu Nityänanda, Sri Advai
S
ta, Gadädhara, riväsa en alle anderen in de rij der toegewijden.
Ik buig me neer voor

hare knrJa, hare kr§rJa, k[§!la knr;ia, hare hare
hare rii ma, hare räma, räma riima, hare hare

De Bhagavad-gltä wordt ook wel Gitopan4ad genoemd. Ze is de kern der
Vedische kennis en een van de belangrijkste Upanisads van de Vedische li·
teratuur. Er bestaan uiteraard al tal van kommentaren in de westerse talen
op de Bhagavad-gitä en men ·kan zieh afvragen waarom er nog een bij moet.
Het verschijnen van deze uitgave kan als volgt worden verklaard. Onlangs
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vroeg een Amerikaanse dame me haar een Engelse vertaling van de Bhagavad
gftä aan te bevelen. Nu zijn er in Amerika zeer veel uitgaven van de Bhaga
vad-grtä beschikbaar, maar voor zo ver ik gezien heb, zowel in Amerika als
in India, kan van geen ervan zonder meer worden gezegd dat hij gezag heeft,
omdat in bijna alle uitgaven de bezorger zijn eigen mening heeft weergege
ven zonder door te dringen tot het wezen van de Bhagavad-gitä zoals ze is.
Het wezen van de Bhagavad-gftä spreekt uit de tekst van de Bhagavad-grtä
zelf. Om een voorbeeld te geven: willen we een bepaald geneesmiddel ge·
bruiken, dan moeten we de aanwijzingen volgen die op het etiket staan. We
kunnen het niet zomaar innemen, of volgens de aanwijzingen van een vriend.
Het moet worden gebruikt volgens de aanwijzingen op het etiket of volgens
de aanwijzigen van een arts. Evenzo moet de Bhagavad-gitä worden gebruikt
of ter harte genomen volgens de aanwijzingen van de spreker zelf. De Bha
gavad-grtä wordt gesproken door Heer Sri Km1a. Op elke bladzij van de
Bhagavad-grtä wordt Hij aangeduid als de Allerhoogste Goddelijke Persoon
lijkheid, Bhagavän. Nu is het inderdaad wel zo dat het woord bhagavän op
iedere machthebber of op iedere machtige halfgod betrekking kan hebben,
en met bhagavän wordt Heer Srr Kr�rJa dan ook beslist als een hooggeplaats
te persoonlijkheid aangeduid; maar terzelfdertijd dienen we te beseffen dat
Heer Sri Kr�rJa de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid is, hetgeen be
vestigd wordt door alle grote äcärya 's (geestelijk leraren), zoals Sankaräcä
rya, Rämänujäcärya, Madhväcärya, Nimbärka Svämi, Sri Caitanya Mahäpra
bhu en vele andere autoriteiten op het gebied der Vedische kennis in India.
Ook de Heer Zelf maakt Zieh in de Bhagavad-gitä kenbaar als Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid en als zodanig wordt Hij ook aanvaard in de
Brahma-sarhhitä en alle Purär.za's, met name in het Srimad-Bhägavatam, dat
we kennen als de Bhägavata Purär.za (K!§T}US tu bhagavän svayam). Derhalve
dienen we de Bhagavad-grtä te aanvaarden volgens de aanwijzingen van de
Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid.
In Hoofdstuk Vier van de Grtä zegt de Heer:

fri bhagavän

uväca
imarh vivasvate yogarh
proktavän aham avyayam
vivasvän manave präha
manur ik§väkave 'bravit
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evam paramparä-präptam
imam räjar�ayo viduf.i
sa käleneha mahatä
yogo na§taf.i parantapa
sa eväyam mayä te 'dya
yogaf.i proktaf.i purätanali
bhakto 'si me sakhä ceti
rahasyam hy etad uttamam

Hier zegt de Heer tot Arjuna dat het onderhavige yoga-systeem, de Bha
gavad-grtä, allereerst werd overgeleverd aan de zonnegod en dat de zonne
god het uitlegde aan Manu, dat Manu het uitlegde aan lk�väku - en dat het
zo van de ene spreker op de volgende, van leerling op leerling doorgegeven
is. Maar in de loop der tijd is het verloren geraakt. Als gevolg hiervan moet
de Heer het opnieuw uiteenzetten, ditmaal aan Arjuna op het Slagveld van
Kuruk�etra.
Hij zegt Arjuna dat Hij hem dit allerhoogste geheim toevertrouwt omdat
hij Zijn toegewijde en Zijn vriend is. Dit wil zeggen dat de Bhagavad-gftä
een verhandeling is die vooral bedoeld is voor de toegewijde van de Heer. Er
zijn drie typen van geestelijk leven, namelijk dat van de jiiänf, de yogf en de
bhakta of van degeen die in een niet als persoon bestaand God gelooft, van
degeen die meditatie beoefent en van de vrome toegewijde. De Heer ver
klaart Arjuna hier onomwonden dat Hij hem tot eerste erfgenaam maakt
van een nieuwe paramparä (geestelijke erfopvolging), omdat de vorige erf
opvolging verbroken was. Het was dus 's Heren wens dat er een nieuwe pa
ramparä werd ingesteld volgens dezelfde gedachtenlijn die van de zonnegod
naar anderen doorliep en het was Zijn wens dat Zijn onderricht door Arjuna
opnieuw zou worden verbreid. Hij wilde dat Arjuna de Bhagavad-gitä door
en door begreep. Zo zien we dat de Bhagavad-gltä juist aan Arjuna wordt
onderwezen, omdat Arjuna een toegewijdc was van de Heer, een rccht
streekse leerling van Kr�i;ia en Zijn boezemvriend. De Bhagavad-gitä kan dan
ook het best worden begrepen door iemand wicns cigenschappen die van
Arjuna benaderen. Dit houdt in dat mcn een rechstreekse toegewijde van de
Heer moet zijn. Zodra men een toegewijde van de Heer wordt, staat men
ook rechtstreeks met Hem in köntakt. Dit is een erg ingewikkeld onder
werp, maar voorlopig kan er in het kort van worden gezegd dat een tocgc
wijde met de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid in kontakt kan staan
-

Inleiding

xxiii

in een van de vijf volgende relaties:
1. Men kan een toegewijde zijn in passieve staat;
2. Men kan een toegewijde zijn in aktieve staat;
3. Men kan een toegewijde zijn in vriendschap;
4. Men kan een toegewijde zijn als ouder;
5. Men kan een toegewijde zijn in echtelijke liefde.
Arjuna stond met de Heer in kontakt als vriend. Er is natuurlijk een ver
schil van hemel en aarde tussen deze vriendschap en de vriendschap die men
in de stoffelijke wereld aantreft. Het betreft hier een bovenzinnelijke vriend·
schap, die niet iedereen beleven kan. Uiteraard heeft iedereen zijn eigen re
latie met de Heer en deze relatie is inniger naarmate men Hem trouwer
dient. In onze huidige levensstaat echter zijn we niet alleen de Allerhoogste
Heer vergeten, maar ook onze eeuwige band met de Heer. Elk afzonderl�'k
levend wezen van de vele, vele biljoenen en triljoenen levende wezens heeft
zijn eigen relatie met de Heer in alle eeuwigheid. Men noemt deze relatie
svarüpa. Door toegewijde dienst aan de Heer kan men deze svarüpa weer
opwekken, in welk geval men dan van svarüpa-siddhi spreekt · volkomen
verwezenlijking van de basis-relatie met de Heer.
We dienen er acht op te slaan hoe Arjuna deze Bhagavad-gitä ontving. In
Hoofdstuk Tien staat beschreven hoe hij haar aanvaardde.
arjuna uväca
paralh brahma paralh dhäma
pavitralh paramalh bhavän
puro�am säivatarh divyam
ädi-devam ajam vibhum
ähus tväm �aya� sarve
devar§ir näradas tathä
asito devalo vyäsa�
svayarh caiva brav4i me
sarvam etad rtam manye
yan mäm vadasi kesava
na hi te bhagavan vyaktim
vidur devä na dänavä�
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"Arjuna zei: Jij bent het Allerhoogste Brahman, de diepste grond, de al
lerhoogste woning en loutering, de Absolute Waarheid en de eeuwige godde
lijke Persoon. Jij bent de oer-God, bovenzinnelijk en oorspronkelijk, en Je
bent de beginloze en alles-doordringende schoonheid. Alle grote wijzen, zo
als Närada, Asita, Devala en Vyäsa, verkondigen dit van Je en nu verklaar Je
het me Zelf. 0 Kr�r;ia, alles wat Je me gezegd hebt aanvaard ik volkomen als
waar. Noch de goden, noch demonen, 0 Heer, kennen Je persoonlijkheid."
(Bg. 10: 12-14.)
Nadat Arjuna de Bhagavad-gftä van de Allerhoogste Goddelijke Persoon
lijkheid vemomen had, aanvaardde hij Kr�r;ia als Param Brahma, het Aller
hoogste Brahman. leder levend wezen is Brahman, maar het hoogste levend
wezen, of de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, is het Allerhoogste
Brahman. Param dhäma betekent dat Hij de allerhoogste rust- of woon
plaats is van alles: pavitram betekent dat Hij zuiver is, niet door materiele
besmetting aangetast; puru�am betekent dat Hij de allerhoogste genieter is,
divyam transcendentaal of bovenzinnelijk, ädi-devam de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods, ajam de ongeborene of beginloze en vibhum de grootste,
alles-doordringende.
Nu zou men kunnen denken dat omdat Kr�r;ia de vriend van Arjuna was,
Arjuna Hem dit allemaal zei bij wijze van vleierij; maar om eventuele arg
waan hierover bij de lezer weg te nemen, ruggesteunt Arjuna zijn lofuiting
en met het tweede vers, waarin hij zegt dat Kr�r;ia niet alleen door hem als
Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid wordt aanvaard, maar ook door
autoriteiten als de wijze Närada, Asita, Devala, Vyäsadeva enz. Dit zijn allen
grote persoonlijkheden, die de Vedische kennis verbreiden volgens de opvat
ting van de grote äcärya's. Daarom zegt Arjuna dat hij alles wat Kr�r;ia zegt
aksepteert als volkomen volmaakt. Saroam etad rtam manye: "Ik aanvaard
alles wat Je zegt als waar." Arjuna zegt ook dat de persoonlijkheid van de
Heer bijzonder moeilijk te begrijpen is en dat zelfs de grote halfgoden Hem
niet kunnen kennen. Dit betekent dat de Heer zelfs niet kan worden gekend
door persoonlijkheden die groter zijn dan menselijke wezens. Hoe kan dus
een menselijk wezen K��r;ia begrijpen zonder zijn toegewijde te worden?
De Bhagavad-gitä moet derhalve worden gelezen met een toegewijd hart.
Men mag niet denken dat men gelijk aan Kr�r;ia is en ook niet dat Kr�r;ia
een normale persoonlijkheid of eventueel een zeer grote persoonlijkheid is.
Heer Sri Kr�r;ia is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, theoretisch althans,
volgens de verklaringen van de Bhagavad-grtä of van Arjuna, degeen die de
Bhagavad-gftä tracht te begrijpen. We behoren dus in elk geval theoretisch
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te aanvaarden dat Sri Kr�Qa de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid is
en vanuit deze deemoedige houding kunnen we de Bhagavad-gitä doorgron
den. Tenzij men de Bhagavad-gitä deemoedig leest, is het uiterst moeilijk de
Bhagavad-gitä te begrijpen, omdat ze een groot mysterie is.
Wat is de Bhagavad-gitä nu precies? Het doel van de Bhagavad-gitä is de
mensheid te verlossen van de onwetendheid waarin ze door haar stoffelijk
bestaan verkeert. leder mens is op velerlei wijzen in moeilijkheden, zoals
ook Arjuna in moeilijkheden zat, omdat hij moest vechten op het Slagveld
van Kuruk�tra. Arjuna gaf zieh over aan Kp}r;ia en derhalve werd deze Bha
gavad-gitä gesproken. Niet alleen Arjuna, maar ieder van ons zit vol angsten
vanwege dit stoffelijk bestaan. Dit bestaan heeft er veel van weg alsof het
niet bestaat. In werkelijkheid echter is het geenszins de bedoeling dat we
ophouden te bestaan. Ons bestaan is eeuwig. Maar op de een of andere ma
nier zijn we in asat beland. Asat heeft betrekking op datgene wat niet be
staat.
Van de vele in leed verkerende menselijke wezens zijn er slechts enkele
die zieh werkelijk afvragen wat hun plaats is, wie ze zijn, waarom ze in deze
netelige toestand zitten enz. Als men er niet toe komt zieh terdege af te
vragen waarom men lijdt, als men niet beseft dat men geen leed wil, maar
liever een eind wil maken aan alle leed, kan men niet als een volmaakt men
selijk wezen worden beschouwd. Onze menselijkheid begint juist waar deze
vragen in onze geest oprijzen. In de Brahma-sütra wordt deze vraagstelling
brahma-jijjfiäsä genoemd. Elke aktiviteit van het menselijk wezen dient als
een mislukking te worden beschouwd, behalve wanneer het een onderzoek
instelt naar de aard van het Absolute. Daarom zijn degenen die beginnen te
onderzoeken waarom ze lijden en waar ze vandaan kwamen en waar ze na
hun dood naar toe zullen gaan de geschikte personen om de Bhagavad-grtä
te bestuderen. De oprechte onderzoeker behoort tevens eerbied te hebben
voor de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid. Deze gewenste instelling
had Arjuna.
Heer Kr�r;ia daalt speciaal op aarde neer om het werkelijke doel des levens
te tonen wanneer de mens dit doel uit het oog verliest. Van de vele, vele
menselijke wezens die ontwaken echter is er misschien maar Mn die zijn si
tuatie werkelijk doorgrondt - en voor hem wordt deze Bhagavad-gitä gespro
ken. De tijger der onwetendheid zit ons allen voortdurend op de hielen,
maar de Heer is de levende wezens, vooral de menselijke wezens, bijzonder
genadig. Daarom sprak Hij de Bhagavad-gitä en maakte Hij Arjuna tot Zijn
leerling.

xxvi

De

Bhagavad-gitä

zoals ze is

Als vriend van Heer Kr�l)a was Arjuna boven alle onwetendheid verheven,
maar op het Slagveld van Kuruk�tra werd hij in onwetendheid gedompeld
ten einde de Heer te kunnen ondervragen aangaande de problemen van het
bestaan, zodat Heer Kr�i:ia hem kon antwoorden ten bate van de komende
geslachten van menselijke wezens en hem het goddelijke levens-plan kon
uitleggen. Dan zou de mens dienovereenkomstig kunnen handelen en de op
dracht van het menselijk bestaan volmaakt kunnen uitvoeren.
Het in de

Bhagavad-gitä

besprokene behelst dat men een juist begrip

dient te hebben aangaande vijf elementaire waarheden. Allereerst wordt de
Gods-wetenschap uiteengezet en vervolgens de fundamentele positie van de
levende wezens, de
en er zijn

jiva 's,

jiva 's.

Er is een

isvara,

wat leider of bestuurder betekent,

de levende wezens die bestuurd worden. Beweert een le

vend wezen dat het niet bestuurd wordt, maar vrij is, dan is het krankzin
nig. Het levend wezen wordt in alle opzichten bestuurd, althans in zijn ge
konditioneerd bestaan. In de
hoogste leider, en de
besproken

prakrti

jiva's,

Bhagavad-grta

worden dus de

isvara,

de aller

de geleide wezens, behandeld. Tevens worden

(de stoffelijke natuur), tijd (de bestaansduur van het ge

hele universum of de openbaring van de stoffelijke natuur) en

karma

(aktivi

teit). De kosmische openbaring is vervuld van uiteenlopende aktiviteit. Alle
levende wezens zijn betrokken bij verschillende aktiviteiten. Uit de

vad-gitä moeten we leren
krti is, wat de kosmische

Bhaga

wat God is, wat de levende wezens zijn, wat pra
openbaring is en hoe ze bestuurd wordt door de

tijd en wat de aktiviteiten van de levende wezens zijn.
Van deze vijf fundamentele onderwerpen in de

Bhagavad-gitä

wordt

vastgesteld dat de Opperheer of Kr�i:ia of Brahman of de allerhoogste lei
der of Paramätmä - het doet er niet toe welke naam men gebruikt - de
grootste van alle is. De levende wezens zijn alleen kwälitatief gelijk aan de
allerhoogste leider. Zo heeft de Heer de leiding over kosmische zaken, over
de stoffelijke natuur enz„ zoals meer aan het eind van de

Bhagavad-gitä

wordt uitgelegd. De stoffelijke natuur is niet onafhankelijk. Ze gedraagt
zieh naar de richtlijnen van de Opperheer - zoals Heer Kr�l)a zegt:
werkt onder Mijn leiding."

Wanneer

"Prakrti

we fantastische dingen zien geheuren

in de kosmische natuur, dienen we te weten dat er achter deze kosmische
openbaring een leider schuilt. Niets kan zonder leiding worden geopenbaard.
Het is na:ief te denken dat er geen bestuurder is. Een kind kan bijvoorbeeld
denken dat een auto een geweldig ding is, omdat hij rijdt zonder door een
paard of een ander dier getrokken te worden, maar iemand bij zijn volle ver
stand weet hoe de auto met alles erop en eraan in elkaar zit. Hij weet dat er
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achter de hele machinerie een mens zit, een bestuurder. Evenzo is de Opper
heer een bestuurder, onder wiens leiding alles reilt en zeilt.

De jiva's nu, de
Gitä zullen

levende wezens, worden door de Heer, zoals we verderop in de

zien, als volkomen deeltjes van Hemzelf beschouwd. Een korreltje goud
blijft goud, een druppel uit de oceaan blijft zout en op dezelfde manier heb
ben wij , de levende wezens, de integrerende deeltjes van de allerhoogste lei
der,

rivara,

Bhagavän of Heer K.f�l)a, alle eigenschappen van de Heer in ui

terst geringe omvang, omdat we uiterst geringe

iSvara's.

isvara 's zijn,

ondergeschikte

We trachten de natuur, kompleet met ruimte en planeten, te bestu

ren; we hebben deze neiging tot besturen omdat Heer K.f�l)a zo is. Maar al
hebben we de neiging om de baas te speien over de stoffelijke natuur, toch
behoren we te weten dat we niet de allerhoogste leider zijn. Dit wordt in de

Bhagavad-grtä

uiteengezet.

Gitä ook aange
prakrti, lagere natuur. Het levend wezen wordt bestempeld
als hogere prakrti. Of prakrti nu hoger of Iager is, ze wordt altijd geleid of
bestuurd. Prakrti is vrouwelijk en ze wordt door de Heer geleid, zoals de
verrichtingen van een vrouw onder toezicht staan van haar man. Prakrti is
W at is de stoffelijke of materiele natuur? Ze wordt in de

duid als lagere

altijd ondergeschikt, overheerst door de Heer, die de overheerser is. De le
vende wezens en de stoffelijke natuur worden beide overheerst en bestuurd
door de Allerhoogste Heer. V olgens de

Grtä

dienen de levende wezens, hoe

wel ze integrerende deeltjes zijn van de Allerhoogste Heer, te worden be

prakrti. Dit wordt duidelijk vermeid in Hoofdstuk Zeven, vers
Bhagavad-grtä : "Apareyam itas tv anyäm." " Deze prakrti is Mijn
lagere natuur." "Prakrtirh viddhi me paräm jiva-bhütärh mahä-bäho yaye
darh dhäryate jagat." "En daarboven is er nog een prakrti: jiva-bhütäm, het
schouwd als

vijf van de

levende wezen."

Prakrti

zelf heeft drieerlei aard; ze is samengesteld uit de geaardheden

goedheid, hartstocht en onwetendheid. Boven deze drie geaardheden ver
wijlt de eeuwige tijd - en door menging van deze geaardheden der natuur en
onder leiding en bereik van de eeuwige tijd ontwikkelen zieh aktiviteiten,
die

karma

worden genoemd. Deze aktiviteiten voltrekken zieh sinds on

heuglijke tijden en we plukken er de wrange dan wel zoete vruchten van.
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat ik zakenman ben en dat ik door hard en
intelligent werken een aardig banksaldo heb vergaard. Dan pluk ik zoete
vruchten. Heb ik echter al mijn geld bij het zaken doen verloren, dan zijn de
vruchten wrang. Op dezelfde manier plukken we op ieder levensgebied de
zoete of wrange vruchten van ons werk. Dit wordt

karma

genoemd.

xxviii

De

lsvara

(de Allerhoogste Heer),
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Bhagavad-gitä zoals

karma

jiva

ze is

(het levend wezen),

prakrti (de na
Bhagavad

(aktiviteiten) worden alle in de

nader verklaard. Van deze vijf zijn de Heer, de levende wezens, de stof

felijke natuur en de tijd eeuwig. De openbaring van prakrti is weliswaar van
voorbijgaande duur, maar ze is niet onwerkelijk. Sommige filosofen stellen
dat de openbaring van de stoffelijke natuur schijn of onwerkelijk is, maar
volgens de filosofie van de

Bhagavad-grtä

of volgens de filosofie van de Vai�

i:iava 's is dit onjuist. De openbaring van de wereld wordt geenszins als on
werkelijk beschouwd ; ze wordt beschouwd als werkelijk, maar van voorbij
gaande aard. Ze wordt vergeleken met een wolk die door het luchtruim
zweeft of met de komst van de regentijd, die het veldgewas voedt. Zodra de
regentijd voorbij is en de wolk verdwijnt, zal al het gewas, dat door de re
gen gevoed werd, verdrogen. Op eendere wijze voltrekt zieh op gezette tij
den de stoffelijke openbaring - ze is er even en verdwijnt. Zo gaat prakrti te
werk. Maar deze kringloop op zichzelf is eeuwig. Daarom is prakrti eeuwig ;
ze is niet onwerkelijk. De Heer noemt haar " Mijn prakrti". Deze stoffelijke
natuur is de afgescheiden energie van de Opper-Heer ; evenzo zijn de levende
wezens energie van de Opperheer, maar niet afgescheiden. Ze zijn eeuwig
met Hem verbonden. Dus de Heer, het levend wezen, de stoffelijke natuur
en de tijd staan alle onderling met elkaar in verband en ze zijn alle eeuwig.
Alleen karma is niet eeuwig. Karma-effekten kunnen van zeer lang geleden
dateren. We plukken de wrange of zoete vruchten van aktiviteiten van on
heuglijk lang,_terug. We kunnen echter de gevolgen van ons

karma

of onze

aktiviteit veranderen, al naar gelang de volmaaktheid van onze kennis. We
zijn verwikkeld in uiteenlopende aktiviteiten. We tasten echter volledig in
het duister aangaande het type aktiviteit dat we dienen te ontplooien om
verlichting te krijgen van de akties en reakties van al deze aktiviteit, maar
ook dienaangaande geeft de
De

'iivara

Bhagavad-grtä ons tekst en uitleg.
jiva 's of

zetelt in het allerhoogste bewustzijn. De

levende we

zens, die volkomen deeltjes zijn van de Opperheer, hebben eveneens be
wustzijn. Zowel het levend wezen als de stoffelijke natuur wordt aangeduid
als

prakrti,

de energie van de Allerhoogste, maar een van beide, de

heeft bewustzijn. Dat is het verschil. Daarom wordt de

jiva prakrti

jiva,

hoger ge

noemd, omdat de jCva bewustzijn heeft, zoals de Heer Zijn bewustzijn heeft.
De Heer echter heeft het allerhoogste bewu stzijn en men mag niet beweren
dat ook de jiva, het levende wezen, dit allerhoogste bewustzijn heeft. Het
levend wezen kan in geen enkele fase van zijn ontwikkelingsgang naar de
volmaaktheid het allerhoogste bewustzijn deelachtig zijn ; theorieen die zeg-
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Al

hezit het levend wezen bewustzijn,

gen dat dit wel kan, zijn misleidend.

het kan nooit het allerhoogste of volmaakte bewustzijn bezitten.

jfva en fsvara zal worden uitgelegd in H oofdstuk Der
Bhagavad-grtä. De Heer is k�etra-jiiaf.r. , bewust, evenals het le

Het verschil tussen
tien van de

vend wezen, maar het levend wezen is zieh alleen bewust van zijn eigen li
chaam, terwij l de Heer Zieh van alle lichamen bewust is. Hij woont immers
in het hart van ieder levend wezen. Hij is Zieh bewust van de psychische ak
tiviteit van alle

jfva 's afzonderlijk. Dit moeten we goed in het oog houden.

Hetzelfde kan ook als volgt worden uitgelegd. Paramätmä, de Alle rhoogste
Persoonlijkheid Gods, woont in ieders hart als iSvara, als bestuurder, en Hij
geeft het levend wezen aanwijzingen hoe het kan handelen zoals het begeert.
Het levend wezen vergeet telkens wat het doen moet. Eerst besluit het om
op een bepaalde manier te handelen en dan raakt het verstrikt in de daden
en reakties van zijn eigen

karma. N adat het 't ene type lichaam verlaten

heeft, gaat het een ander type lichaam binnen, ongeveer zoals we oude kle
ren uit- en nieuwe aandoen. Terwijl de ziel zo van het ene lichaam naar het
andere verhuist, blijven haar de akties en reakties van haar vroegere aktivi
teiten aankleven. Deze aktiviteiten kunnen worden veranderd wanneer het
levend wezen zieh aan hartstocht en onwetendheid onttrekt en postvat in
de derde geaardheid van de drieerlei geaarde stoffelijke natuur: in goedheid.
In goedheid vertoevend kan het begrijpen wat voor aktiviteiten het dient te
ontwikkelen. Ontplooit het de juiste aktiviteit, dan kunnen alle akties en
reakties van zijn vroegere aktiviteiten worden veranderd. Hieruit blijkt dat

karma niet eeuwig is. Daarom zeiden we dat er van de vijf punten (iSvara,
jrva, prakrti, tij d en karma) vier eeuwig zijn, terwij l karma niet eeuwig is.
De volmaakt bewuste iivara is als volgt gelijk aan het levend wezen : zo
wel het bewustzijn van de Heer als dat van het levend wezen is transcenden
taal of bovenzinnelijk. Het is onjuist te denken dat bewustzijn ontstaat bij
een bepaalde wijze van rangschikking of menging van de stof. D e theorie
dat er zieh bewustzijn ontwikkelt wanneer de stof daartoe onder bepaalde
omstandigheden gerangschikt raakt, wordt in de Bhagavd-grtä niet aanvaard.
Door de sluier der stoffelijke omstandigheden heen kan er een valse weer
schijn van bewustzijn zichtbaar zijn, zoals licht dat door gekleurd glas valt
een bepaalde kleur lijkt te hebben, maar 's Heren bewustzijn is van m ate
riele invloed vrij :

mayädhyak�erya prakrtif.r., zegt Heer Kf�l)a. Wanneer Hij

neerdaalt in het stoffelijk heelal, wordt Zijn bewustzijn niet door de stof
belnvloed. Werd Hij wel door de stof belnvloed, dan zou Hij niet in staat
zijn over bovenzinnelijke zaken te spreken zoals in de

Bhagavd-gitä. Men
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kan niets over de bovenzinnelijke wereld zeggen als zijn bewustzijn niet van
stoffelijke smetten vrij is. De Heer is dus niet door de stof besmet. Ons be
wustzijn is op het ogenblik wel degelijk materieel besmet. De Bhagavad-gitä
leert ons hoe we dit stoffelijke besmet bewustzijn dienen te louteren. Is ons
bewustzijn geheel gezuiverd, dan richten onze <laden zieh vanzelf feilloos
naar 's Heren wil - en dit maakt ons gelukkig. Dit betekent niet dat we alle
aktiviteiten kunnen laten varen. We dienen ze veeleer te zuiveren; gelouter
de aktiviteit wordt bhakti genoemd. Bhakti-aktiviteit lijkt op gewone aktivi
teit, maar is onbesmet. In de ogen van iemand zonder inzicht kan een toege
wij de die zijn werk doet alles weg hebben van een gewoon mens, maar zo
iemand met zijn schamel beetje kennis weet niet dat de aktiviteiten van een
toegewijde van de Heer niet door onzuiver bewustzijn of door de stof be
smet zijn. Zijn verrichtingen zijn transcendentaal aan, of los van, de drieer
lei aard der stoffelijke natuur. We dienen echter te beseffen dat ons bewust
zijn nu nog besmet is.
Zolang we door de stof besmet zijn, heten we gebonden of gekonditio
neerd. In deze gekonditioneerde staat spreiden we een vals bewustzijn ten
toon als gevolg van het waandenkbeeld dat we uitsluitend aan de materiele
natuur zijn ontsproten. Dit onjuiste bewustzijn wordt het vermeend of vals
ego genoemd. lemand die geheel aan deze lichamelijk-stoffelijke opvatting
vastzit, kan niet doorgronden wat zijn wezenlijke situatie is. De Bhagavad
gitä werd gesproken om ons van deze lichamelijke zelfbeschouwing te ver
lossen - en Arjuna stelde zieh in onze plaats om dienaangaande kennis te
ontvangen van de Heer. Men moet zieh losmaken van de lichamelijk gebon
den levensbeschouwing; dit is het eerste waarmee de transcendentalist zieh
bezig dient te houden. Wie vrij wil worden, wie verlost wil zijn, moet in de
eerste plaats leren dat hij niet dit stoffelijk lichaam is. Mukti of bevrijding
betekent vrij zijn van het materieel besmet bewustzijn. In het SrTmad-Bhä
gavatam wordt ook gedefinieerd wat verlossing inhoudt: mukti betekent
bevrij ding van het besmet bewustzijn van deze stoffelijke wereld en verwij
len in gelouterd bewustzijn. Alle aanwijzingen in de Bhagavad-grtä zijn be
doeld om dit zuivere bewustzijn te wekken en daarom zien we dan ook aan
het eind van de aanwij zingen van de Gitä dat Kr�i:ia aan Arjuna vraagt of hij
nu in een gelouterde bewustzijnstoestand verkeert. Een gelouterd bewust
zijn houdt in dat men geheel volgens de aanwijzingen van de Heer handelt.
Een gelouterd bewustzijn is niets anders dan dät. We hebben ons bewustzijn
al, omdat we volkomen deel zijn van de Heer, maar we hebben sterk de
neiging ons te laten beinvloeden door de drieerlei aard der lagere natuur.
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Maar de Heer, die i m mers de Allerhoogste is, wordt nooit beinvloed. Dat is
het verschil tussen de Allerhoogste en de gebonden zielen.
Wat is dit bewustzijn? Dit bewustzijn is het gevoel van "ik ben". Wat ben
ik dan? In de besmette bewustzijnstoestand betekent "ik ben" zoveel als
"ik ben de baas van alles binnen mijn bereik - ik ben de genieter". De we
reld draait, omdat ieder levend wezen denkt dat hij de heer en schepper is
van de stoffelijke wereld. Het stoffelijk bewustzijn heeft twee psychische
aspekten. Het ene is dat ik de schepper ben en het andere is dat ik de genie
ter ben. In feite echter is de Allerhoogste 'zowel de schepper als de genieter,
en is het levend wezen, als volkomen deel van de Opperheer, noch de schep
per, noch de genieter, maar een medewerker. Hij is het geschapene en het
genotene. Een onderdeel van een m achine bijvoorbeeld werkt met de hele
machine mee; een lichaamsdeel werkt met het hele lichaam mee. De han
den, voeten, ogen, benen enz. zijn alle onderdelen van het lichaam, maar
het zijn niet de genieters. De feitelijke genieter is de m aag. De benen bewe
gen, de handen reiken voedsel aan, de kiezen kauwen en alle lichaamsdelen
zijn ermee bezig de maag tevreden te stellen, omdat de maag de belangrijk
-ste faktor is bij het voeden van de lichaamshuishouding. Daarom wordt alles
aan de maag gegeven. Men voedt de boom door de wortel te drenken en
men voedt het lichaam door de maag te vullen, want wil men het lichaam
gezond houden, dan moeten de lichaamsdelen samenwerken om de maag te
vullen. Evenzo is de Allerhoogste de genieter en de schepper en zijn wij, als
ondergeschikte levende wezens, e rvoor bestemd om door samenwerking aan
Zijn verlangens te voldoen. Deze samenwerking komt ons ten goede, zoals
voedsel dat door de maag ontvangen wordt alle overige delen van het li
chaam ten goede komt. Als de vingers van de hand denken dat ze zelf het
voedsel moeten nemen in plaats van het aan de maag te geven, loopt het op
een teleurstelling voor ze uit. De centrale figuur zowel in het scheppen als
in het genieten is de Allerhoogste en de levende wezens zijn Zijn medewer
kers. Door mee te werken genieten ze mee. Deze verhouding is dezelfde als
die van meester en dienaar. Is de meester helemaal tevreden, dan is ook de
dienaar tevreden. Op dezelfde m anier behoort de Allerhoogste Heer tevre
den te worden gesteld, hoewel de neiging zieh in plaats van de schepper te
stellen en de neiging om van de stoffelijke wereld te genieten ook in de le
vende wezens aanwezig zijn, omdat deze neigingen in de Allerhoogste aan
wezig zijn, die de geopenbaarde kosmische wereld geschapen heeft.
We zullen in deze

Bhagavad-gftä dus zien dat het volkomen geheel is sa

mengesteld uit de allerhoogste bestuurder, de bestuurde levende wezens, de
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kosmische openbaring, de eeuwige tijd en

ze is

karma of aktiviteit en dat ze alle

in de tekst worden behandeld. Alle tezamen vormen ze het volkomen ge
heel en het volkomen geheel wordt de Allerhoogste Absolute Waarheid ge
noemd. Het volkomen geheel en de volkomen Absolute Waarheid zijn de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,

Srr Kr�Qa.

Alle openbaringen komen tot

stand door Zijn verschillende energieen. Hij is het volkomen geheel.
In de

Grtä wordt tevens uitgelegd dat ook het onpersoonlijk Brahman
Brahma-sütra wordt Brah

ondergeschikt is aan het volkomen geheel. In de

man omstandiger beschreven en vergeleken met de stralen van de zonne
schijn. Het onpersoonlijk Brahman is de zonneschijn van de Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid. Onpersoonlijk Brahman behelst een gedeelte
lijke realisatie van het geheel en hetzelfde geldt voor het begrip Paramätmä
in het Twaalfde Hoofdstuk. Daar zullen we zien dat de Allerhoogste Godde
lijke Persoonlijkheid, Puru�ottama, zowel boven het onpersoonlijk Brah man
als boven de - gedeeltelijke - Paramätmä-realisatie of -doorschouwing verhe·
ven is. De Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid wordt sac-cid-änanda-vi
graha genoemd. De Brahma-sarhhitä begint als volgt : iSvaralJ parama!J knr:a!J
sac-cid-änanda-vigraha / anädir ädir govinda!J sarva-käraT)a-käraT)am. " Kr�r;ia
is de oorzaak van alle oorzaken. Hij is de grond van alles en Hij is de ware ge
daante van eeuwig leven, kennis en gelukzaligheid. " Realisatie of verwerke
lijking van het onpersoonlijk Brahman is het doorschouwen van Zijn

sat (we

zens) aspekt. Verwerkelijking van Paramätmä is het doorschouwen van Zijn

cit (kennis) aspekt. Maar verwerkelijking van de Persoonlijkheid Gods, Kr�rya,
sat , cit en änanda
(eeuwigheid, kennis, gelukzaligheid) in volkomen vigraha (gedaante).

is het doorschouwen van alle bovenzinnelijke aspekten :

Minder schrandere lieden zien de Allerhoogste Waarheid als iets onpersoon
lijks, maar Hij is een bovenzinnelijk persoon, zoals alle Vedische geschriften
bevestigen .

Nityo nityiinäm cetanas cetaniinäm. Zoals wij stuk voor stuk

individuele wezens z.ijn met onze eigen individu aliteit, is ook de Allerhoog
ste Absolute Waarheid in eerste en laatste instantie een persoon - en het
doorschou wen van de Persoonlijkheid Gods is het doorschouwen van alle
bovenzinnelijke aspekten. Het volkomen geheel is niet vormloos. Zou Hij
vormloos zijn of minder zijn dan enig ander iets, dan kan Hij niet het vol
komen geheel zijn. Het volkomen geheel moet alles bevatten wat binnen en
buiten ons bereik ligt, anders kan het niet volkomen zijn. Het volkomen ge
heel, de Persoonlijkheid Gods, beschikt over onmetelijke vermogens.
Hoe Kr;;ria naar Zijn verschillende vcrmogens te werk gaat, wordt even
eens in de

Bhagavad-gitä uitgelegd. Deze wereld der verschijnselen of deze
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stoffelijke wereld, waarin wij geplaatst zijn, is op zichzelf evenecns volko
men, omdat de vierentwintig elementcn, waarvan dit stoffclijk universum
volgens de säri khya-filosofie een tijdelijke openbaring is, gehcel geeigend
zijn om volledige ondersteuning te bieden bij de instandhouding van dit
umversum. Het ontvangt niets van buitenaf en het heeft ook niets nodig.
ledere openbaring heeft haar eigen duur, die is afgesteld door de energie van
het volkomen geheel ; wanneer deze duur ten einde is, zal iedere tijdelijke
openbaring worden weggevaagd binnen de volkomen orde van het volko
men geheel. De kleine volkomcn eenheden - de levende wezens beschikken
over alle faciliteiten om het volkomen geheel te r'.oorschouwen; alle onvol
komenheid die door hen ervarcn wordt, komt voort uit onvolkomen kennis
van hct volkomen geheel. De Bhagavad-gitä nu bevat de volkomen kennis
der Vedische wijsheid .
Alle Vedische kennis is onfeilbaar e n als zodanig wordt z e door hindoes
aanvaard. Koemest is dierlijke ontlasting en volgens smrti of de Vedische ge
boden moet men, als men ontlasting heeft aangeraakt, zieh baden om zieh
te reinigen. Koemest wordt echter in de Vedische geschriften juist als een
zuiverend middel gezien. Dit doet tegenstrijdig aan, maar toch aanvaardt
men het, omdat het in de Veda's staat. En inderdaad, wie dit aanvaardt,
handelt juist; de moderne wetenschap heeft naderhand aangetoond dat koe
mest alle antiseptische eigenschappen bezit. Vedische kennis is dus volko
men, omdat ze van onzekerheden en vergissingen vrij is ; en van alle Vedische
kennis is de Bhagavad-gitä de kern.
Vedische kennis is geen kwestie van wetenschappelijk onderzoek. Onze
onderzoeksmethoden zijn onvolmaakt, omdat we onderzoek verrichten met
onvolmaakte zintuigen. We dienen de volmaakte kennis te aanvaarden die,
zoals in de Bhagavad-gitä gezegd wordt, ons bereikt via de erfopvolging der
geestelijk leraren. We dienen deze kennis te ontvangen uit de daarvoor ge
eigende bron: de geestelijke erfopvolging, die begonnen is bij de allerhoog
ste geestelijk leraar, de Heer Zelf. Arjuna, de leerling die zieh liet onderrich
ten door Sri Kr�r:i a, aanvaardt alles wat Hij zegt zonder tegenspraak. Het is
niet geoorloofd het ene deel van de Bhagavad-grtii wel te aanvaarden en het
andere niet. We dienen de Bhagavad-gitä te aksepteren zonder haar te inter
preteren, zonder er iets van over te slaan en zonder er naar eigen believen
mee om te springen. De Griä dient te worden aanvaard als de meest vol
maakte verwoording der Vedische kennis. De Vedische kennis komt uit bo
venzinnelijke bron en haar eerste woorden kwamen uit 's Heren eigen mond.
Zijn woorden verschillen van de woorden van een wereldling, die te kampen
·
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hceft mct vier tekortkomingen: 1 ) hij begaat gegarandcerd vergissmgen,
2) verkeert onveranderlijk in illusie, 3) heeft de neiging anderen te bedrie
gcn en 4) wordt beperkt door de onvolmaaktheid van zijn zintuigen. Als
gevolg van deze vier tekortkomingen vallen er geen volkomen gegevens te
verwerven, die dienstig zouden zijn voor de overdracht van alles-omvattende
kennis.
Er kan geen Vedische kennis worden verworven en overgedragen door zul
ke onvolmaakte levende wezens. De Vedische kennis werd overgedragen in
het hart van Brahmä, het wezen dat het eerst geschapen werd, en op zijn
beurt droeg Brahmä de kennis over aan zijn zoons en leerlingen, in dezelfde
vorm waarin hij haar van de Heer ontving. De Heer is pürr;am , volkomen vol
maakt, en het is onbestaanbaar dat Hij onderworpen raakt aan de wetten
van de materiele natuur. Men behoort derhalve zo intelligent te zijn dat
men begrijpt dat de Heer de enige eigenaar van alles in het universum is en
dat Hij de oorspronkelijke schepper is, de schepper van Brahmä. In Hoofd
stuk Elf wordt de Heer aangesproken als prapitämaha , omdat Brahmä aan
gesproken wordt als pitämaha , grootvader, en Hij is de schepper van de
grootvader. N iemand mag dus beweren dat hij de eigenaar is van wät dan
ook; men behoort alleen aan te nemen wat de Heer ons voor ons levenson
derhoud toebeschikt.
Er worden heel wat voorbeelden gegeven, hoc we de dingen die de Heer
ons toebedeelt dienen te benutten. De Bhagavad-gitii gaat hier op in. Aan
vankelijk besloot Arjuna dat hij niet zou deelnemen aan de Slag van Kuru
k�etra. Dat was een besluit van hemzelf. Arjuna zei legen de Heer dat hij niet
in gemoede over zijn koninkrijk zou kunnen heersen als hij eerst zijn eigen
familieleden zou hebben gedood. Dit besluit was gebaseerd op fysieke over
wegingen, want hij <lacht dat hij gelijk was aan zijn lichaam en dat zijn li
chamelijke verwanten of aanhangsels zijn broers, neefs, zwagers, grootva
ders enz. waren. Hij volgde deze gedachtengang omdat hij voorrang gaf aan
overwegingen van fysieke aard. De Bhagavad-gitä werd echter door de Heer
gesproken juist om deze fysieke stellingname te weerleggen en aan het slot
besluit Arjuna te strijden volgens de richtlijnen van de Heer; hij zegt dan:
kar4ye vacanarh tava. " Ik zal handelen volgens Uw woord. "
Het is niet d e bedoeling dat de mens zieh in deze wereld als een werkezel
afslooft. Hij dient zo snugger te zijn dat hij beseft hoe belangrijk het men·
senleven is en dat hij weigert zieh als een dier te gedragen. Menselijke we
zens dienen te beseffen wat het doel des levens is, en de Vedische geschrif
ten, inzonderheid de Bhagavad-gitä , verstrekken hiertoe alle inlichtingen.
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De Vedische literatuur is voor mensen bestemd en niet voor dieren. Dieren
kunnen andere levende dieren doden zonder dat ze hiermee zondigen,
maar als een mens een dier doodt louter om zijn onbeheerste smulzin te be
vredigen, wordt hij voor deze overtreding van de wetten der natuur verant
woordelijk gehouden. In de

Bhagavad-gitä wordt duidelijk uiteengezet dat

er drieerlei aktiviteit bestaat overeenkomstig de drieerlei aard der natuur:
aktiviteit in goedheid, in hartstocht, in onwetendheid. Op dezelfde wijze
bestaat er drieerlei voedsel : voedsel in goedheid, hartstocht en onwetend
heid. Dit staat allemaal duidelijk beschreven en als we de aanwijzingen van
de

Bhagavad-gitä op de juiste manier toepassen, zal ons hele leven worden

gelouterd en zullen we uiteindelijk de bestemming kunnen bereiken die bui
ten dit stoffelijk universum ligt.
Die bestemming heet de sanätana hemel, de eeuwige geestelijke hemel. In
deze stoffelijke wereld zien we dat alles tijdelijk is. Het doemt op, groeit, is
er een poos, maakt wat bijprodukten, kwijnt weg en verdwijnt. Dat is de
wet van de stoffelijke natuur, of we haar nu toepassen op dit lichaam , op
een vrucht of op wat dan ook. Boven deze tijdelijke wereld echter bestaat
er een andere wereld, waarover we gegevens hebben. Deze wereld bezit een
andere natuur, die

sanätana - eeuwig - is. De jiva wordt ook als sanätana sanätana ge

eeuwig - beschreven, en ook de Heer wordt, in Hoofdstuk Elf,

noemd. We hebben een innige verhouding met de Heer en omdat we allen de sanätana-dhäma of hemel, de sanätana Allerhoogste Persoonlijkheid en

sanätana levende wezens - kwalitatief een zijn, is het hele doel van de
Bhagavad-gitä, onze eeuwigheids-funktie of sanätana-dhärma weer in ons
de

tot leven te wekken. We zijn tijdelijk met andere zaken in de weer, maar al
deze aktiviteit kan worden gelouterd wanneer we haar opgeven ten gunste
van aktiviteiten die de Allerhoogste Heer ons voorschrijft. In dat geval lei
den we ons "zuivere leven".
De Allerhoogste Heer en Zijn bovenzinnelijke woonplaats zijn beide sanä
tana, evenals de levende wezens, en het eensgezind samengaan van de leven
de wezens met de Allerhoogste Heer in Zijn sanätana woning is de ve..Vol
making van het menselijk leven. De Heer is de levende wezens bijzonder

Bhagavad
gltä : "sarva-yoni§u ... aharh bija-prada� pitä." "lk ben de vader van alle
welgezind omdat ze Zijn zonen zijn. Heer Kr�'.la verklaart in de
m aal . "

Nu zijn er uiteraard allerlei levende wezens, die als gevolg van hun

karma van elkaar verschillen, maar hier verklaart de Heer dat Hij de vader is
van allemaal. Daarom daalt de Heer neer om al deze gevallen en gebonden
zielen tot Zieh te roepen in de

sanätana, eeuwige hemel, zodat de sanätana
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levende wezens hun sanätana plaats weer zullen innemen in eeuwig samen
zijn met de Heer. De Heer verschijnt Zelf in verschillende inkarnaties of Hij
zendt Zijn getrouwe dienaren als Zijn zoons of metgezellen of äcärya 's om
de gekonditioneerde zielen tot Zieh te verzamelen.
De term sanätana-dharma heeft dus geen betrekking op een bepaalde reli
gieuze sekte. Sanätana-dharma is de eeuwige taakvervulling van de eeuwige
levende wezens binnen het eeuwig verbond met de Heer. Sanätana-dharma
heeft, zoals gezegd, betrekking op de eeuwige bezigheid van het levend we
zen. Rämänujäcärya verklaart de betekenis van sanätana met "begin noch
einde hebbend"; dus spreken we van sanätana-dharma, dan dienen we op
gezag van Sn Rämänujäcärya aan te nemen dat onze wezenlijke funktie be
gin noch einde kent.
Er is enig verschil tussen het begrip "religie" en sanätana-dharma . In het
woord religie schuilt iets van het idee geloof - en geloof is iets veranderlijks.
Men kan geloof hechten aan een bepaalde gang van zaken en men kan van
dit geloof afstappen en een ander geloof omhelzen. Sanätana-dharma echter
heeft betrekking op een vorm van funktioneren die onveranderlijk is. We
kunnen er bijvoorbeeld geen water op na houden zonder vochtigheid en
geen vuur zonder hitte. Evenzo kan het eeuwige levend wezen het niet bui
ten zijn eeuwige funktie stellen. Sanätana-dharma en het levend wezen zijn
in alle eeuwigheid onverbrekelijk met elkaar verbonden. Spreken we dus
van sanätana-dharma, dan dienen we op gezag van Sri Rämanujäcärya aan te
nemen dat er begin noch einde aan is. Nu kan datgene wat begin noch einde
heeft niet sektarisch zijn, want er zijn geen grenzen aan gesteld. Niettemin
zijn degenen die een sektarische overtuiging aanhangen ten onrechte ge
neigd te denken dat sanätana-dharma eveneens sektarisch is, maar als we
diep op deze kwestie ingaan en haar bezien in het licht van de moderne we
tenschap, kunnen we onderscheiden dat sanätana-dharma datgene is waar
door alle mensen ter wereld - of liever: alle levende wezens in het universum
- funktioneren.
V an een niet-sanätana geloofsovertuiging valt altijd wel ergens in de an
nalen der menselijke geschiedenis een begin aan te wijzen, maar er is in de
geschiedenis geen begin van het sanätana-dharma aanwijsbaar, omdat het
de levende wezens eeuwig aankleeft. In de gezaghebbende iästra's staat ge
schreven dat de levende wezens geboorte noch dood kennen. In de Gitä
wordt gezegd dat het levend wezen nooit geboren is en nooit zal sterven.
Het is eeuwig en onvernietigbaar en het blijft voortleven na de vernietiging
van zijn tijdelijke stoffelijk omhulsel. Met betrekking tot het begrip sanäta-
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na-dharma moeten we uit de grondbetekenis des woords trachten te begrij
pen wat we onder religie dienen te verstaan. Het Sanskrit woord dharma

heeft betrekking op datgene wat een bepaalde zaak voortdurend begeleidt.
We zeggen dat waar vuur is, ook hitte en licht zijn; zonder hitte en licht kan
er niet van vuur worden gesproken. Op dezelfde manier dienen we na te
gaan wat het wezenlijke van het levend wezen is, wät het is ·dat het voort
durend vergezelt. Wat het voortdurend vergezelt is zijn eeuwigheidSgehalte
en dit eeuwigheidsgehalte is zijn eeuwige religie.
Toen Sanätana Gosvämi aan Sri Caitanya Mahäprabhu vroeg wat de sva
rüpa van ieder levend wezen is, antwoordde de Heer dat de svarüpa of basis
funktie van het levend wezen bestaat uit het dienen van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Analyseren we deze uitspraak van Heer Caitanya,
dan kunnen we z6 zien, dat ieder levend wezen voortdurend bezig is een
ander levend wezen te dienen_ Een levend wezen dient andere levende we
zens in twee hoedanigheden. Door zieh zo te gedragen, verschaft het levend
wezen zieh levensgenot. De lagere dieren dienen menselijke wezens, zoals
knechts hun meester dienen. A dient meester B, B dient meester C, C dient
meester D enz. In dit licht kunnen we zien dat de ene vriend de andere
dient, dat de moeder haar zoon dient, de vrouw haar man, de man zijn
vrouw enz. Zoeken we zo door, dan zullen we zien dat geen enkel levend
wezen in de gemeenschap der levende wezens zieh aan het dienstverlenings
principe onttrekt. De politikus deelt het kiezerspubliek zijn partijprogramma
mee om de mensen te overtuigen van zijn bekwaamheid tot dienen. De kie
zers geven hem hun waardevolle stem in de verwachting dat hij de samenle
ving diensten van onschatbare waarde zal bewijzen. De winkelier dient de
klant en de handwerksman dient de kapitalist. De kapitalist dient het gezin
en het gezin dient de staat overeenkomstig de eeuwige funktie van het
eeuwige levend wezen. Op deze manier kunnen we zien dat geen enkel le
vend wezen verschoond is van het dienen van andere levende wezens en op
grond hiervan kunnen we veilig konstateren dat dienstverlening de voortdu
rende metgezel is van het levend wezen en dat dienen de eeuwige religie van
het levend wezen is.
Toch beweren de mensen dat ze tot bepaalde geloofsgenootschappen ho
ren, die onder bepaalde omstandigheden van tijd en plaats zijn ontstaan, en
zo noemt de een zieh hindoe, de ander zieh moslim, christen, boeddhist of
weer wat anders. Deze aanduidingen zijn niet-sanätana-dharma . Een hindoe
kan van geloof veranderen en moslim worden, een moslim kan het geloof
van de hindoe omhelzen, een christen kan naar een ander geloof overgaan
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enz. Maar in al deze gevallen brengt verandering van geloof geen verandering
in de eeuwige funktie van het dienen van anderen. De hindoe, m oslim of
christen is in alle omstandigheden iemands dienaar. Dus als men zegt dat
men tot' een bepaalde sekte behoort, geeft men daarmee geen blijk van een
juiste opvatting van zijn sanätana-dharma. Dienen is sanätana-dharma.
De wezenlijke situatie is dat we in dienst-relatie staan tot de Allerhoog
ste. De Heer is de allerhoogste genieter en wij, levende wezens, zijn Zijn
dienaren. We zijn geschapen voor Zijn genoegen en als we dienend deelheb
ben aan dat eeuwige genoegen met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
worden we gelukkig. Het is onmogelijk om op eigen kracht gelukkig te
worden, zoals geen enkel lichaamsdeel gelukkig kan zijn als het niet samen
werkt met de maag. Het levend wezen kan onmogelijk gelukkig zijn als het
geen bovenzinnelijke liefdedienst bewijst aan de Allerhoogste.
In de Bhagavad-grtä wordt het aanbidden of dienen van de verschillende
halfgoden niet g9edgekeurd. In Hoofdstuk Zeven, vers twintig lezen we :
k ämais tais tair hrt-ajiiänäl),
prapadyante 'nya devatä�
tarn tarn niyamam ästhiiya
prakrtyä niyatäl), svayä

" Degenen wier geest verwrongen wordt door stoffelijke begeerte geven zieh
over aan halfgoden en volgen de bijzondere regels en bepalingen van hun
eredienst al naar gelang hun eigen aard. " (Bg. 7: 20.) Hier wordt zonder
meer gezegd dat degenen die door lust worden geleid, de halfgoden aanbid
den en niet Heer Kf�f,la. Wanneer we de naam Kf�T,la noemen, verwijzen we
hiermee niet naar iets sektarisch. Kf�l)a betekent de hoogste zaligheid en er
staat geschreven dat de Heer de bron van alle vreugde is. We hunkeren alle
maal naar genot. Änandamayo 'bhyäsät. (Vs. 1, 1: 12) De levende wezens
zijn evenals de Heer vol bewustzijn en zoeken naar geluk. De Heer is onop
houdelijk gelukkig en als de levende wezens zieh in Zijn gezelschap begeven
en met Hem samenwerken en bij Hem zijn, worden ze ook gelukkig.
De Heer daalt in deze vergankelijke wereld neer om in Vrndävana Zijn
,
spei te ontvouwen, dat overgelukkig is. Toen Heer Sri Kr�T,la in Vrndävana
was, bruisten zijn aktiviteiten met Zijn vrienden de koeherders, met Zijn
jeugdige vriendinnen, met de bewoners van Vrndävana en met de koeien,
van geluk. De hele bevolking van Vrndävana sprak alleen maar over K.f�l)a.
Heer K.f�l)a ried Zijn vader Nanda Mahäräja af, d� halfgod Indra te aanbid
den, omdat Hij duidelijk wilde vaststellen dat de mensen geen enkele half-
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god hoeven te aanbidden. Ze hoeven alleen de Opperheer te aanbidden, om
dat hun uiteindelijke doel is terug te keren naar Zijn woning.
De woonplaats van Heer .Kr§i:ia wordt in het zesde vers van Hoofdstuk
Vijftien van de Bhagavad-gitä beschreven:
na tad bhäsayate süryo
na sasänko na pävaka�
yad gatvä na nivartante
tad dhäma paramarh mama

" Mijn woonplaats wordt door zon noch maan verlieht, noch door elektrici
teit. En ieder die haar bereikt keert nimmer terug naar deze stoffelijke we
reld. " (Bg. 15: 6.)
Dit vers geeft een beschrijving van die eeuwige hemel. Ons idee van de
hemel is uiteraard aards gekleurd en we zien hem met zon, maan en sterren
enz. erin, maar in dit vers verklaart de Heer dat er in de eeuwige hemel geen
behoefte aan zon of maan of enigerlei vorm van vuur is, omdat de geeste
lijke hemel reeds verlieht wordt door de brahmajyoti, de lichtgloed die uit
de Heer tevoorschijn straalt. We doen alle moeite om andere planeten te be
reiken, maar het is niet moeilijk te weten te komen hoe de woonplaats van
de Allerhoogste Heer eruit ziet. Deze woonplaats wordt Goloka genoemd.
In de Brahma-sarhhitä wordt ze prachtig beschreven : Goloka eva nivasaty
akhilätma-bhütal;i . De Heer verblijft eeuwig in Zijn woonplaats Goloka,
maar toch kan Hij vanuit deze wereld worden genaderd en hiertoe verschijnt
de Heer om ons Zijn ware gedaante sac-cid-änanda-vigraha te openbaren.
Wanneer Hij deze gedaante openbaart is het nergens meer voor nodig dat we
ons er een voorstelling van maken hoe Hij eruit ziet. Teneinde allerlei gefan
taseer in deze richting te voorkomen, daalt Hij neer en toont Zichzelf zoals
Hij is, als Syämasundara. Helaas bespotten de minder intelligenten Hem ,
omdat Hij als een der onzen komt en als een menselijk wezen speiend met
ons omgaat. Maar hierom mogen we niet denken dat de Heer een der onzen
is. Het is door Zijn alvermogen dat Hij Zieh in Zijn ware gedaante aan ons
toont en ons Zijn spei ontvouwt, dat overeenkomstig het spei is dat Hij in
Zijn woonplaats speelt.
In het stralende licht van de geestelijke hemel drijven ontelbare planeten.
De brahmajyoti straalt tevoorschijn uit de allerhoogste woonplaats, Kr§i:ia
loka, en in zijn gloed drijven de änandamaya-cinmaya-planeten, die onstof
felijk zijn. Iemand die deze geestelijke hemel kan bereiken hoeft niet weer
naar de materiele hemel af te dalen. In de stoffelijke hemel zullen we over-
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al, zelfs als we de hoogste planeet (Brahmaloka) bereiken, dus gezwegen van
de maan, dezelfde levensvoorwaarden aantreffen, namelijk geboorte, dood,
ziekte en ouderdom. In het stoffelijk uitspansel is geen enkele planeet van
deze vier principes van het stoffelijk bestaan verschoond. Daarom zegt de
Heer in de

Bhagavad-gitä : äbrahma-bhuvanäl lokiil.t punar ävartino 'rjuna .

De levende wezens reizen van de ene planeet naar de andere - niet met tech
nologische middelen, maar langs geestdijke weg. Deze wordt eveneens
beschreven:

yänti deva-vratä devän picfn yiinti pitr-vratäl.t . Willen we inter

planetaire reizen maken, dan hebben we daarvoor geen mechanische kon
strukties nodig. De

Gitä leert ons: yänti deva-vratä devän (Bg. 9: 25.) De
svargaloka genoem d . Er zijn drie

maan, de zon en hogere planeten worden

soorten planeten-stelsels: hogere, middelste en lagere. De aarde behoort tot

Bhagavad-gttä leert ons h oe we naar de
(devaloka) kunnen reizen, en wel door gebruik te
maken van de simpele formule yänti deva-vratä devän: men behoeft slechts
het middelste planeten-stelsel. De

hogere planeten-stelsels

de h alfgod te aanbidden die over een bepaalde planeet heerst en op die
manier kan men de maan, de zon of welke planeet dan ook van de hogere
planeten-stelsels bereiken.
De

Bhagavad-gitä beveelt ons echter geenszins aan, naar een van de plane

ten te gaan, want al reizen we, door misschien zo'n veertigduizend jaar (wie
leeft er zo lang?) in een technisch apparaat te zitten , naar de hoogste pla
neet Brahmaloka, dan treffen we daar nog de materiele ongemakken van
geboorte, dood, ziekte en ouderdom aan. Maar wie de hoogste planeet in
de geestelijke hemel wil naderen, Km1aloka, of een van de planeten erom
heen, die zal dit stoffelijk ongerief niet ten deel vallen. Temidden van alle
planeten in de geestelijke hemel is er een allerhoogste planeet, Goloka Vrn
dävana, de oorspronkelijke planeet in het koninkrijk van de oorspronkelijke

Persoonlijkheid Gods Sri Kmia. Al deze inlichtingen staan i n de Bhagavad
gitä en we leren hieruit hoe we de stoffelijke wereld kunnen verlaten en in
de get!stelijke hemel een werkelijk gelukzalig leven beginnen.
In Hoofdstuk Vijftien van de

Bhagavad-gltä wordt de stoffelijke wereld

getoond zoals ze werkelijk is. Er wordt daar gezegd :

ürdhva-mülam adhal.t-säkham
aivattharh prähur avyayam
chandärhsi yasya parl)iini
yas tarh veda sa veda-vit
"De Allerhoogste zei : Er is een banyan-boom met zijn wortels omhoog en
zijn takken omlaag en de Vedische zangen zijn zijn bladeren. Wie deze boom
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Veda 's. " (Bg. 15: 1.) Hier wordt de materiele wereld beschre

ven als een b oom met zijn wortels boven en zijn gebladerte onder. We ken
nen allemaal wel zo'n boom met zijn wortels omhoog: als we aan de oever
van een rivier of bij een meer of vijver staan, zien we dat de in het water
weerspiegelde hornen ondersteboven staan. De takken wijzen omlaag, de
wortels omhoog. Op dezelfde manier is deze stoffelijke wereld een weer
spiegeling van de geestelijke wereld. De materiele wereld is slechts een afschaduwing van de werkelijkheid. De schaduw heeft geen werkelijkheid of
tastbaarheid, maar uit de aanwezigheid van de schaduw kunnen we opma
ken dat er iets tastbaars en werkelijks is. In de woestijn is er geen water, maar
een lu chtspiegeling wekt de indruk dat er toch zoiets als water is. I n de stof
fclijke wereld is er water noch geluk ; het echte water van het ware geluk be
vindt zieh in de geestelijke wereld.
De Heer wijst ons dat we de geestelijke wereld als volgt kunnen bereiken:

nirmäna-mohä jita-sanga-do�ä
adh yätma-nityä vinivrt ta-kämäQ
dvandvair vimuktäQ sukha-duQkha-samjnair
gacchanty amüljhäQ padam avyayam tat
"Wie vrij is van illusie, valse trots en verkeerd gezelschap, wie het ecuwige
begrijpt, wie afgedaan heeft met aardse lust en verlost is van de dualiteit van
geluk en verdriet en weet höe zieh over te geven aan de Allerhoogste Per
soon, die bereikt dat eeuwig koninkrijk." (Bg. 15: 5.)
Dat

padam avyayam of eeuwig koninkrijk kan worden bereikt door ie
nirmäna-moha is. Wat betekent dit? We zijn steeds uit op namen,

mand die

titels en aanduidingen. De een wil iemands zoon worden, de ander wil Heer
worden en weer een ander wil president worden of een rijk man of konin;;
of nog wat anders. Zolang we ons aan dit soort benamingen hechten, zijn
we aan het lichaam gehecht, want benamingen hebben betrekking op het li
chaam. Maar wij zijn geen lichamen. Wie dit inziet heeft de eerste schrede
gezet op de weg naar het doorschouwen van de geestelijke wereld . We zijn
verstrikt in de drieerlei aard van de stoffelijke natuur en we moeten daarvan
'
zien los te raken door toegewijde dienst aan de Heer. Indien we ons niet
hechten aan 's Heren toegewijde dienst, kunnen we niet onthecht raken van
de drieerlei aard der materiele natuur. Benamingen en hechtingen kotnen
voort uit onze lust en begeerte, uit onze wil om de baas te speien over de
stoffelijke natuur. Zolang we deze neiging oni de baas over de stoffelijke na
tuu r te speien niet opgeven, bestaat er geen kans op terugkeer naar het ko-
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ninkrijk van de Allerhoogste, de

sanätana-dhama. Dat eeuwig koninkrijk,

dat nimmer vernietigd kan worden, kan worden genaderd als men zieh niet
laat begoochelen door onwerkelijke, aardse geneugten : als men zieh wijdt
aan 's Heren dienst. Wie zo handelt, kan die allerhoogste woning gemakke·
lijk bereiken.
Elders in de

Gitä wordt gezegd :
avyakto 'k�ara ity uktas
tam ähul) paramäm gatim
yam präpya na nivartante
tad dhäma paramarh mama

"Die allerhoogste woonplaats wordt genoemd onvergankelijk en niet-ge
openbaard en ze is ieders hoogste doel. Wie daarheen gaat, keert nimmer
meer terug. Dat is Mijn allerhoogste woning. " (Bg.

8: 2 1 .) Avyakta bete·

kent niet-geopenbaard. Zelfs de materiele wereld is niet in zijn geheel aan
ons geopenbaard. Onze zintuigen zijn zo ontoereikend, dat we niet eens alle
sterren in het stoffelijk universum kunnen waarnemen. Uit de Vedische li
teratuur kunnen we veel inlichtingen krijgen over alle planeten en we kun
nen deze gegevens geloven of niet. Alle belangrijke planeten staan in de
Vedische geschriften beschreven, met name in het

Snmad-Bhägavatam, en

de geestelijke wneld, die zieh boven deze materiele hemel bevindt, wordt
beschreven als

avyakta, niet-geopenbaard. Men behoort naar dat allerhoog

ste koninkrijk te verlangen en te hunkeren, want als men dat koninkrijk
eenmaal bereikt, hoeft men niet meer naar deze stoffelijke wereld terug.
Nu zal men zieh afvragen wat men moet doen om de woning van de Al
lerhoogste te naderen. Hierover staat in Hoofdstuk Acht vermeid:

anta-käle ca mäm eva
smaran muktvä kalevaram
yal) prayäti sa mad-bhävam
yäti nästy atra samsayal)
" En alwie in het uur des doods zijn lichaam verlatend uitsluitend aan Mij
denkt, komt onmiddellijk tot Mij. Dit lijdt geen twijfel." (Bg.

8 : 5.) Wie bij

zijn sterven aan Krg1a denkt gaat naar Kr�rp. Men moet zieh de gedaante
van Kr�i;ia herinneren; als men aan deze gedaante denkend, zijn lichaam ver
laat, bereikt men het geestelijk koninkrijk.

Mad-bhävam heeft betrekking
sac-cid

op de allerhoogste natuur van het Opperwezen. Het Opperwezen is

änanda-vigraha eeuwig, vol kennis en geluk. Het lichaam dat we nu hebben
is niet sac-cid-änanda. Het is niet sat, maar asat. Het is niet eeuwig, het is
-
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vergankelijk. Het is niet cit, vol kennis, maar vol onwetendheid. We weten
niets van het geestelijk koninkrijk en ook van deze stoffelijke wereld weten
we niet alles, want vele zaken zijn ons duister. Het lichaam is tevens nirli
nanda; in plaats van vol geluk te zijn is het vol eilende. Alle eilende die we
in de stoffelijke wereld ervaren komt voort uit onze lichamelijkheid, maar
wie op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods gekoncentreerd dit lichaam
verlaat, verkrijgt meteen een sac-cid-änanda lichaam, zoals beloofd in het
vijfde vers van Hoofdstuk Acht, waarin Heer Kr�i;ia zegt: "Die komt onmid
dellijk tot Mij."
De gang van zaken bij het verlaten van dit lichaam en het verkrijgen van
een ander lichaam in de stoffelijke wereld is eveneens geregeld. Een mens
sterft nadat bepaald is wat voor lichaam hij in zijn volgende leven zal heb
ben. Dit wordt niet door het levend wezen zelf, maar door hogere instanties
uitgemaakt. Overeenkomstig ons doen en laten in dit leven, gaan we in stij
gende of dalende lijn. Dit leven is een voorbereiding op het volgende. Als
we ons daarom voorbereiden op de weg omhoog naar het koninkrijk Gods,
zullen we, zodra we dit stoffelijk omhulsel verlaten hebben, beslist een gees
telijk lichaam krijgen als dat van de Heer.
Zoals gezegd, zijn er drie soorten personen die een geestelijk leven leiden,
de brahmavädi, de paramätmävädi en de toegewijde; en, zoals eveneens ge
zegd, zijn er in de brahmajyoti (geestelijke hemel) ontelbare geestelijke pla
neten. Het getal van deze planeten is veel, veel groter dan dat van alle plane
ten van dit stoffelijk universum. De omvang van de stoffelijke universa
wordt geschat op slechts een kwart van de omvang der gehele schepping. In
het materiele deel van de schepping bevinden zieh miljoenen en biljoenen
universa met triljoenen planeten en zonnen, sterren en manen. Maar deze
hele stoffelijke schepping is slechts een deel van de schepping in haar geheel.
Het merendeel der schepping bevindt zieh in de geestelijke hemeL Wie bij
zijn dood wil opgaan in de existentie van het Allerhoogste Brahman, wordt
onmiddellijk overgebracht naar de brahmajyoti van de Allerhoogste Heer en
bereikt zo de geestelijke hemeL De toegewijde, die zieh wil vermeien in het
gezelschap van de Heer, gaat binnen in de hemel der V aikui;itha-planeten,
die ontelbaar zijn, en daar gaat de Allerhoogste Heer, in zijn volkomen Nä
räyar:ia-gedaanten met vier handen en verschillende namen zoals Pradyumna,
Aniruddha, Govinda enz., met hem om. Daarom denkt een transcendenta
list bij zijn levenseinde 6f aan de brahmajyoti 6f aan Paramätmä 6f aan de
Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid Sri Km1a. In al deze gevallen gaat
hij de geestelijke hemel in; alleen de toegewijde echter, of degeen die in per-
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soonlijk kontakt met de Allerhoogste Heer staat, bereikt de V aikuJ.!tha
planeten. De Heer voegt er nog aan toe dat dit geen twijfel lijdt. Men moet
dit zonder meer geloven. We mogen datgene wat niet met ons beperkt in
zicht strookt niet verwerpen; we dienen de houding van Arjuna aan te ne
men : "Ik geloof alles wat Je me hebt gezegd. " Wanneer de Heer dus zegt dat
ieder die in zijn stervensuur Hem voor ogen heeft als Brahman of Paraml!t
mä of als de Persoonlijkheid Gods, voorzeker binnen gaat in de geestelijke
hemel, lijdt dat geen twijfel. Het is uitgesloten dat dit niet zo is.

In de Citä staat ook hoe men aan het Opperwezen moet denken wanneer

men sterft :

yaril yaril väpi smaran bhävaril
tyaja ty ante kalevaram
taril tam evaiti kaunteya
sadä tad-bhäva-bhävita�
"De zijnstoestand die men zieh bij het verlaten van het lichaam herinnert,

8: 6.) De stoffelijke natuur wordt
Vi�T}U Puräf}a wordt
het geheel der energieen van de Heer beschreven als v4i;iu-sakti� parä prok
tä enz. De Heer heeft uiteenlopende en ontelbare energieen, die buiten ons
zal men voorzeker weer bereiken. " ( Bg.

geopenbaard door een der energieen van de Heer. In de

bevattingsvermogen liggen ; grote, geleerde wijzen of bevrijde zielen echter
hebben deze energieen bestudeerd en ze geanalyseerd in drie kategorieen .
Alle energieen zijn v�i;i u-iakti, dat wil zeggen : het zijn verschillende ver
m ogens van Heer Vi�J.I U . Vi§T}U-sakti is parä - transcendentaal of bovenzinne
lijk. De levende wezen behoren ook, zoals al is uitgelegd, tot deze hogere
energie. De andere energiecn of stoffelijke energieen ressorteren onder de
geaardheid onwctendhcid (van de drieerlei aard der stoffelijke natuur). Bij
ons sterven kunnen we hetzij in de lagere energie van de materiele werel<l
blijven , hetzij overgaan naar de encrgie van de geestelijke wereld.
In ons aardse leven wordt ons denken gewoonlijk hetzij door de stoffe
lijke, hetzij door de gecstelijke energie bepaald. Er zijn zeer veel geschrif
ten

·

romans, kranten enz. - die onze gedachten vullen met de stoffelijke

energie. Ons denken, dat thans door dit type lektuur wordt opgeslokt, dient
zieh te orienteren op de Vedische literatuur. Het is juist hierom dat de grote
wijzen zo veel Vedische geschriften hebben · geboekstaafd, zoals bijvoor

beeld de Puräi;ia 's. De
verslagen. In de

Purä(ia 's berusten niet op fantasie ; het
Caitanya-caritiimrta staat het volgende vers:

zijn historische

xlv

Inleiding

mäyä mugdha jiver nähi svataf:r. kr§rJa-jnän
jivera k.rpäya kailä kHTJU veda-purärJa
••De vergeetachtige levende wezens of gekonditioneerde zielen hebben hun
eeuwige relatie met de Allerhoogste uit het oog verloren en denken nu alleen
nog maar aan stoffelijke aktiviteiten. Uitsluitend echter om hun gedachten
op de geestelijke hemel te richten, heeft Kw:ia een groot aantal Vedische
geschriften laten verschijnen." (Ce. Madhya 20: 1 22) Allereerst verdeelde
Hij de Veda 's in vieren, vervolgens legde Hij ze uit in de PurärJa's, en voor
minder bevattelijke lieden schreef Hij het Mahäbhärata. In het Mahäbhärata
wordt de Bhagavad-gftä gegeven. Hierna wordt de hele Vedische literatuur
samengevat in de Vedänta-sütra en om toekomstige generaties leiding te ge
ven, gaf Hij een natuurlijk verhalend kommentaar op de Vedänta-sütra, het
Srimad-Bhägavatam. We moeten onze geest altijd bezighouden met het le
zen van boeken. Zoals materialisten hun geest onlcdig houden met het
lezen van kranten, tijdschriften en zo veel andere stoffelijke lektuur, moe
ten wij onze aandacht richten op deze Vedische geschriften, die ons ge
schonken zijn door Vyäsadeva ; op deze manier zullen we ons bij ons ster
ven de Allerhoogste Heer kunnen herinneren. Dit ie de enige weg die de
Heer ons wijst en Hij verzekert ons dat we er zo zullen komen : "Dat lijdt
geen twijfel. " (Bg. 8: 7.)

tasmät sarve§U käle�u
mäm anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mäm evai§yasy asarhsayaf:r.
"Daarom, Arjuna, dien je altijd aan Mij te denken en tegelijk je voorgeschre
ven plicht te vervullen en te strijden. Als je je <laden aan Mij wijdt en je
geest en verstand naar Mij richt, zul je ongetwijfeld tot Me komen. "
Hij raadt Arjuna niet aan alleen maar aan Hem te denken en zijn bezig
heden te laten varen, nee - de Heer komt nooit met een onpraktisch voor
stel. Men moet in deze stoffelijke wereld werken voor de instandhouding
van zijn lichaam. De menselijke samenleving is in vier sociale geledigen ver
deeld naar gelang het werk dat men doet brähmarJa, k�atriya, vaiiya, sü
dra. De brähmarJa of intelligente klasse werkt zus, de k�atriya of bestuur
lijke klasse werkt zo, en de middenstand en de arbeidersklasse houden zieh
elk bezig met hun eigen soort werk. Of men nu arbeider, koopman, militair,
ambtenaar of boer is, of zelfs tot de hoogste stand behoort als letterkundi
ge, wetenschappelijk onderzoeker of godgeleerde, altijd moet men in de
-

xlvi

De Bhagavad-gitä zoals ze is

m enselijke samenleving werken om in zijn levensonderhoud te voorzien.
D aarom zegt de Heer tegen Arjuna dat hij zijn aktiviteit niet moet laten va
ren, maar dat hij met zijn gedachten op Kr�J')a gekoncentreerd ermee door
moet gaan. Als hij zieh tijdens de strijd om het bestaan niet oefent in het
denken aan Kr�J')a, zal hij zieh Kr�J')a onmogelijk kunnen herinneren op het
ogenblik dat hij sterft. Ook Heer Caitanya geeft deze raad. Hij z.egt dat we
ons moeten oefenen in het denken aan de Heer door altijd de namen van de
Heer te zingen. De namen van de Heer en de Heer Zelf verschillen niet van
elkaar. Dus 's Heren gebod aan Arjuna om aan Hem te denken en het gebod
van Heer Caitanya om altijd de namen van K[�i;ia te zingen zijn een en het
zelfde. Er is geen verschil, want er bestaat geen verschil tussen Kr�l}a en
Zijn naam. In de absolute staat is er geen verschil tussen naam en naamheb
ber. Derhalve dienen we ons erin te oefenen altijd aan de Heer te de"nken,
vierentwintig uur per dag, door Zijn namen te zingen en onze bezigheden zo
te regelen, dat we ons Hem gedurig kunnen blijven herinneren.
Hoe gaat dit in zijn werk? De i'icärya's geven het volgende voorbeeld. Als
een getrouwde vrouw naar een andere m an verlangt of als een man verlangt
naar een andere vrouw dan zijn echtgenote, wordt zo'n verlangen geacht bij
zonder intens te zijn. Iemand die zo'n verlangen koestert, denkt voortdu
rend aan de geliefde. De vrouw die aan haar geliefde denkt, denkt voort
durend dat ze bij hem is, zelfs als ze thuis gewoon aan het werk is. Ze doet
haar huishoudelijk werk extra netjes, zodat haar echtgenoot geen argwaan
krijgt. Op dezelfde wijze dienen wij altijd aan de allerhoogste geliefde,
Kr�J')a, te denken en ons onderhand keurig netjes van onze materiele taken
te kwijten. Het gaat hier dus om een hevig gevoel van liefde. Koesteren we
een hevig gevoel van liefde voor de Allerhoogste Heer, dan kunnen we tij
dens het vervullen van onze plichten aan Hem blijven denken. Dat gevoel
van liefde dienen we te ontwikkelen. Arjuna bijvoorbeeld dacht altijd aan
Km1a; hij was altijd bij Kr�i;ia, maar onderhand vervulde hij zijn plicht als
veldheer. Kr�J')a ried hem geenszins aan de strijd te staken en in het woud te
gaan zitten mediteren. Wanneer Heer Kr�l}a Zijn yoga-systeem aan Arjuna
ontvouwt, zegt Arjuna dat hij dit systeem onmogelijk kan beoefenen.

arjuna uväca
yo yam yogas tvayä prokta�
sämyena madhusüdana
etasyäharh na paiyämi
caflcalatvät sthitirh sthiräm
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"Arjuna zei : 0 Madhusüdana, het yoga-systeem dat Je me beschreven hebt
lijkt me onuitvoerbaar en niet vol te houden, want de geest is rusteloos en
onevenwichtig." (Bg. 6: 33.)
Maar de Heer zegt:

yoginäm api saroe�äm
mad-gatenäntarätmanä
iraddhävän bhajate yo märh
sa me yuktatamo mata�
"V an alle yogi s is hij die steeds in Mij blijft met vast geloof en Me in boven
zinnelijke liefdedienst vereert, het innigst een met Mij in yoga en de hoogste
van alle." (Bg. 6: 4 7.) Dus wie altijd aan de Allerhoogste Heer denkt is de
grootste yogi, de allerbeste jfiäni en tegelijk de hoogste toegewijde. De Heer
zegt verder tegen Arjuna dat hij als k�atriya de strijd niet mag staken, m aar
dat als Arjuna tijdens de strijd aan Hem denkt, hij zieh Hem zal kunnen
herinneren op het ogenblik van zijn dood. Men moet zieh geheel aan de
Heer toevertrouwen in bovenzinnelijke liefdedienst.
We werken in feite niet alleen met ons lichaam, maar ook met onze
geest en ons verstand. Stellen we onze geest en ons verstand steeds in dienst
van het denken aan de Heer, dan zijn vanzelf onze lichamelijke zinnen ook
in 's Heren dienst. Oppervlakkig bekeken blijft de aktiviteit van de zinnen
hetzelfde, maar ons bewustzijn is anders. De Bhagavad-gitä leert ons hoe we
geest en verstand kunnen taten opgaan in het denken aan de Heer. Dit vol
ledig opgaan zal ons in staat stellen de reis naar het koninkrijk Gods te vol
brengen. Is de geest in dienst van Kr�I].a, dan zijn vanzelf ook de zinnen in
Krgia's dienst. Dit is de ware levenskunst en dit is ook het geheim van de
Bhagavad-gitä : volkomen opgaan in het denken aan �ri Kr�r:ia.
De moderne mens heeft zieh enorme moeite gegeven, de maan te berei
ken, maar hij heeft weinig zijn best gedaan zieh geestelijk te verheffen. Als
men nog maar een jaar of vijftig te leven heeft, m oet men die korte spanne
tijds gebruiken om zieh te oefenen in het denken aan de Allerhoogste God
delijke Persoonlijkheid. De dagelijkse praktijk van dit oefenen bestaat uit :
'

sravary.arh kirtanarh vi�ry.o�
smarary.am päda-sevanam
arcanarh vandanarh däsyarh
sakhyam ätma-nivedanam
Deze negen methoden, waarvan de simpelste iravaQ-arh is, het horen van de
Bhagavad-gitä uit de mond van een bevrijde ziel, hechten de gedachten aan
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het zieh voortdurend herinneren van

de Allerhoogste, en stelt ons in staat, bij het verlaten van het stoffelijk li
chaam een geestelijk lichaam te verkrijgen, waarin we direkte omgang met
de Heer kunnen hebben.
De Heer zegt verder:

abh yäsa-yoga-yuktena
cetasä nänya-gäminä
paramam purn§arh divyarh
yäti pärthänucintayan
"Wie mediteert op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, zijn geest voort
durend op Mij gevestigd zonder af te dwalen van de weg,
zeker tot Mij komen. " (Bg.

8: 8.)

0 Pärtha, zal voor

Deze methode is niet bijzonder moeilijk. Men moet hem echter leren van
een ervaren persoon, die hem zelf al in praktijk brengt. De rusteloze geest
beweegt zieh alle kanten uit en men moet zieh er steeds in oefenen deze
geest te richten op de gedaante van de Allerhoogste Heer

Sri Kmia of op de

klank van Zijn naam. De geest is van nature ongedurig en zwenkt van her
naar der, maar hij kan tot rust komen in de geluidstrilling van Kr�r_1a's naam.
Op deze manier dient men op de

paramam purn§arh,

de Allerhoogste Per

soon, te mediteren ; zo komt men tot Hem. De wegen en methoden om tot
deze definitieve realisatie en dit uiteindelijke doel te geraken staan beschre
ven in de

Bh agavad-grtä

en de poort naar deze kennis staat open voor ieder

een. Niemand wordt buiten gesloten. Alle mensen ongeacht rang of stand
kunnen naderen tot de Heer door aan Hem te denken, want over Hem ho
ren en aan Hem denken kan iedereen.
De Heer zegt verder :

mäm hi pärtha vyapäSritya
ye 'pi syuQ päpa-yonayaQ
striyo vaisyäs tathä südräs
te 'pi yänti parärh gatim
kim punar bräh maT)äQ puryyä
bhaktä räjar�ayas tathä
anityam asukham lokam
imarh präpya bhajasva miim
"0 zoon van Prthä, wie zijn toevlucht zoekt bij Mij - en dit geldt ook voor
een vrouw, een koopman of een laaggeborene - kan het allerhoogste doel

lnleiding

xlix

bereiken. Hoeveel groter zijn dan niet de brähmal'}a's, de rechtvaardigen, de
toegewijden en de heilige vorsten ! In deze ellendige wereld zijn zij het die
hecht verankerd zijn in 's Heren toegewijde dienst. " (Bg. 9: 32-33.)
Alle menselijke wezens, zelfs al verkeren ze in lagere levensregionen
(kooplui, vrouwen, arbeiders), kunnen tot de Allerhoogste komen. Men
heeft daar geen bijzonder hoog ontwikkelde intelligentie voor nodig. Waar
het om gaat is dat men het principe van bhakti-yoga aksepteert en de Aller
hoogste Heer aanvaardt als summum bonum des levens, als hoogste doel, als
eindbestemming; alleen dän kan men in de geestelijke hemel naderen tot de
Heer. Wie zieh richt naar de beginselen die in de Bhagavad-gitä worden ver
kondigd, kan zijn leven volmaakt m aken en een volmaakte oplossing vinden
voor alle levensproblemen die zieh voordoen als gevolg van de vergankelijk
heid van het stoffelijk bestaan.
Tot slot: de Bhagavad-gitä is een bovenzinnelijk geschrift, dat men uiterst
zorgvuldig dient te lezen. Het kan ons vrijwaren van alle angst.

nehäbhikrama-näio 'sti
pratyaväyo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya
träyate mahato bhayät
"Wie dit nastreeft lijdt verlies noch achteruitgang - en een kleine vooruit
gang op deze weg kan een mens voor het ernstigste gevaar behoeden . " (Bg.
2 : 40.) Als men de Bhagavad-gitä oprecht en aandachtig leest, zullen alle
terugslagen van de euveldaden die de lezer in het verleden bedreef hem on
gedeerd laten. In het laatste deel van de Bhagavad-gitä verkondigt I:Ieer Sri
Kr�i:ia:

sarva-dharmän parityajya
mäm ekarh sara{larh vraja
aharh tvärh sarva-päpebhyo
mok§ay4yämi ma suca!J
" Laat alle vormen van geloof voor wat ze zijn en geef je slechts aan Mij over;
lk zal je verlossen van de terugslagen van al je zonden. Vrees niet." (Bg. 1 8 :
66.) Z o neemt d e Heer alle verantwoordelijkheid o p Zieh voor wie zieh aan
Hem toevertrouwt en Hij vrijwaart ons van de terugslagen van onze vroegere
zonden.
Men reinigt zieh dagelijks door zieh met water te baden, maar wie slechts
eenmaal een bad neemt in het heilige Ganges-water van de Bhagavad-gitä,
wast daarmee alle vuil van het materiele leven weg. Aangezien de Bhagavad-
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gitä gesproken wordt door de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid,
hoeft men geen andere Vedische geschriften te lezen. Men hoeft alleen maar
aandachtig en regelmatig de Bhagavad-gitä te lezen en te horen lezen. In
het huidige tijdperk wordt de mensheid z6 door wereldse bezigheden in he·
slag genomen, dat men onmogelijk alle Vedische werken kan lezen. Maar
dat is ook niet nodig. Dit ene boek, de Bhagavad-grtä, is al genoeg, omdat
het de essentie is van alle Vedische literatuur en omdat het gesproken wordt
door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Men zegt dat degeen die water
van de Ganges drinkt beslist gered zal worden, maar wat moeten we dan
zeggen van iemand die van het water van de Bhagavad-gitfi drinkt? De Gitä
is de nektar van het Mahäbhärata, dat gesproken wordt door Vi�r.iu Zelf,
want Heer Kmia is de oorspronkelijke Vi�r.iu. De Gitä is nektar die uit de
mond van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods tevoorschijn weit, terwijl
de Ganges ontspruit aan de lotusvoeten van de Heer, zoals men zegt. Er
bestaat uiteraard geen verschil tussen de mond en de voeten van de Aller
hoogste Heer, maar in onze omstandigheden zijn we geneigd de Bhagavad
grtä belangrijker te vinden dan de Ganges.
We kunnen de Bhagavad-gitä vergelijken met een koe, en Heer Kr�r.ia, die
een koeherdersjongen is, melkt deze koe. De melk is de essentie van de
Veda 's, en Arjuna is te vergelijken met een kalf. Schrandere Iieden, grote
wijzen en zuivere toegewijden moeten allemaal deze nektar-melk van de
Bhagavad-grtä drinken.
In het huidige tijdgewricht kent de mens een hevig verlangen naar een
Schrift, een God, een religie en een levensopdracht. Laat er daarom een
gemeenschappelijke Schrift zij n voor de hele wereld - de Bhagavad-gitä. En
laat er slechts een God zijn voor de hele wereld - Sri Kr�r.ia. En slechts een
mantra Hare Kr�r.ia, Hare Kr�r.ia, Kr�r.ia KHr.ia, Hare Hare / Hare Rlima,
Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare. En laat er slechts een levensopdracht
zijn - het dienen van de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid.
·

Achtergrond van de Bhagavad-gitä

De Bhagavad-gftä bestaat uit een tweespraak tussen SrI �l}a, God, de
Allerhoogste Persoon, en Arjuna, Zijn toegewijde, innige vriend en leerling.
Arjuna stelt vragen aan Kn;Qa, die hem antwoordt door hem de wetenschap
der geestelijke zelfverwerkelijking uiteen te zetten.
De Bhagavad-gitä maakt deel uit van het MahilbhiJrata, dat op schrift is
gesteld door Srila VyAsadeva, Gods inkamatie als·schrijver, die 5000 jaar ge
leden op aarde verscheen, evenals SrI Kr�l}a, om de toekomstige mensenge
slachten een weldaad te bewijzen door de Vedische wijsheid voor hen te
boekstaven.
De inhoud van het Mahäbhärata behelst een historisch relaas van de wa
penfeiten van de grote koning Bharata en zijn nakomelingen tot aan de drie
zoons van koning Vicitravirya: Dhrtar�tra, Pill}�U en Vidura. Als oudste
zoon had Dhrtar�tra de troon moeten erven, maar omdat hij blind was van
af zijn geboorte, viel de macht toe aan zijn jongere broer, PAJ.14u. PAJ.t4u had
vij f zoons: Yudhi§thira, Bhima, Arjuna, Nakula en Sahadeva: Dhrtar�tra
had er honderd, waarvan de belangrijkste Duryodharia heette.
Dhrtar�tra had het feit dat zijn jongere broer de troon zou erven nooit
willen aanvaarden en hij voedde zijn zoons op in het vaste geloof dat de
wereld op een dag door hen zou worden geregeerd in plaats van door de
PäQ4ava's, de zoons van Pllr;i4u. Zo groeiden Duryodhana en zijn talrijke
broers op terwijl ze vervuld raakten van hun vaders eerzucht, trots en heb
zucht. Nu wilde het geval dat Päl}4u voortijdig stierf en zijn zoons onder
voogdij van Dhrtarä�tra werden geplaatst. Deze trachtte hen en hun moeder,
Pfthä, die ook Kunt'I genoemd werd, om het leven te brengen. Maar de
snode plannen van de blinde werden verijdeld vooral door tussenk_omst van
Vidura, de oom der Plll}c;lava's, en de liefdevolle bescherming van Sri Kr�Qa.
De krijgslieden en leiders van die tijd, de k�atriya 's, hielden zieh aan een
ere-kode, volgens welke het hun verboden was een uitdaging uit de weg te
gaan, of het er nu om ging te strijden of om te speien of gokken. Door be
bedrog misbruik makend van deze regel, slaagde Duryodhana erin de vijf
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broers het koninkrijk te ontfutselen en zelfs hun vrijheid, want hij dwong
hen - twaalf jaar - in ballingschap te gaan. Toen deze twaalf jaar verstreken
waren, begaven de PäQ<}.ava 's zieh naar het hof van Duryodhana en vroegen
hem wat land om het te besturen, want volgens de regels der k�atriya 's kon
een krijgsman geen andere funktie vervullen dan die van beschermer of
vorst. De Pär:u;lava's wilden zieh zelfs tevreden stellen met slechts een dorp.
maar Duryodhana gaf hun gramstorig te verstaan, dat hij ze nimmer zelfs
maar z6 veel grond zou geven, dat ze er een naald in zouden kunnen steken.
Arjuna en zijn broers hadden dus geen andere keus dan hun toevlucht te
nemen tot wapengeweld ; en zo begon er een strijd van reusachtige omvang.
De grote krijgslieden van die tijd uit de hele wereld , die waren opgetrokken
hetzij om Yudhi�thira, de oudste der PllQ<}.ava's, op de troon te zetten, het
zij om het te verhinderen, stelden zieh bij Kuruk�etra op voor de strijd. De
slag duurde slechts achttien <lagen, maar betekende de dood van het fabel
achtige aantal van 640 miljoen mensen, waarbij men dient te bedenken dat
de Vedische beschaving een hoge graad van volmaaktheid kende, met name
op het gebied van de krijgskunst : men bezat niet alleen kernwapens (brah
mästra's) verfijnder dan die van vandaag, m aar ook psychische wapens en
nog andere, op basis van water of Jucht of vuur, alle van een grote vernietig
ingskracht.
Om terug te keren naar het begin van de slag: wanneer de legers zieh op
stellen, tracht Sri Krgia te intervenieren om een vreedzame regeling tot
stand te brengen, maar ondervindt dat Duryodhana vastbesloten is naar
eigen goeddunken over de aarde te heersen en zieh te ontdoen van de Par:i
c}.ava 's, wier bestaan alleen al zijn bestijging van de troon in gevaar brengt.
Als zuivere toegewijden van de Heer en levend volgens de hoogste zedelijke
normen, zien de Pär:i<}.ava's Krnr;ia als God, als de Allerhoogste Persoon ; maar
de zoons van Dhrtarll�tra, wie het aan dergelijke normen ontbreekt, zijn
blind voor Zijn Goddelijke aard. Niettemin stelt Kr�r;ia voor, deel te nemen
aan de strijd, waarbij de beide tegenpartijen mogen kiezen hoe Hij ze zat hel
pen. Hij zal niet meestrijden in eigen Persoon, maar Zijn troepen bevelen
met de ene partij mee te vechten, terwijl Hij Zelf naar de andere kant zal
gaan als adviseur. De PllQ<}.ava 's kiezen voor de bijstand van de Persoon Kr�i:ia
en Duryodhana ziet zijn leger versterkt met de troepenmacht van de Heer.
Zo kwam het dat Kr�Qa de Wagenmenner werd van Zijn toegewijde en
innige vriend Arjuna. En hier begint dan de Bhagavad-gftä : de legers
staan in slagorde tegP.nover elkaar en Dhrtar�tra vraagt ongerust aan zijn
sekretaris Sanjaya naar de situatie te velde.
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dhrtarä�Era uväca
dharma-k�etre kuru-k�etre
samavetä yuyutsavafi
mämakä� päri{iaväJ caiva
kim akurvala saiijaya
dhrtarä��ra Koning Dhrtarä�!ra; uväca zei; dharma-k�etre op de bede
vaartsplaats; kuru-k�etre op de plaats genaamd Kuru�etra; samavetäl;i verzameld; yuyutsava� verlangend naar het gevecht ; mämakä.� mijn par
tij (zoons) ; pä�<Javä� de zoons van Päi:i�u ; ca en; eva zeker ; kim wat ;
akuroata deden ze ; safijaya - 0 Sanjaya.
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VERTALING

Dhrt ar��ra zei: 0 Saiijaya, nadat mijn zoons en de zoons van Pär:i�u, ver
langend naar de strij�, zieh op het hedevaartsveld Kuruksetra hadden verza
meld, - wat deden ze?
BET EKENI S
De Bhagavad-gitä is het veel gelezen werk over de wetensehap Gods, dat
kort is samengevat in de Gitä-mähätmya (Verheerlijking van de Gitä ). Daarin
staat geschreven dat men de Bhagavad-g!tä met de hulp van een toegewijde
van S ri ��r:ia heel zorgvuldig moet lezen en haar proberen te begrijpen zon
der er persoonlijk gekleurde iqterpretaties bij te halen. Op welke manier de
Bhaga vad-gitä duidelijk begrepen kan worden, blijkt uit de tekst zelf, uit
het voorbeeld van Arjuna, die de Gitä hoorde van de Heer Zelf. Verkeert
men in de gelukkige omstandigheid dat men de Bh agavad-gitä kan vernr.
men via deze linie der geestelijke erfopvolging, zonder gekleurde inte rpreta
ties, dan kan men de hele verdere Vedische wijsheids-litcratuur en wat er el
ders ter wereld aan heilige boeken voorhanden is, ongelezen laten. Men zal
in de Bhagavad-grtä alles vinden wat ook in andere heilige Schriften staat,
maar daarnaast zal de lezer er dingen in aantreffen die nergens anders te vin
den zijn. Dat is de bijzondere betekenis van de Gitä. Zc is de volmaakte we
tenschap Gods, omdat ze door de Allerhoogste Persoonlijkheid S ri Kr�r�a
Zclf gesproken wordt.
De onderwerpen waarover Dhrtarä�tra en Safijaya met elkaar sprekcn - zc
staan beschreven in het Mahäbhära ta - vormen de grondslag van deze belang
rijke filosofie. Men dient zieh voor ogen te houden dat deze filosofie uitcen
gezet werd op het Slagveld van Kuruk�etra, dat sedert de onheuglijke tijden
van de Vedische beschaving een heilige bedevaartsplaats is. Ze werd onder
woorden gebracht door de Heer toen Hij persoonlijk op deze planeet aanwe
zig was om de mensheid te onderrichten.
Hel woord dharma-k�ctre (een plek waar religieuze rituelcn worden ge
houden) is veclzeggend, omdat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods op het
Slagveld Kuruk�etra aanwezig was aan de kant van Arjuna. Dhrtarä�tra, de
vader van de Kuru 's, twijfelde er ten zeerste aan of zijn zoons uiteindelijk
wel zouden kunnen winnen. Het was deze twijfel die hem ingaf , aan zijn
sekretaris Saiijaya te vragen: "Wat deden mijn zoons en de zoons van Pär:i
�u? " Hij wist dat zowel zijn zoons als de zoons van zijn jongere broer Pär:i
�u zieh op het veld van Kuruk�etra verzameld hadden voor een beslissende
·
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slag, maar toch is zijn vraag van betekenis. Hij wenste geen kompromis tus
sen de neefs en broers en hij wilde zieh zekerheid verschaffen aangaande
het lot van zijn zoons op het slagveld. Omdat het zo geregeld was dat de
strijd zou worden uitgevochten op de heilige grond van Kuru�etra, die el
ders in de Veda 's als bedevaartsplaats - zelfs voor de hemelbewoners - wordt
genoemd, maakte Dhrtarä�!ra zieh er bezorgd over wat voor invloed de hei
ligheid van het gevechtsterrein op de afloop van de strijd zou hebben. H ij
wist heel goed dat het er hierdoor gunstig uitzag voor Arjuna en de zoons
v�n Päi:i<;)u, omdat ze van nature allen deugdzaam waren.
Safijaya was een leerling van V yäsa en het was door de genade van V yäsa
dat Safijaya zieh het Slagveld van Kuruk�etra voor de geest kon halen, hoe
wel hij in het paleisvertrek bij Dhrtarä�tra was. Zo kon het geheuren dat
Dhrtarä�tra hem naar de situatie te velde vroeg.
De Päi:i<;)ava's en de zoons van Dhrtarä�tra behoren tot dezelfde familie,
maar uit de vraagstelling blijkt Dhrtarä�tra 's opvatting. Hij noemde met op
zet alleen zijn zoons· Kuru 's, waarmee hij de zoons van Pär_l<;)u als erfgena
men van de troon verwierp. Men begrijpt hieruit in wat voor relatie Dhrta
rä�tra ten opzichte van. zij n neefs, de zoons van Pär_i�u, stond. Al aan het be
gin van dit vertoog krijgt men het vermoeden dat, zoals in het rijstveld de
overbodige planten worden uit getrokken, in het heilig veld Kuru�etra, juist
nu de vader van alle religie, Sri Kr�f.la, er is, de ongewenste planten zoals
Dhrtarä�tra 's zoon Duryodhana en anderen vernietigd zullen worden en de
volstrekt deugdzamen, met Yudhi�thira voorop, van de Heer de hun toeko
mende plaats zullen krijgen. Dit is - nog afgezien van hun historische en V e
dische inhoud - de betekenis van de woorden dharma-k�etre en kuru-k�etre.
VERS
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safi.jaya Safijaya; uvaca zei ; dr�tvä gezien hebbend; tu - maar ; pärJ<,iava
arükam de soldaten van de Pä1;u;lava's; vyüt;iham opgesteld in slagorde ;
duryodhana� Koning Duryodhana; tadä op dat tijdstip; äcäryam de le
raar; upasarigamya tot dichtbij naderen ; räjä de koning; vacanam woor
den ; abravft sprak.
·

-

·



·

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Sanjaya zei:

0

Koning, nadat Koning Duryodhana het leger dat door de

zoons van P��u was opgesteld in ogenschouw had genomen, ging hij naar
zijn leraar en richtte als volgt het woord tot hem :
BETEKENIS

D hrtarä��ra was blind vanaf zijn geboorte. Het ontbrak hem helaas ook
aan geestelijke visie. Hij wist heel goed dat zijn zoons op het gebied van de
religie even blind waren als hij en hij voelde aan dat ze nooit tot een verge
lijk zouden kunnen komen met de Päry.�ava 's, die vanaf hun geboorte allen
godvruchtig waren. Maar nog steeds wist hij niet zeker hoe de strijd op de
bedevaartsplaats zou aflopen en Safij aya kon wel begrij pen waarom hij naar
de situatie te velde vroeg. Hij wilde de moedeloze vorst wat opbeuren en
vertelde hem, met waarschuwende ondertoon, dat zijn zoons zieh door de
heiligheid van het strijdperk niet wensten te laten bewegen tot enig kom
promis. Daarom zei Safijaya tot de Koning dat zijn zoon Duryodhana, met
een nadat hij de strijdmacht van de Pä1_1�ava 's had gezien, naar de opperbe
velhebber Drory.äcärya liep om hem van de werkelijke situatie op de hoogte
te stellen. Hoewel Duryodhana koning wordt genoemd, moest hij toch, ge
zien de ernst van de situatie, met zijn opperbevelhebber overleggen en daar
voor naar hem toe gaan. D aarmee gaf hij blijk van diplomatiek talent. Met
deze diplomatieke geste wist Duryodhana echter niet de vrees te verhelen
die in hem opkwam toen hij de slagorde van de Päry.�ava 's zag.
VERS
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vyü�häm drupada-putre[Ja
tava si§ye[Ja dhimatä
pasya - aanschouw; etäm - deze ; pii1,11Ju -putrii1fäm - van de zoons van Päi:i
du ; äcärya - 0 leraar; mahatrm groot ; camüm - strijdmacht; yüc.Jh äm - op
gesteld ; drupada-pu treifa - door de zoon van Drupada; tava - u w ; ii�yeifa
leerling; dh'imatii zeer schrander.

-

v

-

-

VERTALING

0 mijn leraar, zie het machtige leger van de zoons van P�f:lu en hoe vak
kundig het is opgesteld door uw schrandere leerling, de zoon van Drupada.
BETEKENIS
Duryodhana, groot diplomaat die hij was, wilde zijn vinger op de tekort
komingen !eggen van Droi:iäcärya, de grote briih maifa-opperbevelhebber.
Droi;iäcärya had een politieke ruzie met Koning Drupada, de vader van Ar
juna's vrouw Draupadi. Als gevolg van deze ruzie liet Drupada een grote of
ferplechtigheid houden, waarbij hij de zegen ontving dat hij een zoon zou
krijgen die Droi:iäcärya zou kunnen <loden. Droi:iäcärya was hiervan volko
men op de hoogte, maar als onbekrompen briihmaifa aarzelde hij niet, toen
de zoon van Drupada, D hr�tadyu mna, hem als leerling in de krijgskunst
werd toevertrouwd, de jongen al zijn militaire geheimen te verteilen. Op het
Slagveld van Kuruk�etra stelde Dhr�tadyumna zieh op aan de kant van de
Päi:i�ava 's en hij was het brein achter hun geduchte slagorde, waarvoor hij
de kunst had afgekeken bij Droi:iäcärya. Duryodhana wees Droi:iäcärya o p
deze fout, opdat hij i n d e strijd extra fel e n onverbiddelijk zou zijn. Want
hij wilde niet dat hij zieh even zachtzinnig jegens de Päi;i�ava 's betoonde,
d ie eveneens tot Droi:iäcärya 's geliefde leerlingen behoorden. Arjuna was
juist Droi;iäcärya 's dierbaarste en schranderste leerling. Duryodhana waar
schuwde zijn opperbevelhebber dat zachtzinnigheid in de strijd tot de neder
laag zou leiden.
VERS 4
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atra Sürä mahe§väsä
bhimärjuna-samä yudhi
yuyudhäno virölaS ca
dropadaS ca mahä-ratha�
'

a tra hier; süräJ:i - helden ; mahe§väsäJ:i machtige boogschutters ; bh'ima-ar
juna - Bhima en Arjuna ; samäJ:i - gelijk ; yudhi - in de strij d ; yuyudhänaJ:i Yuyu dhäna ; virä�a� - Viräta; ca - ook; drupada� Drupada; ca - ook; mahä
rathaJ:i grote strijders.
.

.

-

-

VERTALING
Er zijn in dit leger veel heldhaftige hoogschutters, die niet onderdoen
voor Bhüna en Arjuna; en er zijn ook grote krijgslieden, zoals Yuyudhäna,
Virä�a en Drupada.
BETEKENIS
Al was Dhr�tadyumna geen enorm struikelhlok voor de eminente strateeg
D roryäcärya, er waren vele anderen met wie ernstig rekening m oest worden
gehouden. Duryodhana noemt ze als grote hinderpalen op de weg naar de
overwinning, omdat ze man voor man even geducht waren als Bhlma en Ar
juna. H ij kende de kracht van Bhlma en Arjuna en hij kon deze vergelijking
dus maken.
VERS 5
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dhnfaketus cekitäna�
käSiräjas ca viryavän
purojit kuntibhoja8 ca
saibyas ca nara-pungava�
dhr§�aketuJ:i - Dh��taketu ; cekitänaJ:i - Cekitäna ; käsiräjaJ:i - Käsiräja; ca ook ; v'iryavän - zeer machtig; purujit - Purujit ; k untibhojaJ:i - Kuntibhoj a ;
c a - en ; saibya� Saibya; ca - e n ; nara-pungavaJ:i - helden ondcr d e mensen.
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Ku�etra

VERTALING
Er zijn ook grote, heldhaftige, machtige krijgers zoals Dh��?ketu, Cekitä

na, KäSiräja, Purujit, Kuntibhoja en Saibya.
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yudhämanyus ca vikränta
uttamaujäS ca viryavän
saubhadro draupadeyäs ca
sarva eva mahä-rathä�
yudhämanyu� Yu dhämanyu ; ca - en; vikränta� - machtig; uttamaujä�
Uttamaujä ; ca - en; v'iryavän zeer geducht ; saubhadra� de zoon van Su
bhadrä ; draupadeyä� de zoons van Draupadl; ca - en; sarva - allen; eva ze
ker ; mahä-rathä� grote strijdwagenvechters.
-
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VERTALING
Daar zijn de geweldenaar Yudhämanyu, de stoere Uttamaujä, de zoon v an
Subhadrä, en de zoons

van

Draupadi.

Al deze krijgers zijn grote strijdwagen

vechters.
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asmäkam - onze; tu maar; viii§tä� bijzonder sterk; ye die; tän - hen ;
nib odha - gaarne uw aandacht, opdat u weet; dvijot tama - de beste der bräh
ma l} a s ; näyakä� aanvoerders ; mama - mijn ; sainyasya - van. de soldaten ;
samjnä-artham - om in te lichten ; tän . hen ; bravimi - ik spreek ; te . uw.
'

·

-

·

VERTALING

0 beste der brähm�a's, laat me u zeggen, zodat u op de hoogte bent,
welke aanvoerders het bekwaamst zijn om mijn troepenmacht te leiden _
VERS 8
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bhavän bhi§rruiS ca karrias ca
krpas ca samitiiijayafl
a5vatthämä vikarria5 ca
saumadattis tathaiva ca
bhavän - uzelf; bhi§ma� - Grootvader Bh'i�ma ; ca - ook ; karr:a� Kal'l}a;
en; krpaQ - Krpa; ca - en; samitinjayaQ - altijd zegevierend in de strijd;
asvatthämä ASvatthämä; vikarT_la� Vikan:ia ; ca - evenals ; saumadatti� - de
zoon van Somadatta; ta thä - en als ; eva · zeker; ca · en.
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VERTALING
Er zijn mannen onder als uzelf, Bhi�ma, Kan:ia, Krpa, Asvatthämä, Vikar
r-._ a, en de zoon van Somadatta, Bhurisravä, die altijd zegevieren in de strijdBETEKENIS
Duryodhana noemde de uitzonderlijk grote helden in de strijd, die allen
altijd zegevieren. Vikal'l} a is de broer van D u ryodhana, Asvatthämä is de
zoon van Dro!]llcärya, en Saumadatti, of Bhürisravä, is de zoon van de Ko
ning van de Bählika 's. Kal'l}a is de halfbroer van Arjuna; hij werd door Kun-
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ti v66r haar huwelijk met Koning Pär;i�u ter wereld gebracht. Krpäcärya was
gehuwd met de tweelingzuster van Drol}äcärya.
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anye ca bahava� Sürä
mad-arthe tyak ta-jivitä�
nänä-5astra-praharariä�
sarve yuddha-viSäradä�
anye - veel anderen ; ca ook ; bahava� in grote aantallen ; iürä� helden ;
mad-arthe - om mijnentwi l ; tyak ta-jfvitä� bereid het leven te geven; nänä veel ; iastra w apens; prahara1;iä� uitgerust met ; sarve - allen ; yuddha strijd; visäradä� - bedreven in de krijgskunst.
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VERTALING
En er zijn nog vele andere helden die hun leven voor mij willen offeren.
zijn allen goed uitgerust met allerlei wapens en ze zijn allen bedreven in
de krijgskunst.
BETEKENIS
Ze

W at de anderen betreft - J ayadratha, Krtavarmä, �alya enz. - , allen zijn
bereid hun leven te offeren terwille van D u ryodhana. Met andere woorden:
het staat al vast dat ze allemaal in de Slag van Kuruk�etra zullen sneuvelen,
omdat ze p artij hebben gekozen voor de snode Duryodhana. Duryodhana
dacht natuurlijk, op grond van de hierboven beschreven gezamelijke macht
van zijn vrienden, dat hij de overwinning zou behalen.
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aparyäptam tad asmäkam
balam bh�mäbhirak§itam
paryäptam tv idam ete�äm
balam bhimäbhirak§itam

aparyäptam - onmetelijk; tat - die ; asmäkam - van ons ; balam sterkte ;
bh4ma - door Grootvader Bhi§ma; abh irak§itam volmaakt beschermd; pa r
yäptam - beperkt; tu - maar ; idam - al deze; ete§äm - van de Pä1:u;lava's ; lw
lam - sterkte; bhlma - door Bhim a ; abh irak§itam - zorgvuJdig beschermd.
-

-

V ERTALING
Onze sterkte is onmetelijk en we worden door Grootvader Bhi�ma vol
maakt beschermd, terwij l de sterkte van de Päi;ic.Java's, onder de zorgzame
hoede van Bhima, beperkt is.
BETEKENIS
Duryodhana p robeert de krachtverhoudingen te schatten. Hij denkt dat
de sterkte van zijn gezamelijke troepenmacht onmetelijk is, vooral om dat ze
door de meest ervaren veldheer, Grootvader Bhi�ma, wordt besehermd. De
sterkte van de Päi;i�ava 's daarentegen is beperkt, omdat ze worden aange
voerd door een minder ervaren bevelhebber, Bhima, die bij Bhi§ ma vergelc
ken in het niet zinkt. Duryodhana keek altijd met een scheef oog naar Bhi
ma, want hij was er zieh ten zeerste van bewust dat als hij zou sneuvelcn,
dit alleen door toedoen van Bhima kon geheuren. Maar tegelijkertijd voclde
hij zieh vanwege de aanwezigheid van Bhi§ma, die een veel betere aanvoer
der was, zeker van de overwinning. Hij kon inderdaad nauwelijks anders
konkluderen dan dat hij als overwinnaar uit de strijd zou komen.
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ayane§U ca saroe§U
yathä-bhägam avasthitä�
bhi§mam eväbhirak§antu
bhavantafi saroa eva hi
ayane�u - op de strategische plaatsen ; ca - ook ; sarve�u - overal ; ya thä- bhä
gam - zoals ze verschillend zijn opgestel d ; avasthitä� - geplaatst; bhi�mam voor Grootvader BhT�ma; eva - zeker; abh irak�antu - mag ondersteund wor
den ; bhavanta� - jullie allen; sarva - respektievelijk ; eva - zeker; hi - en nauw
keurig.

VERTALING
Julie moeten nu allen Grootvader BhI�ma ondersteunen, ieder vanaf zijn
eigen strategische plaats in de gevechtslinie.
BETEKENIS
Nadat D u ryodhana de loftrompet had gestoken over zijn ervaren bevel
hebber BhT�ma, bedacht hij dat anderen zieh hierdoor tekort gedaan kon
den voelen - en op de hem eigen diplomatieke wijze trachtte hij met boven
staande woorden de toestand in even wicht te brengen. Hij wees erop dat
BhT�madeva ongetwijfeld de grootste held was, maar hij was tevens oud, en
daarom moest iedereen er goed op letten dat hij aan alle kanten beschermd
werd. Hij zou zelf slaags kunnen raken en de vijand zou dan van de andere
kant kunnen aanvallen. D aarom was het belangrijk dat de andere helden
hun strategische posities niet verlieten, zodat de vijand de slagorde niet zou
kunnen verbreken. Het was duidelijk dat de overwinning van de Kuru 's vol
gens Duryodhana afhing van de aanwezigheid van Bhi�madeva. Hij rekende
op de volledige steun-in-de-strijd van Bhi�madeva en Drm;iäcärya, want hij
wist dat ze hun mond niet hadden geopend toen Arjuna's vrouw Draupadi,
toen ze gedwongen werd zieh uit te kleden in tegenwoordigheid van alle
grote bevelhebbers, hun in h aar hulpeloze toestand om recht had gesmeekt.
Hoewel hij wist dat de twee generaals niet geheel onsympathiek tegenover
de Pär;i�ava's stonden, hoopte hij dat ze de nog aanwezige welwillendheid
geheel zouden laten varen, zoals bij het spei gebruikelijk was.
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tasya sanjanayan har§arh
kuru-vrddhafi pilämahar
sirhha-nädam vinadyoccair
5ankharh dadhmau pratäpavän

tasya - zijn ; s aiija n ayan - toenemende ; h ar§am - vr olijkheid ; k u ru -vrddh a� de stamvader van de Kuru's (Bhl�ma); pitämaha� - de grootvader; sirhha-nä
dam - leeuwegebrul ; vinadya - trillen ; uccai� - zeer luid: sankham - sehelp
hoorn ; dadhmau - blies ; pra täpavän - de wakkere.

VERTALING
Toen blies Bhi�ma, de grote, wakkere stamvader van de Kuru-dynastie,
de grootvader van de krijgers, zeer luid, als brulde er een leeuw, op zijn
schelphoorn, tot vreugde van Duryodhana.
BETEKE NIS
De stamvader van de Kuru-dynastie kon voelen wat er in het hart van zijn
kleinzoon Duryodhana leefde en uit spon taan meegevoel traehtte hij hem
op te monteren door zeer luid op zijn sehelphoorn te blazen, hetgeen hcm
gezien zijn leeuwe-positie geoorloofd was. Maar door de symboliek van de
sehelphoorn gaf hij zij n teneergeslagen kleinzoon Duryodhana indirekt te
kennen dat hij geen kans had om de strljd te winnen, omdat Kr§r:ia de tegen
partij stcu nde. Niettemin bleef het zijn plieht te veehtcn en daarbij zou hij
zieh niets in de weg laten !eggen.

VERS I 3
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tatal; sankhäs ca bheryas ca
par:iavänaka-gomukhäf.i
sahasaiväb hyahanyanta
sa sabdas tumulo 'bhavat
tataf.i - daarna; sankhäf.i - schelphoorns; ca - ook; bheryaf.i - signaalhoorns;
pai;iava-änaka - trompetten en trommen; go-mukhäf.i - hoorns; sahasä - plot
seling; eva - zeker; abhyahanyanta - tegelijk tot klinken gebracht; saf.i - dat ;
sabdaf.i - gezamenlijk geluid; tumulaf.i - daverend; abhavat - werd.

V ERTALING
Toen klonken plotseling alle schelphooms, signaalhoorns, trornpetten,
trornrnen en hoorns tegelijk, dat het daverde.
VERS 14
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tata� svetair hayair yukte
mahati syandane sthitau
mädhava� päriflava5 caiva
divyau fonkhau pradadhmatu�
tataf.i - daarna; svetaif.i - door witte; hayaif.i - paarden; yukte - verbonden ;
mahati - in de grote ; syandane - wagen; sthitau - zo geplaatst; mädhavaf.i Kr�r:ia (echtgenoot van de ·godin van het geluk ) ; päi;it;iava�1 - Arjuna (de zoon
van Pär:i�u) ; ca - ook ; eva - zeker; divyau - bovenzinnelijk; sankhau - schelp
hoorns; pradadh matuf.i - lieten klinken.

VERTALING
Heer Kr�i:ia en Arjuna, die op een grote, rnet witte paarden bespannen
strijdwagen stonden, lieten van hun kant hun bovenzinnelijke schelphoorns
weerklinken.

De Bhagavad-gitä zoaL� ze is

14

1.15

BETEKENIS
De schelphoorns in de handen van Kr�i:ia en Arjuna worden, in tegenstel
ling tot de hoorn waarop Bhi�ma blies, heschreven als bovenzinnelijk. Het
laten klinken van de transcendentale schelphoorns gaf aan, dat de tegen par
tij alle hoop op de overwinning kon laten varen, want Kr�i:ia was aan de
kant van de Pär;i<;lava 's. Jayas tu pär:�u-puträr:äm ye§ärh pak�e janiirdana�i.
De zege is altijd beschoren aan mensen als de zoons van Päq<;lu, omdat H eer
Kr�r:ia met ze omgaat. En telkens wanneer en overal waar de H eer aanwezig
is, is ook de godin van het geluk aanwezig, want de godin van het geluk is
nooit zonder haar echtgenoot. Zoals aangegeven door het bovenzinnelijk ge
luid van de schelphoorn van Vi�r:iu, of Heer Kr�i:ia, wachtte Arjuna derhalve
zowel de overwinning als geluk. Bovendien was de wagen waarop de beide
vrienden stonden aan Arjuna gegeven door Agni (de vuur-god), en dit bete
kende d at hij , waarheen de wagen ook getrokken werd over de drie werel
den, icdere vijand zou verslaan.
VERS 1 5

päncajanyarh hnikefo
devadattarh dhananjayafi
pauri!lram dadhmau mahä-5ankham
bhima-karmä vrkodarafi

pän cajanyam - de schelphoorn genaamd Päi'icajany a ; hr�lkcsa� Hr�lkcsa
- (Kr�r;ia, de Heer, die de zinnen van de toegewijden lcidt volgens Zijn wi l ) ;
devadattam - d e schelphoorn genaamd Devadatta; dhrma1ljaya!1 - Dhanafija
ya (Arjuna, de vergaarder van rijkdom ) ; pau�u/ram - de schel phoorn ge
naamd Paui:i<;lram; dadh rnau
blies; mahii-sruikharn de schrikwekkende
schelphoorn; bhlrna-karmä iemand die Herkuleaanse taken verriebt; vrko
dara� de onverzadigbare eter (Bhima).
·

-

·

-

·
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VERTALING
Hr�lkesa (Kr�i:ia) liet Zijn schelphoorn, Päiicajanya, schallen; Dhanafija
ya (Arjuna) blies op de zijne, Devadatta; en Bhirna, de onverzadigbare eter
en geduchte held, blies op zijn schrikwekkende schelphoorn Paui:i„rarn.

BETEKENIS
Heer Kr�i:ia wordt in dit vers H r�lkesa genoemd, omdat Hij de eigenaar is
van alle zinnen of zintuigen. De levende wezens zijn integrale deeltjes van
de Heer en de zinnen van de levende wezens zijn daarom integrale deeltjes
van Zijn zinnen. De impersonalisten - degenen die in een niet als persoon
bestaand God geloven - weten geen weg met de zinnen van de levende we
zens en haasten zieh altijd om alle levende wezens zinne-loos, of onpersoon
lijk, te noemen. De Heer, die woont in het hart van ieder levend wezen, be
stuurt ieders zinnen. Dat wil zeggen, Hij bestuurt sterker naarmate het le
vend wezen zieh meer aan Hem overgeeft, en is het een zuivere toegewijde,
dan bestuurt Hij de zinnen rechtstreeks. Hier op het Slagveld van Kuru�e
tra heeft de Heer rechtstreeks de leiding over de transcendentale zinnen van
Arjuna; vandaar dat Hij hier Hr�1ke8a wordt genoemd. De Heer heeft, al
naar gelang Zijn aktiviteiten, verschillende namen. Zo is Zijn naam bijvoor
beeld Madhusüdana, omdat Hij de demon Madhu doodde ; Zijn naam is Go
vinda, omdat Hij zowel aan de koeien als aan de zinnen plezier verschaft;
Zijn naam is Väsudeva, omdat Hij verscheen als de zoon van Vasudeva; Zijn
naam is Devaki-nandana, omdat Hij Devakl als Zijn moeder aannam ; Zijn
naam is Y afodä-nandana, omdat H ij met Zijn kinderspel in Vrndävana Ya
fodä's hart verheugde; Zijn naam is Pärtha-särathi, omdat Hij als wagenmen
ner optrad voor Zijn vriend Arjuna. Evenzo heeft H ij de naam Hr�lkesa, om
dat H ij Arjuna leiding gaf op het Slagveld van Kurulq;etra.
Arjuna wordt in dit vers D hanaiijaya genoemd, omdat hij zijn broer de
nodige middelen hielp verwerven toen de Koning verlangde dat er kosten
werden gemaakt voor verschillende offers. Op dezelfde manier heeft Bhima
de naam V rkodara, omdat hij net zo onverzadigbaar kon eten als hij Herku
leaanse taken wist te verrichten, zoals het doden van de demon H i �imba.
De diverse schelphoorns die de verschillende persoonlijkheden aan de kant
van de Päi:i�ava's lieten schallen, te beginnen met de hoorn van de Heer,
klonken de soldaten alle zeer moedgevend in de oren. De tegenpartij had
zulke troeven niet en ontbeerde tevens de aanwezigheid van de opper-leider,
Heer Kr�r:ia, en van de godin van het geluk. Ze was ertoe voorbestemd de
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strijd te verliezen - en dat was de boodschap die door het schallen van de
schelphoorns werd verkondigd.
VERS 16-18
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anantavijayam räjä
kunti-putro yudhi§{hirafi.
nakulafi. sahadevas ca
sugho§a-maf1ipu§pakau
käSyas ca parame§väsafi.
sikhaflfli ca maM-rathafi.
dhn{adyumno virä{as ca
sätyakiS cäparäjitafi.
drupado draupadeyäs ca
sarvasafi. prthivi-pate
saubhadra5 ca mahä-bähufi.
5arikhän dadhmuft prthak prthak

anantavijayam - de schelp genaamd Anantavijaya ; räjä de koni ng ; kuntl
putra� - de zoon van Kunfi; yudhi§!hira� - Yudhi�thira ; nakula� - N aku la;
sahadevah - Sahadeva ; ca - en; sugh o�a-mar_1ipu�pakau - de schelphoorns ge
naamd Sugho�a en Ma�ipu�paka ; käsya� - de Koning van Käsl ( Värär:iasl) ;
ca - en; parame�väsa� - de grote boogschutter; sikhar.i<Ji - Sikhar:i�r; ca - ook ;
mahä-ratha� - iemand die het alleen tegen duizenden kan opne m en ; dhrHad
yumna - Dhr�tadyumna (de zoon van Koning Drupada); virä!a� - Viräta (de
vorst die de Päi:i�ava 's onderdak bood toen ze zieh moesten verbergen); ca ·
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ook; sätyakif]. Sätyaki (dezelfde als Yuyu dhana, de wagenmenner van Heer
Kr�r:i a); ca en; aparäjita� - nooit tevoren verslagen; drupada� - Drupada, de
Koning van Päncäla ; draupadeyä� - de zoons van Draupadi; ca - ook; sarva
ial} - allen; prthivi-pate - 0 Koning; saubhadra� - de zoon van Subhadrä
(Abhimanyu ) ; ca ook ; mahä-bähu� zwaargewapend; iankhän schelp
hoorns; dadhmu� - bliezen; p;thak p;thak - ieder voor zieh.

-

-

-

-

VERTALING
Koning Yudhi��ira, de zoon van Kunti, blies c>p zijn schelphoorn Anan
tavijaya, en N akula en Sahadeva bliezen op de Sugh<>!!a en de MaJ).ip �paka.
Die grote boogschutter de Koning van Kä8i, de grote strijder SikhaJ_J.�i,
Dh�!adyumna, Virä!a en de onoverwinnelijke Sätyaki, Drupada, de zoons
van Draupadi en de anderen,

0

Koning, zoals de zoon van Subhadrä, in vol

ledige wapenrusting, bliezen allen op hun schelphoorn.
BETEKENIS

Safijaya gaf Koning D hrtarä�!ra fijntjes te verstaan dat zijn onverstandige
politiek van bedrog jegens de zoons van Päi:i�u - door te pogen zijn eigen
zoons op de troon van het koninkrijk te zetten - niet bijster lofwaardig was.
De tekenen wezen er al overduidelijk op dat de hele Kuru-dynastie tijdens
deze grote slag zou worden gedood. V an de stamvader, Bhi�ma, tot en met
kleinzoons als Abhimanyu en andere - met inbegrip van vorsten van vele lan
den ter wereld - was iedereen er, en allen waren ze gedoemd te sterven. De
ze rampzalige toestand was te wijten aan Koning Dhrtarä�!ra, omdat hij de
politiek van zijn zoons goedkeurde.
VERS
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sa gho§o dhärtarä§lrii"(liim
hrdayäni vyadärayat
nabhas ca prthivim caiva
tumulo 'bhyanunädayan
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sa� - die ; gho�a� - trilling; dhärtarä�!ränäm - van de zoons van D hr:arä�!ra ;
hrdayäni - harten; vyadärayat - verbrij zeld; nabha� - de lucht ; ca - ook ;
p:thivlm - de aardbodem; ca - ook; eva - zeker; tumula� - stormachtig;
a bhyanunädayan - door de weerklank.
VERTALING
Het schallen van

al deze schelphooms werd stonnachtig - en trillend zowel

in de lucht als in de aardbodem, verscheurde het de harten van de zoons van
Dhrtarästra.

BETEKENIS
Toen BhI�ma en de anderen aan de kant van Duryodhana op hun schelp
hooms bliezen, hieven de harten van de Pär,i�ava's heel. Zulke zaken wor
den niet apart vermeid; maar in dit vers wordt gezegd dat de harten van de
zoons van Dhftarä�!ra werden verscheurd door al het trillende geluid van de
kant van de PäJ).�ava's. Het waren nu eenmaal de Pändava's die ditmaal blie
zen, vol vertrouwen in Heer Kr�J).a. Wie zijn toevl�� ht zoekt bij de Aller
h oogste Heer, heeft zelfs tijdens de allergrootste rampspoed niets te vrezen.
VERS 20
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atha vyavasthitän dnfvä
dhärtarä§f rän kapi-dhvaja�
provrtte sastra-sampäte
dhanur udyamya päriflava�
h_71 ikesam tadä väkyam
idam äha mahi-pate
a tha - daarop ; vyavasthitän - zieh beYindend; dr��vä - kijkend naar; dhärta
rä�!rän - de zoons van Dhrtarä�tra; kapi-dh vaja� - iemand op wiens- vlag Ha
numän staat ; pravrtte - op het punt staan om te handelen ; sastra-sampäte -

1.2 1 -22

Het Slagveld van Ku�etra

19

de pijlen los; dhanu� - boog; udyamya opgenomen hebbend; päf}�ava� - de
zoon van Päi:i�u (Arjuna); hrfikeiam tot Heer Kr�i:ia ; tadä - toen; väkyam
woorden ; idam deze; äha zei ; mahf-pate - 0 Koning.
-

-

-

-

-

VERTALING
0 Koning, toen nam Arjuna, de zoon van Päi:i�u, die op zijn strijdwagen
stond en Hanumän in zijn vaandel voerde, zijn hoog op en maakte zieh ge
reed, zijn pijlen af te schieten, zijn hlik gericht op de zoons van Dhftar��a.
0 Koning, toen sprak Arjuna tot H��ike8a (��r:ia) de volgende woorden :

BETEKENIS
D e strijd kon nu ieder ogenblik ontbranden. Uit het voorgaande blijkt
dat de zoons van Dhrtarästra min of meer de moed lieten zinken toen ze de
onverwachte slagorde van de strijdmacht van de Päi:i�ava's aanschouwden,
die op het slagveld rechtstreeks onder leiding van Heer K��r:ia stonden. Het
teken van H anu män in Arjuna's vaandel duidt ook al op de overwinning,
omdat Hanu män met H eer Räma meevocht in de strijd tegen Rävai:ia, waar
in Heer Räma zegevierde. Nu was zowel Räma als Hanumän bij Arjuna o p
d e strijdwagen om h e m te helpen. Heer Kr�i:ia i s Dezelfde als Heer R ä m a e n
waar Heer R ä m a i s , daar zijn ook Zijn eeuwige dienaar H anumän en Zijn
eeuwige gade Sitä, de godin van het geluk. Arjuna had dus geen enkele re
den om beducht voor de vijand te zijn. Bovendien was de Heer der zinnen,
Heer Krg1a, Zelf bij hem om hem .te leiden. Arjuna kon het dus wat raad en
daad bij het voeren van de strijd aanging niet beter treffen. In deze gunstige
omstandigheden, die door de Heer naar de hand van Zijn eeuwige toegewij
de waren gezet, lagen de tekenen van een zekere overwinning.

VERS 2 1 -22
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arjuna uväca
senayor ubhayor madhye
ratham sthäpaya me 'cyuta
yävad etän nin7>�e'ham
yoddhu-kämän avasthitän
kair mayä saha yoddhavyam
asmin raria-samudyame
arjunab - Arjuna; uväca - zei; senayo� - van de legers ; ubhayob - van beide
partijen ; madhye - in het midden ; ra th am - de wagen ; sth äp aya - gelieve te
houden ; me - mij n ; acyuta - onfeilbare ; yävat - zo lang als ; etän - al deze;
nir'ik§e - moge zien; aham - ik; yoddhu-kämiin - strijdlustig; avasthitän - op
het slagveld opgesteld ; kai� - met wie; mayä - door mij ; saha - met ; yoddha
vyam - vechten met ; asmin - in deze ; ra�a - twist ; s am u dyam e - bij de poging.

VERTALING
Arjuna zei: 0 onfeilbare, rijd mijn wagen tussen de twee legers in, zodat
ik kan zien wie er zijn, wie ernaar verlangen te vechten en met wie ik me in
deze grote slag moet meten.
BETEKENIS
Hoewel Heer Kr�r;ia de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, betoonde
Hij Zieh uit Zijn grondeloze genade dienstbaar aan Zijn vriend. Hij laat nooit
verstek gaan in Zijn genegenheid voor Zijn toegewijden ; vandaar dat Hij in
dit vers wordt aangesproken als onfeilbare. Als wagenmenner diende Hij de
hevelen van Arjuna te gehoorzamen, en omdat Hij niet aarzelde te gehoor
zamcn, wcrd Hij onfeilbaar genoemd. Al was Hij echter als wagenmenner bij
Zijn toegewijde in dienst, dit nam niet weg dat Zijn allerhoogste µositie on
aangetast bleef. Hij is onder alle omstandigheden de A llerhoogslc G o dd el ij kc
Persoonlijkheid, Hr�ikesa, de Heer van alle zinnen. De verhouding van de
Heer met Zijn dienaar is heel innig en bovenzinnelijk. De dienaar staat al tijd
klaar om de Heer een dienst te bewijzen en evenzo zoekt de Heer naar een
gelegenheid om Zijn toegewij de van dienst te zijn. Het doet Hem meer ple
zier wanneer een zuivere toegewijde zo'n gunstige positie inneemt, dat deze
Hem kan bevelen dan wanneer H ij Zelf bevelen geeft. Hij is de meester en
iedereen staat onder Zijn bevel; H ij heeft niemand boven Zieh die Hem be-
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velcn kan. Wanneer Hij Zieh echter i n een situatie bevindt waarin een zuive·
re toegewijde Hem bevelen geeft, bezorgt dit Hem bovenzinnelijk genoegen,
al blijft Hij altijd de onfeilbare mecster der omstandigheden.
Als zuivere toegewijde van de Heer koesterde Arjuna geenszins het ver
langen om met zijn neefs en broers te vechten, maar door de stijfkoppigheid
van Duryodhana, die altijd wars van vreedzaam onderhandelen was, werd
hij wel gedwongen op het slagveld te verschijnen. Daarom verlangde hij er
nu hcvig naar, te zien welke aanvoerders er op het slagveld aanwezig waren.
1-l oewel er geen sprake van was dat er nu nog over vrede kon worden onder
handeld, wilde hij zijn tegenstanders zien en nagaan hoe zeer ze erop ge
spitst waren deze ongewenste strijd te voeren.
VERS 23
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yotsyamänän avek§e'ham
ya ete 'tra samägatäfi
dhärtarä§trana durbuddher
yuddhe priya-cikir§avafi

.vot.�yamä11ä11 zij die zullen vechten ; avek§e laat me zien; aham - ik; ye
wie ; l ' / 1• <lic ; atra hier; samägatä�t verzameld; dhärtaräHrasya de zoon
van Dhrtarä�tra ; durbuddhel.z boosaardig; yuddhe in de strij d ; p ri yu l?;Ot·d ; cik"lr§aval.z - wensen.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Laa! me zien wie er voor de strijd zijn aangetreden om de hoosaardige
zoon van Dhrtarä��ra te behagen.
BETEKENIS
l lt!t was cen publiek geheim dat Duryodhana zieh door boze intriges sa
mcn met zijn vader Dhrtarä��ra meester wilde maken van het koninkrijk der
Pär.u�l ava 's. Dit hicld in dat allen die partij hadden gekozen voor D uryodha-
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na u i t helzelfde hout gesneden waren. Arj u na wilde ze op het slagveld zien
voordat de strijd onlbrandde, lou ter om te weten wie het waren en zonder
de bedoeling vredesonderhandelingen met ze aan te knopen. H ij wilde ze le
vens zien om een schatting van hun sterkte te maken, a l rekende hij volko·
men o p de overwinning, omdat K��r:ia hem terzijde slond.

V E RS 24
Qlr � I

l(qij*f11 �m g:g1it�if llR� ,
m��)�� ('(UqM�I �tfh1't4( 1 1�\lll
sanjaya uväca
evam ukto hnikefo
gufläkesena bhärata
senayor ubhayor madhye
sthäpayitvä rathottamam

sarijaya� Sarija y a; u väca z ei ; c vam - ald us ; ukta(1 - aangesproken ; h r.�lke
sa� H eer Kr�r:ia; gu1äkcicna - door A rj u n a ; bhärata - 0 teig van Bhara l a ;
senayo� van legers; u bhayo�1 van bei d e ; madhye i n het mi d den van ;
sthäpayitvä - door te plaatsen; ra thottamam - de mooiste w agen .
·

·

-

·

·

·

VERTALING
Saiijaya zei: 0 teig van Bharata (Dhrtar�!ra), toen H��ikesa (��r:ia) aldus
door Gu�äkesa (Arjuna) was aangesproken, mende Hij de prachtige strijd
wagen naar het middenveld tussen de beide legers.

BETEKEN I S
I n d i l vcrs wordl A rjuna Cu<;l äkesa genoem d. C u <;läka Ll'lck1: n t s l a a p en
iemand die de slaap overwi nl wordl C u <;läkcsa gcnoc md. Slaap Lct e ken l
ook onwetendheid. Arjuna overwon dus zowel de slaap als de onwclcnd
heid door zijn vriendschap met Kr�r:ia. Als groot toegewijdc van K��r:ia kon
hij Hem geen ogenblik vergeten, zo is n u eenmaal de a ard van de toegewijde.
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Of hij nu wakker is of slaapt, een toegewijde is nimmer zonder gedachten
aan Kr�i:ia's naam, gedaante, eigenschappen en spei. Een toegewij de van
Kr�i:ia kan zowel slaap als onwetendheid overwinnen door gewoon altijd aan
Kr�i:ia te denken. Dit heet Kr�i:ia-bewustzijn of samädh i. Als Hr�ikesa meester van geest en zinnen van ieder levend wezen - kon K��i:ia begrijpen
waarom Arjuna de strijdwagen tussen de twee legers in gereden wilde heb·
ben. En zo deed Hij en zei het volgende.

V E RS 25

�UIS414tHU ffrl � � l
� � q�ijl"(ttCctijlPf�� 11��11
bhif ma-dropa-pramukhatafl
saroe1äm ca mahik§itäm
uväca pärtha paJyaitän
samavetän kurün iti
bhi§ma - Grootvader Bhi�ma; drorJa de leraar Droi:ia; pramukhata� voor het front van ; sarve�äm allen; ca ook; mahik�itäm leiders der we
reld ; uväca - zei ; pärtha - 0 Pärtha (zoon van Prthä); pasya aanschouw
toch; etän hen allen; samavetän verzameld; kurün - alle leden van de Ku
ru-dynastie; iti aldus.
-

-

-

-

-

-

-

-

V E RTALING
In tegenwoordigheid van Bhi�ma, Droi:ia en alle leiders van de wereld zei
Hr�ikesa, de Heer: 0 Pärtha, kij k toch naar alle Kuru's, die hier verzameld
z ijn
.

BETEKENIS
Als Superziel die in alle levende wezens woont kon Heer Kr�i:ia weten
wat er in Arjuna omging. Het gebruik van de naam Hr�lkesa in dit verband
geeft aan dat Hij alles wist. En het woord Pärtha, of zoon van Pfthä, of van
Kunti, als naam van Arjuna is even veelbetekenend. Als vriend wilde Kr�r:ia
Arjuna laten weten dat Hij erin had toegestem d als wagenmenner op te tre-
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den, o mdat Arjuna de zoon was van P!"thä, de zuster van Kr�r:ia's eigen vader
V asudeva. Wat bedoelde Kr�i:ia nu eigenlijk toen Hij Arjuna zei "naar alle
Kuru's" te kijken? Wilde Arjuna plotseling niet meer deelnemen aan de
strijd? Zoiets verwachtte Kr�i:ia niet van de zoon van Zijn tante Prthä. Zo
onthulde de Heer in vriendschappelijke scherts wat Hij bij Arjuna gewaar
werd.

VERS 26

(l'llq\44�ij1„q14: � �(11'1(19{ l
3fl"it144ir'ildd1;!11Ht„%'11..(1:IIl..(14f«It.t1 l
JQ\l<IPQ(C(�ct �....n��)dtf I I �� I I
taträpasyat sthitän pärtha�
pitfn atha pitämahän
äcäryän mätulän bhrätfn
puträn pauträn sakhiriu tathä
sva$urän suh.rdaS caiva
senayor ubhayor api

-

-

-

-

tatra daar; apasyat hij kon zien; sthitän staand ; pärtha!) Arjuna;
pitfn vaders; atha ook ; pitämahän grootvaders; äcäryän leraars; mätu
lii n ooms van moederszijde; bhrätfn broers; puträ.n zoons; pauträ.n
kleinzoons; sakhin - vrienden; tathä ook; svasurän schoonvaders; suhrda!) .
goede bekenden; ca ook; eva zeker; senayo!) van de legers; u bhayol)
van beide partijen; api omvattend.

-

-

-

-

.

·

-

·

·

.

-

-

·

-

·

VERTALING
Toen kon Arjuna vanwaar hij tussen de beide legers stond zijn vaders,
grootvaders, leraren, ooms van moederskant, broers, zoons, kleinzoons,
vrienden en ook zijn schoonvader en goede bekenden zien die allen daar
aanwezig waren.
·

1.28
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BETEKENIS

Op het slagveld kon Arjuna allerlei familieleden zien. Hij zag personen als
Bhürisravä, die leeftijdgenoten van zijn vader waren, de grootvaders Bhi�ma
en S o madatta, leraren als Dror:iäcärya en Krpäcärya, ooms van moederskant
,
als Salya �n Sakuni, broers als Duryodhana, zoons zoals La�mai:ia, vrien
den als Asvatthämä, goede bekenden als Krtavarmä enz. H ij zag ook de le
gerscharen, waarin veel vrienden van hem stonden opgesteld.

VERS 27

dl"'ttift�lf � �:���I
� q('tlffti\' fftcftis:ftris:qil�� 11 �" l t
tcin samik§ya sa kaunteyafl
sarvän bandhün avasthitcin
krpayci parayavi§to
vi§idann idam abravit

-

-

-

-

tän allen ; samlksya gezien hebbend; sa� hij; kauntP.ya� de zoon van
Kunti; sarvän allerlei; bandhün verwanten; avasthitän geplaatst ; krpayä
door mededogen ; parayä van hoge graad; äv4!a�1 overweldigd door; vi§l
dan al klage n d ; idam aldus; abravlt sprak.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Toen de zoon van Kunti, Arjuna, al deze verschillende vrienden en farni
lieleden zag, werd hij door hevig mededogen overweldigd en sprak:
V ERS 28
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arjuna uväca
dntvema m svajanam kmia
yuyutsum samupadhitam
sidanti ma ma gäträrzi
mukham ca pari.Su�yati
arju nah - Arjuna; uväca - zei ; drstvä - gezien hebbend ; imam - al deze ;
svajanam verwanten; kr�'!a - 0 K��r:ia ; yuyutsum - zeer vechtlustig; samu
pasthitam - allen aanwezig; sidanti - bevend ; mama mij n ; gät räni - ledema
ten; mukham - mond; ca - ook; parisu�yati opdrogend.
-

-

-

VERTALING
Arjuna zei: 0 ��r:ia, nu ik mijn vrienden en hloedverwanten in zo'n
strijdlustige stemming voor me zie, voel ik dat mijn ledematen beginnen te
heven en mijn mond droog wordt.
BETEKENIS

leder die de Heer oprecht is toegewijd, bezit alle goede cigenschappen die
men bij goddelijke personen of bij de halfgoden aantreft, terwijl de niet-toe
gewijde daarentegen, ook al acht de materiele wereld hem nog zo ontwik
keld en beschaafd, dergelijke goddelijke eigenschappen mist. Als oprecht
toegewij de werd Arjuna, toen hij zijn vrienden en bloedverwanten op het
slagveld zag, onmiddellijk overweldigd door medelijden met deze mensen,
die het op een strijd in de boezem van de familie hadden laten aankomen.
Zijn meegevoel gold niet alleen uiteraard zijn eigen mannen, maar ook de
soldaten van de tegenpartij, wier op handen zijnde dood hij voorzag. En ter
wijl hij van deze gevoelens vervuld stond, begonnen zijn ledematen te beven
en werd zijn mond droog. Hij was min of meer verbluft dat ze zo vechtlus
tig waren. Haast alle bloedverwanten van Arjuna waren legen hem ten strij
de getrokken. Dit overweldigde de goedhartige toegewijdc Arjuna. lloewel
het er niet bij wordt gczegd, kan men zieh gemakkelijk indenken dat Arjuna,
afgezien van zijn bevende ledematen en droge mond, van medelijden ook
nog huilde. Deze symptomen waren geen gcvolg van zwakte van Arjuna,
maar van zijn tcderheid, die kenmerkend is voor de zuivere toegewijde van
de Heer. D aarom wordt er gezegd :

1.29
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yasyästi bhaktir bhagavaty akincanä
sarvair guriais tatra samäste surä�
haräv abhaktasya kuto mahad-guriä
mano-rathenäsati dhävato bah�

"Wie de Persoonlijkheid Gods met onwankelbare toewijding dient, bezit al
le goede eigenschappen van de halfgoden. Maar wie de Heer niet is toege
wijd, bezit slechts materiele waarden, die weinig betekenis hebben. Dit
komt doordat hij rondzweeft in het domein van de geest en vast en zeker
zal worden aangetrokken door de schittering van de stoffelijke energie. "
(Bhäg. 5, 1 8 : 1 2. )
VERS 2 9

vepathus ca 5arire me
roma-har§aS ca jäyate
gäri�ivam sramsate hastät
tvak caiva paridahyate
vepath u�1 - trillen van het lichaam ; ca - ook; sarire - op het lichaa m ; me mij n ; roma-har§a� - overeind staan van het haar; ca - ook; jäya te - vindt
plaats; gä�ujTvam - Arjuna's boog; sramsate - glijdt ; hastät - uit de handen ;
tvak - huid; ca - ook; eva - zeker; paridahyate - brandend.

VERTALING
Mijn hele lichaam trilt en mijn haar staat overeind. Mijn boog G��iva
glij d t me uit de handen en mijn huid gloeit.
BETEKENIS
Er zijn twee soorten van lichamelijk beven en van het overeind komen
van het haar. Deze verschijnselen treden op hetzij tijdens grote geestelijke
vervoering, hetzij tijdens hevige angst in stoffelijk gekonditioneerde toe·
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stand . Doorschouwing van het bovenzinnelijke gaat niet met angst gepaard.
De symptomen die Arjuna in dit geval vertoonde kwamen voort uit materiele
vrees - namelijk om het leven te verliezen. Dit blijkt ook uit andere sympto
men ; h ij werd zo onrustig, dat zijn beroemde boog G äJ.11iva hem uit de han
den gleed en · omdat zijn hart in hem brandde · zijn huid heet werd. Dit
kwam allemaal voort uit een materieel gekonditioneerde levensbeschouwing.

VERS 30

� ,,.URpH:�� � � � ir.r: 1
� � mtftr �qfunf;{ m ll�o II
�

na c a saknomy avasthätum
bhramativa ca me mana�
nimittäni ca pasyämi
viparitäni kesava

na · noch ; ca ook; sak nomi · kan ik; avasthätum · blijven ; bhramali · ver
getend; iva als ; ca en; me · mijn ; mana� · geest; n imil läni · veroorzaakt ;
ca - ook; pasyämi · ik voorzie; vipantäni · het tegenovergestelde; kesava · 0
doder van de demon Kesi ( Kf�J.l a).
·

·

·

VERTALING
Ik kan hier niet langer blijven. lk ken mezelf niet meer, mijn geest wan
kelt. Ik voorzie alleen maar onheil, 0 vernietiger van de demon Kesi.

BETEKENIS
Door onrust bevangen, kon Arjuna niet langer op het slagveld blijven en
hij kende zichzelf niet meer als gevolg van zijn plotselingc geesteszwakte.
Overmatige gehechtheid aan stoffelijke zaken stort een mens in verwarrende
levensomstandigheden. Bhayarh dvitryäbh inivesata� : dit soort angstigheid
en verlies van het geestelijk evenwicht treft men aan bij mensen die te zeer
door de stof gekonditioneerd zijn. Arjuna voorzag slechts onheil op het
slagveld - zelfs als hij de vij and versloeg zou hij niet gelukkig kunnen zijn.

1.3 1
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is veelhetekenend. Wanneer iemand ziet dat hem geen

enkele hoop meer wordt gelaten, vraagt hij zieh af: "Waarom ben ik hier?"
ledereen is in zichzelf en zijn eigen welzijn ge"interesseerd. Niemand is gein
teresseerd in het Allerhoogste Zelf. Arjuna behoort niet aan zijn eigenbe
lang te denken, maar zieh te onderwerpen aan de wil van K!�r:ia, die ieders
feitelijk eigenbelang is. De gekonditioneerde ziel heeft dit niet door en lijdt

derhalve stoffelijke pijn. Arjuna dacht dat de zege i n de strijd hem slechts
smart berokkenen zou.

VERS 3 1
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na ca 5reyo 'nupasyämi
hatvä svajanam ähave
na käilk§e vijayam kmia
na ca räjyam sukhäni ca

na

-

noch ;

ca

- ook;

sreyah

-

goe d ;

anupaiyämi

-

ik voorzie ; hatvä - door

na noch ; kälik§e ik
vijayam overwinning; kmia 0 K!�r:ia; na· - noc h ; ca ook ; räjyam
koninkrijk; sukhäni geluk daarvan; ca ook.
te doden ; svajanam - eigen familie ; ähave

verlang;

-

-

in de strij d ;

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Ik voorzie niets goeds, 0 K!�i;ia, in het doden van mijn eigen bloedver
in deze strijd en ik verlang· geenszins naar de overwinning, het ko
ninkrijk of het geluk dat ik als gevolg daarvan verwerf.
wan ten

BETEKENIS
De gebonden zielen, die niet weten dat hun eigenbelang in Vi�i:iu (��r;ia)
Ligt, verkiezen lichamelijke relaties boven geestelijke, in de hoop dat ze hier
gelukkig van worden. Begoocheld als ze zijn, ontgaat het hun dat Kr�r;ia ook
de oorzaak van alle stoffelijk geluk is. Arjuna schijnt zelfs de gedragsregels
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vergeten te zijn die hij als k§atriya dient na te leven. Er staat geschreven dat
er twee soorten mensen zijn - namelijk de k�atriya die op het slagveld sneu
velt terwij l hij onder persoonlijk bevel van Kr�i:ia staat, en degeen die de we
reld verzaakt en zieh volkomen wijdt aan het geestelijk leven - die ervoor in
aanmerking komen om binnen te gaan in de zon, die zo machtig en verblin
dend is. Arjuna vindt het al moeilijk, zijn vijanden te doden, dus hoe zal
hij dan zijn bloedverwanten kunnen doden? H ij dacht dat zijn leven geen
geluk meer zou kennen als hij dit deed en daarom wilde hij niet vechten,
zoals iemand die geen honger heeft niet koken wil. H ij heeft nu besloten
het woud in te gaan en uit teleutstelling voortaan als kluizenaar te leven.
Als k§atriya echter heeft hij terwille van zijn bestaan een koninkrijk nodig,
want k�atriya 's mogen zieh in het geheel niet met andere zaken bezighou
den. Arjuna's enige mogelijkheid om zieh een koninkrijk te verwerven lag in
de strijd met zijn neefs en broers en in het opeisen van het koninkrijk dat
hij van zijn vader had geerfd, hetgeen hij ongaarne decd. Derhalve vond hij
zichzelf alleen nog maar geschikt om van teleurstelling ecn eenzaam leven te
gaan leiden in het. bos.

V ERS 32-35
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kim n o räjyena govinda
kim bhogair jivitena vä
ye§äm arthe kähk§itam no
räjyam bhogäfi sukhäni ca
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ta ime'vasthitä yuddhe
präriäms tyaktvä dhanäni ca
äcäryä� pitara� puträs
tathaiva ca pitämahä�
mätulii� foa5urä� pauträfi
syälii� sambandhinas tathä
etän na hantum icchämi
ghnato 'pi madhusüdana
api trailokya-räjyasya
heto� kim nu mahi-krte
nihatya dhärtar��rän na�
kä pritifi syäj janärdana
k im - wat nut; na� - voor ons; räjyena - i s het koninkrijk; govinda - 0
Kr�r:ia ; k im - wat ; b hogai� - genoegen; jivitena - door te leven ; vä - hetzij ;
ye�äm - voor wie ; a rth e - terzake van ; känk�itam - gewenst; nal) - ons ; rä
jya m - koninkrijk; bhogäQ - materieel genoegen ; sukhäni - alle geluk; ca ook ; te - zij allen; ime - deze ; a vasth itäQ - geplaatst; yuddhe - op dit slag
veld ; prä{län - leven ; tyak tvä - opgeven; dhanäni - rijkdom ; ca - ook; äcäryä� leraars; pitaral) - vaders ; puträ� - zoon s ; tathä - evenals ; eoo - zeker ; ca - ook ;
pitämahä� - grootvaders; mätulii� - ooms van moederszijde; 5vaiurä� schoonvaders ; pauträ� - kleinzoons; iyälii� - zwagers; sambandhina� bloedverwanten; tathä - evenals ; e tän - al deze; na - nooit; hantum - om te
dode n ; icchämi - wens ik; ghnata� - gedood worden; api - zelfs; madhusüda11a - 0 d oder van de demon Madhu (Kf�r:ia); api - zelfs als; trailokya - van de
drie werelden ; räjyasya - van de koninkrij ken ; h eto� - i!l . ruil; kim - wat te
zeggen van ; nu - slechts; mahi-krte - terwille van grond; nihatya - door te
doden ; dhärtarä�� rän - de zoons van D�arä�!ra; na� - onze ; kä -welk; priti� genoegen ; syät - zal er zij n ; janärdana - 0 instandhouder van alle levende
wezens.
V ERTALING

0 Govinda, wat baten ons koninkrijken, geluk of het leven zelf, wanneer
degenen voor wie we dit alles verlangen nu tegen ons opgesteld staan op
dit slagveld? 0 Madhusüdana, wanneer leraren, vaders, zoons, grootvaders,
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ooms van moederskant, schoonvaders, kleinzoons, zwagers en alle familie
leden, bereid hun leven en goed te offeren, tegenover me staan, waarom zou
ik ze willen doden, ook al behoud ik het leven? 0 Janärdana, instandhouder
van alle wezens, ik ben niet hereid met ze te vechten, zelfs niet in ruil voor
de drie werelden, laat staan voor deze aarde.
BETEKENIS
Arjuna spreekt ��i:ia aan als Govinda, omdat ��'.1a voor zowel koeien
als de zinnen de bron van alle vreugde is. Met deze veelzeggende naam geeft
Arjuna te kennen wat zijn zinnen bevredigt. Het is niet de bedoeling dat
Govinda onze zinnen bevredigt, maar trachten we de zinnen van Govinda
te bevredigen, dan worden vanzelf ook onze zinnen bevredigd. Materieel ge
sproken wil iedereen zijn zinnen bevredigen en van God wordt dan ver
wacht dat Hij zingenot levert op bestelling. Nu bevredigt de Heer weliswaar
de zinnen der levende wezens voor zover ze het verdienen, maar niet in die
mate waarin ze het begeren. Handelt men echter op tegenovergestelde wijze
- namelijk door te trachten de zinnen van G ovinda te bevredigen zonder er
naar te verlangen de eigen zinnen te bevredigen -, dan wordt door de genade
van ��'.1a het verlangen van ieder levend wezen vervuld. Hier komt iets van
Arjuna's diepe genegenheid voor samenleving en familie tot uiting door zijn
spontaan medelijden. Hij wil daarom niet vechten. Iedereen wil zijn familie
en vrienden altijd laten genieten, maar Arjuna is bang dat al zijn familiele
den en vrienden op het slagveld zullen sneuvelen, zodat hij hen na de over
winning niet kan laten meegenieten van zijn rijkdom. Zo'n berekende ge
dachte is typisch materieel. Op onstoffelijk - transcendentaal - niveau gaat
het anders toe. Aangezien een toegewijde de wensen van de Heer wil ver
vullen, mag hij, als de Heer het gedoogt, allerlei rijkdom ontvangen om daar
mee de Heer te dienen, maar gedoogt de Heer het niet, dan mag hij zelfs
geen duit aannemen . Arjuna wilde zijn bloedverwanten niet doden. Als het
werkelijk nodig was dat ze gedood werden , wilde hij dat ��l)a het persoon
lijk deed. Hij had er op dit moment nog geen erg in dat Kf�'.1a ze al gedood
had voordat ze op het slagveld waren versehenen en dat hij slechts het in
strument zou zijn waarvan ��l)a zieh bediende. Dit wordt onthuld in de
volgende hoofdstukken. Als spontaan toegewijde van de Heer voelde Arjuna
er niet voor zijn neefs en broers hun laagheid betaald te zetten, maar het
was 's Heren bedoeling dat ze allen gedood zouden worden. De toe1?;ewijde
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van de Heer neemt geen weerwraak op booswichten, maar de Heer duldt
niet dat ongelovigen Zijn toegewijde ook maar een haar krenken. De Heer
kan iemand die tegen Hem gezondigd heeft vergeven, maar iemand die Zijn
toegewijden krenkt vergeeft Hij nooit.
Daarom was de Heer onwrikbaar in Zijn besluit, de onverlaten te doden,
al wilde Arjuna ze vergeven.

V ERS 36

päpam eväüayed asmän
hatvaitän ätatäyina�
tasmän närhä vayam hantum
dhärtarä§f rän svabändhavän
svajanam hi katham hatvä
sukhina� syäma mädhava
päpam

zonden ; eva zeke r ; äfrayet zal komen over; asmän ons ; hat
door te doden ; e tan al deze; ätatäyinalJ. aanvallers ; tasmät derhalve;
nooit ; arhälJ. verdienen d ; vayam ons ; hantum doden; dhärtarä�trän
de zoons van Dhrtar�tra; svabändhavän samen met vrienden ; svajanam bloedverwanten ; hi zeker; katham hoe ; hatvä door te doden ; sukhinal}
gelukkig; syäma worden ; mädhava 0 Kri?r:i a, echtgenoot van de godin van
het geluk.
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V ERTALING
Er zal zonde over ons komen als we deze aanvallers doden. Daarom is
het niet goed als we de zoons van Dhrtar�tra en onze vrienden van het le
ven beroven. 0 Mädhava, hoe zouden we gelukkig kunnen zijn als we onze
eigen familieleden zouden doden?
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BETEKENIS

Zoals de Veda 's onderwijzen, zijn er zes soorten aanvallers: 1) gifmeng
ers; 2) brandstichters; 3) gewapende moordenaars; 4) plunderaars; 5) lieden
die andermans land bezetten ; 6) lieden die andermans vrouw schaken. Deze
aanvallers dienen terstond gedood te worden - en wie ze doodt begaat geen
zonde.
Het <loden van aanvallers betaamt ieder gewoon mens, maar Arjuna was
geen gewoon mens. Hij bezat het karakter van een heilige en daarom wilde
hij iedereen op heilige wijze behandelen. Dit soort heiligheid echter past
een k§at riya niet. Ook al dient iemand die verantwoordelijkheid draagt als
hoogwaardigheidsbekleder, heiligheid te bezitten, dan mag hij zieh nog niet
läf gedragen. Heer Räma bijvoorbeeld was zo heilig, dat alle mensen in
Zijn land (Räma-räjya ) wilden wonen, maar Heer Räma gaf nimmer blijk
van lafheid. Räval)a was een aanvaller ten opzichte van Räma, omdat hij
Räma's vrouw, Sitä, schaakte, maar Heer Rämä zelte het hcm betaald op
een manier die in de wereldgeschiedenis nooit , is geevenaard. In het gcval
van Arjuna echter dient men te bedenken dat het geen gewone aanvallers
waren waarmee hij te maken had, maar zijn eigen grootvader, leraar, vrien
den, zoons, kleinzoons enz. Terwille van hen dacht Arjuna dat hij niet de
strenge maatregelen kon nemen die er altijd tegen gewone aanvallers wor
den genomen. Bovendien behoren heiligen volgens de Veda 's vergevingsge
zind te zijn. Zulke voorschriften voor heiligen zijn belangrijker dan de po
litieke nood van het ogenblik.
Arjuna overwoog dat hij zieh niet door politieke redenen rnoest latcn
leiden om zijn familieleden te <loden, maar ze veeleer op grond van religie
en zuiverheid vergeven moest. Hij zag dus geen heil in het <loden, orndat
het hem slechts aards geluk van voorbijgaande aard kon geven. Konink
rijken en derzelver geneugten zijn tenslotte vergankelijk, dus waarorn zou
hij zijn leven en zijn eeuwige verlossing op het spei zelten door zijn eigen
bloedverwanten te <loden? Dat Arjuna Kr�i:ia hier aanspreekt als Mädhava echtgenoot van de godin van het geluk - is in dit verband van betekenis. l- l ij
wilde Kr�rp errnee zeggen dat Hij als echtgenoot van de godin van het gcluk
Arjuna geen dingen behoorde te laten ondernemen die uiteindelijk slechts
ongeluk zouden brengen. Kr�r:ia brengt echter niemand ooit ongeluk, dus
zeker Zijn toegcwijden niet.
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VERS 3 7-38

� if qawP6 �q{���rn: 1
teeJtttd � fll:t�l � � II �"' II
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yadyapy ete na pa5yanti
lobhopahata-cetasa[i
kula-k�ya-krtam do§am
mitra-drohe ca pätakam
katham na jfieyam asmäbhifi
päpäd asmän nivartitum
kula-k§aya-krtam do§am
prapa5yadbhir janärdana

yadi als; api zeker ; ete - zij ; na niet; pasyanti - zien; lobha begeerte;
upahata overweldigd; cetasa� de harten; kula-k§aya door de familie te
doden; krtam gedaan ; do§am - fout; mitra-drohe onenigheid met vrienden;
ca - ook; pätakam terugslag van zonden; katham waarom ; na zullen niet;
jfieyam dit weten; asmiibhi� door ons; piipät - van zonden; asmät - ons
zelf; nivartitum onthouden; kula-k§aya de vernietiging van een dynastie;
krtam - door dit te doen ; do§am - misdaad; prapasyadbhi� - door hen die
kunnen zien; janärdana 0 Kr�r.ia.
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VERTALING

0 Janärdana, ook al zien deze mannen, overweldigd als ze zijn door be
geerte, er geen kwaad in hun bloedverwanten te doden of met vrienden te
twisten, daarom hoeven wij , die de zonde ervan beseffen, hier toch niet
aan mee te doen?
BETEKENIS
Een k§atriya wordt niet geacht de strijd of het spei uit de weg te gaan,
indien hij tot vechten of dobbelen wordt uitgedaagd. Uit dien hoofde kon
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Arjuna de strijd niet weigeren, omdat hij door Duryodhana en de zijnen was
uitgedaagd. Maar Arjuna dacht dat de tegenpartij misschien blind was voor
de gevolgen van een uitdaging als deze. Hij kon de kwade gevolgen wel zien
en kon de uitdaging niet aannemen. Men kan alleen ergens toe verplicht
worden, als dit goede gevolgen heeft; zijn echter de gevolgen siecht, dan ver
valt de verplichting. De voor en nadelen tegen elkaar afwegend, besloot Ar
juna niet te vechten.
VERS 39

� SIOI��� tetlifi: (1"11d�I: 1
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kula-k�aye praria5yanti
kula-dharmä� sanätanä�
dharme na��e kulam krtsnam
adharmo 'bhibhavaty uta

kula-k �aye door de familie te vernietigen; prarJ.asyanti - wordt overwon
nen ; k ula-dharmä� - de familietraditie; sanätanä� - eeuwig; dharme - in reli
gie; na§{e - vernietigd wordend; k ulam familie; krtsnam algemeen; adhar
ma� - onreligieus; abhibhavati - verandert; uta zo wordt gezegd.
-

-

-

-

VERTALING
Wanneer de dynastie wordt vernietigd, raakt de eeuwige familie-traditie
verbroken - en wie er dan nog over zijn, vervallen tot goddeloosheid.
BETEKENIS
ln de varrJ.äsrama beschaving gelden vele religieuze, traditionele principes,
teneinde de leden van de familie naar behoren te laten opgroeien en ze gees
telijke waarden te laten bereiken. De oudere familieleden dragen de verant
woordelijkheid voor het louterings-proces, dat vanaf de geboorte voortgaat
tot aan de dood. Sterven echter de oudere familieleden, dan kan er een eind
komen aan de naleving van de louterings-principes; de nabestaande jongere
familieleden kunnen tot goddeloze handelingen vervallen en daardoor hun
-
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kans o p geestelijke bevrijding verspelen. De oudere familieleden mogen daar
om onder geen beding worden gedood.
VERS 40

�iAflrlRRi"'J sti�fPij i§(J)�4: 1
� � � � qu�et<: 1 1 \loll
adharmäbhibhavät kmia
pradu§yanti kula-striyafi
st�u du§�äsu vä�rieya
jäyate varruz-sankarafi

adharma - goddeloosheid; abhibhavät . die overheersend is geweest; kr§'!a 0 Kf�r:ia; pradu§yanti - besmet raken; kula-striya� vrouwen van de familie;
strf§U van de vrouwelijke kunne; du§täsu - zo besmet zijnde; vär§J'!eya 0 teig van Vr�r:ii; jiiyate - zo wordt het; vari:ia-sankara� ongewenst nako
melingschap.
-

-

-

VERTALING
W anneer er goddeloosheid heerst in een familie, 0 Kf��a, raken de
vrouwen verdorven en op de verlaging der vrouwen, 0 teig van V r�r:ii, volgt
ongewenst nageslacht.
BETEKENIS
Een samenleving van goede mensen is de grondslag van vrede, voorspoed
en geestelijke ontwikkeling in het leven. De religieuze beginselen van de var
�1äsrama -beschaving waren van dien aard, dat de samenleving hierdoor over
wegend uit goede mensen kon bestaan tot algehele geestelijke verheffing
van staat en maatschappij. De kwaliteit van de bevolking is afhankelijk van
de kuisheid en trouw van de vrouwen. Zoals kinderen gemakkelijk misleid
kunnen worden, kunnen ook vrouwen gemakkelijk van de rechte weg af ra
ken. Daarom moeten zowel kinderen als vrouwen door de oudere familie
leden worden beschermd. D oor zieh toe te !eggen op het naleven van de re
ligieuze gebruiken en tradities, zullen vrouwen niet worden verleid tot over-
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speligheid. Volgens Cär:iakya Par:i�it zijn vrouwen over het algemeen niet zo
schrander en daarom niet erg berekenbaar. Daarom moeten ze altijd in de
weer zijn met de religieuze gebruiken die verbandhouden met de diverse fa
milie-tradities; doordat ze op deze manier hun kuisheid en toewijding bewa
ren, zullen ze kinderen ter wereld brengen die een aanwinst zijn voor het
va �ä.Sram a systeem. Wanneer zo'n varr:iäsrama-dharma uiteenvalt, krijgen
de vrouwen de losse teugel en geven zieh af met mannen, met het gevaar dat
de bevolking er ongewenste Jeden bij krijgt. Daarnaast zijn er uiteraard on·
verantwoordelijke mannen die de vrouwen van de samenleving tot overspel
uitdagen, en op deze manier wordt de mensheid met ongewenste kinder en
overstroomd, zodat er oorlogen en epidemieen kunnen uitbreken.
-

VERS 4 1
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sankaro narakayaiva
kula-ghnanam kulasya ca
patanti pitaro hy e�am
1.upta-pirfiodaka-kriya�

sankara� zulke ongewenste kinderen ; narakäya - voor een hels leven;
eva · zeker ; kula-gh nänäm van hen die de familie doden; kulasya - van de
familie ; ca ook; patanti storten neer; pitara� voorvaders; hi zeker;
esäm van hen ; lupta - gestaakt; pi'}�a - offers; udaka water; kriyä�1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

brengen .

VERTALING
Wanneer het ongewenste bevolkingsdeel aanwast, ontstaat er een helse
toestand zowel voor de familie als voor degenen die de familie-traditie ver·
nietigen. In zulke verdorven families wordt er aan de voorouders geen voed
sel en water meer geofferd.
BETEKENIS
Volgens de Vedische regels en bepalingen met betrekking tot degenen die
werken om het gewin, dient er op gezette tijden voedsel en water aan de
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voorvaders van de familie te worden geofferd. De offers worden gebracht
aan Vi�i;iu, want het nuttigen van wat Vi�i;iu van de offergaven overlaat kan
voorkomen dat men zieh op allerlei wijzen zondig gedraagt. Soms hebben
de voorvaders te kampen met diverse terugslagen van vroegere zonden en
een enkele keer kunnen sommige niet eens een grofstoffelijk omhulsel ver
krijgen, zodat ze gedwongen zijn als geesten voort te leven in een fijnstof
felijk lichaam. Wanneer hun nakomelingen nu wat er van het prasädam
voedsel overgelaten is aan de voorvaders offeren, worden deze verlost van
hun geeste-leven of ander onaangenaam bestaan. Het is een familie-traditie
dat de voorvaders deze hulp ontvangen en van 'degenen die niet in toegewij
de dienst van de Heer zijn wordt verlangd dat ze deze rituelen uitvoeren. Wie
in toegewijde dienst is hoeft zulke dingen niet te doen.Louter door toege
wijde dienst te verrichten kan men honderden en duizenden voorouders van
allerlei eilende vrijwaren. In het Bhägavatam wordt gezegd :

deva�i-bhütäpta-n[!l.äm pit[riäm
na kinkaro näyam[!l.i ca räjan
sarvätmanä yafi sartl{lam sarariyam
gato mukundam parihrtya kartam
"leder die zijn toevlucht zoekt bij de lotusvoeten van Mukunda (die bevrij
ding schenkt) en die allerlei verplichtingen heeft opgegeven en zieh in alle
ernst op weg begeven heeft - die heeft geen enkele verplichting meer jegens
de halfgoden, wijzen, de gewone levende wezens, bloedverwanten, de
mensheid of voorvaders." (Bhäg. 1 1 , 5 : 4 1 .) Deze verplichtingen worden
alle automatisch nagekomen wanneer men de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods toegewijd dient.
VERS 42

� : 9jl'SIU"ti q�(15:(„i(\: 1
'3�(11q;(t �: �� m'l«rt: 11\l�ll
do§air eta* kula-ghnänäm
varria-sankara-kärakaifi
utsädyante jäti-dharmäfi
kula-dharmäs ca säfoatäfi
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do�ai� - door zulke foulen; elai� - al deze; kula-gh nänäm - van de ver
woesters van een familie ; van:ia-sankara - ongewenste kinderen; kärakai� door hen die doen; u lsädyanle - veroorzaakt vernietigin g ; jäli-dh a rmä� - ge
meenschaps-projekt; kula-dharmä� - familie-traditie; ca - ook; säsvalä�1 eeuwig.
VERTALING

Door de wandaden van degenen die de familie-tradities verhreken worden
allerlei gemeenschappelijke ondernemingen en aktiviteiten ten dienste van
het welzijn van de familie te gronde gericht.
BETEKENIS
De vier klassen van de menselijke samenleving in kombinatie met de ak
tiviteiten ten dienste van het welzijn van de familie, zoals vervat in het ka
der van het vamäirama-dharma of sanätana-dharma , zijn bedoeld om de
mens in staat te stellen zijn uiteindelijke verlossing te bereiken. Wanneer
derhalve onverantwoordelijke leiders de sanälana-dharma-tradities verbre
ken, wordt de samenleving een chaos, met als gevolg dat de mensen hun le
vensdoel - Vi�r:iu - uit het oog verliezen. Zulke leiders noemt men verblind en degenen die dergelijke leiders volgen komen in verwarring.

VERS 43
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utsanna-kula-dhamiäf1äril
manu§yäfläril janärdana
narake niyatam viiso
bha�atity anususru.ma
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utsanna · bedorven; kula-dh armäryäm van hen die de familie-tradities
hebben ; manu$yäryäm · van zulke mensen; janärdana 0 ��r:ia; narake · in
de hel; niya ta m altij d ; väsa� verblijfplaats; bhavati het wordt zo; iti al
dus; anuiuiruma . ik heb via de geestelijke erfopvolging vernomen.
·

·

·

·

·

·

VERTALING

0 K��r:ia, die de mensen in stand houdt, via de erfopvolging der geestelijk
leraren heb ik vemomen dat degenen die de familie-traditie vemietigen al
tijd in de hel verblijven
.

BETEKENIS
Arjuna baseert wat hij te berde brengt niet op zijn eigen, persoonlijke er
varing, maar op wat hij van de geestelijke autoriteiten vernomen heeft. Dat
is de manier waarop men aan werkelijke kennis komt. Men kan niet op het
niveau van waarachtige kennis komen als men hierbij niet geholpen wordt
door de juiste persoon: door iemand die reeds in die kennis leeft. Het var
�zäsrama-stelsel kent een systeem waarbij men een reinigings-proces voor
zijn zonden moet ondergaan voordat men sterft. Jemand die zieh altijd met
zondige aktiviteiten inlaat, moet gebruikmaken van dit reinigingsproces, dat
präyaicitta wordt genoemd. Laat men het na, dan wordt men zeker overge·
bracht naar de helse planeten, om daar als gevolg van de begane zonden een
reeks van ellendige levens te leiden.

VERS 44

3fit '«J f4(�q1q �
"4S::l�t"
tfl � �

olN�111 � 1
(<Nt�ijtHU: I I \l\l I I

aho bata mahat-päparh
kartum vyavasitä vayam
yad räjya-sukha-lobhena
hantum svajanam udyatäfl
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aha�i helaas; bata - hoe vreemd; mahat - gro ot; päpam - zonden; kart um
begaan ; · vyavasitä�1 - besloten; vayam - wij ; yat zodat; räjya - koninkrijk;
sukha-lobhena gedreven door begeerte naar koninklijk geluk; hantum - <lo
den ; svajanam familieleden; udyatä� - trachten.
-

.

-

-

·

VERTALING
Ach, hoe vreemd is het dat we alleen maar uit begeerte naar koninklijk
geluk bereid zijn grote zonden op ons te laden.
BETEKENIS

Door zelfzuchtige oogmerken kan men ertoe geneigd zijn ernstige zonden
te begaan als het <loden van broer, vader of moeder. Hiervan bestaan veel
voorbeelden in de wereldgesehiedenis. Maar Arjuna, die als vroom toegewij
de van de Heer altijd weet wat wel en niet geoorloofd is, !et er goed op dat
hij zieh niet aan zulkB <laden overgeeft.

VERS 45
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yadi mäm apratikäram
a§astram sastra-pä!layafi
dhärtarä§lrä ra!le hanyus
tan me k§emataram bhavet

yadi zelfs als; mäm mij ; apratikäram zonder weerspannig te zijn;
asastram - onvoliedig uitgerust ; Sastra-pÜT)aya�I - degenen die wapens dragen;
dhärtarii§!räl.1 de zoons van Dhrtarä�!ra; rar;e op hct slagveld; hanyu�i mogen <loden; tat dat ; me - mijn; k�emataram - beter; bhavet . worden.
-

·

-

·

-

-
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VERTALING
Ik had liever dat de zoons van Dhrtarästra me doodden zonder dat ik de
wapens tegen ze ophief of me verzette, dan dat ik de strijd met ze aanging.
BETEKENIS
V olgens de gevechtsregels van de k�atriya 's mag men een vijand die onge·
wapend is en niet wil vechten, niet aanvallen. Arjui1a besloot echter niet te
vechten als de vijand hem aanviel. Het kon hem n'.et schelen hoe zeer de te
gcnpartij op de strijd gebrand was. Al deze symptomen duiden op goed
hartigheid, voortkomend uit zijn toewijding aan de Heer.

VERS 46

sanjaya uväca
evam uktvärjuna{I sankhye
rathopastha upäviSat
visrjya sa-saram cäpam
foka-samvigna-mänasa{I
sarljaya�1 - Safijaya; uväca - zei ; evam zo; uk tvä zeggende ; arjuna�1
Arjuna; sarikhye - op het slagveld; ratha - w agen; upa s t h a�1 - zat op ; u pävisat ging weer zitten; visrjya - opzij !eggend; sa-.foram - samen met de pijlen;
f'iipam de boog; soka - jammerklacht ; sarhvigna - vol verdriet; miinasa� in de gccst.
-

-

·

VERTALING
Safijaya zei: Nadat Arjuna deze woorden gesproken had op het slagveld„
wierp hij boog en pijlen naast zieh op de strijdwagen neer en ging zitten,
overweldigd door verdriet.
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BETEKENIS
Terwijl hij de troepenmacht van de vijand in ogenschouw nam , stond
Arjuna op de strijdwagen. Maar nu werd hij z6 overweldigd door verdriet,
dat hij erbij moest gaan zitten en zijn boog en pijlen erbij neerleggen. le
mand in 's Heren dienst, die zo goedhartig en zachtmoedig is, is eraan toe,
de kennis der wijsheid te ontvangen.

Zo eindigen de verklaringen van Bhak tivedanta bij het Eerste Hoofdstuk
van de Srfmad Bhagavad-gitä, getiteld "Het Slagveld van Kuruk�etra".

HOOFDSTUK TWEE

Samenvatting van de Gitä
VERS 1
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saiijaya uväca
tarn tathä k.rpayäviftam
a$ru-pürriäkulek1apam
vifidantam idam väkyam
uväca madhusüdanap

sanjayal} uväca - Sanjaya zei ; tam - tot Arjuna; tathä - aldus; krpayä - door
medelijden ; äv4fam - overweldigd; asru-pü111a - vol tranen ; äkula - terneerge
slagen ; 'ik§af}am - ogen; vi§idan tam - weeklagen d; idam - dit; väkya m - woor
den ; uväca - sprak; madhusüdanal} - de doder van Madhu.
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VERTA L I N G
Safijaya zei: Toen H ij Arjuna, vol medelijden e n met tranen van verdriet
in de ogen, zo zag zitten, sp rak Madhusüdana, Kr�i:ia, de volgende woorden:
BETEKE N I S

Medelijden, geweeklaag en tranen om stoffelijke zaken zijn blijkcn van
onwetcndheid aangaande hct wezenlijke ik. Mcdelijden hebbcn met de
ecuwigc ziel betekent dat men tot zelfverwerkelijking is gPkomen. De naam
M adhusü dana is belangrijk in dit vers. Heer Kr�l}a h ad de demon Madhu ge
dood en nu wilde Arjuna dat Kf�l}a de demon der gecstesverwarring doodde
die hem besprongen h ad en hem ervan weerhield zijn plieht te doen . Nie
mand weet wanneer hij medelijden moet hebben . Het is zinloos mcdelijden
te hebben met het stoffelijk omhulsel van een drenkeling . Mcn kan iem and
die in de oeeaan der onwetendheid gevaUen is niet redden door allecn m aar
zij n sto ffelijk o mhulsel, zijn materieel liehaam te redden. Iemand d ie dit
niet weet en jam mert om het u itwcndig omhu lsel noe m t men een sü dra ,
iemand d ie onnodig weeklaagt. Arjuna was een k�a l riya en er wcrd van hem
een ander gedrag verwacht. Heer Kr�r)a kan echter de jammcrklachten van
de onwetende doen verstommen - en daarvoor zong H ij de ßhagavad-glt ä .
D it hoofdstuk leert ons h oc we tot zelfverwerkelijking ku nnen komen aan
de hand van een analyse betreffende het stoffelijk lichaam en de geestelijke
ziel door de allerhoogste au toriteit, Heer Sri Kr�i:ia. Deze zdfverwerkelijk
ing kan tot stand komen als men zieh in zijn doen cn laten laat leiden door
een duidclijk en goed omlijnd begrip aangaande de diepstc wcrkelijkheid
van het Zelf .
V E RS

2
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sri bhagavän uväca
kutas tvä kasmal.am idam
v4ame samupasthitam
anärya-ju�tam asvargyam
akfrti-karam arjuna
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frf bhagavän uviica de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid zei:
kuta� vanwaar; tvä jou; kasmalam - vuil ; idam dit geweeklaag; v�ame
dit krisis-uur; samupasthitam aangekomen; anärya mensen die de waarde
des levens niet kennen; juHam beoefend door; asvargyam datgene wat
niet naar de hogere planeten leidt; ak'ir ti blaam ; karam de oorzaak van;
arjuna 0 Arjuna.
-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
De Allerhoogste Persoon (Bhagavän) zei : Hoe kom je zo onzuiver, Arju

na? Dat past niet bij iemand die de hogere waarden des levens kent. Het
voert je niet naar hogere planeten, maar naar de schande.
BETEKENIS
��i:ia en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zijn een en dezelfde.
Daarom wordt ��i;ia overal in de Bhagavad-gitä "Bhagavän" genoemd.
Bhagavän is de kroon der Absolute Waarheid. De Absolute Waarheid reali
seert men zieh in drie fasen van toenemend inzicht, te weten : Brahman of
de onpersoonlijke, alomtegenwoordige Geest; Paramätmä of die vorm van
de Allerhoogste waarin Hij in het hart van ieder levend wezen woont; en
Bhagavän of de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, Heer ��J_la. In het
Srimad-Bhiigavatam wordt dit beeld van de Absolute Waarheid als volgt ver
klaard:

vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jfiänam advayam
brahmeti paramätmeti bhagavän iti sabdyate
" D e Absolute Waarheid wordt door degeen die haar kent verwerkelijkt in
drie fasen van toenemend inzicht en ze zijn alle drie aan elkaar gelijk. Deze
fasen van de Absolute Waarheid worden Brahman, Paramätmä en Bhagavän
genoemd." (Bhäg. 1 , 2 : 1 1 . ) Deze drie aspekten van God kunnen worden
verduidelijkt door ze te vergelijken met de zon, die eveneens drie aspekten
kent, namelijk de zonneschijn, het zonoppervlak en de zonnebol zelf. Wie
de zonneschijn onderzoekt begint net te leren. Wie een goed begrip heeft
van het zonoppervlak behoort tot de gevorderden. En wie de zonnebol kan
binnengaan is het verst. De gewone leerlingen die niet verder kijken dan de
zonneschijn en ervan weten dat hij overal doordringt met de stralende gloed
van zijn onpersoonlijk wezen, kunnen vergeleken worden met degenen die
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alleen het Brahman-aspekt van de Absolute Waarheid kunnen doorschou
wen. De gevorderde leerling kan de zonneschijf kennen, hetgeen vergeleken
wordt met kennis van het Paramätmä-aspekt van de Allerhoogste Waarheid.
En de leerling die kan binnengaan in het hart van de zon wordt vergeleken
met degenen die de persoonlijke aspekten van de Allerhoogste Absolute
Waarheid doorgronden. Daarom zijn de bhakta's, of de transcendentalisten
die het Bhagavän-aspekt van de Absolute Waarheid doorgronden, de hoog
ste transcendentalisten, al bevindt ieder die zieh hezighoudt met de bestu
dering van de Absolute Waarheid zieh op transcendentaal terrein. De zonne
schijn, het zonoppervlak en het inwendige van de zonnebol kunnen niet van
elkaar gescheiden worden, maar degenen die een der drie aspekten los van
de andere bestuderen, behoren niet tot dezelfde kategorie.
De betekenis van het Sanskrit woord bhagavän wordt door de grote auto·
riteit Paräsara Muni, de vader van V yäsadeva, als volgt uitgelegd : de Aller
hoogste Persoonlijkheid die alle rijkdom, alle kracht, alle roem, alle schoon
heid, alle kennis en alle onthechting bezit is Bhagavän. Nu zij n er veel perso
nen die zeer rijk, zeer sterk, zeer beroemd, zeer mooi, zeer wijs en zeer ont
hecht zijn, maar niemand kan er aanspraak op maken dat hij alle rijkdom,
alle kracht enz. volledig bezit. Alleen Kr�r:ia kan dit zeggen, omdat H ij de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Geen enkel levend wezen - zelfs Brah
mä, Heer S iva en N äräyai;ia niet - kan zo volledig meester zijn van alle alver
mogen als ��r:ia. Daarom komt H eer Brahmä zelf in de Brah ma-sarhhitä tot
de slotsom dat Heer ��r:ia de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid is.
Niemand evenaart Hem of gaat Hem te boven. Hij is de oorspronkelijke
God, of Bhagavän, bekend als Govinda, en Hij is de allerdiepste oorzaak al
ler oorzaken.

i:ivaraJ:i parama�i kr�i;iaJ:i sac-cid-änanda-vigrahaJ:i
anädir ädir govindaJ:i sarva-kärai;ia-käraryam
" Er zijn veel persoonlijkheden die de eigenschappen van Bhagavän bezitten,
maar ��r:ia is de allerhoogste, omdat niemand hem kan overtreffen. Hij is
de Allerhoogste Persoon en Zijn lichaam is eeuwig, vol kennis en geluk. "
(Brah ma-sarhhitä 5 : 1 . )
In het Bhägavatam wordt een opsomming gegeven van de vele inkarnaties
van de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, maar ook hier wordt Kr�r:ia
de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods genoemd, uit wie zieh vele, vele in
karnaties en Persoonlijkheden Gods ontwikkelen:

ete cämia-kalä� purhsah kr�'!as tu bhagavän svayam
indräri-vyäku/,a rh lokarh mr1ayan ti yuge yuge
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" Alle opsommingen van de inkamaties van God, hierbij gegeven, betreffen
hetzij volkomen expansies, hetzij delen van de volkomen expansies van de
Allerhoogste, maar Kr�r:ia is de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid
Zelf." (Bhäg. 1 , 3 : 28) Derhalve is Kr�i:ia de oorspronkelijke Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid, de Absolute W aarheid, de oorsprong zowel van
de Superziel als van het onpersoonlijk Brahman.
In tegenwoordigheid van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is Arjuna 's
geweeklaag om zijn familieleden beslist ongepast en daarom liet Kr�r:ia met
het woordje kutas , "hoe", "vanwaar", Zijn verwondering hierover blijken.
V an iemand die tot de beschaafde klasse der äryans behoorde, mocht men
nimmer van dit soort onmannelijke gevoelens verwachten. De naam äryan
heeft betrekking op personen die de waarde des levens kennen en wier he·
schaving stoelt op geestelijke zelfverwerkelijking. Mensen die zieh laten lei·
den door de stoffelijke levensbeschouwing weten niet dat het doel des le·
vens bestaat uit het doorgronden van de Absolute Waarheid, Visnu , of
Bhagavän. Ze laten zieh begoochelen door de uiterlijke aspekten ��n de
stoffelijke wereld en hebben daardoor geen idee, wat bevrijding is. Personen
die niet weten dat ze gebonden zijn door stoffelijke banden, waarvan ze
zieh kunnen ontdoen, worden niet-äryans genoemd. Hoewel Arjuna een k�a
triya was, week hij , door niet te vechten, af van zijn voorgeschreven plicht.
V an een dergelijke laffe daad wordt gezegd dat hij bij nlet-äryans past. Wie
op deze m anier zijn plicht verzaakt bevordert noch zijn vooruitgang in het
geestelijk leven, noch zijn kans op aardse roem. Heer Kr�r,ia kon geen waarde
ring hebben voor Arjuna's zogenaamd medelijden met zijn bloedverwanten.

V ERS 3

� 1(T � tfl{: � �cP•�qqmw 1
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klaibyarh mä sma gamafi pärtha
naitat tvayy upapadyate
k§udrarh hrdaya-daurbalyarh
tyaktvotti§tha parantapa
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klaibyam - onvermogen; mä - niet; sma - neem het; gama�1 - ga in; pärtha 0 zoon van Prthä; na - nooit ; etat - zoals dit; tvayi - jou ; upapadyate - be·
t aamt ; k�udram - zeer weinig; h rdaya - hart ; daurbalyam - zwakte; tyak t vä ·
geef op; uttiHha - sta op; paran tapa - 0 bedwinger van de vijand.
VERTALING

0 zoon van Prthä, zwicht niet voor deze vemederende zwakheid. Dat past
je niet. Laat je kleinzieligheid varen en sta op, o bedwinger van de vijand.
BETEKENIS

Arjuna werd aangesproken met "zoon van Pfthä". Prthä was de zuster
van K��r:ia's vader V asudeva. D aardoor was Arjuna door bloedverwantschap
met Kr�r:ia gelieerd. Als de zoon van een k�atriya weigert te vechten, is hij
slechts in naam k�atriya , en als de zoon van een brähmar:a zieh goddeloos
gedraagt, is hij slechts in naam brähmaf}a. Dergelijke k�atriya 's en brähma
r: a s zijn onwaardige zoons van hun vader. Kr�r:ia wilde niet dat Arjuna de
onwaardige zoon van een k�atriya zou zijn. Arjuna was de innigste vriend
van Kr�r:ia en Kr�r:ia gaf hem op de strijdwagen rechtstreeks leiding. Als Ar
juna echter in weerwil van deze uiterst gunstige omstandigheden de strijd
liet varen, beging hij een Lage daad. Daarom zei ��r:ia dat deze houding
Arjuna niet betaamde. Arjuna kon tegenwerpen dat hij de strijd uitsluitend
wilde laten varen uit grootmoedigheid jegens de achtenswaardige BhT�ma en
zijn familieleden, maar Kr�r:ia vond dit soort grootmoedigheid eigenmachtig.
Derhalve dienen personen als Arjuna, die rechtstreeks onder Leiding van Kr�r:ia
staan, juist dit soort grootmoedigheid of geweldlooshei<l te laten varen.
'

VERS 4
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arjuna uväca
katham bh�mam aham sankhye
droram ca madhusildana

11.5

Samenvatting van de Gitä

51

�ubh* pratiyotsyämi
püjärhäv arisüdana

arjuna� uväca - Arjuna zei; katham - hoe ; bhT�mam - op Bhi�ma; aham - ik;
satikhye - in de strijd; dro'}am - op Droi:ia; ca - ook; madhusüdana - 0 doder
van Madhu ; i�ubhi� - met pijlen; pratiyotsyämi - tegenaanval doen; püjä
arhau - eerbiedwaardig; arisüdana 0 doder van de vijanden.
-

VERTALING
Arjuna zei: 0 doder van Madhu (K!�i:ia), hoe kan ik de aanval in de strijd
beantwoorden door pijlen af te schieten op mannen als Bhi�ma en Droi:ia,
aan wie ik d e hoogste eerbied verschuldigd ben?
BETEKENIS
Aan achtenswaardige superieuren als Grootvader Bhi�ma en Droi:ia, de le
raar, is men altijd de hoogste eerbied verschuldigd. Zelfs als ze zouden aan
vallen, mag men hun aanval niet beantwoorden met een tegenaanval. V ol
gens het algemeen gangbare gebruik bestookt men superieuren zelfs niet
met woorden. Ook al doen ze soms stuurs, dan mag er niet stuurs worden
teruggedaan. Hoe kan Arjuna hun aanval dan beantwoorden? Zou Kr�r:ia
ooit Zijn eigen grootvader, Ugrasena, of Zijn leraar, Sändrpani Muni, aanval
len? Deze overwegingen legde Arjuna aan Kr�i:ia voor.
V ERS 5

gurün ahatvä hi mahänubhävän
freyo bho/; tum bhaik�yam apiha lohe
hatvärtha-kämäms tu gurün ihaiva
bhunjiya bhogän rudhira-pradigdhän
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gurün - de superieuren; ahatvä - door te <loden; hi - zeker; mahä-anubhävä11 grote zielen ; sreya � - het is beter; bhoktum - het leven genieten; bhaikuam be delen ; ap i - zeffs; iha - in dit leven; loke - in deze wereld; hatvä - <loden;
artha - winst; kämän - zo wensend; tu - maar; gurün - meerderen ; iha - in de
ze wereld ; eva - zeker; b h unjfya - moet genieten; bh ogän - genietbare dingen;
rudhira - bloed; pradigdhän - bevlekt met.
VERTALING
Men kan in deze wereld beter leven als bedelaar dan ten koste van het le
ven van de grote zielen die mijn leraren zijn. Ook al worden ze door heb
zucht gedreven, het blijven mijn leraren. Als ze gedood worden, is onze zege
bezoedeld met bloed.
BETEKENIS

Volgens schriftuurlijke regels dient men een leraar die aan afschuwelijkc
ondernemingen deelneemt en zijn onderscheidingsvermogen kwijt is, te ver
laten. Bhi�ma en Drol}a voelden zieh verplicht partij te kiezen voor Duryo
dhana omdat hij hen financieel bijstond, maar ze hadden nooit alleen om
geldelijke redenen de positie mogen innemen die ze bekleedden. Onder de
gegeven omstandigheden verdienen ze als leraren geen respekt meer. Niet
temin denkt Arjuna dat ze nog steeds zijn superieuren zijn en dat de ge
neugten van een zege welke behaald wordt door hen te <loden, met bloed
bezoedeld zijn.
VERS 6
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na caitad vidmafi kataran n o gariyo
yad vä jayema yadi vä no jayeyufi
yä11 eva hatvä na jijivi§ämas
le 'vasthitäfi pramukhe dhärtarä§!räfi
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na - noch ; c a - ook; etat - dit; vidma� - weten; katarat - wat; na� - ons;
garfya� - beter; yat - wat; vä - of; jayema - ons overwinnen; yadi - indien;
vä - of; na� - ons; jayeyu� - overwinnen; yän - die; eva - zeker; hatvä - door
te doden; na - nooit; jijiv�äma� - willen leven; te - zij allen; avasthitä� - be
vinden zieh; pramukhe - vooraan; dhärtarä�!rä� - de zoons van Dhrtarä�?"a.

VERTALING
Ook weten we niet wat beter is - de zoons van Dhfiar�µa overwinnen of
door hen overwonnen worden. Doden we ze, dan kunnen we het beter niet
overleven . Nu staan ze voor ons op het slagveld.
BETEKENIS
Arjuna wist niet of hij vechten moest en zieh onnodig met riskant ge
weld inlaten, ook al is vechten de plicht van de k�atriya 's, of dat hij ervan
moest afzien en als bedelaar trachten rond te komen. Als hij de vijand niet
overwon, was bedelen de enige m anier om in zijn levensonderhoud te voor
zien. Ook was het niet zeker of hij winnen zou, want ook de andere partij
zou als overwinnaar uit het strijdperk kunnen treden. Maar zelfs al wachtte
hem de overwinning (het ging tenslotte om een rechtvaardige zaak), dan
zou het uiterst moeilijk zijn, als Dhrtarä�µa's zoons. sneuvelden in de strijd,
om zonder hen te leven. Zo'n overwinning zou eigenlijk gelijk staan met een
nederlaag. Al deze overwegingen van Arjuna laten zien dat hij niet alleen
een groot toegewijde was van de Heer, maar dat hij tevens zeer verlieht
dacht en zijn geest en zinnen geheel in bedwang had. De wens om dan maar
als bedelaar te gaan leven, al was hij van koninklijken huize, toont weer
eens hoe onthecht hij was. Hij wandelde waarlijk in deugdzaamheid, zoals
deze eigenschappen en zijn geloof in de woorden van Kr!?r:ia (zijn geestelijk
leraar) laten zien. Op grond hiervan kan worden gezegd dat Arjuna volko
men aan zijn bevrijding toe was. Als men de zinnen niet in de hand heeft,
kan men niet opstijgen tot het niveau van de kennis der wijsheid en zonder
kennis en het toegewijd dienen van de Heer is er geen verlossing mogelijk.
Arjuna was dus niet alleen op het stoffelijke vlak rijkelijk van alle� voorzien,
hij bezat tevens alle eigenschappen om zieh geestelijk te verrijken.
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VERS 7
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kärpaf!ya-do§opahata-svabhävafl
prcchiimi tväm dharma-sammü{lha- cetäfi
yac chreyafl syän nücitam brühi tan me
si§yas te 'ham sädhi mäm tväm prapannam

-

kärpa'}-ya - vrekkig; do�a zwakte; upahata - aangetast door; svabhävalJ kenmerken; prcchämi - ik vraag; tväm - Je; dharma - religie; sarhmücjha - ver
ward; cetälJ - van hart ; yat - wat; ireyal] - al-goed ; syät - kan zijn; niicitam vertrouwelijk; brühi zeggen; tat - dat; me - mij ; iiualJ - leerling; te Je;
aham ik ben; sadhi - onderricht; mäm - me; tväm aan Jou ; prapannam overgegeven.

-

-

-

-

VERTALING
Ik weet niet meer wat mijn plicht is en ik ben uit zwakheid volkomen uit
mijn doen. In deze toestand verzoek ik Je me duidelijk te maken wat het
beste voor me is. Ik ben nu Je leerling, Je toegedaan met hart en ziel. On
derricht me.
BETEKENIS
Door de aard der lagere natuur is het hele beste! der stoffelijke aktivitei
ten een bron van verwarring voor iedereen. · ledere stap die men doet brengt
verwarring met zieh en daarom is het geboden dat men zieh tot een bona
fide geestelijk leraar wendt om zieh te bevrijden van de verwarringen des le
vens die zieh voordoen zonder dat men ernaar verlangt. Ze zijn als een bos
brand, die zomaar oplaait zonder dat iemand hem heeft veroorzaakt. In de
wereld gaat het op dezelfde manier toe: de verwarringen des levens doen
zieh vanzelf voor, buiten onze wil om. Niemand wil brand en toch breekt
hij uit en we staan verstomd. De Vedische wijsheid raadt ons derhalve aan
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dat we teneinde de verwarringen des levens op te heffen en ons de ophef
fings-teehniek daartoe eigen te maken, ons tot een geestelijk leraar in de
linie der geestelijke erfopvolging wenden. Wie een bona fide geestelijk leraar
heeft, wordt geaeht alles te weten. Men moet dus niet temidden van de stof
felijke verwarring blijven neerzitten, maar zieh tot een geestelijk leraar wen
den. Dat is de betekenis van dit vers.
Wie is degeen die zieh in stoffelijke verwarring bevindt? Het is degeen die
de problemen van het leven niet begrijpt. In de Garga Upani§ad wordt de
verwarde als volgt besehreven :

yo vä etad ak§ararh gärgy aviditväsmäl lokät praiti sa krpa1J-a�
" Het is een vrek, die de problemen des levens niet oplost als een mens en de
wereld verlaat als kat of hond, zonder een grein begrip van de wetensehap
der zelfverwerkelijking." De menselijke levensvorm is een uiterst kostbaar
gesehenk voor het levend wezen, want het kan er de problemen des levens
mee oplossen. Daarom is degeen die van de geboden gelegenheid om van
zijn problemen af te komen niet behoorlijk gebruikmaakt, een vrek. Tegen
over de vrek staat de brähmal}a of degeen die verstandig genoeg is om dit li
ehaam voor de oplossing van allelevensproblemen te benutten.
De k r:paFJa 's of vrekltjge personen verdoen hun kostbare tijd met allerlei
aanhankelijkheidsbetoon jegens gezin, maatsehappij, land enz., volgens de
materiele levensbesehouwing. Men is veelal geheeht aan het gezinsleven , aan
vrouw, kinderen en andere familieleden, zulks louter om de liehamelijke
verwantschap. De kr:pai:a denkt dat hij zijn gezin kan beschermen tcgen de
dood ; of hij denkt dat zijn familie of de maatsehappij hem van de drempel
des doods kan wegtrekken. Dit soort familieziekte treft men zelfs aan bij
de laagste dieren, die ook om hun kroost geven. Intelligent als hij was, kon
Arjuna begrijpen dat zijn genegenheid voor zijn familieleden en zijn verlang
en om ze tegen de dood te beschermen de oorzaken waren van zijn verwar
ring. Hoewel hij inzag dat zijn plieht tot de strijd hem waehtte, kon hij er
zieh uit vrekkige zwakte niet toe zetten. Daarom vraagt hij Heer Kr�i:ia, de
allerhoogste geestelijk leraar, zijn probleem voorgoed voor hem op te lossen.
Hij geeft zieh aan Kr�l)a over als leerling. Hij wil niet meer op vriendsehap
pelijke voet met Hem spreken. Gesprekken van leraar met leerling zijn zeer
ernstig en Arjuna wil nu zeer ernstig spreken met Hem die hij als zijn geeste
lijk leraar erkent. Daarom is Kr�l)a de oorspronkelijke geestelijk leraar in de
wetensehap van de Bhagavad-gitä en Arjuna is de eerste leerling die de ken
nis van de Grtä ontvangt. Hoe hij de Gitä opvat staat in de Gitä zelf. En
toch zijn er nog dwaze wereldse geleerden die komen verteilen dat men zieh
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niet aan Kr�r.ia-als-persoon hoeft over te geven, maar aan "het ongeborene
in Kr�r.ia". Er bestaat geen verschil tussen Kr�r.ia's innerlijk en K��i:ia's uiter
lijk. Wie dit niet kan aanvoelen en t6ch probeert de Bhagavad-grtä te begrij
pen is een enorme dwaas.
VERS 8
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na hi prapa$yämi mamäpanudyäd
yac chokam uccho�aram indriyäräm
aväpya bhümäv asapatnam rddham
riijyam suräräm api cädhipatyam

na - niet; hi - zeker; prapaiyämi - ik zie ; mama - mijn; apanudyät - ze kun
nen verdrijven; yat - die; iokam - klacht; uccho�a'!am - opdrogend; indriyä
T}äm - van de zinnen; aväpya - bereiken; bhilmau - op aarde; asapatnam zonder rivaal; rddham - rijk; räjyam - koninkrijk; surä'!äm - van de halfgo
den; api - zelfs; ca - ook; ädhipatyam - almacht.
VERTALING
Ik weet niets te bedenken waannee ik dit verdriet, dat m� van mijn zin
nen berooft, verdrijven kan. Ik zal het niet kunnen uitbannen, ook al win ik
een onbetwist koninkrijk op aarde of de heerschappij van een halfgod in de
hemel.
BETEKENIS
Hoewel Arjuna veel argumenten naar voren had gebracht die hij aan gods
dienst en moraal ontleende, scheen hij zijn werkelijke probleem niet te kun
nen oplossen zonder de hulp van de geestelijk leraar, Heer Srt J<.r�r.ia. Hij
was zo ver, dat hij kon inzien dat zijn zogenaamde kennis geen waarde had
bij het verjagen van zijn problemen, die zijn leven uitholden; het was hem
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onmogelijk zieh uit ,de verwarring te redden zonder de hulp van een geeste
lijk leraar als Heer Sri Kr��a. Akademische kennis, geleerdheid, hoog maat
schappelijk aanzien enz. zijn bij het oplossen van de problem�n des levens
van nul en gener waarde; alleen een geestelijk leraar als Heer Sri Kr��a kan
uitkomst bieden. We dienen hieruit te konkluderen dat alleen een geestelijk
leraar die volkomen Kr��a-bewust is als bona fide geestelijk leraar moet
worden aangemerkt, want hij kan de problemen des levens uit de wereld
helpen. Heer Caitanya heeft gezegd dat wie meester is in de wetenschap van
het Kr��a-bewustzijn de ware geestelijk leraar is:
kibävipra, kibä nyäsi, südra kene naya
yei knr;ia-tattva-vettä, sei 'gu ru ' haya .
(Caitanya-caritämrta, Madhya 8 : 1 27.)

" Het is van geen belang of iemand vipra (geleerd in de Vedische wijsheid) is
of geboren is in een lagere familie of behoort tot de orde dergenen die de
wereld verzaken - als hij meester is in de wetenschap van Kr��a, is hij de vol
maakte en bona fide geestelijk leraar." Dus zonder meester te zijn in de we
tenschap van het Kr��a-bewustzijn is niemand een bona fide geestelijk le
raar. In de Vedische geschriften staat ook:
§a(-karma-nipUf!.O vipro mantra-tantra-visärada�
ava4ryavo gurur na syäd va4ryava� svapaco guru�
"Een geleerde bräh ma'!a die doorkneed is in alle onderwerpen der Vedische
kennis is als geestelijk leraar ongeschikt, tenzij hij tevens V ail?r_lava is of
meester in de wetenschap van het Kr��a-bewustzijn. Maar iemand die in een
familie van lagere kaste geboren is kan geestelijk leraar worden, mits hij een
V aii?r_lava of Kr��a-bewust is."
De problemen van het stoffelijk bestaan - geboorte, ouderdom , ziekte en
dood - kan men niet het hoofd bieden door rijkdom te vergaren en naar eko
nomische ontwikkeling te streven. Er zijn op de wereld tal van landen die
van alle gemakken des levens voorzien zijn, ekonomisch hoog-ontwikkeld
en vol rijkdom, maar de problemen van het stoffelijk bestaan heersen daar
nog steeds. Men zoekt op alle mogelijke manieren naar vrede, maar vrede en
waar geluk kan men alleen verkrijgen als men te rade gaat bij Kr��a, of de
Bhagavad-gltä en het Srimad-Bhägavatam - die de wetenschap van Kr��a be
heizen - of bij de bona fide vertegenwoodiger van Kr�r:ia: degeen die in
K���a-bewustzijn leeft.
Indien we ons door ekonomische ontwikkeling en materieel komfort
konden bevrijden van ons verdriet als gevolg van onze warhoofdigheid inza-
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ke familiale, sociale, nationale of internationale aangelegenheden, zou Arju
na niet hebben gezegd dat noch een onbetwist koninkrijk op aarde, noch
zelfs de heerschappij van een halfgod op een hemelse planeet, zijn verdriet
zou kunnen verdrijven. Hij zocht daarom zijn heil bij Kr�r:ia en dat is de
juiste weg naar vrede en harmonie. Ekonomische ontwikkeling en wereld
heerschappij kunnen in een slag teniet worden gedaan door een materiele
natuurramp. Zelfs met het streven naar een hogere planetaire positie, zoals
het huidig menselijk zoeken naar een plekje op de maan, kan het eveneens
in een klap afgelopen zijn. De Bhagavad-grtä bevestigt dit: k§IT}e puf}ye mar
tyalokarh viSanti. "Wanneer het door vroom leven vergaarde tegoed op is,
valt men van het toppunt van geluk terug naar de laagste levenssfeer." Op
deze manier hebben heel wat politici ter wereld een val gemaakt. M aakt
men zo'n val, dan zorgt dit voor n6g meer verdriet.
Als we derhalve voorgoed een eind willen maken aan alle leed, moeten
we ons heil zoeken bij Kr�r:i a, zoals Arjuna nu wil doen. Arjuna vroeg Kr�r:ia
dus om hem voorgoed van zijn probleem af te helpen - en dit is de weg naar
het K�?i:ia-bewustzijn.
VERS 9

� �I

l{Clij<t�I ��� g:s1'Cfi�t: 1ffi'N: 1
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sanjaya uväca
evam uk tvä hnike5am
gu�äke5afl parantapafl
na yotsya iti govindam
uk tvä tüuiim babhüva ha
safijaya� uväca - Saiijaya zei; evam - aldus; uktvä - sprekend ; h r§Tkeiam
tot Kr�r:ia, de meester der zinnen; gudäkeial} - Arjuna, de meesterbedwinger
der onwetendheid ; parantapa� - de bedwinger der vijanden; na yotsye - ik
zal niet vechten; iti - aldus; govindam tot Kr�r:ia, de bron aller vreugde;
uk tvä - zeggend; lü§T}lm stil; babhüva - werd; h a - zeker.
-

-

-
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VERTALING
Saiijaya zei: Na deze woorden zei Arjuna, de vijanden-bedwinger, tot
Kf�l).a: 'Govinda, ik zal niet vechten', en zweeg.
BETEKENIS
Het moet Dhftarä*a bijzonder veel plezier hebben gedaan toen hij van
Safijaya hoorde dat Arjuna van de strijd afzag en het slagveld wilde verlaten
om voortaan als bedelaar in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar tegdijk
hinderde zijn sekretaris hem door Arjuna parantapa� - vijanden-bedwinger te noemen. Hoewel Arjuna als gevolg van zijn gehechtheid aan zijn familie
tijdelijk overmand was door irreeel verdriet, gaf hij zieh over aan ��l).a, de
allerhoogste geestelijk leraar, aan wie hij zieh als leerling toevertrouwde. Dit
hield in dat de weeklachten die uit zijn familieziekte voortkwamen weldra
zouden ophouden en dat het licht van de volmaakte kennis der zelfverwer
kelijking, het licht van het Kf�l).a-bewustzijn, in hem zou gaan schijnen - en
dan zou hij zeker vechten. Dhrtarä�tra's vreugde zou dus van korte duur
zijn, omdat Kf�l'}a Arjuna van zijn waan zou bevrijden, zodat hij tot het
eind toe vechten zou.
VERS 1 0

tarn uväca hnike5a{I
p rahasann iva bhärtita
senayor ubhayor rnadhye
v4idantarn idarit vaca{I
tarn - tot hem ; uväca - zei; hr�Tkesa� - de meester der zinnen, Kr�r,ia;
prahasan - glimlachend; iva - zoals dat ; bhärata - 0 Dhrtarä�tra, telg van
Bharata ; senayo� van de legers; u bhayo� - van beide partijen; madhye tussen; v4Tdan tam - tot de weeklagende; idam - de volgende ; vacal} - woor
den.
-
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VERTALING

0 teig van Bharata, daarop sprak K���a midden tussen beide legers glim
Jachend de volgende woorden tot de temeergeslagen Arjuna:
BETEKENIS

Het gesprek werd gevoerd tussen twee intieme vrienden, H��ikesa en Gu
gäkesa. Als vrienden bevonden ze zieh op hetzelfde niveau, maar nu werd
de een vrijwiUig leerling van de ander. .Kf��a glimlachte omdat een vriend
Zijn leerling wilde worden. Als Heer van alles bevindt Hij Zieh altijd in ho
gere positie als meester van iedereen, maar toch aksepteert Hij ieder die een
vri�ndschaps-, een kind-ouder-, een echtelijke liefdes- of een toegewijde
dienst-relatie met Hem wil aangaan of andersom . Maar toen Hij als leraar
wBrd aanvaard, trad Hij onmiddellijk in Zijn rol en sprak met de leerling zo
als de leraar spreekt - ernstig, zoals het behoort. Het gesprek tussen meester
en leerling werd blijkbaar in alle openheid gevoerd in tegenwoordigheid van
de twee legers, zodat iedereen er baat bij had. De gesprekken in de Bhaga
vnd-grtä zijn dus niet bestemd voor een bepaald persoon of een bepaalde ge
meenschap of samenleving - ze zijn voor allen, en zowel vriend als vijand
heeft er gelijkelijk recht op ze te horen.

VERS 1 1

�� I
if�n�ttMPq�n'iiiHt !1(w:11a:� �� 1
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sri bhagavän uväca
afocyän anvafocas tvam
prajnä-vädäms ca bh�ase
gatäsün agatäsüms ca
nänufocanti pari!litäfi
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.frT bhagavän uväca · de AJlerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; asocyän wat geen weeklacht waard is; anvasoca� - je weeklaagt; tvam - je; prajii.ä
vädän - geleerde woorden; ca - ook; bhä�ase - je spreekt; gata - verloren ;
asün - leven; agata - niet voorbij ; asün - leven; ca - ook; na - nooit; anusocan
ti - weeklagen; parJ�itä� - de geleerden.
VERTALING
De Allerhoogste zei : Je spreekt geleerde woorden, maar treurt om iets
wat het verdriet niet waard is. Zij die wijs zijn weeklagen noch om de leven
den, noch om de doden.
BETEKENIS

De Heer stelde zieh meteen als leraar op en bestrafte de leerling door
hem indirekt een dwaas te noemen. De Heer zei: je spreekt als een geleerd
man, maar je weet niet dat iemand die werkelijk geleerd is - iemand die on
derscheid weet te maken tussen lichaam en ziel - nooit om het lichaam jam
mert, in wat voor fase het zieh ook bevindt, of het leeft of niet. Zoals elders
in de Gitä wordt uitgelegd, zal blijken.dat kennis inhoudt dat men weet wat
stof is, wat de ziel is en wie beide bestuurt. Arjuna pleitte voor de opvatting
dat men meer waarde moet hechten aan religieuze principes dan aan politie
ke of sociale, maar hij wist niet dat kennis van de stof, de ziel en de Aller
hoogste nog belangrijker is dan religieuze gedragsregels. Omdat hij deze ken
nis ontbeerde, had hij niet mogen doen alsof hij geleerd was. En aangezien
hij niet bijster geleerd was, treurde hij bijgevolg om iets wat geen weeklacht
waard was. Het lichaam wordt geboren en is ertoe vootbestemd om vandaag
of morgen te worden tenietgedaan; daarom is het niet zo belangrijk als de
ziel. Wie dit weet is werkelijk geleerd en kent, ongeacht de toestand waarin
hct stoffelijk lichaam zieh bevindt, geen reden tot weeklagen.

VERS 12
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na tv eväharh jätu näsarh
na tvarh neme janädhipär
na caiva na bhav�yämar
saroe vayam atar param

na
äsam

nooit; tu maar; eva zeker; aham lk; jätu worden ; na nooit;
bestond; na het is niet zo; tvam jijzelf; na niet; ime al deze;
janädhipä� vorsten ; na nooit; ca ook; eva zeker; na niet zo; b havi�yä
ma� · zullen bestaan; sarve wij allen; vayam wij ; ata� param hierna.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Nimmer was er een tijd waarin Ik niet bestond, noch jij, noch al deze vor
sten; noch zal in de toekomst ook maar een van ons ophouden te bestaan.
BETEKENIS

In de Veda's wordt zowel in de Ka[ha Upani�ad als in de Svetäivo tara
Upan4ad gezegd dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ontelbare leven
de wezens in stand houdt in hun eigen omstandigheden overeenkomstig hun
doen en laten en de gevolgen daarvan. Deze Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods is ook in het hart van ieder levend wezen tegenwoordig als Superziel.
Alleen heilige personen, die zowel innerlijk als uitwendig overal dezelfde
Allerhoogste Heer zien, kunnen werkelijk de volkomen en eeuwige rust deel
achtig worden.
nityo nityä11äm c<'lanai cetar1änäm
eko bahünäm yo 11idadhäti kämän
tam ät mastharh ye '1111paiyanti dhTräs
te�äm iän til.1 iä.foatT netare�äm

(Ka�ha 2, 2 : 1 3.)

Dczelfde Vedische waarheid die hier aan Arjuna gegeven wordt, wordt aan
alle personen ter wereld gegeven die zieh als zeer geleerd voordoen, maar
wier kennis in wezen slechts schamel is. De Heer zegt duidelijk dat Hijzelf,
Arjuna en alle vorsten die op het slagveld verzameld zijn, voor eeuwig en al
tijd individuele wezens zijn en dat de Heer eeuwig de individuele levende
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wezens zowel in hun gebonden als naderhand in hun verloste staat in stand
houdt. De Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid is de allerhoogste indi·
0
viduele persoon, Arjuna is 's Heren eeuwige metgezel en alle aldaar verza
melde vorsten zijn individuele, eeuwige personen. Het is niet zo dat ze in het
verleden al niet als individuen bestonden en het is evenmin zo dat ze niet
eeuwig persoonlijk zullen blijven. Hun individualiteit bestond in het verle
den en hun individualiteit blijft ononderbroken voortbestaan in de toe
komst. Daarom is er voor niemand reden tot klagen.
De Mäyävädi theorie volgens welke de individuele ziel bij haar bevrijding,
wanneer ze uit de verstrikking van mäyä (illusie) losgewikkeld raakt, in het
onpersoonlijk Brahman opgaat en haar individueel bestaan verliest, vindt
geen erkenning bij de Heer, de allerhoogste autoriteit. Evenmin wordt hier
de theorie ondersteund volgens welke we alleen in onze gebonden staat
individualiteit bezitten. Kr�l)a zegt hier duidelijk dat ook in de toekomst de
individualiteit van de Heer en anderen, zoals in de Upani�ads bevestigd
wordt, eeuwig voortduurt. Deze verklaring van Kr�r.ia is volstrekt gezagheb
bend, omdat Kr�r.ia niet onderhevig kan zijn aan illusie. Als deze individuali
teit geen feit was, zou Kf�l)a er niet zo de nadruk op !eggen - zeker niet wat
de toekomst aangaat. De Mäyävädi kan hiertegen inbrengen dat de individu
aliteit waarover Kr�l)a het heeft niet geestelijk, maar stoffelijk is. Als we
aannemen dat de individualiteit stoffelijk is, hoe moeten we Kr�r.ia's indivi
dualiteit dan zien? Kr�r.ia verklaart Zieh onomwonden zowel in verleden als
in toekomst individu. Hij heeft Zijn individualiteit op velerlei wijzen onder
streept en het onpersoonlijk Brahman wordt aan Hem ondergeschikt ver
klaard. Kr�r.ia 's individualiteit is altijd geestelijk geweest; aanvaardt men
H em als een gewone gekonditioneerde ziel met het individ1;1ele bewustzijn
vandien, dan heeft Zijn Bhagavad-gitä als gezaghebbende Schrift geen waar
de. Een gewoon mens in het bezit van de vier gebreken der menselijke zwak
heid kan onmogelijk iets te zeggen hebben wat het aanhoren waard is. De
Gitä is echter boven zulke praat verheven. Geen enkel werelds boek kan het
tcgen de Bhagavad-grtä opnemen. Wanneer men Kr�r.ia als een gewoon mens
zict, verliest de Grtä volkomen haar zin. De Mäyävädi stelt dat de meervou
digheid, die in dit vers wordt aangegevcn, konventioneel is en betrekking
heeft op het lichaam. Maar voorafgaand aan dit vers heeft de Heer deze fy
sieke zienswijze al veroordeeld. Als Kr�l)a deze materieel bepaalde kijk op
de levende wezens al heeft veroordeeld, hoe kan Hij daar dan ineens met
een konventionele, materieel gebonden uitspraak op terugkomen? We moe
ten de individualiteit dus geestelijk opvatten en zo wordt ze ook aanvaard
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door grote äcärya ' s als Srr Rämänuja e n anderen. O p vele plaatsen i n de
Gitä staat duidelijk te lezen dat de geestelijke individualiteit als feit wordt
aanvaard door de toegewijden van de Heer. Degenen die afgunstig zijn op
Kr�rya als Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, kunnen dit grote boek niet
zonder onvertroebelde ogen lezen. De manier waarop een niet-toegewijde
de leer van de Grtä benadert heeft veel weg van een bij die aan de buiten
kant van de honingpot likt. Men kan de honing pas proeven als de pot is
opengemaakt. Evenzo kan de mystiek van de Bhagavad-gftä alleen door toe
gewijden worden begrepen : daar kan geen ander van proeven, zoals het Vier
de Hoofdstuk aangeeft. Evenmin kan de Grtä worden doorgrond door perso
nen die niet van het bestaan van de Heer willen weten. De wijze waarop de
Mäyävädr's de Grtä uitleggen is dus een uiterst misleidende voorstelling van
de gehele waarheid. Heer Caitanya heeft ons verboden kommentaren van de
hand van Mäyävädi's te lezen en laat de waarschuwing horen dat iemand die
zieh de zienswijze van de Mäyävädfs eigen maakt, alle vermogen verliest het
ware mysterie van de Gitä te doorschouwen. Neemt men dus aan dat het
begrip individualiteit betrekking heeft op de stoffelijke levensvormen, dan
zou de Heer verder even goed kunnen zwijgen. Het meervoudig bestaan van
de individuele ziel en van de Heer is een eeuwig feit, dat, zoals hierboven
vermeid, bevestigd wordt door de Veda's.

VERS 1 3
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dehino 'smin yathä dehe
kaumärarh yauvanarh jarä
tathä dehäntara-präptir
dhiras tatra na muhyati

dehina� - van de belichaamde; asmin - in dit; yathä - zoals; dehe in het
lichaam ; kaumäram - jongensjaren; yauvanam - jeugd ; jarä - ouderdom ;
tathä evcnzo; dehäntara - lichaamsverwisseling; präptil] - resultaat; dhiral.1
nuchter; tatra daarover; na nooit ; muhyati - verward.
-

-

-

-

-
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VERTALING
Zoals de belichaamde ziel in dit lichaam geleidelijk van kinderjaren over
gaat naar jeugd en ouderdom, zo gaat ze hij de dood naar een ander lichaam
over. Een zelfverwerkelijkte ziel raakt door zo'n verandering niet uit haar
evenwicht.
BETEKENIS
Aangezien ieder levend wezen een individuele ziel is, beleeft het een
voortdurende lichaamsverandering: eerst ziet het eruit als een kind, dan als
een jongeman, en later als een grijsaard. Toch blijft het dezelfde geestelijke
ziel, die geen enkele verandering ondergaat. Bij de dood van het lichaam
verhuist de individuele ziel tenslotte naar een ander lichaam ; aangezien het
vaststaat dat ze bij haar volgende geboorte een nieuw lichaam krijgt - hetzij
stoffelijk, hetzij geestelijk - had Arjuna geen reden om bij voorbaat te wee
klagen over de dood van Bhr�ma en Drol)a, om wie hij zieh zo bezorgd
maakte. Hij zou eerder blij moeten zijn dat ze hun oude lichaam verwissel
den voor een nieuw; zodat ze weer zouden volstromen met jeugdige energie.
Zulke verhuizingen van het ene naar het andere lichaam laten de ziel naar
gelang haar doen en taten in het verleden alle mogelijke variaties van vreug
dc en verdriet beleven. Dus Bhr�ma en Drol)a zouden, edde zielen die ze
waren, in hun volgende leven beslist hetzij een geestelijk lichaam krijgen,
helzij op zijn minst een hemels lichaam, waarmee ze in de hoogste sferen
van het stoffelijk bestaan zouden kunnen verwijlen. In geen van beide geval
lcn was er dus reden tot klagen.
ledcr die volmaakte kennis bezit over de ware aard van de individuele ziel,
de Superziel en de natuur - zowel de stoffelijke als de geestelijke - noemt
men dhTra of volstrckl nuchter. Zo iemand raakt nooit in de war als hij van
lichaam verwisselt. De Mäyävädr theorie volgens welke er slechts een geeste
lijkc ziel is, is onhoudbaar op grond van het feit dat de geestclijke ziel niet
in dceltjes kan worden opgesplitst. Als de Superziel in verschillende indivi
duclc zielen kon worden verdeeld, zou dit betekenen dat ze splitsbaar of
vcrandcrlijk is, hetgeen tegen het beginsel van de onveranderlijkheid van de
Superziel indruist.
Zoals de Grtä bevestigt, bestaan de deeltjes van de Superziel eeuwig (sanä
lana ), en ze w orden k�ara genoemd; dat wil zeggen dat ze de neiging hebben
om in de materiele natuur te vallen. Deze deeltjes blijven eeuwig deeltjes -
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zelfs nadat de individucle ziel verlost is blijft ze eeuwig een deeltje van de
Superziel. ls deze verlossing eenmaal een feit, dan leidt de ziel een eeuwig
leven vol kennis en geluk met de Persoonlijkheid Gods. In ieder levend we
zen afzonderlijk is er een "afspiegeling" van de Superziel aanwezig, die Pa
ramätmä wordt genoemd en die versehilt van het individuele levende wezen.
Wanneer de hemel weerspiegeld wordt in het water, ziet men zowel zon en
maan als de sterren. De sterren kan men vergelijken met de levende wezens
en de zon of de maan met de Allerhoogste Heer. De individuele geestelijke
ziel wordt in de Gitä vertegenwoordigd door Arjuna en de Superziel is de
Allerhoogste goddelijke Persoonlijkheid S ri K��r:ia. Ze bevinden zieh, zoals
uit het begin van Hoofdstuk Vier zal blijken, niet op hetzelfde niveau. Zou
Arjuna op hetzelfde niveau als K��r:ia zijn en zou K��r:ia niet hoger dan Arju
na zijn, dan zou hun leraar-leerling-relatie zinloos wezen. I ndien ze immers
beiden worden begooeheld door de begooehelende energie (mäyä ) , vervalt
de noodzaak dat de een de ander iets bijbrengt. Dit soort onderrieht zou
zinloos zij n , want wie zieh in de greep van rnäyä bevindt kan niet met gezag
over de werkclijkheid spreken. In de gegeven omstandigheden wordt ver
klaard dat Heer Kr�r:ia de Allerhoogste Heer is, die boven het levende we
zen - Arjuna - staat, die een zelfvergeten ziel is door toedoen van mäyä's be
gooeheling.
VERS 14
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mäträ-sparsäs t u kaunteya
Slto§ra-sukha-dupkha-dä�
ägamäpäyino 'nityäs
täms titik§asva bhärota
mä trä zinnelijk; spariii� - waarneming; tu maar; k a u n teya 0 zoon van
Ku nti ; sTta - winter; U§T.w - zomer; sukha geluk; du l.1 k h a-dä� - pijn docn;
ägama - versehijnen ; apäyina� - verdwijnen ; an ityälf - niet blijvend ; tän - alle;
titik�asva - traeht te verdragen; b h ära ta - 0 telg van de Bhärata-dynastie.
-

-

-

-
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VERTALING

0 zoon van Kunti, het afwisselend komen en gaan van geluk en verdriet
het komen en gaan van zomer en winter. Geluk en verdriet ontstaan
uit zintuiglijke gewaarwording, 0 teig van Bhärata, en men moet ze onbe·
wogen leren verdragen.
is als

BETEKENIS
Wanneer men zijn plicht op de juiste manier vervult, moet men het afwis
selend komen en gaan van geluk en verdriet leren verdragen. Volgens Ve
disch voorschrift dient men 's ochtends vroeg een bad te nemen, zelfs in de
maand Mä.gha (januari-februari). Het is dan bijzonder koud, maar de man
die het met zijn religie meent aarzelt niet zijn bad te nemen. Evenzo aarzelt
de vrouw niet om in de maanden mei en juni, de heetste periode van de
zomer, in de keuken te koken. In weerwil van alle klimatologische ongemak
ken dient men zijn plicht te vervullen. Vechten is het religieus principe van
de k�alriya en hij mag niet van zijn voorgeschreven plicht afwijken, ook al is
degeen tegen wie hij vechten moet een vriend of bloedverwant. Men dient
zieh aan de regels en voorschriften van de religieuze principes te houden
teneinde te kunnen opstijgen naar het niveau van de kennis der wijsheid,
want alleen door kennis en toewijding kan men zieh uit de greep van mäyä
(illusie) bevrijden.
Dat Arjuna in dit vers op twee manieren wordt aangesproken heeft zijn
betekenis. De naam Kaunteya duidt op zijn hoge afkomst van moederszijde
en de naam Bhä.rata duidt op zijn hoge afkomst van vaderskant. Van beide
kanten heeft hij een groot erfdeel ontvangen. Een groot erfdeel legt iemand
aanzienlijke verantwoordelijkheid op, terzake van zijn plichtvervulling; daar
om kan hij de strijd niet uit de weg gaan.

VERS 1 5
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yam hi na vyathayanty ete
pu�am puru§a�abha
sama-du�kha-sukham dhiram
50 'mrtatvaya kalpate

yam - iemand die ; hi - zeker; na - nooit ; vyathayanti - zijn bedroevend ;
ete - al deze ; puru§am - tot een persoon; p uru §a r§ab h a - i s d e beste onder de
mensen ; sama onveranderd ; du�kha - verdriet; sukham - geluk; dhrram - ge
duldig; sa� - hij ; amrtatväya - voor bevrijding; kalpa te - wordt geschikt ge
acht.
-

VERTALING

0 beste onder de mensen (Arjuna), wie zieh door geluk noch verdriet uit
�ijn doen laat brengen en altijd evenwichtig blijft, kan voorzeker zijn bevrij
ding bereiken.
BETEKENIS

Een ieder die vastbesloten onderweg is naar het gevorderde stadium der
geestelijke zelfverwerkelijking en niet toegeeft aan emotionele uitbarstingen
van geluk of verdriet, komt er beslist voor in aanmerking, te worden verlost.
In het var�äsrama-systeem is de viertle levensfase, namelijk die der volledige
wereldverzaking (sannyäsa), een moeilijke zaak. M aar iemand die ernst
maakt met de vervolmaking van zijn leven neemt, ongeacht alle moeilijkhe
den waarmee dit gepaard gaat, beslist sannyäsa . De moeilijkheden ontstaan
doorgaans omdat men familierelaties moet verbreken en de band met vrouw
en kinderen doorsnijden. Wie dit soort moeilijkheden echter aan kan, effent
met sannyäsa de weg naar zijn geestelijke zelfverwerkelijking. Evenzo wordt
Arjuna in verband met het vervullen van zijn k§alriya-plicht aanbevolen te
volharden, ook al is het moeilijk met zijn familieleden of anderen aan wie
hij gehecht is te vechten. Heer Caitanya nam sannyäsa toen H ij vierentwintig
was en degenen die van Hem afhankelijk waren, Zijn jonge vrouw en Zijn
oude moeder, hadden niemand anders om voor ze te zorgen. Maar hij nam
sannyäsa voor een hogere zaak en in de vervulling van Zijn hogere plichten
was Hij onwankelbaar. Dit is de manier waarop men zieh uit de stoffelijke
gevangenschap bevrijd t.
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VERS 1 6

� � irm � � m{: 1
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näsato vidyate bhävo
ruibhävo vidyate sat��
ubhayor api dnto 'ntas
tv anayos tat tva-darsibh*
na - nooit; asata� - van het niet-bestaande; vidyate - er is; bhäva�i - besten
digheid ; na - nooit ; abhäva� - van eigenschap veranderen ; vidya te - er is;
sata� - van het eeuwige; u bhayo� - van beide; api - waarlijk; dnM1 - waarge
nomen ; an ta� - konklusie; tu - maar; anayo� - van hen; tattva - waarheid;
dariibhih - door de zieners.

VERTALING
De wijzen, die de waarheid zien, erkennen dat het niet-zijnde niet blijft
en het zijnde niet vergaat. Ze kwamen tot deze slotsom na onderzoek van
het wezen van beide.
BETEKENIS

'
Het steeds veranderende lichaam blijft niet. Dat het li chaam van ogenblik
tot ogenblik verandert door de akties en reakties van de verschillende cellen
wordt door de moderne medische wetenschap bevestigd : door deze veran
dering groeit het lichaam en wordt het oud. Maar de geestelijke ziel bestaat
ccuwig en blijft in weerwil van de veranderingen van lichaam en zinnen on
veranderlijk. Dat is het verschil tussen stof en geest. Van nature verandert
het lichaam voortdurend, terwijl de ziel eeuwig is. Dit wordt door zieners
der waarheid van alle scholen - zowel impersonalistische als personalistische erkend. In de Vi§r.iu Purär:a staat geschreven dat V i��u en Zijn woningen
alle geestelijk bestaan in eigen licht. Jyotim§i vi�r: u r bhavanäni vi��iu�1 . De
begrippen zijnd en niet-zijnd hebben uitsluitend betrekking op geest en stof.
Oat is de zienswijze van de wijzen, die de waarheid doorschouwen.
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Dit i s het eerste wat d e Heer onderwijst aan d e levende wezens, die onder
invloed van onwetendheid in verbijstering verkeren. Wordt de onwetendheid
opgeheven, dan houdt dit in dat de eeuwige band tussen aanbidder en
aanbedene wordt hersteld met als gevolg dat men het verschil begrijpt tus
sen de levende wezens, als integrale deeltjes van de Heer, en de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Men kan het wezen van de Allerhoogste begrijpen
door grondig zelfonderzoek, waarbij men de relatie tussen zichzelf en de
Allerhoogste moet zien als de relatie van een deel van het geheel met het
geheel. In de Vedän tä-su tra en ook in het Srfmad-Bhägavatam wordt de
Allerhoogste aanvaard als de bron van alle emanaties. Deze emanaties doen
zieh voor zowel in de hogere als in de lagere natuur. De levende wezens be
horen, zoals in het Zevende Hoofdstuk zal worden verduidelijkt, tot de
hogere natuur. Hoewel er geen verschil is tussen de energie en de energie
bron, wordt de energiebron aanvaard als de Allerhoogste en de energie of
natuur als het ondergeschikte. De levende wezens zijn dus altijd aan de Heer
ondergeschikt, zoals de dienaar aan zijn meester of de leerling aan zijn le
raar. Zulke klinkklare kennis kan onmogelijk worden begrepen als men in
de ban van onwetendheid verkeert. Om nu deze onwetendheid te verdrij
ven spreekt de Heer de Bhagavad-grtä, opdat alle levende wezens voorgoed
verlieht zullen zijn.

VERS 1 7

31�;c1Rt � �tm: � rim: � 1
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avinäsi tu tad viddhi
yena sarvam idarit tatam
vinä5am avyayasyäsya
na ka5cit kartum arhati
avinäsi onvergankelijk; tu maar; tat dat; viddhi weet het; yena door
wie ; sarvam het hele lichaam ; idam dit; tatam wijdverbreid ; vinäsam
vernietiging; avyayasya van het onvergankelijke; asya ervan; na kascit
niemand; kartum te doen; arhati is in staat.
·
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·
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VERTALING
Weet dat hetgeen waarvan het hele liehaam doordrongen is onvemietig
baar is. Niemand is in staat de onvergankelijke ziel te vemietigen.
BETEKENIS
Dit vers geeft nadere uitleg over de ware aard van de ziel, die het hele li
ehaam doordringt. ledereen kan begrijpen wat het hele liehaam doordringt :
bewustzijn. leder is zieh bewust van de gevoelens van pijn en welbehagen
van liehaamsdelen of het hele liehaam. De gevoelens van pijn en welbehagen
van het ene liehaam zijn het andere liehaam onbekend, want iemands be
wustzijn beperkt zieh tot het eigen liehaam. Daarom is ieder liehaam afzon
derlijk de beliehaming van een individuele ziel en het symptoom van de aan
wezigheid der ziel wordt ervaren als individueel bewustzijn. De grootte van
de ziel wordt besehreven als het tienduizendste deel van het uiterste puntje
van een haar. Dit wordt bevestigd in de Sve täsvatara Upani�ad :
bälii.gra-sata-bhägasya satadhä kalpitasya ca
bhägo jiva� sa vijneya� sa cänan tyäya kalpate

"Wanneer het uiterste puntje van een haar in honderd deeltjes wordt ver
deeld en wanneer ieder deeltje op zijn beurt eveneens in honderd deeltjes
wordt verdeeld, hebben al deze deeltjes afzonderlijk de grootte van de gees
telijke ziel." (Svet . 5 : 9.) Het Bhägavatam verklaart hetzelfde:
kesagra-sata-bhägasya satärhsal; sädrsätmakal;
1Tval; sük�ma-svarüpo 'yam sarikhyät'ito hi cit-karya�1

" Er zijn ontelbare geestelijke atoomdeeltjes, wier grootte het tienduizend
ste deel van het uiterste puntje van een haar bedraagt. "
Het individuele zieledeeltje is dus een geestelijk atoom, kleiner dan de
materiele atomen, en de hoeveelheid geestelijke atomen is ontelbaar. De in
vloed van deze uiterst kleine geestelijke vonk doordringt het hele liehaam,
zoals de invloed van het aktieve bestanddeel van een geneesmiddel zieh
door het hele lichaam verspreidt. De vibratie van de geestelijke ziel is over
het hele lichaam waarneembaar als bewustzijn en dat is tegelijk het bewijs
van de aanwezigheid van de ziel. Zelfs een leek kan begrijpen dat een stoffe
lijk lichaam 'zonder bewustzijn een lijk is en dit bewustzijn kan niet weer in
het lichaam worden opgewekt door materiele ingrepen, wat men ook pro-
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beert. Bewustzijn is derhalve geen natuurlijk gevolg van een bepaalde rang
schikking van stoffelijke elementen, maar van de aanwezigheid van de ziel.
In de M uf!<Jaka Upan4ad worden nadere gegevens over de atomische geeste
lijke ziel verstrekt:
e�o 'lJurätmä cetasä veditavyo
yasmin prii.f!a� paficadhii. sarhvivesa
prä1Jais cit tam sarvam otam prajänii.rh
yasniin visuddhe vibhava ty e�a ii.tmä

"De ziel, die atomisch van omvang is, kan worden waargenomen door een
volmaakt gebruik van de intelligentie. Deze atomische ziel zweeft in vijf
soorten lucht (präf!a, apäna, vyäna, samäna en udäna), bevindt zieh in het
hart en verspreidt haar invloed door het hele lichaam van de belichaamde
levende wezens. Wanneer de ziel gezuiverd is van de besmetting van de vijf
soorten materiele lucht, treedt haar geestelijke invloed aan het licht."
(Mu TJ<J. 3 , 1: 9.)
Het hatha-yoga systeem heeft tot bedoeling om door verschillende zit
houdingen de vijf luchtsoorten te reguleren die om de zuivere ziel heen cir
kuleren - niet om er lichamelijk gezonder op te worden, maar om de uiterst
kleine ziel te bevrijden uit de omkluistering van de stoffelijke natuur.
Overal in de Vedische geschriften wordt de gesteldheid van de atomische
ziel aldus bevestigd en ieder normaal mens ervaart deze gesteldheid aan den
lijve. Alleen een warhoofd kan deriken dat de atomische ziel hetzelfde is als
het alles-doordringende V4f!u-tattva.
De invloed van de atomische ziel kan zieh door het hele lichaam verbrei
den. Volgens de !l!folJ<Jaka Uparii§ad bevindt de atomische ziel Zieh in het
hart van ieder levend wezen en aangezien de omvang van de atomische ziel
buiten het waarnemingsbereik van de wetenschappelijk onderzoekers ligt,
beweren sommige van ze onnozelerwijs dat er geen ziel bestaat. De individu
ele atomische ziel bevindt zieh echter wel degelijk in het hart, samen met de
Superziel, en hierdoor komen alle lichaamsbewegings-energieen uit dit li
chaamsdeel voort. De bloedlichaampjes die de zuurstof aanbrengen van de
longen, krijgen hun energie van de ziel. Wanneer de ziel haar positie verlaat,
komen de aktiviteiten van het bloed en van de energie-leverende verbran
dingsprocessen tot stilstand. De medische wetenschap erkent het belang van
de rode bloedlichaampjes, maar kan niet vaststellen dat de bron van alle
energie de ziel is. Wel erkent de medische wetenschap dat het hart het cen
trum is van alle lichaamsenergieen.
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De atomische deeltjes van het volkomen geheel worden vergeleken met
zonlicht-molekulen. In het zonlicht bevinden zieh ontelbare stralende mole
kulen. Zo zijn ook de integrale deeltjes van de Allerhoogste Heer atomische
vonken van de lichtstralen van de Allerhoogste, die men pra bhä of hogere
energie noemt. Noch de Vedische kennis, noch de moderne wetenschap ont·
kent het bestaan van de geestelijke ziel in het lichaam, de wetenschap der
ziel wordt in de Bhagavad-gitä duidelijk uiteengezet door de Persoonlijkheid
Gods Zelf.
VERS 18
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antavanta ime dehä
nityasyoktä/i sariririali
anäSino 'prameyasya
tasmäd yudhyasva bhärata
an tavanta�
vergankelijk; ime - al deze; dehäry stoffelijke lichamen;
nityasya - eeuwig bestaand; uk tä� zo wordt gezegd; sarfrir.iary de beli
chaamde zielen; anäSinary nooit te vernietigen; aprameyasya · onmetelijk;
tasmät · daarom; yudhyasva vechten; bhärata 0 telg van Bhärata.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Alleen het stoffelijk lichaam van het onvernietigbare, onmeetbare en
eeuwige levende wezen is aan vemietiging onderhevig: daarom - vecht. 0
teig van Bhärata.
BETEKENIS
Het stoffelijk lichaam is van nature vergankelijk. Het kan onmiddellijk
vergaan of pas na honderd jaar. Het is slechts een kwestie van tijd. Het be
staan van het lichaam kan onmogelijk voor onbepaalde tijd worden gerekt.
Maar de geestelijke ziel is zo uiterst klein, dat geen vijand haar ook maar
kan zien, laat staan dat ze kan worden gedood. Zoals gezegd in het voor
gaande vers, is ze zo klein, dat niemand zou weten hoe ze kan worden ge·
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meten. Dus vanuit beide gezichtspunten is er geen reden tot klagen, omdat
het levend wezen zoals het werkelijk is niet kan worden gedood en omdat
het stoffelijk lichaam, dat toch al niet voor onbepaalde duur houdbaar is,
niet blijvend kan worden beschermd. Het uiterst kleine deeltje van de Su
perziel verwerft zieh dit stoffelijk lichaam al naar gelang zijn doen en laten,
en daarom is het dienstig dat men de religieuze principes volgt. In de Ve
dänta-sü tra wordt het levend wezen gekenschetst als licht, omdat het inte
graal deel uitmaakt van het allerhoogste licht. Zoals zonlicht het hele uni
versum in stand houdt, houdt het licht van de ziel dit stoffelijk lichaam in
stand. Zodra de geestelijke ziel uit dit stoffelijk lichaam is, begint het li
chaam te vergaan ; derhalve is het de ziel die het lichaam in stand houdt. Het
lichaam zelf is onbelangrijk. Arjuna werd te verstaan gegeven dat hij moest
vechten en dat hij het stoffelijk lichaam moest opofferen terwille van de re
ligie.
VERS 1 9

ya enam vetti hantäram
yas cainam manyate hatam
ubhau tau na vijänito
näyam hanti na hanyate
yal; - iedereen ; eriam dit; vetti weet; hantäram - de doder; ya� ieder
een ; ca ook; enam dit ; manyate denkt; hatam gedood; u bhau beiden ;
tau zij ; na nooit; vijänrta� - kennis hebbend; na nooit; ayam dit; hanti
doodt; na noch ; hanyate wordt gedood.
-

-

-

-

-

-
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-
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VERTALING
Wie denkt dat het levend wezen kan doden of kan worden gedood, ver
keert in onwetendheid. Wie werkelijke kennis bezit, weet dat het zelf noch
doodt, noch wordt gedood.
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BETEKENIS
Wanne·er een helichaamd levend wezen dodelijk getroffen wordt door een
wapen, dient men zieh voor ogen te' houden dat het levend wezen hinnen in
het lichaam niet gedood wordt. De geestelijke ziel is zo klein, dat het on
mogelijk is, zoals uit de voorgaande verzen hlijkt, haar met hehulp van wat
voor materieel wapen dan ook te doden. Het levend wezen kan helemäcil
niet worden gedood, omdat het in wezen geestelijk is. Wat gedood wordt of
wat men denkt dat gedood wordt, is uitsluitend het lichaam. Dit hetekent
echter geenszins dat het doden van het lichaam wordt aangemoedigd. Het
Vedische voorschrift luidt: "mähirhsyät sarva-bhütäni." Bejegen geen schep
sel met geweld. Evenmin mag men uit het feit dat de ziel niet kan worden
gedood opmaken dat men dieren mag doden. Het eigenmachtig doden van
willekeurig welk lichaam is afschuwelijk en strafhaar zowel hij de hurger
lijke wet als hij de wet des Heren. Arjuna echter maakt zieh op om te doden
terwille van de religie en niet omdat het zomaar hij hem opkomt.

VERS 20

... � � i(T �
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na jäyate

mriyate vä kadäcin
näyam bhütvä bhavitä vä na bhüyali
ajo nitya� siiSvato 'yam puräcw
na hanyate hanyamäne sarire
na - nooit; jäyate - wordt geboren; mriyate sterft; vä - hetzij ; kadäcit te
eniger tijd (verleden, heden, toekomst); na - nooit; ayam dit; bhütvä ont
stond; bhavitä zal ontstaan; vä hetzij ; na niet; bhüya� - of is ontstaan ;
aja� - ongeboren ; nitya� - eeuwig; iäivata� bestendig; ayam dit; purälJ.a�
de oudste ; na nooit; hanyate wordt gedood; hanyamäne gedood word
den ; iarire door het lichaam.
-
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VERTALING
De ziel kent geboorte noch dood. En eenmaal zijnde, houdt ze nimmer
op te zijn. Ze is ongeboren, eeuwig, immer-zijnd, onsterfelijk en oorspron
kelijk. Ze wordt niet gedood wanneer het lichaam wordt gedood.
BETEKENIS
Kwalitatief gesproken is het atomische deeltje van de Allerhoogste Geest
met de Allerhoogste. Het ondergaat, in tegenstelling tot het lichaam,
geen veranderingen. De ziel wordt soms de standvastige of kü!astha ge
n oemd . Het lichaam is onderworpen aan zes soorten van verandering. Het
komt ter wereld via de baarmoeder van het moederlichaam, blijft enige tijd,
groeit, verwekt wat bijprodukten, begint het geleidelijk aan te begeven en
wordt tenslotte aan de vergetelheid p rijsgegeven. Maar de ziel maakt niet
van zulke veranderingen door. Niet de ziel wordt geboren, maar omdat de
ziel een stoffelijk lichaam aanneemt , wordt dit lichaam geboren. De ziel
wordt niet met het lichaam geboren en sterft evenmin met het lichaam. Alles
wat geboren wordt, komt te sterven. Omdat de ziel geen geboorte kent,
kent ze evenmin verleden, heden of toekomst. Ze is eeuwig, immer-zijnd en
oorspronkelijk - dat wil zeggen dat er nergens in de geschiedenis een spoor
van haar ontstaan valt aan te wijzen. Omdat wc zien dat het lichaam gebo
ren wordt, denken we dat we ook naspeuringen kunnen doen naar de ge
boorte van de ziel. De ziel wordt nooit oud, zoals het lichaam. De zoge
naamde oude man voelt zieh van binnen nog precies zoals hij was als kind
of jongeman. Lichamelijke veranderingen hebben geen invloed op de ziel.
De ziel gaat er niet op achteruit als een boom of willekeurig welke andere
levensvorm. Ook heeft de ziel geen bijprodukten. De bijprodukten van het
lichaam - kinderen - zijn ook weer verschillende individuele zielen; en om
dat men steeds het lichaam voorop stelt, denkt men dat het de kinderen van
een bepaald persoon zijn. Het lichaam ontwikkelt zieh wegens de aanwezig
heid van de ziel, maar de ziel kent nakomelingschap noch verandering. Daar
om staat de ziel los van de zes veranderingen van het lichaam.
In de Katha Upan4ad vinden we een passage met vergelijkbare strekking:
een

na jäyate mriyate vä vipascin
näyarh k u tafrin na vibhüva kafrit
ajo nityal;i iäsvato 'yarh purärJo
(Katha 1 , 2 : 18.)
na hanyate hanyamäne sarlre
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De inhoud e n betekenis van dit vers zijn hetzelfde als van het onderhavige
vers in de Bhagavad-gitä, maar in het citaat staat een veelzeggend woord, vi
paicit, dat geleerd of in het bezit van kennis betekent.
De ziel is vol kennis of vol bewustzijn. Daarom is bewustzijn het symp
toom van de aanwezigheid van de ziel. Zelfs al kan men de ziel niet in het
hart zien zitten, waar ze zieh werkelijk bevindt, dan kan men niettemin op
grond van de aanwezigheid van bewustzijn tot de slotsom komen dat de ziel
aanwezig is. Soms zien we geen zon in de lucht doordat het bewolkt is of
door wat voor oorzaak dan ook, maar het zonlicht is er altijd en we zijn er
van overtuigd dat het derhalve dag is. Zodra er een zweempje licht in de
hemel verschijnt 's morgens vroeg, begrijpen we dat de zon er is; evenzo
kunnen we op grond van het feit dat er in alle lichamen - van mens en dier een zekere mate van bewustzijn aanwezig is, begrijpen dat er een ziel in zit.
Dit bewustzijn van de ziel verschilt echter van het bewustzijn van de Aller
hoogste, omdat het allerhoogste bewustzijn alwetendheid behelst aangaande
verleden, heden, toekomst. Het bewustzijn van de individuele ziel is vergeet
achtig. Wanneer de ziel haar wezenlijke aard vergeten is, wordt ze er weer
aan herinnerd door het onderricht en de wijsheid van de verheven lessen van
K!�J).a. K!�r:ia is niet vergeetachtig zoals de individuele ziel, anders zou het
onderricht van de Bhagavad-gitä geen nut hebben.
Er zijn twee soorten ziel, namelijk het uiterst kleine zieledeeltje (aryu
ätmä) en de Superziel (vibhu-ätmä). De Ka{ha Upani�ad bevestigt dit aldus:

anor aryiyän mahato mahiyän
iitmäsya jantor nih ito guhiiyäm
tam akratu� paiyati vrta-foko
dha tu� prasiidän mahimiinam ä tmana�
(Kafha 1, 2: 20.)
" Zowel de Superziel (Paramätmä) als de atomische ziel (jivätmä) bevindt
zieh in dezelfde boom des lichaams in een en hetzelfde hart van het levend
wezen en alleen degeen die van alle stoffelijke begeerten en alle klachten
vrij is kan door de genade van de Allerhoogste de heerlijkheid der ziel aan
schouwen-" K��r:ia is ook de oorsprong van de Superziel, zoals in de volgen
de hoofdstukken zal worden uitgelegd, en Arjuna is de atomische ziel, die
zijn wezenlijke aard vergeten is; het is daarom nodig dat hij . tot inzicht
wordt gebracht door K!�l).a of Zijn bona fide vertegenwoordiger, de geeste
lijk leraar.
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VERS 2 1

��lf?twttRl4 � � l(Wf•Nt+i��it_ 1
� � �: � ct �mMRI � �II �� II
vedävinäsinam nityam
ya enam ajam avyayam
katham sa puru§a{i pärtha
kam ghätayati hanti kam
veda - kennis hebbend ; avinäsinam onvernietigbaar; nityam altijd; ya!J.
iemand die ; enam deze (ziel); ajam - ongeboren ; avyayam onveranderlijk;
katham hoe ; sa!J. hij ; puru�a!J. - persoon; pärtlia 0 Pärtha (Arjuna) ; kam iemand; ghätayati - gewondt; hanti doodt; kam - iemand.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
0 Pärtha, hoe kan iemand die weet dat de ziel onvernietigbaar, ongebo
ren, eeuwig en onveranderlijk is, iemand doden of iemand tot doden aan
zetten?
BETEKENIS
Alles heeft zijn eigen nut en gebruik, en iemand die leeft in de .kennis der
wijsheid weet hoe en wanneer hij iets naar zijn funktie moet gebruiken. Zo
heeft ook geweld zijn nut en gebruik, en hoe geweld gebruikt dient te wor
den weet degeen die kennis bezit. Al spreekt de rechter het doodvonnis uit
over iemand die schuldig is bevonden aan moord, dan kan dit hem niet eu
vel worden geduid, omdat zijn bevel tot het gebruik van geweld tegen de
moordenaar gegeven wordt volgens de richtlijnen van de wet. In de Manu
sarhhitä, het wetboek voor de mensheid, staat dat een moordenaar ter dood
veroordeeld dient te worden, opdat hij in zijn volgende leven niet zal hoe
ven lijden voor de grote zonde die hij begaan heeft. Daarom is een koninklijk
bevel tot ophanging van een moordenaar in wezen heilzaam . Nu K!"�r:ia het
bevel tot de strijd geeft, moeten we tot de slotsom komen dat geweld alleen
voor de handhaving van het hoogste recht mag worden gebruikt en dat
Arjuna uit dien hoofde zieh aan de gegeven instruktie dient te houden,
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want hij weet nu dat geweld in de strijd voor Kr��a helemaal geen geweld
is, omdat de mens, of liever de ziel, toch niet kan worden gedood. Dus om
het recht zijn loop te laten hebben is geweld toegestaan. Een chirurgische
ingreep wordt niet toegepast om de patient te doden, maar om hem te gene
zen. De strijd die Arjuna nu op bevel van Kr�l}a moet voeren is een strijd die
plaatsvindt in volkomen kennis, dus zonder zonde waarvoor later boete zou
moeten worden gedaan.

VERS 22

cc1ttfRI Jlu�f.?I � �
wmr.r � .ro-smtar 1
� \tfl<1f01 � �;q;q1f.I � wmfir �

"'' II

väsiimsi jirriani yathii vihiiya
naviini grhriati naro 'pariif&i
tathii saririirii vihiiya jirriany
anyiini samyiiti naviini dehi
väsärhsi - kleren; fir'}äni - oud en versleten; yathii zoals het is; vihäya
opgeven; naväni nieuwe kleren; g[h '}äti - aanvaardt; nara� - een mens; apa
rä'}i andere; tathä - op dezelfde manier; sarfrii'}i - lichamen; vihäya - op
geven; jirT}äni oud en nutteloos; anyäni - andere; sarhyäti · ontvangt waar
lijk; naväni · nieuwe dingen; dehT · de belichaamde.
-

-

-

-

-

VERTALING
Zoals iemand zijn oude, versleten kleren wegdoet en zieh in nieuwe steekt,
laat de ziel het oude, nutteloze lichaam achter en hult zieh in een nieuw.

BETEKENIS
Dat de atomische individuele ziel met lichaamsverandering te maken
heeft wordt als feit aanvaard. Zelfs sommige moderne medici die niet in het
bestaan van de ziel geloven, maar intussen geen verklaring kunnen vinden
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voor de energiebron in het hart, moeten wel erkennen dat ze lichaamsveran·
deringen zien optreden van kinderjaren naar jeugdjaren en van jeugdjaren
naar de rijpere leeftijd en ouderdom. Vanaf de ouderdom zet de verande
ring zieh voort, maar dan in een nieuw lichaam. Dit is in het vorige vers al
uitgelegd.
De overbrenging van de atomische individuele ziel naar een ander lichaam
geschiedt door de genade van de Superziel. De Superziel voldoet aan het ver·
langen van de atomische ziel, zoals de ene vriend aan het verlangen van de
andere voldoet. De Veda's, zoals de MurJ<faka Upani§ad en ook de Svetäsva
tara Upan4ad, vergelijken de ziel en de Superziel met twee bevriende vogels
die in dezelfde boom zitten. Een van de vogels (de individuele atomische
ziel) eet van de vruchten van de boom, terwijl de andere (J<.r�r:ia) gewoon
naar Zijn vriend kijkt. Hoewel beide vogels kwalitatief gelijk zijn aan elkaar,
is de een in de ban van de vruchten van de materiele boom, terwijl de andere
alleen maar naar de bedrijvigheid van zijn vriend zit te kijken. K���a is de
toeschouwende vogel, Arjuna de etende. Hoewel ze vricnden zijn, is de een
meester en de andere dienaar. Wanneer de atomische ziel de werkelijke aard
van deze relatie uit het oog verliest, verhuist ze van de ene boom naar de
andere. De jfva-ziel voert een harde strijd in de boom van het stoffelijk li
chaam, maar zodra ze de andere vogel ziet zitten en Hem als de allerhoogste
geestelijk leraar aanvaardt · zoals Arjuna zieh vrijwillig aan J<.r��a overgaf
om door Hem onderwezen te worden · wordt de ondergesehikte vogel ter
stond verlost van al zijn pijn en moeite. Zowel de Katha Upan4ad als de
Svetäsvara Upan 4ad bevestigt dit:
samäne Vfk§e pUTU§O nimagno
'nTiayä socati muhyamäna�
ju��arh yadä pasyaty anyam fiam asya
mah imänam iti vila-soka�

" H oewel de beide vogels in dezelfde boom zitten, wordt de etende vogel als
genieter van de vruehten van de boom volkomen opgeslokt door benauwd
heid en somberheid. Maar zodra hij zieh omdraait en zijn vriend aankijkt,
die de Heer is, en Zijn heerlijkheid kent, wordt de lijdende vogel onmiddel
lijk van zijn benauwdheden verlost. " Arjuna heeft zieh omgedraaid om zijn
eeuwige vriend, Kr��a, aan te zien en hoort nu de Bhagavad-gitä van Hem.
En terwijl hij zo de allerhoogste roem van de Heer doorgronden kan, nu hij
naar Kr�l)a luistert, kan hij meteen zijn weeklaehten laten varen.
Arjuna wordt hier door de Heer aangeraden niet te jammeren over de li
chaamsverwisseling van zijn oude grootvader en zijn leraar. Het zou hem
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veeleer moeten verheugen dat hij h u n lichaam zal doden in een rechtvaar
dige strijd, zodat ze meteen gevrijwaard zullen zijn van alle terugslagen van
aktiviteiten die ze in hun huidige lichaam hebben verricht. Wie zijn leven
offert op het heilig altaar of in de rechtvaardige strijd, wordt meteen gevrij
waard van alle terugslagen van daden uit het voorbije lichamelijke leven en
bevorderd naar een hoger bestaan. Er was dus geen reden tot klagen meer
voor Arjuna.

VERS 23

� fü;a;R mfOr � � 'Wfcti: 1
W\' � ���„l4•wn W\' �mfü in��r: 11 �� 11
nainam chindanti sasträ!li
nainam dahati pävakafl
na cainam kledayanty äpo
na So§ayati märutafl
na - nooit ; enam - tot deze ziel; chindanti - kan in stukken snijden ; sasträ
'! i - alle wapens; na nooit; enam tot deze ziel ; dahati brandt; pävaka!J
vuur; na - nooit; ca - ook; enam - deze ziel ; k ledayanti - bevochtigt; äpal).
water; na - nooit; SO§ayati - droogt; märuta� wind.
-

-

-

-

-

VERTALING
Geen wapen kan de ziel ooit in stukken snijden, noch kan ze door vuur
worden verbrand, door water verdronken of door de wind verdroogd.
BETEKENIS
Door geen enkel geweld - zwaard, vuur, regenhoos, orkaan enz. - kan de
geestelijke ziel word�n gedood. Er schijnen indertijd velerlei wapens te zijn
gemaakt van aarde, water, lucht, ether en - zoals veel moderne wapens - van
vuur. Ook de tegenwoordige kernwapens kunnen onder de vuurwapens wor
den gerangschikt, maar vroeger waren er andere wapens, vervaardigd van al
lerlei stoffelijke elementen. Vuurwapens werden bestreden met waterwa
pens, die de wetenschap van thans niet kent. Evenmin kent de moderne we-
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tenschap bijvoorbeeld het wervelwindwapen. Hoe dan ook, de ziel kan nooit
in stukken worden gesneden of door wat voor wapen, hoe vernuftig het
technisch ook in elkaar zit, worden vernietigd.
Evenmin is het ooit mogelijk geweest de individuele zielen los te snijden
van de oorspronkelijke Ziel. De Mäyä.vädrs kunnen niet verteilen hoe de
individuele ziel uit de oorspronkelijke Ziel voortkwam en vervolgens door
de begoochelende energie gevangen raakte. Omdat de levende wezens eeuwig
(sanätana) atomische individuele zielen zijn, hebben ze de neiging zieh door
de begoochelende energie te laten vangen en daardoor raken ze gescheiden
van de Allerhoogste Heer, zoals de vonken van een vuur, ofschoon ze kwali
tatief een zijn met het vuur, de neiging tot uitdoven vertonen zodra ze uit
het vuur zijn. In de Varäha PuräT}a worden de levende wezens beschreven als
afzonderlijke integrale deeltjes van de Allerhoogste. Ze bekleden deze af
zonderlijke positie eeuwig, ook volgens de Bhagavad-grtä. Dus ook nadat
het van zijn illusie verlost is, behoudt het levend wezen zijn afzonderlijke
identiteit, zoals blijkt uit het onderricht van de Heer aan Arjuna. D oor de
kennis die hij van Kr�Qa ontving werd Arjuna verlost, maar hij werd nooit
een met Kr�q.a.

VERS 24

�sqq«J-1s4q�tfl� � Cif 1
�: �: .rt�<��)S1f e"tij": 1 1 �\l 1 1
acchedyo yam adähyo 'yam
akledyo 'fo1ya eva ca
nitya/i saroa-gata/i sthäpur
acalo !yam sanätanali
acch edya!J onbreekbaar; ayam - deze ziel; adähya!J onbrandbaar; ayam
deze ziel; akledyalJ - onoplosbaar; aio§yah ondroogbaar ; eva zeker; ca
en; nityalJ - eeuwig; sarva-gata!J alomtegenwoordig; sthäryu/J - onverander
lijk; acalalJ - onbeweeglijk; ayam deze ziel; sanätanalJ - eeuwig dezelfde.
-

·

·

·

·

·

-

-

VERTALING
Deze individuele ziel kan breken noch oplossen, verbranden noch verdro
gen. Ze is eeuwig, alomtegenwoordig, onveranderlijk, onheweeglijk en im
mer eender.
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BETEKENIS
Al deze eigenschappen van de atomische ziel bewijzen onomstotelijk dat
de individuele ziel eeuwig het atomisch deeltje van het geestelijk geheel is
en dat ze eeuwig en onveranderlijk hetzelfde atoom blijft. Gekonfronteerd
met deze feiten houdt het monisme (de leer volgens welke alles een is) ui
terst moeilijk stand, omdat de individuele ziel dus nooit egaal met het ge
heel geacht wordt te versmelten. Wel kan de atomische ziel, na haar bevrij
ding van alle aardse smetten, het verkiezen als geestelijke vonk in het stra
lend licht rondom de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid te blijven,
maar de intelligente zielen gaan naar de geestelijke planeten om er te verkeren met de Persoonlijkheid Gods.
Het woord

sarva-gata�

·

(alomtegenwoordig) is veelzeggend, omdat het er

geen twijfel aan laat bestaan dat de levende wezens overal in Gods schepping
aanwezig zijn. Ze leven op het land, in het water, in de lucht, in de aarde en
zelfs in vuur. De opvatting dat ze door hun verblijf in \ruur worden gesterili
seerd is onhoudhaar, omdat hier duidelijk wordt gezegd dat de ziel niet
door vuur kan worden aangetast. Het lijdt derhalve geen twijfel dat er ook
levende wezens op de zon zijn met een lichaam dat aangepast is aan de zon.
Ware de zonnebol onbewoond, dan zou het gehruik van het woord

gata�

sarva

- alomtegenwoordig - zinledig zijn.

VERS 25

3404"hlS14if�„MSll'lf4'filtits141:aji 1
'14li1'4 f4fa:�;f 9fl�ft�«'lt� I I � � I I
avyakto 'yam acintyo 'yam
avikäryo 'yam ucyate
tasmäd evam viditvainam
nänufocitum arhasi
avyaktal; - onzichthaar; ayam - deze ziel; acintyal; - onvoorstelhaar; ayam avikärya� - onveranderlijk; ayam - deze ziel; ucyate - wordt ge
zegd ; tasmät - derhalve ; evam - zo; viditvä - goed wetend; enam - deze ziel;
na - niet; anusocitum - klagen om ; arhasi - je behoeft.
deze ziel ;
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VERTALING
Er is gezegd dat de ziel onzichthaar, onvoorstelhaar en onveranderlijk is.
Nu je dit weet, mag je niet meer om het lichaam treuren .
BETEKENIS
Zoals hiervoor beschreven, is de ziel naar materiele maatstaven gemeten
zo klein, dat ze zelfs met behulp van de sterkste mikroskoop niet kan wor
den waargenomen ; daarom is ze dus onzichtbaar. Niemand kan het bestaan
van de ziel proefondervindelijk aantonen - het enige bewijs voor haar be
staan is sru ti, of de Vedische wijsheid. We hebben deze te aanvaarden, om
dat er geen andere bron is waarop het bestaan van de ziel kan worden geba
seerd - ook al is haar aanwezigheid een feit. Er zijn vele zaken die we uit
sluitend op grond van gezaghebbende uitspraken dienen te aanvaarden. Nie
mand kan ontkennen dat zijn vader zijn vader is, want de uitspraak van de
moeder heeft gezag. Er bestaat geen andere bron waaraan de identiteit van
de vader kan worden ontleend dan de desbetreffende uitspraak van de moe
der. Evenzo bestaat er geen andere manier om de ziel te begrijpen dan door
het bestuderen van de Veda's . Met andere woorden : volgens proefondervin
delijke maatstaven is de ziel iets onvoorstelbaars. De ziel is bewustzijn en be
wust - ook dit wordt in de Veda 's gezegd en we hebben dit eveneens te aan
vaarden. Het lichaam verandert, maar de ziel niet. De eeuwig onverander
lijke ziel blijft atomisch klein vergeleken bij de oneindige Allerhoogste Ziel.
De Allerhoogste Ziel is oneindig en de atomische ziel is oneindig klein.
Daarom kan de oneindig kleine ziel, onveranderlijk als ze is, nooit gelijk
worden aan de oneindige ziel of de �llerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dit
gegeven wordt in verschillende toonaarden in de Veda 's herhaald, uitslui
tend om de stabiliteit van de gegevenheid van de ziel te bevestigen. Het is
soms nodig iets te herhalen, opdat we door en door begrijpen waar het om
gaat.

VERS 26

� filt'!4:jftd � crT � � 1
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atha cainam nitya-jätam
nityam vä manyase mrtam
tathäpi tvam mahä-bäho
nainam focitum arhasi

atha - als, echter; ca - ook; enam - deze ziel; nitya-jätam - altijd geboren;
nityam - eeuwig; vä - hetzij ; manyase - denk dus; mrtam - dood ; tathäpi nog; tvam - jij ; mahä-bäho - 0 sterk-gearmde; na nooit; enam - betreffende
de ziel; socitum - weeklagen; arhasi - je behoeft.
·

VERTALING
Denk je echter dat de ziel voortdurend geboren wordt en telkens sterft,
dan bestaat er nog steeds geen reden tot weeklagen, 0 sterk-gearmde.
BETEKENIS
Er is altijd een bepaald type filosofen, bijna verwant aan de boeddhisten,
die niet geloven dat de ziel een afzonderlijk bestaan onafhankelijk van het
lichaam leidt. Toen Heer K!"�r.ia de Bhagavad-grtä sprak, bleken er ook zulke
filosofen te zijn en men kende ze als de Lokäyatika 's en de Vaibhä�ika 's.
Deze filosofen beweerden dat de symptomen van leven, of ziel, optreden bij
een bepaalde rijpheidsgraad van een kombinatie van stoffen. De materiele
wetenschappelijke onderzoeker en de materialistische filosoof van tegen
woordig denken er ongeveer net zo over. Volgens hen is het lichaam een
kombinatie van fysische elementen en in een bepaalde fase ontwikkelen
zieh levenssymptomen door onderlinge wisselwerking van fysische faktoren
en chemische bestanddele.n. De antropologische wetenschap is op deze filo
sofie gebaseerd. De laatste tijd betuigen vele pseudo-religies die thans in
Amerika in zwang raken - hun bijval zowel aan deze filosofie als aan de nihi
listische, niet aan de Heer toegewijde, boeddhistische sekten.
Maar al kon Arjuna niet geloven in het bestaan van de ziel - zoals in de
Va i bhä� ika -filosofie - dan zou dat nog steeds geen reden tot treuren zijn.
Niemand zal beginnen te klagen wanneer hij een hoeveelheid chemikalien
kwijtraakt of houdt ermee op zijn voorgeschreven plicht te vervullen. Aan
de andere kant worden er door de moderne wetenschap en bij de weten
schappelijke oorlogvoering tonnen chemikalien vergooid om de overwinning
·
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te behalen op de vijand. Volgens de Vaibhä�ika-filosofie verdwijnt de zoge
naamde ziel of ätmä tegelijk met de ontbinding van het lichaam. Dus hoe
dan ook, of Arjuna nu de Vedische konklusie dat er een atomische ziel be
staat aanvaardde of dat hij niet in het bestaan van de ziel geloofde, in geen
van beide gevallen bad hij reden tot klagen. Aangezien er volgens de Vaibhä
� ika -theorie elk ogenblik uit de stof een massa levende wezens ontstaat en
er elk ogenblik tevens een massa verdwijnt, is het nergens voor nodig om
over het verdwijnen van een paar zielen te treuren. Aangezien Arjuna - nog
steeds volgens de Vaibhä�ika -theorie - geen kans liep dat zijn ziel werd
wedergeboren, hoefde hij ook niet bang te zijn dat het doden van zijn groot
vader en zijn leraar hem in een volgend leven duur zou komen te staan. Te
gelijk echter sprak Kr�l).a Arjuna spottend aan als mahä-bähu, sterk-gearmde,
omdat Hij althans de theorie van de Vaibhä�ika's, die de Vedische wijsheid
links laat liggen, afwees. Als k�atriya maakte Arjuna deel uit van de Vedi
sche beschaving en derhalve behoorde hij zieh met derzelver beginselen te
Yerenigen.

VERS 27

jätasya hi dhruvo mrtyur
dhruvam janma mrta$ya ca
tasmäd aparihärye 'rthe
na tvam Aocitum arhasi
jätasya - iemand die geboren is; hi - zeker ; dhruval] een feit; mrtyul] dood; dhruvam - het is tevens een feit; janma geboorte ; mrtasya - van de
dood; ca - ook; tasmät - daarom; aparihärye - voor het onvermijdelijke;
arthe terzake van ; na niet; tvam - jij; iocitum weeklagen ; arhasi - je be
hoeft.
·

·

-

·

·

VERTALING
Wie geboren is, gaat een gewisse dood tegemoet; en wie dood is, wordt
zeker weer geboren. Daarom behoor je bij het onvermijdelijk vervullen van
je plicht geen klacht te uiten.
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BETEKENIS
De aktiviteiten verriebt tijdens het ene leven bepalen in wat voor ander
leven men geboren wordt. En wanneer men de ene periode van aktiviteit
achter de rug heeft, moet men sterven om voor de volgende periode van ak
tiviteit geboren te worden. Zo voltrekt zieh de kringloop van geboorte en
dood, van het ene leven na het andere zonder bevrijding. Het feit van deze
kringloop van geboorte en dood houdt echter niet in dat men naar believen
kan moorden, afmaken en oorlogvoeren. Niettemin zijn geweld en oorlog
onvermijdelijke faktoren bij de handhaving van recht en orde in de mcnse
lijke samenleving.
De Slag bij Kuruk�tra was, omdat de Heer hem wilde, een onvermijdelijk
geheuren, en strijden voor de goede zaak is de plicht van iedere

W aarom zou

k�atriya .

Arjuna, aangezien hij immers normaal zijn plicht vervulde, ang

stig of bedroefd zijn om de dood van zijn familieleden? Hij hoefde geen
enkele wet te overtreden, zodat hij later nergens voor zou hoeven boeten,
waarvoor hij zo beducht was. Als hij daarentegen zijn plicht verzuimde, zou
hij daarmee de dood van zijn bloedverwanten niet kunnen voorkomen en
zou hij zelf, wegens het eigenzinnig volgen van een verkeerde gedragslijn,
ten val komen.

VERS 28

3'�'dil<(tf.l � �� -.m� 1
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avyaktädini bhütäni
vyakta-madhyäni bhärata
avyakta-nidhanäny eva
tatra kä paridevanä
avyak tiidTni - in het begin niet-geopenbaard; bhi1täni - allen die geschapen
vyakta geopenhaard; madhyäni - in het midden; bhärata - 0 telg van
Bharata; avyak ta - niet-geopenbaard; nidhanäni allen die overwonnen zij n ;
eva - z o i s het allemaal; tatra daarom; kä - welke ; paridevanä - klacht.
zij n ;

·

-

-
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VERTALING
Alle geschapen wezens zijn niet-geopenhaard in hun hegin, openhaar in
hun tussen-toestand en wederom niet-openhaar wanneer ze worden vemie
tigd. Wat valt er dus te treuren?
BETEKENIS
Ervan uitgaande dat er tweeerlei filosofieen zijn - een die wel en een die
niet in het bestaan van de ziel gelooft - dan geven ze geen van beide aanlei
ding tot droefheid. Degenen die de V edische wijsheid aanvaarden noemen
degenen die het bestaan van de ziel verwerpen atheisten. Zouden ze, om er
even op door te gaan, de atheistische theorie aanvaarden, dan is er nog altijd
geen reden tot weeklagen. Los van het afzonderlijk bestaan van de ziel, zijn
de stoffelijke elementen vöör de schepping niet-geopenbaard. Vanuit deze
subtiele toestand van ongeopenbaardheid voltrekt zieh de openbaring, waar
bij er uit ether Jucht voortkom t ; uit Jucht komt vuur; uit vuur komt water;
en uit water wordt aarde geopenhaard. V anuit de aarde vinden er tal van
variaties van openbaringen plaats. Neem bijvoorbeeld een wolkenkra.bber,
die vanuit de aarde geopenbaard wordt ; wordt hij afgebroken, dan wordt de
openbaring weer niet-openhaar, al blijven uiteindelijk de atomen ervan over.
De wet van het hehoud van de energie behoudt haar geldigheid, maar in de
loop van de tijd worden de dingen geopenhaard en tot ongeopenbaardheid
teruggebracht - dat is het verschil. Dus wat valt er, of de zaak nu geopen·
baard of niet-geopenbaard is, te weeklagen? Op de een of andere manier
gaat er, zelfs in de· niet-geopenbaarde fase, niets verloren. Zowel in het be·
gin als aan het eind blijven alle elementen niet-geopenbaard en alleen in het
midden zijn ze openbaar, maar dit maakt geen wezenlijk materieel verschil.
En als we akkoord gaan met de Vedische konklusie, zoals de Bhagavad
gitä haar weergeeft (antavanta ime dehä� ), d(!t deze stoffelijke lichamen in
de loop van de tijd vergaan (nityasyok tä�1 sarlrirya� ), maar dat de ziel eeu·
wig is, dan moeten we ons indenken dat het lichaam net een stel kleren is;
wat valt er te klagen wanneer we andere kleren aantrekken? Het stoffefijk
lichaam heeft geen feitelijke existentie met betrekking tot de eeuwige ziel.
Het is een soort droom. Als we dromen lijkt het soms of we vliegen in de
Jucht of als een vorst in een rijtuig zitten, maar als we wakker worden zien
we dat we noch in de Jucht noch in het rijtuig zijn. De Vedische wijsheid
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dringt aan op zelfverwerkelij king door het lichaam als niet bestaand te be·
schouwen. Dus of men nu wel of niet in het bestaan van de ziel gelooft, in
geen van beide gevallen hoeft men het verlies van het lichaam te betreuren.

VERS 29
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cücaryavat pasyati kakit enam
äScaryavad vadati tathaiva cänya�
iiScaryavac cainam anya� snroti
srutväpy enam veda na caiva kakit
äicaryavat verbazingwekkend; paiyati zien; kaicit sommigen; enam
deze ziel; äicaryavat verbazingwekkend ; vadati spreken; tathä daar; eva zeker; ca ook; anya� anderen; äicaryavat ever;i verbazingwekkend; ca
ook; enam deze ziel; anya� - anderen; S!'T}Oti - horen; irutvä gehoord heb
bend; api zelfs ; enam deze ziel; veda weten; na nooit; ca en ; eva ze
ker; kaicit iedereen.
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VERTALING
Sommigen zien de ziel als verbazingwekkend, sommigen beschrijven haar
als verbazingwekkend en sommigen horen over haar als verbazingwekkend,
terwijl anderen, ook al hebben ze over haar gehoord, helemaal niets van
haar begrijpen.
BETEKENIS
Aangezien de GTtopaniljad voornamelijk gebaseerd 'is op de beginselen van
de Upaniljads, is het geenszins verrassend dat we deze passage ook in de
Kat� a Upaniljad aantreffen.
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iravarJäyäpi bahubhir yo na l.abhya�
irJJvanto 'pi bahavo ya� na vidyuh
äicaryo vak tä k uialo 'sya l.abdhä
äicaryo jnätä k uialiin uiiHah

Het feit dat de atomische ziel in het lichaam van een reusachtig dier zit,
in het lichaam van een reusachtige banyan-boom en ook in mikrobische ba
cillen, waarvan er zieh miljoenen op een oppervlak van een paar vierkante
centimeter kunnen bevinden, is beslist zeer verbazingwekkend. Mensen die
slechts een schamel beetje kennis bezitten en mensen die niet eenvoudig en
sober zijn, kunnen de wonderen van de individuele atomische geestesvonk
niet bevatten, ook al worden ze beschreven door de grootste autoriteit op
het gebied der kennis, door degeen die zelfs onderricht gaf aan aan Brahmä,
het eerste levende wezen in het universum. Als gevolg van hun grofstoffe
lijke levensbeschouwing kunnen de meeste mensen in deze tijd zieh nauwe
lijks voorstellen hoe zo'n klein deeltje zowel zo groot als zo klein kan wor
den. Daarom beschouwt men de ziel zelf, zoals ze is of zoals ze beschreven
wordt, als iets verbazingwekkends. Door de stoffelijke energie begoocheld,
gaan de mensen zo op in allerhande vormen van zinsbevrediging, dat ze
maar heel weinig tijd hebben om te beseffen wat de vraag naar het begrijpen
van het zelf eigenlijk inhoudt, ook al staat het vast, dat zonder kennis van
het zelf alle aktiviteiten in de strijd om het bestaan uiteindelijk op een mis
lukking zullen uitlopen. Men weet misschien niet dat men om zijn ziel moet
denken en tevens een weg vinden om een eind te maken aan zijn aardse
eilende.
Er zijn mensen die wel eens iets over de ziel willen horen en dan naar een
lezing gaan met goed puLliek, maar soms maken ze uit onwetendheid de
fout de Superziel en de atomische ziel als een te zien, zonder onderscheid te
maken tussen de grootte van de een en de an<ler. Het is bijzonder moeilijk
een mens te ontdekken die volkomen begrijpt wat de positie van de ziel, de
Superziel en de atomische ziel is en wat hun respektieve funkties, hun on
derlinge relatie en verdere bijzonderheden zijri. En het is zelfs nög moeilijker
een mens te ontdekken die volledig profijt weet te trekken van zijn kennis
van de ziel en die de positie van de ziel in haar verschillende aspekten weet
te belichten. Als men er echter op de een of andere manier in slaagt te be
grijpen hoe het allemaal zit met de ziel, bereikt men zijn levensdoel. De
makkelijkste methode om dit onderwerp - het zelf - te begrijpen, is de uit
spraken van de Bhagavad-gitä uit de mond van de grootste autoriteit, Heer
K��i:ia, te aanvaarden, en zieh niet door allerlei theorieen om de tuin te laten
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leiden. Maar e r i s ook veel hoetedoening e n opoffering nodig, hetzij in dit,
hetzij in vorige levens, eer men zo ver is dat men Kf�I?a kan aanvaarden als
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Men kan Kf�r:ia echter als zodanig le·
ren kennen door de grondeloze genade van de zuivere toegewijde en anders
niet.
VERS 30
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dehi nityam avadhyo 'yam
dehe saroasya bhärata
tasmät saroärii bhütäni
na tvam focitum arhasi
dehT · de eigenaar van het stoffelijk lichaam ; nityam · eeuwig; avadhya� ·
kan niet worden gedood; ayam deze ziel; dehe in het lichaam; sarvasya
van iedereen; bhärata 0 teig van Bharata; tasmät daarom ; saroäf}i alle;
bhütäni - levende wezens (die geboren zijn); na nooit; tvam jijzelf; ioci
tum klagen; arhasi je hehoeft.
.
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VERTALING
0 teig van Bharata, de ziel in het ,lichaam is eeuwig en kan nimmer wor
den gedood. Daarom hoef je om geen enkel schepsel te treuren.
BETEKENIS
De Heer besluit nu dit gedeelte van Zijn onderricht over de onverander
lijke geestelijke ziel. D oor de onsterfelijke ziel op verschillende manieren te
heschrijven, laat Heer Kr�r,ia zien dat de ziel inderdaad onsterfelijk is en het
lichaam tijdelijk. Daarom behoort Arjuna als k§atriya zijn plicht niet te ver
zaken op grond van de vrees dat zijn grootvader en zijn leraar - Bhl�ma en
DroI;J.a - zullen sneuvelen in de strijd. Op gezag van Heer Kf�I;J.a dient men te
geloven dat er een ziel is die van het stoffelijk lichaam verschilt - en niet dat
er geen ziel is of dat er zieh levenssymptomen ontwikkelen hij een hepaalde
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materiele rijpsheidsgraad en een bepaalde wisselwerking van fysische en che
mische faktoren. Ofschoon de ziel onsterfelijk is, betekent dit niet dat het
is toegestaan het lichaam te doden, tenzij in oorlogstijd, mits· het beslist
noodzakelijk is. Dit dient dan te worden aangetoond volgens de daartoe
bestaande richtlijnen van de Heer en niet met zelf-bedachte argumenten.
VERS 3 1
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svadharmam api cävek§ya
na vikampitum arhasi
dharmyäddhi yuddhäc chreyo'nyat
k§atriyasya na vidyate
svadharmam iemands eigen religieuze beginselen; api ook; ca inder
daad ; avek�ya overwegend; na - nooit; vikampitum aarzclen; arhasi je
verdient; dharmyät uit religieuze principes; hi - inderdaad; yuddhät van
het vechten ; ireya� - betere bezigheid; anyat wat voor anders dan ook; k§a
triyasya - van de k�atriya ; na niet; vidya te bestaat.
-
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VERTALING
Ten aanzien van je bijzondere plicht als �atriya behoor je te weten dat
er voor jou geen betere taak bestaat dan strijden volgens religieuze beginse
len - het is dus onnodig dat je nog aarzelt.
BETEKENIS
V an de vier maatschappelijke klassen wordt de tweede, die voor een goed
bestuur dient te zorgen, k$atriya genoemd. K�at betekent kwetsen. Jemand
die bescherming biedt tegen kwaad geweld wordt k�atriya genoemd (traya te
bescherming bieden). D e k�a triya's worden in het woud geoefend In het
doden. Een k$atriya placht eertijds het woud in te gaan, oog in oog een tij
ger uit te dagen tot de strijd en het dier met zijn zwaard bevechten. Was de
tijger dood, dan werd hem de koninklijke eer der lijkverbranding betoond.
-
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Dit systeem wordt tot de huidige dag nageleefd door de k$alriya-vorsten
van de staat Jaipur. De k$alriya 's worden speciaal geoefend in het uitdagen
en doden, omdat terwille van de religie soms geweld geboden is. Het is dan
ook nooit de bedoeling geweest dat k$atriya 's van het ene moment op het
andere sannyäsa (wereldverzaking) aanvaardden. Geweldloosheid kan in de
politiek een kwestie van beleid zijn, maar nooit een onomstotelijke faktor
of een eeuwig principe. In de religieuze wetboeken staat geschreven:
ähave$u mitho 'nyonyarh jighäritsanto mahik�ita�
yuddhamänä� param sak tyä svargarit yänty aparänmukhä!J
yajfi qu pasavo brahman hanyante satatarit dvijai�
samsk;tä� k ila mantrais ca te 'pi svargam aväpnuvan.

"Een koning of k�atriya die slag levert met een andere koning, die afgunstig
op hem is, kan zo hij sneuvelt de hemelse planeten bereiken, zoals ook de
bräh mar,ia's de hemelse planeten bereiken door dieren te offeren in het of
fervuur." Het doden in de strijd om religieuze beginselen en het doden van
dieren in het offervuur worden dus geenszins als gewelddaden beschouwd,
omdat iedereen baat heeft bij de religieuze beginselen die er in beide geval
len op het spei staan. Het geofferde dier ontvangt terstond een mensenle
ven, zonder dat het e.erst het geleidelijke evolutionaire proces door alle le
vensvormen heen hoeft te doorlopen, en de in de strijd gedode k$atriya 's
gaan, evenals de b rähma1Ja's die offerdieren hebben gedood, naar de hemel
se planeten.
Er zijn twee soorten svadharma , of specifiek eigen taak. Zo lang men niet
verlost is, dient men de taken te verrichten welke de religieuze beginselen
voorschrijven aan het type lichaam waarin men leeft, teneinde de verlossing
deelachtig te worden. Is men eenmaal verlost, dan krijgt men een geestelijk
svadharma - specifiek eigen taak - dat buiten tiet terrein van de lichamelijk
stoffelijke levensbeschouwing ligt. Volgens de lichamelijke levensbeschou
wing zijn er speciale plichten voor de b rähmar,ia 's en speciale plichten voor
de k�atriya's en aan deze plichten kan men zieh niet onttrekken. Svadharma
is een gebod des Heren ; dit onderwerp wordt besproken in Hoofdstuk Vier.
Op materieel niveau wordt svadharma genoemd: van;iäsrama-dharma - de
ladder waarlangs de mens vanuit de stof de geest in klimt. De menselijke be
schaving begint op het peil van varl)äsrama-dharma van de specifiek eigen
taken naar gelang de lichamelijke mate van onderhevigheid aan de drieerlei
aard van de stoffelijke natuur. Wanneer men zijn specifiek eigen taak op
welk gebied dan ook overeenkomstig het varr.Jäframa-dharma verricht, werkt
men daarmee zijn ziel op naar een hogere sport van de ladder naar de Heer.
-
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VERS 32
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yadrcchayä copapannarh
svarga-dväram apävrtam
sukhina� k�atriyä� pärtha
labhante yuddham ülr5am

-

-

-

yadrcchayä vanzelf; ca ook; upapannam - aangekomen; svarga hemel
se planeet; dväram deur; apävrtam wijd open; sukh ina!J - erg gelukkig;
k�atriyä� - de leden der vorstelijke stand; pärtha 0 zoon van f>rthä ; labhan
te bereiken; yuddham - oorlog; Tdr:sam zoals deze.

-

-

-

-

-

VERTALING

,

0 Pärtha gelukkig de �atriya's die buiten hun toedoen zo'n gelegenheid
krijgen om te strijden, waardoor de toegang tot de hemelse planeten zieh
voor hen opent.
BETEKENIS
Als allerhoogste wereldleraar veroordeelt Kr�i:ia de houding van Arjuna,
die zei : "Ik zie niets goeds in deze strijd. Ik zal erdoor in de hel komen te
leven. " Zulke uitspraken van Arjuna kwamen slechts uit onwetendheid
voort. Tijdens het verrichten van zijn specifiek eigen taak wilde hij opeens
geweldloos worden. Een k$a triya die zieh op het slagveld geweldloos opstelt
gedraagt zieh als een dwaas. In de Paräsara-s mrti of religieuze wetten van
Parä5ara, de grote wijze en vader van Vyäsadeva, staat te lezen :
k$atriyo hi prajä rak�an sastra-päT}i/J pradarpjayan
nirjitya parasainyädi k$itim dharmeT}a paläyet

"Het is de plicht van de k$atriya de burger tegen allerlei moeilijkheden te
beschermen en daarom moet hij in voorkomende gevallen terwille van recht
en orde geweld gebruiken. Derhalve dient hij de soldaten van vijandelijke
vorsten te verslaan - en zo behoort hij volgens religieuze beginselen de we
reld te regeren."
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Dit alles in aanmerking nemend had Arjuna geen reden om zieh aan de
strijd te onttrekken. Overwon hij zijn vijanden, dan mocht hij zieh verheu-.
gen in het besturen van het koninkrijk; stierf hij in de strijd, dan werd hij
verheven naar de hemelse planeten, waarheen de toegang wijd voor hem
openstond. In beide gevallen zou hij er met vechten op vooruit gaan.
·

VERS 33
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ath(I. cet tvam imam dharmyam
sangrämam-na kari§yasi
tata/i svadharmam kirtirii ca
hitvä päpam aväpsyasi
atha - daarom; cet - als; tvam - jij ; imam - deze; dharmyam - religieuze
plicht; sarlgrämam - door te strijden; na - niet; kari§yasi - verrichten; tata� dan; svadharmam - je religieuze plicht; klrtim - reputatie; ca - ook; hitvä verliezen; päpam - zonde-reaktie; aväpsyasi - winnen.

VERTALING
Als je deze religieuze oorlog echter niet strijdt, zul je wegens plichtver
zuim zonden op je laden en zo je naam als held verliezen.

BETEKENIS
Arjuna was een beroemde held, die zieh faam had verworven in de strijd
legen menige halfgod, zelfs teg,en Heer Srva. Toen hij als jager gekleed Heer
Siva bevocht en versloeg, liet Siva zijn oog met welgevallen op Arjuna ros
ten en gaf hem als beloning een wapen genaamd päsupata-astra. Iedereen
wist dat hij een krijger van formaat was. Zelfs Dror:iäcärya gaf hem zijn
zegen en: schonk hem het speciale wapen waarmee hij zelfs zijn leraar kon
doden. Hij was dus op krijgskundig gebied door vele hoogwaardigheidsbe
kleders rijkelijk van onderscheidingen voorzien, onder andere door zijn va
der Indra, de hemelkoning. Maar als hij afzag van de strijd, veronachtzaam-
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de hij niet alleen zijn speciale plicht als k�atriya , maar verloor hij ook zijn
roem en zijn goede naam en plaveide hij zodoende zijn koninklijke weg naar
de hel. Met andere woorden: niet door te vechten zou hij naar de hel gaan,
maar juist door de strijd te mij den.
VERS 34
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akirtirii cäpi bhütäni
kathay4yanti te 'vyayäm
sambhävitasya cäkirtir
marariäd atiricyate
akfrtim eerloosheid ; ca ook; api daarenboven; bh ütäni - alle mensen;
kathay�yanti zullen spreken; te - van jou ; avyayäm - altij d ; sambh avitasya voor een achtenswaardig man ; ca ook; akirti� siechte naam; mararyät
dan de dood; atiricyate wordt meer dan.
·

·

·

-

·

-

·

·

VERTALING

De mensen zullen altijd schande van je blijven spreken en voor mensen
die eer hebben genoten is eerloosheid erger dan de dood.
·

BETEKENIS
Zowel als vriend van Arjuna en als filosoof geeft Heer Kr�r:ia nu zijn defi
nitieve oordeel aangaande Arjuna's besluit om niet te vechten. "Als je het
slagveld verlaat, Arjuna," zegt de H eer, "zullen de mensen, ook al vlucht je
nog niet eens, je een lafaard noemen. En als je vindt dat de mensen rustig
kwaad over je kunnen spreken, als jij het er maar levend afbrengt door het
slagveld te ontvluchten, vind Ik dat je beter in de strijd kunt sneuvelen.
Voor een alom gezien man als jij is een siechte· naam erger dan de dood. Je
behoort dus niet te vluchten uit angst voor je leven ; je kunt beter sterven in
het gevecht. Dat zal je redden van de eerloosheid die je ten deel valt als je
Mijn vriendschap misbruikt. "
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Het slotoordeel van de Heer was dus dat Arjuna beter in de strijd kon
sterven dan zieh terugtrekken.
VERS 35
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bhayäd rariäd uparatam
mamsyante tväm mahii-rathäfi
ye�iim ca tvam bahu-mato
bhütvä yäsyasi liighavam
bhayiit - uit angst; raT}-ät - van het slagveld; uparatam - beeindigd; mam
syante - zal overwegen; t väm - jou ; mahä-rathä� de grote veldheren; ye§iim van hen die ; ca - ook; tvam jij ; bahu-mata� in hoge achting; bh ütvä zal
worden; yäsyasi zal gaan; läghavam aan waarde ingeboet.
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VERTALING
De grote veldheren, die een hoge dunk hadden van je naam en eer, zullen
denken dat je louter uit angst het slagveld hebt verlaten en je daarom een
lafaard vinden.
BETEKENIS
Heer Kr�r:i a vervolgde Zijn oordeel over Arjuna: " Denk niet dat grote
veldheren als Duryodhana, Karr:ia en anderen van hun generatie zullen den
ken dat je uit medelijden met hun broers en grootvader het slagveld ver
laat. Ze zullen denken dat je verdwijnt uit angst, je leven te verliezen. En
daarmee wordt hun hoge dunk van jou vernietigd."
VERS 36
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aväcya-vädäms ca bahiin
vad4yanti tavähitäft
nindantas tava sämarthyam
tato duftkhataram nu k im
aväcya onvriendelijk; vädän bedachte woorden; ca - ook; bah ün - vele;
vadiuan ti zullen zeggen; tava je; ahitä}J - vijanden; nindanta]J verach
tend ; tava · je ; sämarthyam bekwaamheid; tata� - daarna; du[lkhataram
pijnlijker; nu natuurlijk; k im - wat is er.
-

-

-

-

·

-

-

-

VERTALING
Je vijanden zullen vele onvriendelijke woorden over je spreken en de
draak steken met je heldhaftigheid. Wat zou er pijnlijker voor je kunnen
zijn?
BETEKENIS
Toen Arjuna plotseling mededogen met de vijand begon te bepleiten,
toonde de Heer Zieh aanvankelijk verbluft en zei dat zulk mededogen eer
der bij niet-ä'ryans paste. Inmiddels heeft Hij Zijn stellingname tegen Arju
na 's zogenaamd mededogen met omhaal van woorden verduidelijkt en ge
staafd.
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hato vä präpsyasi svargam
jitvä vä bhok§yase mahim
tasmäd utti§{ha haunteya
yuddhäya krta n ifrayaft
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hata� - gedood worden; vä - hetzij ; präpsyasi je wint; svargam - het he
mels koninkrijk; jitvä - door te overwinnen; vä - hetzij ; bhok �yase - je geniet;
mahrm - de wereld ; tasmät - daarom ; utti��ha - sta op; kaun teya - 0 zoon van
Kunti ; yuddhaya - ten strijde ; k rta - vastberadenheid; niscayah - onzekerheid.
-

VERTALING
0 zoon van Kunti, öf je zult op het slagveld worden gedood en de hemel
se planeten bereiken. öf je zult de strijd winnen en van je aardse koninkrijk
genieten. Daarom - sta op en strijd vastberaden.
BETEKENIS
Al stond het niet vast dat Arjuna en de zijnen zouden winnen, toch
moest hij vechten; want ook al verloor hij het leven op het slagveld, dan zou
hij altijd nog verheven worden naar de hemelse planeten.
VERS 38

�:�.� � �T� .�� I

m � � � q1qqq1�t« 11�<!11
sukha-duflkhe same krtvä
l.äbhäl.äbhau jayäjayau
tato yuddhäya yujyasva
naivam päpam aväpsyasi
sukha - geiuk ; du�khe - in verdriet; same - in gelijkmoedigheid; k rtvii al
dus doende; llibhä/ii bhau - zowel bij verlies als bij winst; jayäjayau - zowel
overwonnen als overwinnend; tata� - daarna; yuddhäya - terwille van de
strijd; yujyasva - vecht; nil - nooit; evam - zo; päpam - terugslagen van zon
de; aväpsyasi - je zult winnen.
-

VERTALING
Strijd om der wille van de strijd, zonder te denken aan geluk of verdriet,
verlies of winst, zege of nederlaag - als je zo handelt, blijf je altijd van zon
den vrij.
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BETEKENIS
Heer Kr�r:ia zegt thans onomwonden dat Arjuna vechten moet om het ge
vecht, omdat Hij de strijd wil. Er wordt bij aktiviteiten in Kr�r:ia-bewustzijn
geen acht geslagen op overwegingen aangaande geluk en verdriet, verlies of
winst, zege of nederlaag. Bovenzinnelijk bewustzijn houdt in dat alles uit
sluitend gedaan wordt terwille van Kr�i:ia; op die manier ondervindt men
van zijn stoffelijke aktiviteiten geen terugslag. Wie slechts voor eigen zinge
not handelt, hetzij in goedheid, hetzij uit hartStocht, is onderworpen aan de
- goede dan wel siechte - terugslagen van zijn handelen. Maar wie zieh geheel
heeft overgegeven aan aktiviteiten verricht in Kr�l'}a-bewustzijn is niemand
nog iets verplicht, noch is hij iemand iets verschuldigd, in tegenstelling tot
de gang van zaken onder de geijkte omstandigheden. Er staat geschreven :
devar§i-bhütäpta-nrr:äm pitf'!iirh
na kinkaro niiyamrlJT ca riijan
sarvätmanii yal] saraf)arh saraf)yarh
ga to muk undarh parihrtya kartam
(Bhiig. 1 1 , 5: 4 1 . )

"Wie zieh geheel heeft overgegeven aan Kr�r:ia, Mukunda, e n a l zijn andere
plichten verzaakt, is niemand iets verschuldigd, noch iemand iets verplicht de halfgoden, noch de wijzen, noch de mensheid, noch bloedverwanten,
noch voorouders." Dit is de indirekte wenk die Kr�r:ia met dit vers aan Arju
na geeft ; in de volgende verzen zal dit onderwerp nader worden toegelicht.

VERS 39

�sfmr mir �f4:'711r .� sirn 1
� � lfln � � stg:i�fü 1 1��11

�

e§ä t e 'bhihitä sänkhye
buddhir yoge tv imärh srpu
huddhyä yuk to yayä pärtha
karma-bandharh prahäsyasi
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te - aan jou; abhih itä beschreven; sänkhye door analy
buddhi� intelligentie ; yoge - werk zonder winstoogmerk; tu maar; imäm - dit ; smu - luister; buddhyä - door intelligentie; yukta!J ver
bonden ; yayä waardoor; partha - 0 zoon van f>rthä; karma-bandham - ge
bondenheid door terugslagen van het handelen; prahasyasi je kunt worden
-

a l deze;

tische studie ;

-

-

-

-

-

-

bevrijd van.

VERTALING
Tot dusver heb Ik je de analytische kennis van de säßkhya-filosofie uit
eengezet. Luister nu naar wat Ik te zeggen heb over de yoga, waarbij men
werkt zonder dat men daardoor aan zijn handelen gebonden raakt. 0 zoon
van Pfthä, als je je deze kennis eigen maakt, kun je jezelf bevrijden van de
terugslagen van je doen en laten.
BETEKENIS
Nirukti, het Vedische woordenboek, betekent sänkhya dat
sankhya heeft betrek
king op de filosofie die de ware aard van de ziel beschrijft. En yoga houdt
Volgens de

gene wat verschij nselen tot in de details beschrijft;

verband met het beteugelen van de zinnen. Arjuna 's wens om niet te vech
ten was gebaseerd op zinsbevrediging. Zijn hoogste plicht vergetend, wilde
hij niet strijden, omdat hij dacht dat hij door zijn bloedverwanten en vrien
den in leven te laten gelukkiger zou zijn dan wanneer hij zieh de troon ver
wierf ten koste van het leven van zijn neefs en broers, de zoons van Dhrta
rä�tra. Beide gedachtegangen waren op zinsbevrediging gebaseerd. Geluk
vanwege de overwinning . en geluk omdat men zijn bloedverwanten nog
steeds ziet leven komen beide voort uit een persoonlijke behoefte aan zins
bevrediging, want men boet er aan wijsheid bij in en verzaakt zijn plicht.
Daarom wilde Kr�i:ia Arjuna uitleggen dat hij door het lichaam van zijn
grootvader te doden niet diens wezenlijke ziel doodde, en Hij legde uit dat
alle individuele personen, zoals ook de Heer Zelf, eeuwig individu zijn; ze
waren individu in het verleden, ze zijn individu in het heden en ze zullen
individu blijven in de toekomst, omdat we allen eeuwig individuele zielen
zijn en alleen maar op verschillende manieren van stoffelijk omhulsel ver
anderen. We houden in feite onze individualiteit zelfs nadat we verlost zijn
uit de gevangenschap van het stoffelijk omhulsel. Heer Kr�i:ia heeft ons een
overduidelijke analyse van lichaam en ziel gegeven. Deze beschrijvende
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kennis van ziel en lichaam vanuit verschillende gezichtspunten wordt hier

särikhya

genoemd volgens de bttekenis in de

denboek. Deze

sänkhya

Nirukti, het Vedische woor
sähkhya-filosofie van

heeft niets te m aken met de

de atheist Kapila. Lang vöör de

sänkhya

echte säri khya filosofie uiteengezet in het
-

van de bedrieger Kapila werd de

Snmad-Bhägavatam

door de ware

Heer Kapila, de inkarnatie van Heer Kr��a, die haar uitlegde aan Zijn moe

Puru�a of Allerhoogste Heer ak
prakrti te laten gaan. Dit staat
Gitä. V olgens de beschrijving in de Veda 's overzag

der, Devahüti. Hij maakt duidelijk dat de

tief is en dat Hij kreeert door Zijn blik over

Veda's en in de
prakrti of de natuur

ook in de
de Heer

ele zielen.

Al

en bezwangerde haar met atomische individu

deze individuen werken in de stoffelijke wereld terwille van

zinsbevrediging en in de .ban van de stoffelijke energie denken ze dat zij ge
nieten. Deze mentaliteit blijft het levend wezen bij tot het laatste moment
voor zijn verlossing, waarop hij een probeert te worden met de Heer. Dit is
de laatste valstrik van

mäyä

of van de zinnenstrelende begoocheling, en het

gebeurt pas na vele, vele levens vol van dit soort zinsbevredigende aktivitei
ten, dat een ziel haar ware grootheid hervindt en zieh eerbiedig neerbuigt
voor Väsudeva, Heer K��i:ia, waarmee aan het zoeken naar de absolute waar
heid tenslotte een eind is gekomen .
Arjuna h a d Kr��a reeds als zijn geestelijk leraar aanvaard door zieh aan
Hem over te geven:

ii�yas te 'harh iädhi märh tvärh prapannam. Daarom zal
buddhi-yoga of karma

Kr��a hem nu vertellen hoe de gang van zaken is bij

yoga

of met andere woorden: het verrichten van toegewijde dienst uitslui

tend terwille van 's Heren zingenot. Deze

buddhi-yoga

wordt duidelijk be

schreven in Hoofdstuk Tien, vers tien, als rechtstreekse omgang met de
Heer, die als Paramätmä woont in ieders hart. Deze omgang kan echter niet
worden ervaren zonder het verrichten van toegewijde dienst. Wie zijn leven
dus wij d t aan bovenzinnelijke liefdedienst aan de Heer of - met andere
woorden - aan :l<r�l)a-bewustzijn, bereikt door de bijzondere genade van de
Heer het geestelijk peil van

buddhi-yoga.

De Heer zegt dan ook dat Hij al

leen aan hen die Hem voortdurend toegewijd dienen in bovenzinnelijke lief
de, de zuivere kennis der liefdevolle toewijding schenkt. Op deze wijze kan
de toegewij de Hem gemakkelijk bereiken in het eeuwig-heerlijke koninkrijk
Gods.
De

buddhi-yoga,

die in dit vers wordt genoemd, hebelst dus toegewijde

dienst aan de Heer, en het woord
de atheistische

sälikhya-yoga

sllhkhya

hier heeft niets te maken met

verkondigd door de bedrieger Kapila. Evenmin

had diens filosofie enige invloed in zijn tij d ; Heer ��i:ia zou trouwens geen
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aanleiding zien om dergelijk goddeloos filosofisch getheoretiseer ook maar
te vermelden. De werkelijke sänkhya -filosofie wordt door Heer Kapila he
schreven in het Srimad-Bhägavatam, maar zelfs die sänkhya heeft niets te
maken met ons onderwerp. We bedoelen hier met sänkhya de analytische
beschrijving van lichaam en ziel. Heer Kr�IJa heeft een analytische beschrij
ving van de ziel gegeven enkel en alleen om Arjuna zo ver te brengen, dat
Hij met hem over buddhi- of bhakti-yoga kon spreken. Daarom zijn de sän
khya van Heer Kr!>Qa en de sänkhya van Heer Kapila, zoals beschreven in de
Bhägavatam , uiteindelijk toch weer een en dezelfde. Ze zijn beide bhakti
yoga . Daarom heeft de Heer ook gezegd dat alleen minder schrandere men
sen onderscheid maken tussen sänkhya-yoga en bhak ti-yoga.
De atheistische sälikhya-yoga heeft uiteraard niets met bhak ti-yoga te
maken, maar toch zijn er onnozele lieden die beweren dat het juist de athe
istische sänkhya-yoga is die in de Bhagavad-gilä behandeld wordt.
Men dient dus te begrijpen dat buddhi-yoga werkzaamheid in Kr�Qa
bewustzijn betekent, in volkomen vervoering en kennis der toegewijde
dienst. Iemand die uitsluitend werkt voor het genoegen van de Heer, hoe
moeilijk zulk werk ook mag wezen, werkt volgens de beginselen van buddhi
yoga en is daarbij voortdurend bovenaards gelukkig. Door deze bovenzinne
lijke werkzaamheid verwerft men zieh door de genade van de Heer vanzelf
alle bovenzinnelijke eigenschappen - en zo bereikt men dan een volkomen
verlossing, zonder dat men er buiten om naar kennis voor hoeft te zoeken.
Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen werk in Kr�l)a-bewustzijn en baat
zuchtige arbeid, met name. wanneer men terwille van de bevrediging van zijn
zinnen huiselijk of materieel geluk nastreeft. Buddhi-yoga tilt het werk dat
we doen dus boven het stoffelijke uit naar het bovenzinnelijke niveau.

VERS 40

�� Sl��l'41 ;r � 1
(Ct(fq+(Q(� � � imrT � l l \1 °11
nehäbhikrama-näfo 'sti
pratyaväyo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya
träyate mahato bhayät
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iha · in deze wereld; abhikrama streven; näsa� verlies;
pratyaväya� · vermindering; na · nooit; vidyate · er is; svalpam
weinig; api · hoewel; saya · van deze; dharmasya · van deze bezigheid; träya
te · bevrijdt; mahata� · van zeer groot; bhayät - van gevaar.
·

· er is niet;

•

.

er is ;

.

VERTALING
Wie dit nastreeft lijdt verlies noch achteruitgang - en een kleine vooruit

gang

op deze weg kan een

mens voor het emstigste gevaar behoeden.

BETEKENIS
Werkzaamheid in Kr�f.la-bewustzijn of h andelen ten bate van Kr�r;ia zon

der er zinsbevrediging voor terug te verwachten is de hoogste bovenzinne
lijke manier van werken.

Al

doet men maar iets in deze richting, dan is er

geen b eletsel en evenmin kan iemand zo'n klein begin ooit worden afgeno
men. Alle arbeid op het aardse vlak moet worden voltooid, anders wordt ze

als een mislukking aangevoeld. Alle werk echter dat in ��r.ia-bewustzijn

wordt ondernomen, maar onderbroken wordt, heeft een blijvend effekt. Je

mand die in Kr�r:ia-bewustzijn werkt is nooit de kluts kwijt als hij zijn werk

niet meteen afkrijgt. Een procent voltooid in Kr�f.la-bewustzijn heeft blij

vend gevolg, zodat men, zodra men verdergaat, begint bij twee procent; ter

wijl men bij materiele aktiviteiten daarentegen

pas

winst maakt als men de

honderd procent heeft gehaald. Ajämila verrichtte zijn taak tot een bepaald

percentage in Kr�f.la-bewustzijn, maar door de genade van de Heer genoot
hij tenslotte een resultaat van honderd procent. Er staat in dit verband een
mooi vers in het

Srrmad-Bhägavatam.

tyak tvä sva-dharmarh carar;iämbujam harer
bhajan na pakko 'tha patet tato yadi
yatra kva väbhadram abhüd amu§ya kirh
ko värtha äpto 'bhajatärh svci-dharmata�
" Als iemand het najagen van zinsbevrediging opgeeft en in Kr�i:ia-bewustzij n
werkt en dan terugvalt omdat hij zijn werk niet weet af te m aken, wat is

dan het verlies dat hij lij dt? En wat wint men erbij als men zijn stoffelijke
werkzaamheden volmaakt verriebt?"

(Bhäg. 1 , 5 : 1 7.)

Of zoals de christen

en zeggen: "Wat baat het de mens zo hij de hele wereld wint, maar schade
lijdt aan zijn eeuwige ziel?"
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Aardse aktiviteiten en hun resultaat komen met het lichaam ten einde.
Maar werk verriebt in Kr�r;ia-bewustzijn brengt ons zelfs na het" verlies van
ons lichaam wederom tot Kr�r;ia-bewustzijn. Men heeft in elk geval een goe

de kans, weer aIS mens te worden geboren, hetiij in het gezin van een voor
aanstaande en beschaafde

brähmarya, hetzij in een rijke aristokratische fa

milie, zodat men goede mogelijkheden krijgt om zieh geestelijk verder te
verheffen . Dat is het unieke van werk dat in Kr�r;ia-bewustzijn wordt gedaan.

VERS 4 1

oqqijl''llRiiifil �f{)\( -�"'�"' 1
il!aj14tfl ijl'tkfl!f �Soqqijlfll"ll( l l\ltli
vyavasäyätmikä buddhir
ekeha kuru-nandana
bahu-Säkhä hy anantäS ca
buddhayo 'vyavasäyinäm
vyavasäyätmikä - vastberaden Kr�r;ia-bewustzijn ; buddhi� - intelligentie ;
ekii slechts een ; iha in deze wereld; kuru-nandana - 0 geliefd kind van de
Kuru's; bahu-säkhäl; - verschillende takken; hi inderdaad; anan täl} - onhe
grensd; ca - ook; buddhayal; - intelligentie; avyavasäyinam - van hen die niet
-

-

-

in Kr�r;ia-bewustzijn leven.

VERTALING
Degenen die deze weg begaan, zijn vastberaden en kennen
doel. M aar de besluitelozen,

0

geliefd kind van de

Kuru's,

slechts

een

worden geleid

door een verstand dat zieh op vele dwaalwegen begeeft.

BETEKENIS
Een vast geloof dat men door het Kr�i;ia-bewustzijn tot de hoogste vol

vya vasäyatmikä -intelli
Caitanya-caritämrta staat geschreven :

maaktheid des levens zal worden verheven, wordt
gentie genoemd . In de
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"sraddhä"-sabde viiväsa kahe sudr�ha niicaya
kr�!le bhakti kaile sarva-karma krta haya
Geloof betekent onwankelbaar vertrouwen

in

iets verhevens. Wanneer men

zieh bezighoudt met de taken en plichten van het Kr�r.ia-bewustzijn, h oeft
men zieh met betrekking tot de stoffelijke wereld

in

zijn handelen niet

meer te laten leiden door familietraditie, menselijkheid of nationaliteit.
Baatzuchtig werk is iets waarmee men zieh bezighoudt uit terugslag van het
goede en kwade doen en laten uit vorige levens. Bevindt men zieh eenmaal
in Kr�r.ia-bewustzij n , dan komen tegelijk alle handelingen op het absolute
niveau, omdat ze dan niet meer onderworpen zijn aan dualiteiten als goed
en kwaad. De hoogste volmaaktheid van het ��r.ia-bewustzijn is dat men
de stoffelijk bepaalde levensbeschouwing van zieh af zet. Deze toestand
wordt vanzelf bereikt tijdens het vorderen

in

het Kr�r_ia-bewustzijn. De vast

beradenheid van iemand die in Kr�i:ia-bewustzijn leeft is gebaseerd op ken
nis

(vasudevaf;. sarvam iti sa mahätmä sudurlabhaf;. ), waardoor men

er volle

dig van doordrongen raakt dat V äsudeva of ��r_ia de bron van al het ge
openbaarde is. Zoals met water, dat op de wortel van een boom gegoten
vanzelf verdeeld wordt over de takken en bladeren, kan men met ��1.1a-be
wu stzijn iedereen steeds de hoogste dienst bewijzen - zichzelf, het gezin, ge
meenschap, land, mensheid enz. Als ��r_ia tevreden is over onze handeling
en, zal uiteindelijk iedereen er tevreden over zijn.
Toegewijde dienst

in

Kr�i;i.a-bewustzijn kan echter het best worden ver

richt onder leiding van een bona fide geestelijk leraar in de geestelijke erf
opvolging vanaf Kr�r.ia, die het karakter van de leerling kent en hem kan
voorgaan in het handelen in Kr�r:ia-bewustzijn. Om geheel vertrouwd te ra
ken met het Kr�i:ia-bewustzijn, dient men resoluut te handelen en de verte
genwoordiger van

Kfgia te gehoorzamen, en men dient het onderricht ont

vangen van de bona fide geestelijk leraar als zijn levenstaak te aanvaarden.
In zijn beroemde gebeden voor de geestelijk leraar leert S rila V isvanätha
Cakravarti Thäkur ons:

yasya prasädäd bhagavat-prasädo
yasyäprasädänna gatif;. kuto 'pi
dhyäyam stuvams tasya yasas tri-sandhyam
.
vande gurofJ. irf-ca raf}äravindam
" Door de geestelijk leraar tevreden te stellen wordt de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods tevreden geste�d. En door de geestelijk leraar niet tevreden te
stellen, verspeelt men zijn kans om te worden bevorderd tot het niveau van
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��l)a-bewustzijn. Daarom moet i k driemaal per dag mediteren en bidden om
zijn gen ade en me eerbiedig neerbuigen voor hem, mijn geestelijk Ieraar. "
Dit hele proces i s echter afhankelijk van d e mate van volmaaktheid van
de kennis der ziel, dus los van de lichamelijk bepaalde zienswijze - en dan
niet in theorie, maar in de praktijk, waarin men dan niet meer, zoals uit baat
zuchtig werk zou blijken, mag kunnen leven om zingenot. Wie zijn geest
niet stevig in bedwang heeft wordt door allerlei vonnen van materialistisch
streven afgeleid van de rechte weg.

VERS 42-43

ic1fll+1i �m � Siq((„(q�qfl«r: 1

�C(itlC((ijl: � wtlf44C(({fli'ij �: 11\l�ll

� :;;q„+i�ltiiestC(I'( 1
��tt'ltei lffq� 3lf% 11\l�ll
ifll+il�+ilwt:

yäm imärh pu§pitärh väcarh
pravadanty avipascita�
veda-väda-ratä� pärtha
nänyad astiti vädinafl
kämätmäna� svarga-parä
janma-karmq-phala-pradäm
k riyä-viSe§a-bah ulärh
bhogaiSvarya-gatirh prati
yäm imän - al deze; pu§pitäm bloemrijke; väcam - woorden; pravadanti veda-väda-ratii�
- vermeende volgelingen van de Veda's; piirtha - 0 zoon van Prtha; na nooit; anyat enig ander iets; asti - er is; iti dit; viidinal;i bepleit ; kiima
ätmiinal;i - verlangend naar zingenot; svarga-parii� erop gericht de hemelse
planeten te bereiken ; janma-karma-phala-pradiim
leidend tot materialis
tisch streven, een goede geboorte enz. ; k riyii-vi.Se�a - plechtige ceremonien ;
bahuliim - uiteenlopende ; bhoga - zingenoegen ; aisvarya - volheid ; gatim
vooruitgang; prati naar.
-

zeggen; avipaicita� - mensen met een schamel beetje kennis;
-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Mensen met weinig kennis voelen zieh bijzonder aangetrokken door de
hloemrijke taal der V eda's, die hun verschillende vonnen van baatzuchtig
streven aanbevelen in geval ze willen worden verheven naar de hemelse pla·
neten, waar hun een goede geboorte, macht en hemelse vreugde wachten.
Begerig naar zingenot en een leven in weelde, zeggen ze dat dit alles te bo
ven gaat.
BETEKENIS
De mensen zijn over het algemeen niet bijster intelligent en dankzij hun
onwetendheid voelen ze zieh het meest aangetrokken tot de materiele akti·
viteiten die in de karma-käT}cja-delen van de .Veda's worden aanbevolen. Ze
willen niets meer dan de vervulling van hun zinnelijk verlangen om het he
melse leven te genieten , waar wijn en vrouwen beschikbaar zijn en stoffe
-Iijke overdaad heel gewoon is. In de Veda 's staan vele offers vermeid waar
door men naar de hemelse planeten kan worden bevorderd, met name de
jyo ti�toma-offers.
Niet al te snuggere lieden menen dat dit het enige is waar het in de Ve
dische wijsheid om gaat. Het is voor dergelijke onwetende personen uiterst
moeilijk om over te gaan tot vastberaden handelen in :Kr�r:ia-bewustzijn. Zo
als dwazen zieh laten bekoren door de bloesem van vergiftige hornen zon
der te weten wat hiervan het gevolg kan zijn, laten onverlichte mensen zieh
aantrekken door de volheid der hemelen en derzelver zingenot.
In de karma-kärJcja-delen van de Veda's wordt gezegd dat degenen die
zieh aan de vier maandelijkse boetedoeningen houden ervoor in aanmerking
komen de somarasa-drank te drinken, die onsterfelijkheid en eeuwig geluk
schenkt. Zelfs op deze aarde zijn sommige mensen zeer begerig naar soma
rasa, om sterk te worden en zinnelijk te genieten. Zulke mensen geloven
niet dat er een bevrijding uit de gevangenschap van de materie bestaat en
voelen zieh bijzonder aangetrokken tot het plechtig ceremonieel van de
Vedische offer-rituelen. Over het algemeen zijn ze sensueel en willen niets
anders dan de hemelse geneugten des levens. Er zijn op de hemelse planeten
lusthoven, nandana-känana genoemd, waar zieh een goede gelegenheid voor
doet om met engelachtige, .mooie vrouwen te verkeren en overvloedig soma
rasa-wijn te drinken. Dergelijk lichamelijk geluk is ongetwijfeld zinnelijk;
daarom zal men er alleen diegenen vinden die, als heren der stoffelijke we·

reld, zieh louter tot materieel, voorbijgaand geluk voelen aangetrokken.
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VERS 44

m?rJQ�!ltt'ffil"li <'ltflq(tj�<'lijl( 1
0q€fe1t11ffqifi1 �: � �ft�ll\l\lll
bhogaiSvarya-prasaktänäm
tayäpah.rta-cetasäm
vyavasäyätmikä buddhi/i
samädhau na vidhiyate
bhoga

overvloed; prasaktäniim zij die ge
tayii door zulke zaken; apahrta-cetasiim verward van geest;
vyavasäyät-atmikä - vastberadenheid; buddhil} toegewijde dienst aan de
Heer; samiidhau - in de beheerste geest; na nooit; vidhryate vindt plaats.
-

materieel genoegen; ciiivarya

hecht zijn ;

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Degenen die te zeer aan zingenot en aardse weelde hangen en hierdoor
verward van geest zijn, komen niet tot het vaste hesluit de Allerhoogste toe
gewijd te dienen.
BETEKENIS
Samädhi betekent onverstoorbare geest. De Nirukti, het Vedische woor
samyag ädhiyate· 'sminn ätmatattva-yiithätmyam. "Wanneer
de geest er strak op gericht is het zelf te begrijpen, heet zulks samädhi."
Samädhi is een volstrekt onmogelijke zaak voor mensen die geinteresseerd
denboek, zegt :

zijn in materieel zingenot en ook voor hen die zieh door vergankelijke zaken
uit het lood laten slaan. Ze zijn door de werking van de stoffelijke energie
min of meer tot voortdurende gevangenschap veroordeeld.

VERS 45

�WUtfcM41 � f.l�quq) � 1

Ai„(l A('l'f(11fHiiTI' � �l1:1{€(l"f> I I \?'-\ II
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traiguriya-v�ayä vedä
nistraiguriyo bhavärjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho
niryoga-k§ema ätmavän
traiguf}ya betrekking hebbend op de drieerlei aard der stoffelijke natuur;
vi�ayä/]. - terzake van ; vedäl] - V edische geschriften ; nistraiguf}yal] in zuiver
geestelijke wezensstaat; bhava - wees; arjuna 0 Arjuna; nirdvandva� - vrij
van de pijn der tegenstellingen; nitya-sattva-sthal] altijd in goedheid verblij
vend; niryoga-k�emal;i - vrij van (de gedachte aan) verwerven en bewaren;
ätmavän - in het zelf verankerd.
-

-

-

-

VERTALING
De Veda's handelen hoofdzakelijk over de drieerlei aard der stoffelijke
natuur. Rijs boven deze geaardheden uit, 0 Arjuna. Wees aan alle ontstegen.
Wees vrij van alle dualisme en alle bezorgdheid om veiligheid en winst en
wees hecht verankerd in het zelf.
BETEKENIS
Alle stoffelijke aktiviteiten leiden tot akties en reakties binnen de drie
geaardheden van de stoffelijke natuur. Zulke aktiviteiten hebben tot doel er
de vruchten van te plukken, waardoor men aan de materiele wereld gebon
den raakt. Dat de Veda's zo uitgebreid onderricht geven over vruchtdragen
de aktiviteiten heeft tot bedoeling de mensheid geleidelijk vanuit het do
mein der zinsbevrediging te verheffen naar het bovenzinnelijk vlak. Als leer
ling en vriend van Heer Kr�r;ia wordt Arjuna aangeraden zieh te verheffen
tot het bovenzinnelijk peil van de Vedänta-filosofie, waarin aan het begin
het brah ma-jijiiäsä aan de orde komt - de vraag naar de allerhoogste boven
zinnelijkheid. Alle levende wezens die zieh in de stoffelijke wereld bevinden
voeren een harde strijd om hun bestaan. Na de schepping van de stoffelijke
wereld is het voor hen geweest dat de Heer de Vedische wijsheid schonk,
waarin Hij hun vertelt, hoc ze moeten leven om uit de stoffelijke gevangen
schap bevrijd te raken. Wanneer het karma käf}<ja-hoofdstuk waarin de ma
teriele aktiviteiten worden besproken, wordt afgesloten, krijgt men de kans
tot geestelijke bevrijding aangeboden in de vorm van de Upani�ads , die deel
-

,
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uitmaken van verschillende Veda's, zoals de Bhagavad-gitä deel uitmaakt
van de vijfde Veda , namelijk het Mahäbhärata. Bij de Upani�ads begint het
geestelijk leven.
Zo lang het stoffelijk lichaam bestaat, vinden er akties en reakties plaats
binnen de geaardheden der stoffelijke natuur. Men moet leren verdraagzaam
te zijn ten aanzien van uitersten als voor- en tegenspoed, hitte en kou; en
wanneer men deze dualismen weet te verduren, raakt men bevrijd van zijn
zorgen om winst en verlies. Dit bovenzinnelijk peil wordt in volledig Kr��a
bewustzijn bereikt wanneer men zieh geheel aan Kr�i:ia's goedgunstigheid
overgeeft.
VERS 46

m� � �: ij[Jia:il 1
�WH„«'Cf!! fu "l&IOj� �':itl'1<:t: II ��II
yävän artha udapäne
saroata� samplutodake
tävän sarve§U vede�u
brähmariasya vijänata�
yävän - alles wat; arthal} - is bedoeld; udapäne - in een waterbron; sarva
ta� - in alle opzichten; sampluta-udake - in een groot water-bassin; tävän evenzo; sarve§U - in alle; vede�u - Vedische geschriften; brähmar.iasya - van
hem die het Allerhoogste Brahman kent; vijänata� - van iemand die volle

dige kennis bezit.
VERTALING
Alle doeleinden die een kleine bron geleidelijk dient, kunnen ineens wor
den gediend door meren en zeeen. Evenzo kunnen alle doeleinden van de
Veda's worden gediend door degeen die weet wat hun ene doel is.
BETEKENIS
De rituelen en offers die worden beschreven in het karma-käl]c}a -deel van
de Vedische literatuur hebben tot bedoeling de mens tot geleidelijke ont-

1 12
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wikkeling van zijn zelfrealisatie te brengen. En wat het doel van zelfverwer
kelijking is wordt duidelijk verklaard in Hoofdstuk Vijftien van de Bhaga
vad-gitä ( 1 5 : 1 5 ) : het doel van het bestuderen van de Veda's is Heer Kri?i:ia
te leren kennen, de diepste oorzaak van al wat bestaat. Zelfverwerkelijking
betekent dus Kr�i:ia kennen en weten in wat voor relatie men tot hem staat.
Wat de relatie van de levende wezens met Kri?i:ia is, wordt eveneens in
H oofdstuk V ijftien van de Bhagavad-gitä vermeid. De levende wezens zijn
integrale deeltjes van Kri?i:ia: daarom bereikt het individuele levend wezen
dat zijn Kri?i:ia-bewustzijn weer tot levep wekt, het peil van de hoogste vol
maaktheid der Vedische kennis. Het SrTmad-Bhägava tam bevestigt dit als
volgt (3, 3 3 : 7):
aho bata svapaco 'to garfyän
yaj-jih vägre vartate näma tu bhyam
tepus tapas te juh uvu� sasnur äryä
brahmänücur näma gr'!anti ye te
"O

mijn Heer, wie Uw heilige naam zingt, ook al is hij zo laag geboren als
een cä'}qiila (hondevleeseter), bevindt zieh op het hoogste peil der zelfver
werkelijking. Zo iemand moet allerlei boete hebben gedaan en offers ge
bracht volgens V edisch ritueel en vele, vele malen nadat hij een bad geno
men had in alle heilige bedevaartsplaatsen, de Vedische schriften hebben be
studeerd. Zo iemand wordt beschouwd als de beste van de äryan familie.
Men moet dus zo intelligent zijn, dat men de bedoeling van de Veda 's be
grijpt en zijn heil niet alleen in de rituelen zoekt, en men moet dus ook niet
verlangen naar de hemelse koninkrijken te worden bevorderd voor zingenot
op een hoger plan. Het is voor gewone mensen in deze tijd onmogelijk zieh
aan de regels en bepalingen van de Vedische rituelen en aan de geboden van
de Vedänta en de Upani§ads te houden. Het vergt veel tijd, energie, kennis
en geld om de voorschriften van de Veda 's uit te voeren. Het is allemaal
nauwelijks te doen in deze tijd. De bedoeling van de Vedische beschaving
wordt echter het best gediend wanneer men de heilige naam van de Heer
zingt, zoals Heer Caitanya, de bevrijder van de gevallen zielen, aanbeveelt.
Toen Prakäsänanda SarasvatI, een groot Vedisch geleerde, aan Heer Caitanya
vroeg waarom Hij zo sentimenteel de heilige naam van de Heer liep te zing
en in plaats van Vedänta-filosofie te studeren, antwoordde de Heer dat Zijn
geestelijk leraar Hem een grote dwaas vond en Hem daarom gevraagd had de
heilige naam van Heer Kr�i:ia te zingen. Hij zong hem en kwam erdoor in
dolle extase. In dit Kali-tijdperk is het merendeel der bevolking dwaas en
onvoldoende ontwikkeld om de VeJänta-filosofie te kunnen begrijpen ; het
-

"
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doel van de Vedanta-filosofie wordt het best gediend door zonder kwaad in
het hart de heilige naam van de Heer te zingen ( 1 ). De Vediinta is het top
punt der Vedische wijsheid en degeen die de Vedänta-filosofie heeft ont
wikkeld en kent is Heer Kf�l}a; en de grootste Vedäntist is de verheven ziel
die er behagen in schept de heilige naam van de Heer te zingen. Dat is het
uiteindelijke doel van alle Vedische mystiek.

VERS 47

( ! ) Onder overtredingen bij het chanten v an d e heilige naam worden verstaan alle men
tale, verbale of lichamelijke aktiviteit, welke volgens de Schriften de geestelij ke
vooruitgang van de toegewijde belemmert. Deze overtredingen zijn de volgende:

! ) Kwaad spreken, kritiek hebben of jaloers zijn op toc:gewijden, dus op personen
die hun leven wijden aan de verheerlijking van het chanten van de heilige namen
van de Heer.
2) De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods gescheiden zien van Zijn heilige naam,
Zijn gedaante, Zijn attributen en Zijn spei en deze als stoffelijk beschouwen.
Kmia 'n iet aanvaarden als Allerhoogste Persoonlijkheid of als Absolute Waarheid;
K�r:ia van gelij k niveau achten als de halfgoden of denken dat er meer dan een
God bestaat.
3) De geestelij k leraar als een gewoon mens beschouwen, zieh in zijn plaats willen
stellen of zijn wenken in de wind slaan.
4) Kritiek hebben op de Schriften of ze bagatelliseren.
5) De heerlijkheid van de mahä-mantra als overdreven of fantasie beschouwen. De
heilige namen van de Heer interpreteren of bekladden.
6) Wetens euveldaden begaan, denkend dat de gevolgen door het chanten van de
mahä-mantra ongedaan zullen worden gemaakt.
7) Denken dat het verrichten van rituelen, boetedoening, wereldverzaking en het
brengen van offers tot hetzelfde resultaat leidt als het zingen van de mahä
mantra.
8) De ongelovigen en de onwetenden die de heilige naam niet willen chanten over
de heerlijkheden van de heilige naam verteilen.
9) Zijn aandacht verliezen tijdens het chanten van de mahii-mantra.
1 0) Aan het stoffelijk leven gehecht blijven of zijn belangstelling voor de mahii
mantra kwijtraken, zelfs nadat men de heerlijkheid ervan heeft ingezien en het
onderricht van de geestelij k leraar heeft begrepen .
·
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k armapy evädhikäras te
mä phale�u k adäcana
mä karma-phala-hetur bhür
mä te sailgo 'stv akanna!li

karmar;ii

eva · zeker; adhikära� · juist; te · van
phale�u in de vruchten; kadäcana · wanneer ook m aar;
mä · nooit; karma-phala · in het resultaat van het werk; hetul]. · oorzaak ;
bhlII]. · worden; mä nooit ; te · van jou; sariga� · gehechtheid; astu · wees er;
akarmar;ii · in niet doen.

jou ; mä

·

·

voorgeschreven plichten;

nooit ;

-

·

VERTALING
Je hebt het recht je voorgeschreven plicht te vervullen, maar de vruchten
ervan komen je niet toe. Zie jezelf nooit als oorzaak van het resultaat van je
bezigheden en tracht nooit je plicht te verzaken.
BETEKENIS
Er zijn hier drie zaken in het geding : voorgeschreven plichten, werk naar
eigen inzicht en inaktiviteit. V oorgeschreven plichten hebben betrekking
op aktiviteiten die worden verricht wanneer men nog onder invloed is van
de geaardheden der stoffelijke natuur. Werk naar eigen inzicht is aktie zon
der goedkeuring van hogerhand, en inaktiviteit betekent dat men zijn voor
geschreven plichten verzaakt. De Heer raadt Arjuna aan niet inaktief te zijn,
maar zijn voorgeschreven plicht te vervullen zonder zieh te hechten aan het
resultaat ervan. Wie gehecht is aan het resultaat van zijn arbeid is tevens de
oorzaak van de aktie die hij ontwikkelt. Op deze wijze geniet of lijdt hij van
het resultaat van deze aktiviteit.
Voorgeschreven plichten kunnen worden verdeeld in drie kategorieen,
namelijk routine-werk, noodgedwongen werk en gewenste aktiviteiten.
Routine-werk wordt, volgens de omschrijving in de Schrift, gedaan zonder
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verlangen naar het resultaat. Omdat men het nu eenmaal doen moet, is ver
plicht werk aktiviteit in de geaardheid goedheid. Arbeid waarbij men naar
het resultaat verlangt is de oorzaak van gevangenschap ; daarom is zulk soort
werk ongunstig. Een ieder kan zijn eigendomsrechten laten gelden ten aan
zien van zijn voorgeschreven plicht, maar dient zonder gehechtheid aan het
resultaat ervan te werk te gaan; het verrichten van zulke belangeloze, ver
plichte taken leidt iemand voorzeker naar de weg der verlossing.
Daarom werd Arjuna door de Heer aangeraden te strijden en dit als zijn
normale plicht te zien, mits hij geen acht sloeg op het resultaat. Niet deel
nemen aan de strijd, zoals Arjuna wilde, was wel acht slaan op het resultaat.
Hoe men ook rekening houdt met het resultaat, positief dan wel negatief,
het leidt steevast tot gevangenschap. Inaktiviteit is zondig. Derhalve was
vechten in de zin van plichtvervulling voor Arjuna de enige juiste weg naar
zijn verlossing.
VERS 48

�: � � mf � � I
��: rit° '{ffi m � �� I I \l� I I
yoga-stha{i kuru kamiärii
sangam tyaktvä dhanaiijaya
siddhy-asiddhyo{i samo bhütvä
samatvam yoga ucyate
yoga-sthal} · bestendig in yoga ; kuru · verrichten; karmäryi · je plicht; sail
gehechtheid ; tyaktvä laten varen; dhananjaya - 0 Dhanaiijaya;
siddhi-asiddhyol} - in slagen en falen; samal} hetzelfde; bhütvä - geworden;
samatvam · gelijkmoedigheid; yogal} yoga ; ucyate · wordt genoemd.

gam

-

-

-

·

VERTALING
Wees standvastig in yoga, Arjuna. Doe je plicht en laat alle gehechtheid
aan slagen en falen varen. Zo'n evenwichtigheid van geest wordt yoga ge
noemd.
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BETEKENIS
K!'�i:ia zegt Arjuna dat hij moet handelen in yoga. En wat is deze yoga?
Yoga betekent de geest op het allerhoogste koncentreren door de immer
verwarring zaaiende zinnen te beheersen. En wat is het allerhoogste? Het al
lerhoogste is de Heer. En omdat Hij Zelf tegen Arjuna zegt dat hij moet
vechten, heeft Arjuna niets te maken met het resultaat van de strijd. Buit en
zege zijn uitsluitend K!'�r:ia's zaak; Arjuna wordt slechts aangeraden te han
delen volgens K!'�i:ia's aanwijzingen. H andelen volgens K��r:ia's aanwijzingen
is ware

yoga en deze wordt beoefend in het systeem dat K!'�r:ia-bewustzijn

wordt genoemd. Alleen door ��i:i11-bewustzijn kan men zieh van zijn ego
isme ontdoen. Men dient dienaar van ��r:ia te worden of dienaar van de
dienaar van Kr�r:ia. Dat is de juiste manier om zieh in K!'�r:ia-bewustzijn van

zijn taken te kwijten en de enige manier die ertbe bijdraagt dat men in yoga
handelt.

Arjuna is k§atriya en als zodanig maakt hij deel uit van het varryäsrama
dharma stelsel In de Vi§ryu Puriil'}a staat geschreven dat het er in het varT}äs
rama-dharma uitsluitend om gaat dat men K!'�r:ia tevreden stelt. Dus als men
-

.

K!'�r:ia niet tevreden stelt, houdt men zieh niet goed aan de beginselen van
het

varT)iisrama-dharma . Arjuna werd indirekt aangeraden te doen wat

Krsna hem zei.
VERS

49

düreria hy avaram karma
buddhi-yogäd dhanaiijaya
buddhau larariam anviccha
k[p4fl'lli phala-hetavafi
düreT}a

hi - zeker; avaram afschuwelijk; karma
buddhi-yogiit - door de kracht van ��r:ia-bewustzijn ; dhanaii
jaya - 0 overwinnaar der rijkdom ; buddhau - in zulk bewustzijn; sararJam volledige overgave; anviccha - begeerte; krparJiiry de vrekken; phala-hetavary
-

voor altijd opgeven;

-

-

aktiviteiten;

-

degenen die werken om het gewin.

-
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VERTALING
0 Dbanaiijaya, bevrijd jezelf van alle haatzucbtig werk door toegewijde
dienst en geef je aan dat hewustzijn volkomen over. Zij die de vrucbten van
bun werk willen plukken zijn scbrapers.
BETEKENIS
Wie werkelijk hegrepen beeft dat bij in diepste wezen eeuwig dienaar is
van de Heer, laat al zijn beslommeringen varen bebalve zijn arbeid in Kf�p.a
bewustzijn. Zoals reeds uitgelegd, betekent

buddhi-yoga

bovenzinnelijke

liefdedienst aan de Heer. Deze_ toegewijde dienst is de juiste gedragslijn voor
bet levend wezen. Alleen scbrapers willen de vrucbten van bun werk zelf
plukken, waardoor ze becbter verstrikt raken in de materie.

Op

werk in

K��r,ia-bewustzijn na, zijn alle aktiviteiten afscbuwelijk, omdat ze degeen die
ze verriebt voortdurend aan de kringloop van geboorte en dood kluisteren.
Men moet er daarom nooit naar streven voor zichzelf te werken. Scbrapers
weten niet eens wat ze met geld en goed moeten doen, dat ze op goed geluk
of door bard werken in banden krijgen. Men dient al zijn energie te gebrui
ken voor arbeid in Kr�r,ia-bewustzijn en daardoor zal men in zijn leven sla
gen. Mensen die niet slagen hebben evenals de schrapers verzuimd hun
menselijke energie in dienst te stellen van de Heer.

VERS 50

�f%9>:m) \iut1Jlg: � t!f.liji'tij 1
<'l�ltll•IP'4 ��)ir: . 'ti1�<.'l( l l�o lt
buddhi-yukto jahätiha
ubhe sukrta-du§krte
tasmäd yogäya yujyasva
yoga� karmasu kausal.am
buddhi-yuk ta�
iemand in toegewijde dienst; jahäti - kan kwijtraken;
iha - in dit leven; ubhe - in beide; sukrta-du§krte - bij goede en siechte resul
tate n ; tasmät - daaro m ; yogäya - terwille van de toegewij de dienst ; y ujyasva wees daarmee doende; yogal} - Kr�l"}a-bewustzij n ; karmasu - in alle aktivitei
ten; kausal.am - kunst.
-
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Wie toegewijde dienst verricht, bevrijdt zieh nog tijdens dit leven van de
terugslagen zowel van goede als van siechte daden, Arjuna Tracht dus te
handeten in yoga - de kunst aller arbeid.
.

BETEKENIS
Sinds onheuglijke tijden heeft ieder levend wezen een voorraad terugsla
gen van zijn goede en siechte werk verzameld. Door de verduisterende wer
king hiervan is hij voortdurend onkundig van zijn wezenlijke, fundamentele
positie. Men kan zijn onwetendheid opheffen door zieh te laten onderrich
ten door de

Bhagavad-gitä, die ons leert hoe we ons in alle opzichten aan

Heer Kr�r;ia moeten overgeven, zodat we verlost worden uit onze gevangen
sch.ap in de ketenen van aktie en reaktie, het ene leven na het andere. Arju
na wordt derhalve aangeraden te handelen in Kr�IJ.a-bewustzijn, het proces
waardoor men zieh kan vrijwaren van de gevolgen van vroegere handelingen.

VERS

51

karma-jarh buddhi-yuk tä hi
phalarh tyaktvä mani§iriafi
janma-bandha-vinirmuktäfi
padarh gacchanty anämayam

karma-jam - om werk om het gewin ; buddhi-yuk tä� - verricht in toegewij
hi zeker; phalam - resultaten; tyaktvä - opgeven; manf§Ü_la�
toegewijden die grote wijzen zijn; janma-bandha - de gevangenschap van ge
boorte en dood; vinirmuktä� - bevrijde zielen; padam - positie; gacchanti bereiken ; anämayam zonder eilende.
de dienst;

-

-

-
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VERTALING

De wijzen, die toegewijde dienst verrichten, zoeken hun heil in de Heer
en bevrijden zieh uit de kringloop van geboorte en dood door van de vruch
ten van hun arbeid in de stoffelijke wereld af te zien. Zo kunnen ze daar ko
men, waar men van alle eilende vrij is.
BETEKENIS
De bevrijde levende wezens zoeken naar dat oord waar geen materiele ei

lende heerst. Het

Bhägavatam

zegt:

samäsritä ye padapallava-plavarh
mahat-padarh puryya-yaso muräre�
bhävambudhir vatsa-padarh pararh padarh
pararh padarh yad vipadärh na te§äm
(Bhäg. 10, 1 4 : 58.)
"In de ogen van hem die scheep gegaan is 'in de boot van de lotusvoeten van
de Heer, die de stoffelijke openbaring behoedt en alle faam geniet als Mu

kunda, Hij die

mukti

geeft, - in diens ogen is de oceaan der stoffelijke we

reld als het water in de hoefafdruk van een kalf.

Param padam,

of het oord

waar geen stoffelijke eilende is, of V aiku1,1tha, 1.s zijn doel, en niet het oord
waar men bij iedere stap die men er in zijn leven doet in gevaar is."

Als gevolg van onwetendheid is men er onbekend mee dat deze stoffelijke

wereld een oord van eilende is, waar men bij iedere stap die men verzet ge

vaar loopt. Louter uit onwetendheid trachten minder snuggere lieden zieh

aan de gegeven situatie aan te passen door te werken terwille van de vruch

ten van hun arbeid, in de veronderstelling dat dit ze gelukkig zal maken. Ze

weten niet dat geen enkel stoffelijk lichaam waar dan ook in dit materieel

universum ons een leven zonder eilende kan bieden. De eilenden des levens,
namelijk geboorte, dood, ouderdom en ziekte, zijn in de stoffelijke wereld

alomtegenwoordig. Maar wie zijn werkelijke wezensstaat als eeuwig dienaar

van de Heer beseft en derhalve de positie van de Persoonlijkheid Gods kent,

wijdt zieh in bovenzinnelijke liefdedienst aan de Heer. Als gevolg hiervan

verwerft hij zieh de mogelijkheid, naar de V aiku1,1tha-planeten te gaan, waar

noch de eilende heerst van het stoffelijk bestaan, noch de invloed van tij d

en dood. Als men zijn eigen wezensstaat kent, kent men bijgevolg de verhe

ven p ositie van de Heer. Iemand die ten onrechte denkt dat de positie van

het levend wezen en de positie van de Heer zieh op hetzelfde vlak bevinden,

1 20
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wordt geacht in duisternis te verkeren en daardoor niet in staat te zijn zieh
in 's Heren toegewijde dienst te begeven. Hij wordt zelf heer en plaveit zo
doende de weg waarlangs geboorte en dood zieh kunnen blijven herhalen.
Maar iemand die inziet dat het zijn taak is te dienen en die zieh wijdt aan
's Heren dienst, bereikt terstond een positie van waaruit hij naar Vaikui:itha
loka mag gaan. Het dienen van de zaak des Heren wordt karma-yoga of
buddhi-yoga genoemd of gewoon toegewijde dienst aan de Heer.

VERS 5 2

�

� iil(€ti�e �tto4RH1f<Qtfü 1

� •trijtfü � �ijött� � :q 1 1'-\�l l
yadä te moha-kalilam
buddhir vyatitariuati
tadä gantäsi niroedam
frotavyasya srutasya ca
VERTALING
Wanneer je verstand uit het dichte woud der hegoocheling te voorschijn
komt, zul je onverschillig zijn jegens alles wat er gehoord is en alles wat er
nog gehoord zal worden.

yadä
wanneer; te - je; moha - begoochelend; kalilam
dicht wou d ;
buddhil} bovenzinnelijke dienst door intelligentie; vyatitari�yati overtreft;
tadä te dien tijde; gantäsi je zult gaan ; nirvedam verhardheid; srotavya
sya alles wat gehoord moet worden; irutasya - alles wat al gehoord is; ca
.

·

.

.

·

.

.

.

·

ook.
BETEKENIS
Er zijn veel goede voorbeelden bekend uit het leven van de grote toege
wijden van de Heer, die eenvoudig door toegewijde dienst aan de Heer on
verschillig kwamen te staan tegenover de rituelen van de Veda 's. Wanneer
iemand werkelijk begrijpt wie Kr�i:ia is en wat zijn relatie met Kr�i:ia in
houdt, komt hij vanzelf volkomen onverschillig te staan tegenover de ritue-
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brähma'!a

lange tijd bij deze rituelen betrokken geweest. Sri Mädhavendra Puri, een
groot toegewij de en

iiciirya in de linie der toegewijden, zegt:

sandhyii-vandana bhadram astu bhavato bholJ. sniina tubhyam namo
bho deviilJ. pitarai ca tarparya-vidhau näham k�amalJ. k�amyatiim
yatra kväpi n4adya yiidava-kulottamasya kamsa-dv4alJ.
smäram smiiram agham hariimi tad al.am manye kim anyena me
"O Heer, driemaal per dag breng ik U alle eer in mijn gebeden. Als ik me

baad zing ik Uw lof. 0 halfgoden! 0 voorouders! Neem me alstublieft niet

kwalijk dat ik me niet voor · U kan verootmoedigen. W aar ik me oek bevind
kan ik me de grote teig der Yadu-dynastie (��r:ia) voor de geest halen, de
vijand van Karilsa, en me zo van alle banden der zonde verlossen. Ik denk
dat dit me voldoende is. "
D e Vedische riten e n rituelen zijn verplicht voor nieuwelingen : allerlei ge
beden driemaal daags, 's ochtends vroeg een bad, eerbetuigingen aan de
voorouders enz. Maar wanneer men geheel in ��r:ia-bewustzijn verkeert en
zieh wijdt aan ��r:ia's bovenzinnelijke liefdedienst, wordt men onverschil

lig ten opzicht van deze regulerende principes, omdat men dan reeds de vol
maaktheid heeft bereikt. Als men door de Allerhoogste Heer ��r:ia te die
nen het peil bereikt waarop men Hem kan begrijpen, hoeft men niet langer
allerlei boete te doen en offers te brengen, zoals in. de geopenbaarde Schrif
ten wordt aanbevolen. En omgekeerd - als men niet begrepen heeft dat het
doel van de

Veda's is dat men Kr�r:ia bereikt en als men t6ch gewoon de ri

tuelen uitvoert, is dat allemaal zinloze tijdverspilling. Personen in ��r:ia
bewustzijn stijgen uit boven iabda-brahman, dat wil zeggen: boven de
en Upan4ads.
VERS 53

�füfctscfüq'tt � � �u�fü �� 1
� �f.G:«td\I �)�'4t�fü II �� II
sruti-vipratipannä te
yadä sthäsyati niScalfi
samädhäv acalfi buddhis
tadä yogam aväpsyasi

Veda's
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- V edische openbaring;

vipratipannä

-

11.54

onbeinvloed door de vruchten

te - je; yadä - wanneer;
samädhau - in bovenzinnelijk of
Kr�l}a-bewustzij n ;
onwankelhaar; buddhi�
intelligentie; tadä - te
dien tijde; yogam - zelfverwerkelijking; aväpsyasi - je zult bereiken.

van de aktiviteiten volgens V edisch voorschrift ;

sthäsyati -

blijft ;

niicalii
acalii

- onbewogen;

-

-

VERTALING
Is je geest niet meer in beweging te brengen door de bloemrijke taal der
Veda's en verkeert hij onwankelbaar in de verheven rust der zelfverwerke
lijking, dan ben je het goddelijk bewustzijn deelachtig geworden.

BETEKENIS
Als iemand in

samädhi

is, betekent dit dat hij zieh in volledig verwerke

lijkt -Km1a-bewustzijn bevindt ; dat wil zeggen : iemand in volledig

samädhi

heeft zowel Brahman en Paramätmä als Bhagavän doorgrond. De hoogste
volmaaktheid der zelfverwerkelijking is inzien dat men eeuwig Kr�Qa's die
na�r is en dat men niets anders te doen heeft dan zijn plicht vervullen in
Kr�i;ia-bewustzij n . Een Kr�Qa-bewust persoon of een onwankelbare toege
wijde van de Heer behoort niet in de war te raken van de bloemrijke taal
van de

Veda's,

noch zieh met . zelfzuchtige aktiviteiten bezig te houden,

waarmee hij zichzelf naar het hemels koninkrijk denkt te bevorderen . In
Kr�IJa-bewustzijn komt men rechtstreeks met Kr�i;ia in aanraking en in die
bovenzinnelijke sfeer kunnen alle aanwijzingen die Kr�i;ia geeft worden be
grepen. Met Kr�l}a-bewuste aktiviteiten verwerft men zieh doorslaggevende
kennis en bereikt men de volmaaktheid van het geestelijk leven. Men h oeft
slechts de opdrachten van Kr�i;ia of van Zijn vertegenwoordiger, de geeste
lijk leraar, uit te voeren.

VERS

$�1

54

�dst�� � lTm � m ,
��: tt � fchq14ld m tt11��"
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arjuna uväca
sthita-prajiiasya kä bhä§ä
samädhi-sthasya ke5ava
sthita-dhi{t kim prabhä§eta
kim äsita vrajeta kim

arju nah uväca - Arjuna zei; sthita-prajfiasya - van iemand die zieh onwan
kä - wat ; bhä§ä taal ; samädhi-sthasya van iemand in trance; kesava - 0 Kf�l)a; sthita-dhi� - iemand die hecht in
Kr�r:ia-bewustzijn verankerd is; kim - wat; prabhä§eta - spreken ; kim - hoe;
äsTta verblijft; vrajeta - loopt; k im - hoe .
kelbaar in Kr�r:ia-bewustzijn bevindt;

-

-

VERTALING

Arjuna zei: waaraan herkent men iemand wiens bewustzijn aldus opgaat
het Bovenzinnelijke? Hoe spreekt hij en wat zijn zijn woorden? Hoe zit
hij en hoe loopt hij?
in

BETEKENIS
Zoals ieder mens naar gelang de situatie waarin hij zieh bevindt aan be
paalde symptomen te herkennen is, zo heeft ook iemand in Kf�l)a-bewust
zijn zijn eigenaardigheden - in de manier waarop J:iij praat, ' loopt, denkt,
voelt enz. Zoals een rijke aan bepaalde symptomen als rijke te herkennen is,
zoals een zieke zijn ziekte-symptomen heeft, zo heeft ook iemand in boven
zinnelijk Kr�r:ia-bewustzijn in verschillende opzichten zijn specifieke symp
tomen. Men kan ze leren kennen uit de

Bhagavad-gitä. Het belangrijkste is

hoe iemand in Krr:i�a-bewustzijn spreekt, want de manier waarop iemand
'
spreekt, is zijn belangrijkste eigenschap. Men zegt dat men een dwaas pas
kan herkennen aan zijn woorden en inderdaad, een goedgeklede dwaas kan
men pas als dwaas onderscheiden wanneer hij praat; zodra hij zijn mond
opendoet, merkt men wie hij is. Het direkte symptoom van een Kr�r:ia-be
wust mens is dat hij uitsluitend over Kr�r:ia en zaken die op Hem betrekking
hebben spreekt. Hieruit komen vanzelf de overige symptomen voort, zoals
hieronder beschreven.
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V ERS 55

�ll11i4·�€ffq 1
srs1g:1Rt �� ct1Ht1�1:tt„q1� it;f\•t€tt"{ I
a1t�+i�i4k+iwtl ij(: �€1Si(t�(l"'t.�� 1 1��11
sri bhagaviin uväca
prajahäti yadä kämän
sarvän piirtha mano-gatän
ätmany evätmanä tu§ta�
sthita-prajnas tadocyate
irT bhagavän uväca
de Allerh oogste Goddelijke Persoonlijkheid zei ;
prajahati - geeft op; yadä wanneer; kiimän - verlangens naar zinsbevredi
ging; sarvän - van allerlei soorten; pärtha 0 zoon van Prthä ; mana�-gatän
van verstandelijke overweging; ätmani in de zuivere staat der ziel; eva ze
ker; ätmanii - door de gezuiverde geest; tu�ta� - bevredigd; sthita-prajna�
bovenzinnelijk gesitueerd ; tadii te dien tijde ; ucyate wordt gezegd.
-

-

-

-

-

-

-

-

V ERTALING
De Allerhoogste zei :

0

Pärtha, wanneer rnen alle zinnelijk verlangen dat

uit het dwalen van de gedachten voortkornt laat varen en wanneer rnen de
geest alleen in het zelf bevrediging laat vinden, heet rnen in zuiver bovenzin
nelijk bewustzijn te verkeren.
BETEKE N I S

Hct Hh iiga va tam bevestigt dat een ieder die geheel Kr�r:ia-bewust is of de
Heer met volkomen toewijding dient, alle goede eigenschappen van de grote
wijzen bezit, terwijl daarentegen iemand die niet zo bovcnzinnclijk gesitu
cerd is, niet hoog aangcslagcn wordt, omdat vaststaat dat hij te radc gaat bij
hctgccn zijn dwalende geest hem te denken biedt. Er wordt hier dan ook tc
recht gczegd dat men alle vormen van zinnelijke begeertc als gcvolg van zijn
dwalendc gedachten dient op te geven. Zulk zinnelijk verlangen kan natuur
lijk niet kunstmatig worden beeindigd. Daarom dient men zonder aarzelen

11.56
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oeginnen zieh het Kr�i:ia-bewustzijn eigen te maken, want de toegewijde

dienst brengt iemand onmiddellijk omhoog naar het peil van het bovenzin
nelijk bewustzijn. De hoogontwikkelde ziel vindt altijd vrede in ziehzelf,
doordat ze zieh realiseert dat ze de Heer eeuwig behoort te dienen. Jemand
die zieh aldus op transeendentaal niveau bevindt, heeft geen zinnelijke ver
langens meer, die uit kleinzielig materialisme voortkomen; hij voelt zieh
daarentegen voortdurend gelukkig in zijn natuurlijke funktie als eeuwige
dienaar van de Allerhoogste Heer.
VERS 56

t��gq�flq+c011: M Pil•i<t�'lU 1
tft<t<l'l'l'tftill:f: �,;ftir.t��tt� 11��11
dulzkhe§V anudvigna-manälz
sukhe§U vigata-sprhalz
vita-räga-bhaya-/;rodhalz
sthita-dhir munir ucyate
duQkhe§u - in de drievoudige eilende; anudvigna-manäQ - zonder dat de

geest opgewonden is; sukhe§U - in geluk; vigata-sprhaQ - zonder al te ge"inte

vlta - vrij van; räga - geheehtheid ; bhaya - vrees; krodha�z s thita-dhIQ - iemand die evenwiehtig is; muni� - wijze; ucyate -

resseerd te zij n ;
woede;

wordt genoemd.
VERTALING
Wie zieh niet van streek laat hrengen door het drievoudig leed, wie in ge
lukkige omstandigheden niet opgetogen is en wie vrij is van gehondenheid,
vrees en woede, wordt een wijze van standvastige geest genoemd.
BETEKENIS
Het woord muni heeft hetrekking op iemand die zijn geest op uiteenlo
pende wijze in beweging kan hrengen om een flink eind weg te theoretise
ren zonder tot een feitelijke konklusie te komen. Men zegt dat iedere muni
zijn eigen geziehtspunt heeft en als een muni niet van andere muni's ver-
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schilt, kan men hem in de strikte zin des woords geen

muni noemen. Maar
sthita-dhi-muni, waarover de Heer hier spreekt, is anders dan een gewo
ne muni. De sthita-dht-muni leeft altijd in Kf�i:ia-bewustzijn, omdat hij het

een

eind heeft gezien van alle kreatief getryeoretiseer. Die fase is hij te boven en
hij heeft ingezien dat Väsudeva, Heer Srr Kr�i:ia, alles is. H ij wordt een

muni

van standvastige geest genoemd . Zo 'n volledig Kfi:i�a-bewust persoon raakt
in het geheel niet van streek door de aanvallen van het drievoudig leed

( 1 ),

want hij aanvaardt alle eilende als de genade Gods en denkt dat hij nog

meer leed verdient vanwege zijn vroegere euveldaden ; en hij ziet dat zijn
leed, door de genade van de Heer, wordt teruggebracht tot een minimum.
Wanneer hij gelukkig is, prijst hij hiervoor evenzeer de Heer en denkt dat hij
het niet waard is ; hij beseft dat het slechts door 's Heren genade komt dat
hij het zo goed heeft en de Heer nog beter kan dienen dan tevoren. En in de
dienst van de Heer is hij altijd ondernemend en vermetel en laat zieh door
voorkeur noch afkeer bei"nvloeden. V oorkeur betekent dat men zieh laat lei
den door zinnelijke gevoelens; onthechtheid is de afwezigheid van dergelijke
zinnelijke neigingen. Maar iemand die in Kr�i:ia-bewustzijn verankerd is kent
gehechtheid noch onthechting, omdat zijn leven zonder meer gewijd is aan
's Heren dienst. Daardoor wordt hij nooit kwaad wanneer het werk dat hij
onder handen heeft mislukt. Een Kr�i:ia-bewust persoon is altijd onwankel
baar in zijn streven .
VERS 5 7

�:

(14Sit'1��(�*1�Sll'4 � 1

� ;r� �l'�Ul'1" st�fßdt 11�"11
ya� saroatränabhisnehas
tat tat präpya 5ubhäfabham
näbhinandati na dve�fi
tasya prajnä prat�fhitä

( 1 ) Volgens de Vedische geschriften bestaan er drie soorten leed:
I . adhyätmika-kleia : leed veroorzaakt door ons lichaam en onze geest;
2. adhibhautika-k/eia : leed veroorzaakt door de andere levende wezens;
3. adhidaivika-k/eia : leed veroorzaakt door de krachten der natuur.
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yal]. iemand die ; sarvatra - overal; anabhisneha� - zonder genegenheid;
tat - dat; tat - dat; prapyä bereikend; iubha goed ; asubham kwaad; na
nooit; abhinandati - bidt; na nooit; dveHi - benijdt ; tasya zij n ; prajiiä
volmaakte kennis; prati§thita - gevestigd.
-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Wie zonder bindingen is, wie zieh niet verbeugt wanneer hem iets goeds
overkomt, noch treurt wanneer er iets kwaads geschiedt, is hecht verankerd
in volmaakte kennis.
BETEKENIS
Er gebeurt in de stoffelijke wcreld altijd wel iets - de ene keer iets goeds,
de andere iets kwaads. Wie zieh door zulke materiele wisselvalligheden niet
van streek laat brengen, wie zowet onder goede als kwade omstandigheden
zijn evenwicht bewaart, wordt geacht hecht verankerd te zijn in Kf�r:ia-be
wustzijn. Zo lang men in de stoffelijke wereld is, bestaat er altijd kans op
goed en kwaad, omdat dezc wereld vol dualisme is. Maar iemand die hecht
in Kr�r_i a-bcwustzijn verankerd is, wordt door goed noch kwaad bewogen,
omdat hij zieh slechts met Kr�r_ia, die het absolute goede is, bezighoudt.
Zo 'n van Kr�qa vervuld bewustzijn plaatst de mens in een volmaakte boven

zinnclijke positie, die technisch samädhi wordt genoemd.
VERS 58

� � �S�lq �: 1
�Ps::�10RPs:;�1if•� � Sffüf0<11 11'-\�ll

�

yadä samharate cäyam
kürmo 'ngäniva sarva5afl
indriyäriindriyärthebhyas
tasya prajiiä prati§thitä
yudä

-

wanneer; sarhharatr - terugtrekt ; ca

schildpad; arigäni

-

zinne n ; indriya-arthebh yal].
wustzijn ; pra t iHhitä

ook; ayam - al deze; kürmal].
iva - zoals; sarvasalJ. tezamen; indriyäni
van de lustobjekten; tasya zijn; prajiiä - be

ledematen ;
-

-

gevestigd.

-

-

-

-

-

1 28

De Bhagavad-g'itä

zoals ze is

11.59

V E RTALING
Wie - zoals een schildpad zijn ledematen intrekt onder zijn schild -

m

staat is zijn zinnen af te wenden van wat ze prikkelt, wordt geacht zieh
waarlijk in staat van kennis te hevinden.
BETEKENIS
Om een echte

yogf, toegewijde of zelfverwerkelijkte ziel te zij n , dient

men zijn zinnen volgens plan te kunnen heheersen. De meeste mensen ech
ter zijn dienaar van hun zinnen en worden door de willekeur van hun zinnen
geleid . Dit is het antwoord op de vraag: waaraan kent men een
zinnen worden vergeleken met giftige slangen. De

yogr? De
yogr of de toegewij de

moet bijzonder sterk zijn om ze te beteugelen - zoals een slangenbezweerder.
Hij laat ze nooit hun gang gaan. Er staan in dit verband veel voorscliriften in

de geopenbaarde Schriften geboden zowel als verboden. Als men deze ge·
boden en verboden niet weet te gehoorzamen en zieh niet van zingenot weet
te onthouden, kan men onmogelijk hecht in K��r.ia-bewustzijn veranker<l ra·
ken . Het beste voorbeeld in dit opzicht is de schildpad. De schildpad kan
zijn zinnen ieder ogenblik intrekken eq ze ieder ogenblik weer te voorschijn
brengen, al naar gelang zijn bedoelingen. Evenzo worden de zinnen van
Kt�l)a-bewuste personen alleen met bepaalde bedoelingen gebruikt in dienst
van de Heer en in andere gevallen blijven ze ingetrokken. Gebruik de zinnen
alleen in dienst van de Heer, dat is het voorbeeld dat gegeven word t door de
schildpad, die zijn zinnen binnen houdt.
VERS 59

fcrAT ��€1�;ij f;Rrum �: 1
� nrr� tR qT � 11��11
v4ayä vinivartante
nirähärasya dehina�
rasa-varjarh raso 'py asya
pararh dr�tvä nivartate
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vi§ayä!J zins-objekten; vinivartante - worden geoefend in onthouding
nirähärasya door negatieve beperkingen; dehina!J voor de beliehaam
den ; rasa-varjam
de smaak opgeven; rasalJ genotsgevoel ; api - hoewel er
is; asya - zijn ; param veel hogere zaken; dr�/vä - door ervaring; nivartate -

van;

-

-

-

-

-

houdt op met.
VERTALING
De belichaamde ziel kan weliswaar van zingenot weerhouden worden,
hoewel ze haar smaak voor het zinneprikkelende behoudt. Maar wanneer ze
zieh er niet meer om bekommert, doordat ze een hogere smaak ervaart, is ze
heeht in bovenzinnelijk bewustzijn verankerd.
BETEKENIS
Tenzij men zieh op bovenzinnelijk niveau bevindt, is het onmogelijk af
stand te doen van zingenot. De methode waarmee men zieh met behulp van
regels en bepalingen van zingenot onthoudt, valt te vergelijken met het
dieet waarmee men een zieke ten aanzien van bepaalde etenswaren op rant
soen zet. De ziekc stelt deze rantsoenering allesbeh alve op prijs en evenmin
verliest hij zijn smaak voor wat hem onthouden wordt. Het beheersen van
de zinnen in het kader van een geestelijke zelfverwerkelijkings-methode zo
als bijvoorbeeld a� �äriga-yoga , waarbij men yama, niyama, äsana , prä1Jä-yäma ,
pratyähära , dhararyä, dhyäna enz. beoefent, wordt aanbevolen voor minder
intelligente personen, wier kennis niet hoger reikt. Maar iemand die tijdens

zijn vorderingen in het Kf�i:ia-bewustzijn de heerlijkheid van de Allerhoogste,
Kmia, heeft geproefd, verliest zijn smaak voor droge stoffelijke zaken. Ont
houdingen zijn er derhalve voor de minder sehrandere nieuwelingen op de
geestelijke weg omhoog, maar zulke onthoudingen zijn alleen vol te houden
als men echt al de smaak van het Kr�i:ia-bewustzijn te pakken heeft. Wie
werkelijk Kr�l)a-bewust is, verliest vanzelf zijn smaak voor flauwe zaken.

VERS 60

�) m � � �: I
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yatato hy api kaunteya
puru�cuya vipascita�
indriyärii pramäthini
haranti prasabham mana�
api in weerwil van; kaunteya - 0
vipaicita� - vol onderscheidende
kennis ; indriyäl'}i - de zinnen; pramlithini - gestimuleerd; haranti - smijt; pra
sabham - met geweld ; mana� - de geest.

yatatal}

- terwijl hij streeft ;

zoon van Kuntr;

puru�asya

hi

- zeker ;

-

- van de mens;

VERTALING
De zinnen zijn zo sterk en onstuimig, 0 Arjuna, dat ze zelfs de geest mee
slepen van een mens die onderscheidingsvermogen bezit en juist zijn zinnen
tracht te beheersen.
BETEKENIS
Er zijn vele geleerde wijzen, filosofen en transcendentalisten die hun zin
nen trachten te beheersen , maar in weerwil van de inspanningen die ze zieh
getroosten, komt soms zelfs de grootste onder hen als gevolg van oneven
wichtigheid van geest ten val voor m aterieel zingenot. Zelfs Visvämitra, een
grote wijze en een volmaakte
verleid , hoewel de

yogT met

yogT,

werd door Menakä tot seksueel genot

de strengste vormen van boetedoening en yoga

beoefening zijn zinnen trachtte te beheersen. Er zijn natuurlijk veel meer
van zulke voorbeelden in de wereldgeschiedenis. Het is dus bijzonder moei
lijk de zinnen en de geest te beheersen als men niet geheel Kr�r:ia-bewust is.
Als men de geest niet op Kr�r:ia richt, kan men aan dit materie!e genieten
geen eind maken.

Sri Yämunäcärya,

een grote heilige en toegewijde, geeft

hier een praktisch voorbeeld van. Hij zegt: " Sinds mijn geest gericht is op
het dienen van de lotusvoeten van Heer Kr�i:ia en ik een voortdurend nieuw
bovenzinnelijk genot ervaar, wend ik telkens wanneer ik aan seksucle om
gang met een vrouw denk mijn gezicht af en moet ik bij de gedachte alleen
al spuwen."
Kr�i:ia-bewustzijn is zoiets bovenzinnelijk fij ns, dat materie!e geneugten
er vanzelf onsmakelijk door worden. Het is alsof een hongerig mens zijn
maag tevreden heeft gesteld met een voldoende h.oeveelheid voedzame etens
waar. Mahäräja Ambari�a was de grote yogf Du rväsä Muni te sterk af, omdat
zij n geest gewoon voortdurend in K�i;ia-bewustzijn verkeerde.
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VERS 6 1

�tf.f �ttar � � 3TTm lR'{{: 1
il'� ft lf�Ps;:41fiJ1 � � stRIfüa1 11 G. � 11
täni sarväri samyamya
juk ta äsita mat-para{i
vase hi yasyendriyäri
tasya prajiiä prati§thitä
täni die zinnen; sarvä1)i alle; samyamya beheersend ; yuktal]. - verbon
äsrta zo gesitueerd; mat-para� in relatie tot Mij ; vase in volledige
onderworpenheid ; hi - zeker; yasya
iemand wiens; indriyäl)i
zinnen;
tasya zij n ; prajfiä bewustzij n ; prat4thitä gevestigd.
-

den;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

Wie zijn zinnen beheerst en zijn bewustzijn op Mij richt, is een evenwich
en verstandig mens.

tig

BETEKENIS
Dat het hoogste ideaal van yoga volmaaktheid Kr�Q.a-bewustzijn is, komt
-

duidelijk tot uiting in dit vers. En als men niet Kr�r:ia-bewust is, is het in het
geheel niet m ogelijk de zinnen te beheersen. Zoals in het voorgaande vers is
aangestipt, zocht de grote wijze Durväsä Muni onenigheid met Mahäräja
Ambari�a en uit trots werd Durväsä Muni nodeloos kwaad, waardoor hij
zijn zinnen niet meer beheersen kon. De Koning daarentegen, die weliswaar
niet zo'n machtige yogf was als de wijze, maar een toegewijd dienaar van de
Heer, verdroeg de onheuse bejegening stilzwijgend en trad als overwinnaar
uit het strijdperk. De Koning wist zijn zinnen te beheersen, omdat hij , zoals
het

Srimad-Bhägavatam vermeldt, de volgende regels naleefde:
sa vai manalJ knl)a-padäravindayor
vaciirilsi vaiku1)tha-gu1)änuvar1)ane
karau harer mandira-märjanädi§u
srutiril cakäräcyuta-sat-kathodaye
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mukunda-lirigälaya-darsane drsau
tad-bhrtya-gätra-sparse 'nga-sangamam
ghrälJam ca tat-päda-saroja-saurabhe
srima t-tulasyä rasanäm tad-arpite

pädau harelf k$etra-padiinusarpa1Je
siro hr$Tk esa-padäbhivandane
kämam ca di!sye na tu kiima-kämyayä
yathottamasloka-janäfrayä ratiry

" Koning Ambarf�a hield zijn geest gericht op de lotusvoeten van Heer l\.r;;l).a,
gebruikte zijn woorden om de woning van de Heer te beschrijven, zijn han
den om de tempel van de Heer te reinigen, zijn oren om naar de verhalen
over de Heer te luisteren, zijn ogen om de gedaante van de Heer te zien, zijn
lichaam om het lichaam van de toegewijde aan te raken, zijn neusvleugels
om de geur te ruiken van de bloemen die aan de lotusvoeten van de Heer ge
offerd worden, zijn benen om zieh naar de heilige plaats te begeven waar
Zijn tempel staat, zijn hoofd om het eerbiedig neer te buigen voor de Heer
en zijn verlangens om de verlangens van de Heer te vervullen - en door al
deze verrichtingen was hij bij uitstek geschikt om een mat-paralf -toegewijde
van de Heer te worden." (Bhäg. 9, 4: 18 - 20.)
Het woord mat-paralf is in dit verband uiterst belangrijk. Hoe men mat
paralf kan worden blijkt uit de levensbeschrijving van Mahäräja Amban�a.
Srila Baladeva Vidyähhü;;al).a, een groot geleerde en äcärya in de mat-paralf
linie, merkt op: "mad-bhak ti-prabhävena sarvendriya-vijaya-pürvikä svätma
dr§ti� sulabheti bhävalf ." "De zinnen kunnen slechts volledig worden be
heerst door de kracht van de toegewijde dienst aan Kr�r:ia." Ook wordt de
binnenbrand wel eens als voorbeeld gebruikt: "Zoals de kleine vlammen alle
voorwerpen in de kamer verbranden, verbrandt Heer Vi�r:iu, gezeten in het
hart van de yogi, alle onzuiverheden." De Yoga-sütra schrijft trouwens ook
meditatie op Vi;;l).u voor en niet op de leegte. De zogenaamde yogr's die op
andere zaken dan de gedaante van Vi;;l).u mediteren, verspillen met hun ijdel
streven naar irreele droomtoestanden hun tijd. We dienen Kr;;r:ia-bewust te
ZIJn - toegewijd aan de Persoonlijkheid Gods. Dat is het doel van de ware
yoga .

11.62
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�� ��: �� '

"lffll;iflqij �: ifllijki'I'"'°'� ll � �ll
dhyäyato v4ayän pumsafi
sangas te§üpajäyate
saiigät sanjäyate kämafi
kämät krodho 'bhijäyate
dhyäyatal) - besehouwend; v4aylln - zins-objekten; pumsal) - van de per
te�u - voor de zins-objekten; upajäyate - ontwik
kel d ; sangät - geheehtheid; sanjäyate - ontwikkelt ; kämal) begeerte ; kämät uit begeerte ; krodhal) - woede; abhijäyate - wordt openbaar.
soon ; sarigäl) - geheehtheid;

-

VERTALING
Wanneer men datgene besehouwt wat de zinnen bekoort, begint men
zieh eraan te hechten en uit deze gehechtheid ontwikkelt zieh lust en uit
lust ontstaat woede.
BETEKENIS
Jemand die niet Kn;IJa-bewust is komt, wanneer hij naar de dingen kijkt
die de zinnen bekoren, in de ban van stoffelijke begeerte. De zinnen dienen
geheel aan hun trekken te komen, en gesehiedt zulks niet in bovenzinnelijke
liefdedienst aan de Beer, dan zullen ze beslist in stoffelijke zin aan hun
t!ekken trachten te komen. In de stoffelijke wereld is iedereen, ook Heer
Siva en Heer Brahmä - gezwegen van de andere goden op de hemelse plane
ten - onderhevig aan de invloed van al wat de zinnen beroert, en de enige
manier om zieh uit dit doolhof van het materiele bestaan te redden, is
��l'}a-bewust te worden. Heer S iva was in diepe meditatie verzonken, maar
toen Pärvatl hem tot zingenot traehtte te verleiden, ging hij er op in, en als
gevolg hiervan werd Kärtikeya geboren. Toen Haridäsa Thäkur nog een
jonge toegewijde was van de Heer, kwam een inkarnatie van Mäyä Dev'i hem
op dezelfde manier verleiden, maar Haridäsa doorstond deze test met ge
mak vanwege zijn volkomen toewijding aan Heer Kr�f}a. Zoals hierboven ge-
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illustreerd in het vers van S ri Yämunäcärya, mijdt een oprechte toegewijde
van de Heer, dankzij zijn hogere smaak voor het geestelijk genieten in zijn
omgang met de Heer, alle stoffelijk zingenot. Dat is het geheim van alle wel
slagen. Dus iemand die niet in Kr�i:ia-bewustzijn leeft, zal, hoe sterk hij zieh
ook betoont in het kunstmatig beheersen van zijn zinnen, uiteindelijk beslist
ten val komen, want de geringste gedachte aan zingenot is al genoeg om
hem ertoe te bewegen zijn begeerte te bevredigen.

VERS 63

=it\ifl"Actf6 �: �1Mf6�1t11: 1

�ftnt�f.(wr1� ��wr1,1dtu1iwf61 1�� 11
k rodhäd bhavati sammoha�
sammohät smrti-vibhrama�
smrti-bhramSäd buddhi-niiSo
buddhi-niiSät prarimyati

krodhät

uit woede; bhavati · vindt plaats; sammoha� - volmaakte .be
sammohät uit illusie ; smrti - van gehetigen; vibhrama� - ver
warring; smrti-bhramsilt van verwarring van geheugen; buddhi-näsa� ver
lies van intelligentie ; buddhi-näsät · van verlies van intelligentie; prar:asyati
goocheling;

·

-

·

-

-

valt neer.

VERTALING

Uit woede komt begoocheling voort en uit begoocheling geheugen-ver
warring. Wanneer het geheugen verward is, verdwijnt het verstand en wan
neer het verstand verdwenen is, valt men terug in het stoffelijk moeras.
BETEKENIS
Tijdens de ontwikkeling

van

���a-bewustzijn begint men te merken dat

alles zijn nut heeft in de dienst van de Heer. Degenen die geen kennis heb
ben van Kr��a-bewustzijn, m �ar wel bevrijd willen worden uit de materiele
gevangenschap, proberen kunstmatig stoffelijke zaken te ontwijken, m aar
kunnen zo niet de volmaakte onthechting bereiken. Jemand in Kr�1Ja-be-
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wustzijn daarentegen weet hoe hij alles in dienst van de Heer gebruiken
moet, zodat hij niet zwieht voor stoffelijke invloeden. V olgens een imperso
n alist bijvoorbeeld kan de Heer, of het Absolute, aangezien het onpersoon
lijk is, niet eten. Terwijl een impersonalist zieh

van

smakelijke etenswaar

traeht te onthouden, weet een toegewijde dat Kr�r:ia de allerhoogste genie
ter is en dat Hij alles eet wat Hem met toewijding geofferd wordt. Nadat hij
de Heer goed eten geofferd heeft, neemt de toegewijde datgene wat de Heer
overlaat:

prasädam . Zo raakt in de toegewijde dienst alles vergeestelijkt en

bestaat er geen gevaar dat de toegewijde ten val komt. De tot>gewijde nuttigt

prasädam in Kr��a-bewustzij n , terwijl de impersonalist het als zijnde stoffe
lijk van zieh afsehuift. De impersonalist kan daarom als gevolg van zijn
kunstmatige ontheehting niet van het leven genieten; derhalve is een geringe
gemoedsbeweging al voldoende om hem weer in het stoffelijk moeras te
storten. V an een dergelijke ziel wordt gezegd dat ze, ook al stijgt ze tot het
peil der verlossing, weer terugvalt, omdat ze niet gesteund wordt door de
uitoefening van toegewijde dienst.
VERS 64

<ttt1:'f�ii� Aq41ntr.s:�
:a 1

� Slftli\'41\M"4JRI 11 ��11
raga-dve�a-vimuktais tu
vi§ayän indriyaiS caran
ätma-va$yair vidheyätmä
prasädam adhigacchati

dve�a - ontheehting; vimuk tai� - door iemand die vrij
tu - maar ; v4ayän - zins-objekten; indriyai� - door de
zinnen ; caran - h andelend; ätma-vaiyai� - iemand die beheersing heeft over;
vidheyätmä - iemand die gereguleerde vrijheid naleeft ; prasädam - de genade
des Heren ; adhigacchati - bereikt.

räga

- geheehtheid;

is van zulke dingen;

VERTALING

Wie zijn zinnen weet te beheersen door zieh te houden aan de regels van
vrijheid in gebondenheid, kan zieh de volkomen genade van de Heer verwer
ven en zo verlost worden van alle voorkeur en afkeer.

ze is
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BETEKENIS

In het voorgaande is al uitgelegd dat ook al weet men de zinnen extern
door de een of andere kunstmatige methode te beheersen, er alle kans blijft
bestaan dat men terugvalt, tenzij de zinnen in dienst worden gesteld van de
Heer. Hoewel iemand in volledig ��r:ia-bewustzijn zieh op het zinnelijk vlak
kan sehijnen te bevinden, heeft hij, omdat hij ��rya-bewust is, geen voor
keur voor zinnelijke bezigheden. Een Kr�qa-bewust persoon is er uitsluitend
in ge"interesseerd, K��r:ia tevreden te stellen. Daarom is hij boven alle ge
heehtheid verheven. Als ���a het zo wil, kan de toegewijde alles doen wat
in normale omstandigheden ongewenst is; en als K��r:ia het niet wil, zal hij
nalaten wat hij in normale omstandigheden voor zijn eigen genoegen wel
zou hebben gedaan. Daarom heeft hij wel doen en niet doen in eigen hand,
omdat hij alleen volgens de aanwijzingen van· ��r:ia te werk gaat. Dit be
wustzijn is de grondeloze genade van de Heer, die de toegewijde zieh ver
werven kan ook al bevindt hij zieh midden in de zinnelijke wereld.
V E RS 65

� �:� g:1f;t(�q'S11�� 1
�� m1g �: q�qfijg� 1 1\'-\ll
prasäde sarva-du�khänäm
hänir asyopajäyate
prasanna-cetaso hy äsu
buddh* paryavat4thate
prasäde - bij het verwerven van de grondeloze gen ade van de Heer; sarva alle ; dul_ikhänäm stoffelijke eilenden; häni� verwoesting; asya - zijn; upa
jiiyate vindt plaats; prasanna-celasa� van de gelukkigen van geest; hi
zeker; äsu zeer spoedig; b uddhi� - intelligentie; pari - voldoende; avatiHha
te gevestigd.
-

-

-

-

-

-

-

V E RTALING
V oor iemand die aldus in het goddelijk bewustzijn verkeert, bestaat het
drievoudig leed van de stoffelijke wereld niet meer; in zo'n gelukkige toe
stand komt

het

verstand spoedig in evenwicht.
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� :rif.G:<��� ;r �� llfcRT 1
wr =�n-.wt4�t: �nPa<�� �: � 11��11
nästi buddhir ayuktasya
na cäyuktasya bhävanä
na cäbhävayatafl säntir
aSäntasya kutafl sukham
na asti er k a n niet zijn; buddhi� - bovenzinnelijke intelligentie ; ayuk ta
sya van iemand die niet verbonden is (met het Kr�l)a-bewustzijn) ; na
noch ; ca - en; ayuk tasya · van iemand die van Kr�i:ia-bewustzijn verstoken is;
bhävanä in geluk verankerde geest; na noch; ca - en; abhävaya ta� van
iemand die niet in evenwicht is; sän ti� - vrede; asäntasya van het onvreed
zame; kuta� - waar is; sukham - geluk.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Wie niet in bovenzinnelijk bewustzijn verkeert, kan noch een beheerste
geest, noch een evenwichtig verstand hebben, zonder welke men geen vrede
kan vinden. En hoe kan er zonder vrede geluk bestaan?
BETEKENIS
Als men niet Kr�i:ia-bewust is, kan men onmogelijk vrede vinden. Zo
wordt in Hoofdstuk Vijf

(5: 29)

bevestigd dat wanneer men inziet dat

Kr�i:ia de enige genieter der goede resultaten van offer en boetedoening is en

dat H ij de eigenaar is van alle universele openbaringen, dat Hij de ware
vriend is van alle levende wezens, - dat men alleen dan werkelijk vrede kan
vinden. Dus als men niet in Kr�l)a-bewustzijn verkeert, heeft de geest geen
einddoel waarop hij zieh kan richten. Waar zo'n einddoel ontbreekt, ont
staat er verwarring. Pas wanneer men er zeker van is dat Kr�Qa de genieter,
eigenaar en vriend van iedereen en alles is, kan men zieh, doordat de geest
hierin rust vindt, vrede verwerven. Daarom bevindt iemand die naar bevrij
ding streeft, zonder een band met Kr�i:ia te hebben, zieh beslist altijd in de
verdrukking en kent geen vrede, al doet men n6g zo alsof men vrede kent
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en het geestelijk ver gebracht heeft in het leven. Kr�r:i a-bewustzijn is een
staat van vrede die zieh vanzelf openbaart wanneer men een band met
Kr�qa aangaat.

VERS 67

��t ft � �q;fts3fil'l1q� 1
� m qf Cfl�--�q"'�ui�ftt 11�\Sll
indriyäriäm hi caratäm
yan mano 'nuvidhiyate
tad asya harati prajnäm
väyur nävam ivämbhasi
indriyäl).äm - van de zinnen; hi zeker; caratäm hoedend ; yat dat;
mana� geest ; anuvidhtyate - raakt voortdurend bezig; tat dat; asya zij n ;
harati neemt weg; prajfiäm intelligentie ; väyu� wind; nävam een boot;
iva zoals; ambhasi - op het water.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

Zoals de storm een schip over het water weg kan blazen, zo kan alleen al
een van de zinnen, waarop de geest zieh richt, iemands verstand op hol la
ten slaan.
BETEKENIS
Tenzij alle zinnen gebundeld zijn in 's Heren dienst, kan zelfs maar een
ervan, die zieh aan zingenot hecht, de toegewijde van de weg der bovenzin
nelijke nadering tot de Heer afbrengen.

Zoals

vermeid in de levensbeschrij

ving van Mahäräja Ambari�a, moeten alle zinnen in Kr�r:ia-bewustzijn samen
werken, want dit is de juiste techniek om de geest te beteugelen.

Zijn e Codddijk e Crnade

A. C . Bhaktivedanta Swami Prabhupäda

S rila Bhaktisiddhänta SarasvaH Gosvämi Mahäräja
gccslclij k leraar van
Zijne Coddelijk e Cl'rtad<' A . C . ßhaktivcdanta Swami Prabhupäda.

Srila

S rila Gaurakisora Däsa Bäbäjl M ahäräja
gecstelijk lcraar van

ß h a k t i si r l dhä n t a Sarasvatl G osvaml M a h ä r äj a .

S rila Bhaktivinoda Thäkura
geestel ij k lcraar van
Srlla G aurakiSüra Däsa Bäbäjl Mahäräj a.

Sri Pailca-tattva
Sri Cailanya Mahäprabhu t c rn i dden van Zijn ceuwigc rnctgezcllcn
(Sri J\dvaila, Sri N i tyänanda, Sri Cadädhara, Sri Srlväsa ).

1. "O Saiijaya, nadat mijn zoons en de zoons van Pai:i9u, verlangend naar de strijd,
zieh op het bedevaartsveld Kuruks�tra h adden verzameld, wat deden ze?" ( 1 . 1 )

II. "O teig van Bharata, toen K r�i:ia aldus door Arjuna was aangesproken, mende H ij
de prachtige strijdwagen naar het middenveld tussen de beide legers." ( 1 . 24)

IIl . " M ijn hele lichaarn trilt en rnijn haar staat overe i n d . M ij n boog Gäl)c)iva glijdt
uit de banden en rnijn liuid gloe i t . ' '

( 1 .29)

rne
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VERS 68

"�1t1�

itUillU � m: 1

�� �srR)f9'11 11�� 11
tasmäd yasya mahä-bäho
nigrhitäni saroasa�
indriyä[lindriyärthebhyas
tasya prajiiä prat4thiti.
tasmät - daarom; yasya - van iemands; mahä-bäho - 0 sterk-gearmde;
nigrhitäni - zo bedwongen; sarvasal; - alle ; indriyäTJi - de zinnen; indriya
arthebhyal; - terwille van de zins-objekten; tasya - zijn; prajnä - intelligentie;
prati${hitä - gevestigd.
VERTALING
Daarom,

0

sterk-gearmde, heschikt iemand die de neigingen van zijn zin

nen beteugelt beslist over een evenwichtig verstand.
BETEKENIS
Zoals de vijand door een superieur leger bedwongen wordt, kunnen de
zinnen niet worden bedwongen door enig menselijk streven, m aar door ze
in te schakelen in 's Heren dienst. Wie dit begrepen heeft - dat men alleen
door Kr�l)a-bewustzijn pas goed bij zijn verstand is en dat men zieh hierin
dient te oefenen onder leiding van een bona fide geestelijk leraar - noemt
men

sädhaka of iemand die rijp is voor zijn verlossing.
VERS 69 ·
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yä niSä sarva-bhütänäm
tasyäm jägarti samyami
yasyäm jägrati b hütäni
sä niSä J>USyato mune{l

yä - wat; niiä - naeht; saroa alle; bhütänäm van levende wezens; tasyäm sarhyaml - de beheersten; yasyäm - waarin; jägra
ti - wakker; bhütäni - alle wezens; sa - dat is; niiä - naeht; pasyata� voor de
ingekeerde; mune� - wijze.
-

-

daarin ; jägarti - waakzaam ;

-

VERTALING
Wat nacht is voor iedereen, is voor degeen die zijn geest beheerst ontwa
ken, wat ontwaken is voor iedereen, is nacht voor de ingekeerde wijze.

BETEKENIS
Er zijn twee soorten intelligente lieden. De ene is intelligent in materiele
aktiviteiten die verbandhouden met zinsbevrediging en de andere is in zich
zelf gekeerd en staat open voor alles wat tot zelfverwerkelijking leidt. De
aktivifoiten van de ingekeerde wijze of denker zijn nachtelijk duister voor
degenen die opgaan in de stof. M aterialistische personen brengen zo'n naeht,
als gevolg van hun onbekendheid met de mogelijkheid tot zelfverwerkelij
king, slapend door. De ingekeerde wijze blijft waakzaam tijdens de "naeht"
van de materialisten. De wijze ervaart bovenzinnelijk genoegen bij de gelei
delijke groei van zijn geestelijk leven, terwijl degeen die zieh m aterieel he·
zighoudt en ten aanzien van zijn zelfverwerkelijking slaapt, van allerhande
zingenot droomt en zieh in zijn slaaptoestand nu eens gelukkig, dan weer
terneergeslagen voelt. De ingekeerde staat altijd onverschillig tegenover stof
felijk geluk en verdriet. Niet gehinderd door de terugslagen van materiele
aktiviteit, gaat hij voort op het pad der zelfverwerkelijking.
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3l1t4"101"��srRta
(1ijS(+11q: Sf�ajRt � 1
d(c:ifll'fI � Sf�ajf.a ri
� �llPaitnTIRI WI' Cfi1'4Cfilift l l '9o ll
äpüryamäriam acala-prat4tham
samudram äpafi proviSanti yadvat
tadvat kämä yJJm pravi.Santi sarve
sa säntim äpnoti na käma-kämi
acal.a-prati��ham - evenwichtig gesitueerd;
äpal} - water; pravisanti - ingaan ; yadvat als; tadvat
begeerten ; yam - tot iemand ; pravisanti - binnengaan; sarve persoon ; säntim - vrede; äpn o t i - bereikt ; na - niet; käma-kämf 

apuryamäf!.am - altijd gevuld;
samudram - de oceaan;
zo;

kämä�

-

alle ; saf} - die

-

-

iemand die wensen wenst te vervullen.

VERTALING
Alleen hij die zieh niet laat verwarren door de ononderhroken stroom
van hegeerten - welke als rivieren uitmonden in de oceaan, die aldoor ge
vuld wordt, maar altij d kalm is - alleen hij kan vrede vinden, en degeen die
zulke hegeerten tracht te hevredigen niet.
BETEKENIS
Hoewel de uitgestrekte oceaan altijd vol water is, komt er altijd, vooral
in de regentij d , veel meer water in terecht. Maar de oceaan blijft altijd het
zelfde - evenwichtig; hij is niet in beroering en hij loopt ook niet over. Dit
zelfde geldt voor iemand die in Kr�i:ia-bewustzijn verankerd is. Zo lang men
een stoffelijk lichaam heeft, zullen de lichamelijke verlangens naar zinsbe
vrediging blijven bestaan . De toegewijde laat zieh door zulke verlangens
echter, vol

als hij is, niet van streek brengen. Een Kr�i:ia-bewust persoon

heeft niets van node, omdat de Heer in al zijn materiele behoeften voorziet.
Daarom is hij als de oceaan - altijd vol in zichzelf. Er kunnen verlangens in
hem komen als rivieren die binnenstromen in de oceaan, maar hij blijft even-
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wichtig in zijn doen en laten en wordt niet in het minst verstoord door ver
langens naar zinsbevrediging. Daaraan kent men een Kr�r:ia-bewust persoon hij heeft alle verlangen naar zinsbevrediging verloren, ook al is de begeerte
in hem aanwezig. Omdat hij altijd tevreden is in de bovenzinnelijke liefde
dienst van de Heer, kan hij evenwichtig blijven als de oceaan en zo volko
men vrede genieten. Anderen echter, die hun begeerten proberen te bevre
digen tot bijna aan het toppunt der bevrijding toe, vinden nimmer vrede.
Degenen die werken om het gewin, degenen die naar bevrijding streven en
ook de yogi's wie het om mystieke krachten begonnen is, voelen zieh allen
ongelukkig, omdat ze met onvervulde verlangens rondlopen. Maar wie zieh
in Kr�rya-bewustzijn bevindt is gelukkig in de dienst van de Heer en hij heeft
geen verlangens meer die nog bevredigd moeten worden. Hij verlangt in feite
niet eens naar bevrijding uit de stoffelijke geyangenschap. De toegewijden
van Kr�rya kennen geen stoffelijke verlangens en derhalve leven ze in volko
men vrede.
VERS 7 1

f«A Eht•nril : ��� f;r:m: 1
� Pi�(EhlU � \llfktit�•t"YRt I I \9� II
vihäya kämän ya!J saroän
pumäms carati ni/Jsprha!J
nirmamo nirahankära/J
sa säntim adhigacchati
vihäya opgegeven hebbend; kämiin alle begeerte naar zinsbevrediging;
yal]. degeen; saroän alle; pumän een persoon; carati - leeft; nil].sprhal]. begeerteloos; nirmamal]. - zonder gevoel van bezittelijkheid; nirahankära�
zonder vals ego; sal]. alle; säntim - volkomen vrede; adhigacchati bereikt.
·

·

·

·

·

.

·

-

VERTALING

Wie elke neiging tot zinsbevrediging heeft opgegeven en een leven vrij van
begeerten leidt, wie elke gedachte dat hij enig-iets bezit heeft laten varen en
er geen vals ego op nahoudt alleen die mens kan werkelijk vrede vinden.
·
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BETEKENIS
Begeerteloos worden betekent niets begeren wat tot zinsbevrediging
strekt. Met andere woorden : de begeerte om Kr�r.ia-bewust te worden is in
feite begeerteloosheid. Wie inziet dat zijn wezenlijke positie die van dienaar
van Kr�l).a is, zonder dat h ij zieh ten onrechte vereenzelvigt met zijn lichaam
en zonder dat hij zieh van ook maar iets ter wereld eigenaar waant, bevindt
zieh in de volmaakte staat van Kr�r.ia-bewustzijn. Wie zieh in deze volmaak
te staat bevindt, weet dat alles, omdat Kr�l).a de eigenaar van alles is, ge
bruikt moet worden om Kr�r.ia tevreden te stellen. Arjuna wilde uit eigen
zinsbevrediging niet vechten, maar toen hij volledig Kr�r_ia-bewust werd,
vocht hij omdat Kr�r.ia het van hem wilde. Voor zichzelf had hij geen ver
langen om te vechten, maar voor Kr�l).a vocht dezelfde Arjuna zo goed als
hij kon. Begeerte om Kf�l).a voldoening te schenken is in feite begeerteloos
heid ; het is geen kunstmatige poging, begeerten uit de weg te ruimen. Het
levend wezen kan niet begeerte- of zinneloos zij n ; het dient alleen de aard
van zijn begeerten te veranderen. Een m aterieel begeerteloos persoon weet
zeker dat alles aan Kr�l).a toebehoort

(isäväsyam idam sarvam) en daarom

noemt hij zieh nergens valselijk de eigenaar van. Zulke bovenzinnelijke ken
nis is gegrond op zelfverwerkelijking - te weten: dat men ervan doordrongen
is dat het levend wezen eeuwig integrerend deel van Krsna is, en dus geeste
lijk van aard, en dat de eeuwige positie van het levend wezen nimmer K��r_ia
evenaart of te boven gaat. Deze kennis van het Kr�1.1a-bewustzijn is de basis
voorwaarde van alle werkelijke vrede.
VERS 72

;mft �: � � 3fTQf fclf!ct� 1
��l�l+(Pij"fli�sflt it1Hfwtqiu1it'4� II '-'�II
�

e�ä b rähmi sthitifl pärtha
nainäm präpya vimuhyati
sthitväsyäm anta-käle 'pi
brahma-niroäram rcchati
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situatie; pärtha - 0 zoon van Prthä;
enäm - dit; präpya - bereikend; vimuhyati verwart ; sthitvä - zo
gesteld zijnde; asyäm - zo zijnde ; anta-käle - bij het levenseinde; api - ook;
brahma-nirvärJam geestelijk koninkrijk Gods; rcchati - bereikt.

qä

na

-

- deze; brähmT - geestelij k ; s thiti/.1

-

nooit ;

-

-

VERTALING

Dit is de weg van het geestelijk en goddelijk leven en wie hem heeft ge
vonden kent geen verbijstering meer. Wie in deze wezensstaat verkeert, al
is het eerst in het uur van zijn dood, kan binnengaan in het koninkrijk Gods.
BETEKENIS
Men kan onmiddellijk, binnen de sekonde, het Kr�r:ia-bewustzijn of het
goddelijk leven deelachtig worden of men kan deze levensstaat zelfs na mil
joenen wedergeboorten nog niet bereiken. Het is louter een kwestie van be
grijpen en aanvaarden. Khatyänga Mahäräja bereikte deze levensstaat j uist
enkele minuten voor zijn dood, doordat hij zieh aan Kr�J].a overgaf. Nirvär;ia
betekent de stoffelijke levenswijze beeindigen. V olgens het boeddhisme is
er na de voleinding van dit stoffelijk leven slechts leegte, maar de

gTtä

Bhagavad

leert anders. Het werkelijke leven begint pas na de voleinding van het

stoffelijk bestaan. De grofmaterialistische mens acht het voldoende te we
ten dat er aan dit materieel bestaan een einde komt , maar mensen die geeste
lijk gevorderd zijn weten dat er na dit materieel bestaan een ander leven is.
Treft men het dat men vöör zijn levenseinde Krlif.la-bewust wordt, dan is
men tegelijk in

brahma-nirväQa.

Er bestaat geen verschil tussen Gods ko

ninkrijk en de toegewijde dienst van de Heer. Aangezien beide zieh op het
absolute vlak hevinden, houdt het bewijzen van bovenaardse liefdedienst
aan de Heer in, dat men het geestelijk koninkrijk is binnengegaan . In de
stoffelijke wereld houdt m en zieh bezig met zinsbevredigings-aktiviteiten,
terwijl men zieh in de geestelijke wereld met Kr�i:ia-bewust handelen bezig
houdt. Bereikt men nog tijdens dit leven het Kri:il?a-bewustzij n , dan bereikt
men tevens onmiddellijk Brahman, en iemand die zieh in Krr:i�a-bewustzijn
bevindt is reeds binnengegaan in Gods koninkrijk.
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Brahman is het tegenovergesteldc van de stof. Daarom betekent b rähmT
sthiti�1 "niet op het vlak der stoffelijke aktiviteiten". De toegewijde dienst
van de Heer wordt in de Blz11gavad-grtä als het verlossings-stadium gezien.
Daarom is bräh ml s l h it il! bevrijding uit de materiele gevangenschap.

Srila Bhaktivinode Thäkur hceft dit Tweede Hoofdstuk de samenvatting
van de gchele Bh aga vad-gTtä gcnoemd. De onderwerpen die de Bhagavad
gllä behandelt zijn karm11-yugrz , j11äna-yoga en bhakti-yoga . In het Tweede
Hoofdstuk zijn karma- cn j1lä1w-yoga uitvoerig besproken en om de samen
vatting van de gehelc Crtä af tc ronden is ook blzak t i-yuga vluchtig aange
duid.
Zu f'i11 digc11 d<• 1}('rklari11g<!11 van Bhaktivcdanla bij h e l Tweede Hoofdstuk
van de S rimad-Bhagavad-g'itä, �c lit cld "Sa mcnva l ling van de /nhuud van de
r; llii ".

HOOFDSTUK DRIE

Karma-yoga
VERS l

$�1

�•W4� ��Efi�Uj� 1Rrf 1f4:J'1i('1 1
m dfUr � iJt Pt4411$1�fü m 11t11
arjuna uväca
jyäya&i cet karmapa& te
matä buddhir janärdana
tat kim karmapi ghore mäm
niyojaya&i kdava
arjuna�
karma7Ja�

cet hoewel ;
matii mening; buddhi�
intelligentie; janärdana
0 ��r:ia; tat daarom ; kim waarom ; karma7Ji
in aktie ; ghore
gruwelijk; mäm
mij ; niyojayasi
me betrekkend bij ;
keiava 0 Krsna.
-

-

Arjuna;

uvifca

-

zei; jyäyasT zeer heftig sprekend;
-

dan werken om het gewin ;
-

-

-

te

-

je ;

-

-

-

-

-

-

-
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Kanna-yoga

VERTALING
Arjuna zei:

0

Janärdana,

0

Kesava, waarom dwing Je me aan deze gru

welijke strijd deel te nemen, als Je denkt dat verstandig zijn beter is dan
handelen terwille van het resultaat.

BETEKENIS
In het voorgaande hoofdstuk heeft de Allerhoogste Goddelijke Persoon
lijkheid een uitvoerige beschrijving gegeven van de wezensstaat der ziel, ten
einde Zijn innige vriend Arjuna te redden uit de oceaan der materiele smart.
Tevens gaf H ij de weg aan waarlangs hij gered kon worden :

buddhi-yoga

of

Kr�rJ.a-bewustzijn. Soms beschouwt men Kr�rJ.a-bewustzijn ten onrechte als
passiviteit, en iemand die deze opvatting huldigt, is geneigd zieh op een een
zame plek terug te trekken om daar, door de heilige naam van Heer Kf�r:ia
te chanten, volkomen Kr�rJ.a-bewust te worden. Maar zonder onderricht in
de filosofie van het Kr�rJ.a-bewustzijn is het niet raadzaam de naam van
Kr�rJ.a te gaan zitten chanten op een eenzame plek, waardoor men slechts
wat goedkope bewondering zal oogsten van het argeloos publiek. Ook Arju
na beschouwde Kr�rJ.a-bewustzijn, of
ontwikkelen van geestelijke kennis,
bestaan en

buddhi-yoga ,

of intelligentie bij het

als een soort vaarwel aan het aktieve

als het nastreven van boetedoening en soberheid op een eenzame

plek. Met andere woorden: hij wilde op slinkse wijze het Kr�r:ia-bewustzijn
als exkuus gebruiken om de strij d uit de weg te gaan. Maar als oprecht leer
ling, legde hij zijn gedachtengang aan zijn meester voor en vroeg Kr�r.ia wat
hij het beste zou kunnen doen. In dit Derde Hoofdstuk legt Kr�rJ.a omstan
dig uit wat

karma-yoga

of werk in Kr�r.ia-bewustzijn is.

VERS 2

�� � �ti it(�tr� � 1
� � f.rf'� frwf �S{'i1Hl41'( 11�1 1
vyämi!rerieva väkyena
buddhim mohayasiva me
tad ekam vada ni!citya
yena $reyo 'ham äpnuyäm
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vyämiirerJa - dubbelzinnig; iva - als; väkyena - woorden ; buddhim - intelli
mohayasi - verwarren d ; iva - als; me - mij n ; tat - daarom ; ekam slechts een ; vada - zeg alsjeblieft; niicitya - vastgelegd; yena - waardoor;
ireya� - werkelijk nut; aham - ik; äpnuyäm - mag hebben.
gentie ;

VERTALING

Mijn verstand is door Je duhbelzinnige aanwijzingen van streek. Zeg me
daarom onduhbelzinnig wat het heilzaamst voor me is.
BETEKENIS
In het voorgaande hoofdstuk werden hij wijze van voorspel op de. Bl�aga
vad-grtä vele verschillende wegen getoond, zoals s.ä nkhya-yoga , buddh i-yoga ,

beheersing van de zinnen door gebruikmaking van het verstand, door werk
zonder gedachten aan de vruchten ervan. Ook werd de positie van de
nieuweling toegelicht, maar dit alles gebeurde op onsystematische wijze. Er
is een overzichtelijker beschrijving van de weg nodig om begrip te wekken
en tot handelen te komen. Daarom wilde Arj u na deze schijnbaar verwarde
aangelegenheid zo opgehelderd zien, dat niemand haar nog zou kunnen mis
verstaan. Hoewel het niet in Kr�i:ia 's bedoeling lag Arjuna met woord-ge
goochel in de war te brengen, kon Arjuna niet volgen hoe het Kr�i:ia-bewust
zijn m oest worden beoefend - passief dan wel door aktieve dienst. Met an
dere woorden : door zijn vragen baant hij de weg naar het Kr�i:ia-bewustzijn
voor ieder die zieh er serieus . op toelegt het mysterie van de
te doorgronden.
VERS 3

�'f•(qj�qj"i'f 1
�s�Pa:P.� � � sITTtir � 1
$1'1q11\'1 �n� Cfl+itßitt1 "'ff1'11'{ ll�ll
sri bhagaviin uväca
loke 'smin dvi-vidhä ni§thä
purä proktä mayänagha
jnäna-yogena sänkhyänäm
karma-yogena yoginäm
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in bhagavän uväca
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei ; loke
asmin deze; dvi-vidhä twee soorten van; n4�hä vertrouwen;
purä vroeger; proktä werd gezegd ; mayä door Mij ; anagha 0 zondeloze;
jnäna-yogena door de verbindings-methode der kennis; särikhyänäm van
de empirische filosofen ; karma-yogena
door de verbindings-methode der
toewijding; yoginäm van de toegewijden.
·

in de wereld ;

.

·

·

·

·

·

·

·

·

.

·

·

VERTALING

De Allerhoogste zei: 0 zondeloze Arjuna, Ik heb al uitgelegd dat er twee
soorten mensen zijn die het Zelf trachten te verwerkelijken. Sommigen zijn
geneigd Het proefondervindelijk en wijsgerig bespiegelend te benaderen,
anderen zoeken Het door toegewijde arbeid.
BETEKENIS
In Hoofdstuk Twee, vers 39, legde de Heer twee wijzen van benadering

uit, namelijk

sänkhya-yoga

en

Heer hetzelfde duidelijker uit.

karma- of buddhi-yoga . In dit vers legt de
Sänkhya-yoga of het ontledend onderzoek

van het wezen van geest en stof is het onderwerp van studie van degenen die
ertoe geneigd zijn de verschijnselen te leren kennen door wijsgerig bespiege

len en proefondervindelijk benaderen. De andere groep werkt in ��r:ia
bewustzijn, zoals beschreven in vers

61

van Hoofdstuk Twee. Eveneens in

het 39ste vers heeft de Heer uitgelegd dat men door te handelen volgens de
beginselen van

buddhi-yoga

of Krr:i�a-bewustzijn, kan worden bevrijd uit de

kluisters van het menselijk doen en laten; en bovendien is deze weg volko
men recht. Hetzelfde principe wordt duidelijker uitgelegd in vers

lijk dat

buddhi-yoga

61

·

name

inhoudt dat men zieh geheel op de Allerhoogste (of

meer in het bijzonder op Kr�i:ia) verlaat en dat de zinnen op deze manier

heel gemakkelijk kunnen worden beteugeld. Deze beide

yoga 's zijn

daarom

wederzijds van elkaar afhankelijk, als religie en filosofie. Religie zonder filo

sofie is sentiment of soms fanatisme, terwijl filosofie zonder religie louter
getheoretiseer is. Het gaat er uiteindelijk om, ���a te bereiken, want de

filosofen die oprecht naar de Absolute Waarheid zoeken komen uiteindelijk
bij het ���a-bewustzijn terecht. Dit staat ook zo in de

Bhagavad-gitä.

Het

gaat er allemaal om, te begrijpen wat de wezenlijke positie van het zelf is
met betrekking tot het Superzelf. De indirekte weg is het pad der wijsgerige

bespiegeling waarlangs men geleidelijk tot Kr��a-bewustzijn kan rraderen; de
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andere weg bestaat eruit dat men, in Kr��a-bewustzijn, rechtstreeks met
alles in aanraking is. V an beide wegen is het pad van het Kf�i:ia-bewustzijn
het beste omdat men daarlangs voor het zuiveren van de zinnen niet afhan
kelijk is van een filosofische oefenmethode. K���a-bewustzijn is het zuive
rings-proces zelf, en door de rechtstreekse methode van het toegewijd dienen
is het gemakkelijk, en tegelijkertijd verheven.
VERS 4

'fl�Oll'f'1i(HH�g"h+4 �S� 1
� � ij04tf1'1i�Cf � �tRffir 1 1 �11
�

n a karmaf1äm anärambhän
nai§karmyam puru§o '5nute
na ca sannyasanäd eva
siddhim samadhigacchati
na - zonder; karma'}äm - van de voorgeschreven plichten; anära m bhät

het niet-uitvoeren; na4karmyam - zonder terugslag van vroeger doen en la

ten ; puru�ah - mens; asnute - verkrijgt; na - noch ; ca - ook; sannyasanät door verzaking; eva - eenvoudigweg; siddhim - sukses; samadhigacchati

·

be

reikt.
VERTALING
Louter door zieh van werken te onthouden kan men zieh niet vrijwaren
van de terugslagen ervan, noch kan men louter door verzaking tot volmaakt
heid komen.
BETEKENIS
Men kan de onthechte orde des levens aanvaarden wanncer men gereinigd
is door vervulling van de voorgeschreven plichtcn, die uitsluitend worden
opgelegd om het hart van de materialistische mens te louteren. Zonder deze
loutering kan men geen sukses verwachten, wanneer men abrupt de viertle

levensorde aanvaardt (san nyäsa ) . V olgens de empirische filosofen wordt

men door eenvoudigweg sannyäsa te nemen of alle vruchtdragende arbeid

IIl.5

Karma-yoga

151

achterwege te late n , ineens even goed als Näräyai:ia. Heer Kr�i:ia echter keurt

deze zienswijze niet goed. Zonder reiniging des harten is sannyäsa niets an
ders dan maatschappelijke ordeverstoring. Wijdt anderzijds iemand zieh aan
de bovenzinnelijke dienst van de Heer, dan wordt, ook al vervult hij de voor
geschreven plichten niet, alles wat hij kan doen om verder te komen op de

(b uddhi-yoga ). Svalpam apy asya dharmasya
lräyate mahato bhayät . Ook al houdt men zieh maar zeer ten dele aan een

weg, door de Heer aanvaard

van beide paden , dan kan men daardoor al grote moeilijkheden overwinnen.
VERS 5

na h i ka5cit k§ariam api
jätu ti§fhaty akannakrt
käryate hy avasafi kanna
saroafi prakrti-jair guciajp
11a noch ; hi - zeker; kaicit - wie dan ook ; k�a'!am - zelfs een ogenblik;
api - ook; jätu - zelfs; tiHhati - staat; akarma-krt - zonder iets te doen; kär
yate - gedwongen te werken; hi - zeker; avaia� - hulpeloos; karma - werk;
sarva�1 - alle s; p ra k rti-jai� - uit de geaardheden der stoffclijke natuur ; gu � ai� ·

door de drangen.
VERTALING
Alle mensen zijn gedwongen hulpeloos te handelen overeenkomstig de
drangen die voortkomen uit de geaardheden der stoffelijke natuur; daarom
kan niemand zieh ervan weerhouden iets te doen, zelfs geen ogenblik.
BETEKE NIS
Hel komt niet door de omstandigheid dat het leven belichaamd is, maar
h c t is het wezen der ziel, dat er altijd aktivitcit wordt ontplooid. Zonder de

aanwczigheid van de geestelijke ziel, kan het stoffelijk lichaam zieh niet ver
rocren. Hct lichaam is slechts een levenloos voertuig, dat bestuurd wordt
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door de geestelijke ziel, die altijd aktief is en zelfs geen ogenblik rust kent.
Hierom dient de ziel betrokken te worden bij het goede werk in K!��a-be
wustzijn, anders zal ze zieh gaan bezighouden met zaken die de begooehe
lende stoffelijke energie haar opdringt. Eenmaal met de stoffelijke energie
in kontakt, raakt de geestelijke ziel gevangen in de geaardheden der stof, en
om de ziel van stoffelijke aangroeisels te zuiveren, dient men haar de voor
gesehreven pliehten te laten vervullen die in de

sastra 's worden aangegeven.

Funktioneert de ziel op natuurlijke wijze, dat wil zeggen: in ���a-bewust
zij n , dan is alles wat ze doen kan goed voor haar. Het S rTmad-Bhägavatam
bevestigt dit:

tyaktvä sva-dharmam caranämbhujam harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva väbhadram abhüd amu�ya kim
k o värtha äpto 'bhajatäm sva-dharmata�
"Als iemand zieh verbindt met het Kr��a-bewustzijn, ook al volgt hij mis
schien niet de in de

sästra 's voorgesehreven regels en kwijt hij zieh niet naar

behoren van de toegewijde dienst en ook al valt hij missehien terug, dan be·
rokkent dit hem geen verlies of kwaad. Maar ;ils hij zieh wel aan alle reini

sästra 's houdt, wa t heeft hij er dan aan, als hij
(Bhäg. 1 , 5 : 1 7.) Dus het is inderdaad nodig dat men

gings-voorschriften van de
niet Kr��a-bewust is? "

een algehele loutering ondergaat, wil men kunnen opgaan in het Kr�r:ia-be
wustzijn. Daarom is

sannyäsa , of welk louterings-proees ook, ervoor be

doeld, de mens het uiteindelijke doel te l:elpen bereiken dat hij K��r:ia
bewust wordt, want alles wat niet op dit bewustzijn aanstuurt is gedoemd
te mislukken.
VERS

6

'fllifrs::�1fil1• � � � ir;rm � 1

��ff{��: « � " � "
karmendriyärii samyamya
ya ästt! manasä smaran
indriyärthän vimü!lhätmä
mithyäcärafi sa ucyate
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karma-indriyärJi . de vijf aktieve zinnen; samyamya beheersend; ya�
äste - verblijft ; manasä - door de geest; smaran denken; indriya
arthän - zaken die de zinnen bekoren; vimü<!ha - dwaas; iitmä - ziel; mithyä
äcära� - bedrieger; sa� - hij ; ucyate - wordt genoemd .
.

ieder die;

.

-

VERTALING

Wie de zinnen en de handelende lichaamsdelen heheerst, maar intussen
misleidt zichzelf en wordt een huichelaar ge
noemd.
mijm ert over z in gen oegens ,

BETEKENIS
Er zijn heel wat huiehelaars, die weigeren in ���a-bewustzijn te werken,
maar zieh met veel ophef als

yogi voordoen, terwijl ze heimelijk hun geest

van het ene zingenoegen naar het andere laten dwalen. Dergelijke huiehelaars
hoort men ook wel droge filosofisehe taal uitslaan om hun wereldsgezinde
volgelingen te bedotten, maar volgens dit vers zijn zij enorme bedriegers.
Als men op zingenot uit is, kan men het overal vinden, ongeaeht wat voor
maatsehappelijke positie men bekleedt, maar volgt men de regels en bepa
lingen die gelden voor de speciale plaats die men inneemt in het m aatsehap
pelijk beste!, dan kan men geleidelijk vorderen bij het zuiveren van zijn be
staan. Maar iemand die zieh als

yogr voordoet, terwijl het hem in feite om

zingenot begonnen is, moet wel de grootste bedrieger worden genoemd,
·

ook al zegt hij wel eens filosofisehe dingen. Zijn kennis heeft geen waarde,
omdat het doorwerken van de kennis van zo 'n zondaar verijdeld wordt door
de begooehelende energie van de Heer. Het gemoed van zo'n huiehelaar is
altijd onzuiver en derhalve heeft zijn yoga - en meditatie-vertoon niet de' ge
ringste waarde.
VERS 7

qf@tPs::�1f01 ir.m fit�+tt•<M$ 1
�liP� : ��q1•1•Rt=ffi: � ttt�Q.fd 1 1 13 11
yas tv indriyärii manasä
niyamyärabhate 'rjuna
karmendriyaifl karma-yogam
asaktafl sa viS�yate
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ya� - iemand die ; tu maar; indriyäf!i zinnen; manasä door de geest;
niyamya regelend ; ärabhate - begint; arjuna 0 Arjuna; karma-indriyailJ door de aktieve zinnen; karma-yogam - toewijding; asaktaQ zonder gehecht
hcid ; saQ hij ; visi�yate veel betcr.
-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

Wie daarentegen de zinnen beteugelt met de geest, en zijn handelende li
chaamsdelen inschakelt in toegewijde arbeid, zonder zieh eraan te hechten,
stijgt hier verre bovenuit.
BETEKENIS

In plaats van net te doen alsof men aan het aardse ontstegen is en er in
tussen maar op los te levcn en zingenot na te jagen, is hct veel beter zieh tot
zijn eigenlijke zaken tc bcpcrkcn cn hct werkelijke docl des lcvcns na te
streven - zieh bcvrijdcn uit de matcrielc gcvangenschap en binncngaan in
Gods koninkrijk. De eerste svärtha-gati - cen doel dat om eigen bestwil
wordt nagestreefd - bestaat eruit dat we Vi�r:iu bereiken. Het hele systeem
van van;ia en äsrama is er op afgestemd om dit lcvensdocl tc helpen bereiken.
Ook een gezinshoofd kan deze bestemming bereiken, door het verrichten
van aan regels gebonden dienst in Kr�l]a-bewustzijn. Teneinde tot zelfver
werkelijking te komen, kan men een gereguleerd leven leiden zoals voorge
schreven in de sästra 's, terwijl men zijn normale zaken behartigt zonder zieh
craan te hechten, en zodoende vooruitkomen. Dcgeen die deze methode op
recht volgt is veel beter af dan de huichelaar die met veel vertoon de yogl
uithangt om het argeloos publiek te bedotten. Een gewone straatveger is
veel betcr dan de charlatan die slechts mediteert om er rijker van te worden.
VERS 8

niyatam kuru karma tvam
karma jyäyo hy akarmariafl
sarira-yäträpi ca te
na prasiddhyed akarmariafl
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niyatam - voorgeschreven; k uru - doe; karma - plichten; tvam - je; karma hi . dan; akarma'!a.l! . zonder werk; sanra . lichamelijk;
yäträ - onderhoud; api - zelfs; ca - ook; te - jouw; na - nooit; prasiddhyet teweeggebracht; akarma'!a� - zonder werk.
werk; jyaya� . beter ;

VERTALING
Doe je voorgeschreven plicht, want werken is beter dan niets doen. Een
mens kan niet eens zijn lichaam onderhouden zonder te werken.
BETEKENIS
Er zijn heel wat pseudo-yogi's die het ten onrechte doen voorkomen alsof
ze van voomame geestelijke afkomst zijn en vooraanstaande vakgeleerden
die valselijk de indruk wekken dat ze alles hebben opgeofferd om zieh gees
telijk te verheffen. Heer Kr�i:ia wilde niet dat Arjuna een huichelaar werd,
maar zieh hield aan de plicht die hem als

k�atriya was voorgeschreven. Ar

juna was zowel gezinshoofd als veldheer en derhalve was het beter voor hem
wanneer hij dit normaal bleef en zieh aan de religieuze plichten van de

k�a

t riya -met-gezin hield. D ergelijke aktiviteiten zorgen bij een man van de we
reld voor geleidelijke reiniging des harten en zuiveren hem van stoffelijke
besmetting. Zogenaamde wereldverzaking met de bedoeling er munt uit te
slaan wordt noch door de Heer, noch door enige heilige Schrift gebillijkt.
Men moet per slot lichaam en ziel door enigerlei werk bijeen houden. Men
kan niet zomaar met werken ophouden zonder eerst van materialistische nei
gingen gezuiverd te zijn. Een ieder die zieh in de stoffelijke wereld bevindt
is beslist in de ban van de onzuivere neiging de baas te speien over de materi
ele natuur of, met andere woorden, zinsbevrediging na te jagen. Dergelijke
besmette neigingen dienen te worden gezuiverd. Wie zieh hiertoe niet aan
voorgeschreven plichtcn onderwerpt, is slechts een namaak-transcendenta
list, die leeft op andermans kosten.

VERS 9

�,1t/1�4un� ä51f 'fi�'l„\if"I: 1
� � � �: � 11�11
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yajiiärthät karmarw 'nyatra
loko 'yarh karma-bandhanafl
tad-artharh karma kaunteya
mukta-saligafl samäcara
yajiia-arthiit - alleen terwille van Yajfia, of Vi�l)U ; karma'!a� - gedane
arbeid ; anyatra - anders; loka� - deze wereld; ayam - dit; karma-bandhana� gevangenschap door werk ; tat - Hem; artham - terwille van ; karma - werk;
kaun teya - 0 zoon van Kunfi; muk ta-sanga� - bcvrijd van omgang; samäcara doe het volmaakt.
V E RTALI N G
Werk

als

offer aan Vi�r.iu opgedragen, moet worden verricht, anders bindt

werk ons aan de stoffelijke wereld. Vervul daarom je voorgeschreven plicht
om Zij nentwil ,

0

zoon van Kunti, en aldus zu! je altijd onthecht en vrij

van

gebondenheid blijven.
BETEKEN I S

Aangezien men zelfs al voor het eenvoudige onderhoud van het lichaam
dient te werken, zijn de voorgeschreven plichten van de diverse maatschap
pelijke ambten en funkties zo geregeld, dat er tegelijk aan deze voorwaarde
wordt voldaan. Yajiia betekent Heer V i�l'_lU, of het brengen van offers. Alles
wat met offeren te maken heeft, is bedoeld om Heer Vi�r.iu tevreden te stel
len. De Veda's gebieden: yajiio vai v4ryu� . Met andere woorden : men dient
hetzelfde doel wanneer men voorgeschreven yajiia 's verricht, als wanncer
men Heer Vi�r:iu rechtstreeks dient. K��1_1a-bewustzijn is dcrhalve het ver·
richten van yajiia , zoals dit vers voorschrijft. Het va rr1 äs'ra ma stelsel is er
eveneens op gericht, Heer Vi�r:iu tevreden te stellen. " Var�1iisra maciira-va t ii
puru�c�ia para� pumiin / v4ryur iiriidhyate . . . " ( Vi�r:zu Pn rii �w 3, 8 : 8.) Daar
om dient men te werken terwille van Vi�i:iu. Alle andere werk dat er in dczc
wercld wordt gedaan zal tot gebondenheid leiden, want zowel goed als
siecht werk heeft zijn terugslag en zowcl een goede als een siechte terug
slag bindt degeen die het werk doet. Men moet derhalve in Kr�l)a-bewust·
zijn werken terwille van ��l)a (of Vi�r.iu); en wanneer men op deze manier
werkt is men tegelijk al bevrijd. Dit is de grote kunst der arbeid en in het
.

-

IIl.10
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begin moet m e n hierbij deskundig worden begeleid. M e n moet dus zeer ijve
rig te werk gaan onder deskundige leiding van een toegewijde van Heer
K.r�i:ia of rechtstreeks door Heer ���a Zelf worden onderwezen (zoals Ar
juna, die de kans kreeg onder Hem te werken). Men behoort niets uit zins
bevrediging te doen, maar alles te doen om K!"�rya tevreden te stellen. Wie zo
handelt, vrijwaart zieh niet alleen van de terugslagen van zijn doen en laten,

maar zal ook geleidelijk opstijgen tot de bovenzinnelijke liefdedienst van de
Heer. Alleen z6 kan men binnengaan in Gods koninkrijk.

VERS 1 0

tiNt"4 st\Ji1qfd: 1
ri9' st6�Qt� citsR�e,;1it� l l t 0 11

�:

sm: qt

saha-yajiiäfi prajäfi s.11lvä
puroväca prajäpatifi
anena prasav�yadhvam
e1a vo'stv ifla-käma-dhuk
saha - samen met; yajfia� offers; praja� generaties ; sr�fvä door te
purä eertijds; uväca - zei ; prajä-pati� - de Heer der schepselen;
anena hierdoor; prasaviuadhvam wees steeds voorspoediger; e�a� - zeker;
va� j e ; astu laat het wezen; i�ta - alle wenselijks; käma-dhuk - schenker.
-

schep·pen ;
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
In het begin van de schepping zond de Heer aller schepselen geslachten
van mensen en halfgoden uit met offers aan Vi�i:iu en zegeride ze, zeggende :
"Weest gelukkig door deze yajfia (offer), want hij zal jullie alles schenken
wat je begeert."
BETEKENIS
De stoffelijke schepping door de Heer der schepselen ( V i�QU) is een kans
die Hij de gebonden zielen biedt om terug te keren naar huis, terug naar
God. Alle levende wezens in de stoffelijke schepping zijn door de materiele
natuur gekonditioneerd, omdat ze zieh hun band met Kr�i:ia, de Allerhoog-
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ste Persoonlijkheid Gods, niet meer herinneren. De Vedische beginselen
dienen ertoe, ons te helpen begrijpen hoe deze eeuwige relatie ligt ; zoals de

Bhagavad-gftä zegt: vedaii ca sarvair aham eva vedya� . De Heer zegt dat het
doel van de Veda's is, Hem te begrijpen. In de Vedische zangen wordt ge
zongen: patirh viivasyätmesvaram. Daarom is de Heer der levende wezens
de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, Vi�J).U. Ook Srüa � ukadeva Go
Srimad-Bhägavatam .de Heer op velerlei wijzen als

svämT beschrijft in het

pati:
sriyah-patir yajiia-patih prajä-patir
dhiyärh patir loka-patir dharä-pa ti�
patir gatis cänd/laka-vr�'!i-sätvatärh
prasTdatäm me bhagavän satäm patih
(Bhag. 2, 4: 20.)
De

prajä-pati is Heer Vi�I).U en Hij is de Heer van alle levende wezens, alle

werelden en alle vormen van schoonheid en Hij is de beschermer van ieder
een. De Heer schiep deze stoffelijke wereld, opdat de gebonden zielen kon
den leren hoe ze

yajiia (offers) moeten brengen om Vi�I)U tevreden te stel

len, zodat ze nog in de stoffelijke wereld al een zeer aangenaam leven zon
der zorgen kunnen leiden. Wanneer er dan een eind komt aan het huidige
stoffelijk omhulsel, kunnen ze binnengaan in Gods koninkrijk. Dat is alles
wat de gebonden ziel te doen staat. Door het brehgen van yajiia worden de

gebonden zielen geleidelijk Kr�I!a-bewust en in alle opzichten goddelijk .
V oor dit Kali-tijdperk bevelen de Vedische schriften de

sankfrtana-yajrla

aan (het zingen van Gods namen); dit bovenzmnelijk bevrijdingssysteem
werd ingevoerd door Heer Caitanya voor alle mensen die leven in deze tijd.

SankTrtana-yajiia en Kr�I!a-bewustzijn passen uitstekend bij elkaar. In het
$ rTmad-Bhägavatam wordt Heer Kr�r.ia in Zijn devotionele vorm (als Heer
Caitanya) ook speciaal in verband met de sankTrtana-yajiia, als volgt ver
meid:

krE1.a-varf}arh tv4äkf�T}äm sängopängästra-prä�adam
yajiiai/:t sahkirtana-präyair yajanti hi su-medhasah
"In dit Kali-tijdperk zullen mensen die er intelligent genoeg voor zijn de
Heer, die door Zijn metgezellen wordt begeleid, aanbidden door Hem

sankirtana-yajiia te brengen." (Bhag. 1 1 , 5: 29.) Andere yajiia's die in de
Vedische literatuur worden genoemd zijn in dit Kali-tijdperk niet gemakke
lijk uit te voeren, maar de
verheven .

sarikTrtana-yajiia is in alle opzichten eenvoudig en
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devän bhävayatänena
te devä bhävayantu va�
parasparom bhävayanta�
sreya� parom aväpsyatha
devän - halfgoden ; bhävayata voldaan; anena - door dit offer; te die;
deväh de halfgoden ; bhävayantu - zullen tevreden stellen ; va� jou ; paras
param - wederzijds; bhävayanta� elkaar tevreden stellend; ireya� - zege
ning; param - allerhoogst ; aväpsyatha bereik je.
·

.

·

·

·

·

VERTALING

en

De halfgoden, door de offers tevredengsteld, zullen jou tevreden stellen;
door deze wisselwerking zal er voor allen algehele voorspoed heersen.
BETEKENIS
De halfgoden zijn bevoegd tot leiding geven in stoffelijke aangelegenhe

den. De voorziening van lucht, licht, water en alle overige zegeningen tot
instandhouding van lichaam-en-ziel van ieder levend wezen, is toevertrouwd
aan de halfgoden, die de ontelhare helpers zijn in de verschillende regionen
van het lichaam van de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid. Hun wel
willendheid dan wel verbolgenheid zijn afhankelijk van de

yajna 's die het

menselijk wezen hun al dan niet brengt. Sommige yajna 's dienen om bepaal
de halfgoden tevreden te stellen; maar al riebt men zieh tot de halfgoden, in
alle yajna 's is het Heer Vi�r.iu die vereerd wordt als allerhoogste begunstigde.
Ook in de

Bhagavad-gitä staat vermeid dat Kr�r.ia Zelf de begunstigde van
yajna's is: bhok tärärh yajna-tapasäm . Daarom is de volkomen tevre
denheid van de yajna-pati het hoofddoel van alle yajna 's. W anneer de yajna 's

allerlei

volmaakt worden uitgevoerd, zijn de halfgoden die de verschillende afde
lingen der energie-voorziening beheren uiteraard blij en zorgen er dan voor
dat er geen schaarste aan natuurprodukten is.
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Het brengen van yajii.a 's biedt veel nevenvoordelen, die e r uiteindelijk toe
leiden dat men bevrijd wordt uit de kluisters van de materie. Door yajna 's
te brengen worden alle aktiviteiten, zoals in de

Veda 's geschreven staat, ge

zuiverd :

ähära-suddhau sattva-suddhi!J sattva-suddhau
dhruvä smrti� smrti-lambhe sarva-gran thTnäm vipra-mok�al.1
Zoals in het volgende vers zal worden uitgelegd, wordt door het brengen
van

yajii.a 's ons voedsel geheiligd en door het eten van geheiligd voedsel zui

vert men zijn hele bestaan ; door zuivering van het bestaan raken fijnere ge·
heugenweefsels geheiligd en wanneer het geheugen geheiligd is, kan men be
ginnen te denken aan de weg der verlossing en dit alles tezamen leidt tot
Kr��a-bewustzij n : datgene waaraan de hedendaagse samenleving zo drin
gend behoefte heeft.

VERS 1 2

m-:�f;t � � � ��: 1
(t�'illitSIG\l�..n � � � t;cr �: llt�ll
�fän bhogän h i vo devä
däsyante yajiia-bhävitäfi
tair dattän apradäyaibhyo
yo bhunkte stena eva safi

i�!än - begeerd ; bhogän - de levensbehoeften ; hi - zeker; va�1 - tot jou ;
deväl] - de halfgoden ; däsyante belonen; yajii.a-bhävitä�1 - tevreden over de
gebrachte offers; tai� door hen ; dattän gegeven dingen ; apradäya - zonder
offere n ; ebhya� - aan de halfgoden; yal] - hij die; bhunkte - geniet ; stena�1 dief; eva - zeker; sa�1 - is hij .

-

-

-

VERTALING

De halfgoden, wier taak het is in de verschillende levensbehoeften te
voorzien, geven de mens, wanneer hij hun met yajiia tevreden stelt, alles
wat hij nodig heeft. Wie echter van deze gaven geniet zonder ze aan de half
goden te offeren is voorzeker een dief.
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BETEKENIS

De halfgoden zijn door de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid V i�i:iu
gemachtigd om in onze levensbehoeften te voorzien. Daarom moeten ze te
vredcn worden gesteld door ze de voorgeschreven yajfia 's te brengen. De
Vcda 's schrijven verschillende soorten yajfia 's voor verschillende halfgoden
voor, maar uiteindelijk wor.dt alles geofferd aan de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods. V oor degeen die niet begrijpen kan wat de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods inhoudt, wordt offeren aan de halfgoden aanbevolen. De
Vcda's schrijven de mensen, al naar gelang ze meer of minder door de stof
begoocheld zijn, uiteenlopende yajfia 's voor. Bet aanbidden van de verschil
lende halfgoden geschiedt volgens dezelfde richtlijn, namelijk al naar ge
lang men meer of minder op de materie georienteerd is. V leeseters bijvoor
beeld wordt aanbevolen de godin Käli, de gruwelijke vorm der materiele
natuur, te aanbidden, want aan haar moeten dieroffers worden gebracht.
Maar degenen die zieh in de geaardheid goedheid bevinden wordt de boven
zinnelijke verering van V i�r:iu aanbevolen. Uiteindelijk echter zijn alle yajfia's
bcdoeld om ons geleidelijk steeds meer aan de stof te laten ontstijgen. Ge
wone mensen dienen ten minste vijf yajfia 's te brengen, die bekend staan als
de pafica-mahäyajfia .
Men dient te weten dat e r i n alle levensbehoeft�n van de menselijke sa
menleving wordt voorzien door de halfgoden die de Heer daartoe gemach
tigd heeft. Niemand kan zelf iets maken. Neem alles waarmee de menselijke
samenleving zieh voedt: dit voedsel omvat granen, fruit, groente, melk, sui
ker enz., voor personen in de geaardheid goedheid, en ook etenswaar voor
de niet-vegetariers, zoals vlees, vis enz. - waarvan niets door mensen kan
worden gemaakt. En laten we bijvoorbeeld warmte, licht, water, lucht enz.
nemen, die eveneens tot de levensbehoeften behoren - geen ervan kan door
de menselijke samenleving worden vervaardigd. Zonder . de Allerhoogste
H eer kan er geen overvloedig zonlicht, geen maanlicht, neerslag, wind enz.
zijn, zonder welke zaken niemand kan leven. Ons leven is blijkbaar afhanke
lijk van wat de Heer ons toebedeelt. Zelfs voor de dingen die we fabriceren
hebben we tal van grondstoffen nodig„ zoals ijzer, zwavel, kwik, mangaan
en wat voor essentiele materialen al niet meer - en alle worden ze ons gele
verd door degenen die de Heer daartoe gemachtigd heeft, met de bedoeling
dat we ze naar behoren gebruiken om ons gezond en fit te houden met het
oog op onze zelfverwerkelijking, die ons tot het einddoel des levens brengt,
'
namelijk verlossing uit de materiele strijd om het bestaan. Dit fovensdoel
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wordt bereikt door yajr1a 's t e brengen. Als we het doel van het mensenleven
uit het oog verliezen en zonder meer uit de voorraden van de halfgoden
putten om er onze zinnen mee te verwennen, zodat we steeds meer in het
stoffelijk bestaan gevangen raken, hetgeen niet het doel der schepping is,
worden we beslist dieven en zullen we daarom volgens de wetten van de
stoffelijke natuur worden gestraft. Een samenleving van dieven kan nimmer
gelukkig zijn, omdat ze geen levensdoel kent. De grofstoffelijke dieven heb
ben geen uiteindelijk levensdoel. Ze zijn zonder meer gespitst op zinsbevre
diging. Evenmin weten ze hoe ze yajna 's moeten brengen. Heer Caitanya
echter voerde de gemakkelijkste manier van yajna brengen in, namelijk de
sarikTrtana-yajna, welke kan worden gebracht door iedereen die de beginse
len van het ���a-bewustzijn aanvaardt .
VERS 1 3

tf��@l�'1 : � � ����;e�: 1
�ij-'ij- � q'TqT tr q'V{ql�'i'fiHUll( I I� � II
yajna-s4fäsinafl santo
mucyante &aroa-kilb�aifi
bhunjate te tv agham päpä
ye pacanty ätma-kärariät
yajna-si�ta - voedsel genuttigd na het brengen van yajr1a ; asina� - eters;
santa� - de toegewijden; mucyante - verlichting krijgen van; sarva - allerlei;
kilb4ai� - zonden; bh uiija te genieten; te - zij ; tu - maar ; agha m - ernstige
zonden ; päpäry zondaars; ye - die; pacanti - eten bereiden ; ätma-kära rJät
voor zinsbevrediging.
-

-

-

VERTALING
De toegewijden van de Heer worden van alle zonden verlost, omdat ze
voedsel nuttigen dat eerst geofferd is. Anderen, die voedsel bereiden voor
eigen zingenot, eten waarlijk louter zonde.

Ill . 14

Kanna-yoga

163

BETEKENIS
De toegewijden van de Allerhoogste of de personen die in Kf��a-bewust

santa 's genoemd en zijn altijd van liefde voor de Heer
Brahma-sarhhitä : premänjana
cch urita-bhak ti-vilocanena santa� sadaiva hrdaye�u vilokayanti. De santa 's,
zijn leven worden

vervuld, zoals dat beschreven wordt in de

die altijd in een liefdesverbond leven met de Allerhoogste Goddelijke Per
soonlijkhei d , Govinda (de schenker aller vreugde) of Mukunda (die bevrij
ding geeft) of Kf��a (de al-aantrekkelijke persoon ) , kunnen niets aannemen
zonder het eerst aan de Allerhoogste Persoon te offeren. Zulke toegewijden

yajna's in het kader van de verschillende onderdelen
sravar]am, kTrtanam, smaraT]am, arcanam
enz . , en het brengen van deze yajna 's vrijwaart hen altijd van allerlei besmet

brengen daarom altijd

van de toegewijde dienst, zoals

ting als gevolg van zondige levenswandel in de stoffelijke wereld. Anderen,
die voedsel bereiden tot bevrediging van hun zinnen, zijn niet alleen dieven,
maar ook eten ze allerlei zonden. Kan iemand gelukkig zijn wanneer hij
steelt en zondig is? Dat is onmogelijk. Willen de mensen in alle opzichten
gelukkig zij n , dan moeten ze dus de eenvoudige

sanklrtana-yajna leren

brengen in volledig Kf��a-bewustzijn. Anders kan er geen vrede of geluk in
de wereld zij n .

VERS 1 4

at'lllltqP"<f � q��•«:414+rcn 1
�$1"AqM � q: Cfi�ttJJ"Aq: l t' VJI
annäd bhavanti bhütäni
parjanyäd anna-&ambhava�
yajiiäd bhavati parjanyo
yajiia� karma-samudbhavah
annät - van graan; bhavanti groeien; bhütäni - de stoffelijke lichamen;
parjanyät - van regens; anna - graan; sambhava� - worden mogelijk gemaakt ;
yajnät - van het brengen van offers; bhavati wordt mogelijk; parjanya� het brengen van yajna� ; karma - voorgeschreven plichten;
regen ; yajna�
samudbhava� - geboren uit.
-

-

-
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VERTALING
Alle bestaande lichamen leven van voedsel, dat slechts kan groeien wan
neer er regen valt. Regen volgt op het brengen van yajfia (offers), waarvan
de mens zieh kwij t door zijn voorgeschreven plichten te vervullen.
BETEKENIS
Srila Baladeva Vidyäbhü�ai:ia, die een belangrijk kommentaar op de Bha
gavad-gitä heeft geschreven, zegt daarin: ye indrädy-anga-tayävasthitarh
yajiiam sarvesvaram vi$r.zum abhyarccya tacche$am asnanti tena taddeha-yän
träm sampädayanti, te santal]. sarvesvarasya bhak täl]. sarva-kilvi�air anädi
käla-vivrddhair ätmänubhava-pratibandhakair nikhilail]. päpair vimucyante.
De Allerhoogste, die men kent als de yajiia-puru�al]. of de begunstigde per
soon van alle offers, is de Heer van alle halfgoden, die Hem dienen zoals de
verschillende ledematen het gehele lichaam dienen. Halfgoden als lndra,
Candra, V arui:ia enz. zijn door de Heer aangesteld om de stoffelijke zaken te
behartigen en de Veda's zeggen dat deze halfgoden met offers tevreden ge
steld dienen te worden, opdat ze goedgunstig voldoende Jucht, licht en wa
ter zullen leveren om de gewassen te laten gedijen. Wanneer Heer Kf�i:ia aan
beden wordt, worden de halfgoden, die de verschillende ledematen zijn van
de Heer, vanzelf mede-aanbeden; daarom is het niet nodig de halfgoden af
zonderlijk te vereren. Hierom offeren de toegewijden van de Heer, die in
Kf�i:ia-bewustzijn leven, voedsel aan de Heer en eten pas daarna zelf - een
handelwijze die het lichaam geestelijk voedt. Op deze manier worden niet
alleen de terugslagen van vroeger doen en laten verijdeld, maar wordt tevens
het lichaam immuim voor alle besmetting van stoffelijke aard. W anneer er
een epidemie uitbreekt, kan een antiseptische inenting iemand tegen ziek
worden beschermen. Wanneer evenzo het voedsel aan Heer Vi�r:iu wordt ge
offerd en pas daana door ons genuttigd, verkrijgen we voldoende weerstand
tegen stoffelijke aandoeningen, en wie eraan gewoon is zo te leven, wordt
een toegewijde van de Heer genoemd. Daarom kan iemand in Kf�r:ia-bewust
zijn, die alleen voedsel nuttigt dat aan Krr:i�a geofferd is, alle terugslagen te
gengaan van stoffelijke besmettingen uit het verleden, die hem hinderen bij
zijn vorderingen op de weg der zelfverwerkelijking. Wie daarentegen niet zo
handelt, zorgt er op deze wijze voor dat zijn voorraad zondig doen en laten
toeneemt en hierdoor wordt dan een volgend lichaam voorbereid dat var
kens- of hondachtig zal kunnen zijn, als terugslag van alle zonden waardoor

III.15

Kanna-yoga

165

het zal moeten lijden. De stoffelijke wereld is vol besmetting, maar wie im
muun is geworden door prasädam van de Heer (voedsel geofferd aan Vi�I)u)
te nuttigen is tegen ziekten beschermd, terwijl iemand die niet offert aan
allerlei besmetting bloot staat.
Granen of groenten zijn feitelijk etenswaar. Het menselijk wezen eet ver
schillende soorten graan, groente, fruit enz. en de dieren eten wat er van de
granen en groenten rest, gras, planten enz. Menselijke wezens die vlees ple
gen te eten zijn eveneens afhankelijk van de plantengroei, die voedsel levert
aan de dieren waarmee de mensen zieh voeden. Derhalve zijn we uiteinde
lijk aangewezen op de opbrengst van het veld en niet op de produktie van
grote fabrieken. De vruchten der aarde zijn te danken aan voldoende regen
uit de lucht en al deze regen valt onder toezicht van halfgoden als Indra,
zon, maan enz., die allen dienaar zijn van de Heer. Men kan de Heer tevre
den stellen door Hem offers te brengen; daarom zal iemand die ze niet
brengen kan, een schamel bestaan leiden - dat is de wet der natuur. We moe
ten dus yajiia brengen, met name de voor dit tijdperk voorgeschreven san
klrtana-yajiia, om tenminste geen voedselgebrek te lijden.

VERS 1 5

� iC8"it4 Ftf% �'l 1

d4'1ffl�'Rt q � � �füfüd( l l � '-\11
karma bra'h modbhavam viddhi
brahmäk�ara-samudbhavam
tasmät saroa-gatam brahma
nityam yajne prat4thitam
karma - werk ; brahma - Veda's; udbhavam gemaakt van ; viddhi - men
dient te weten; brahma - de Veda's; ak�ara - het Allerhoogste Brahman (de
Persoonlijkheid Gods); samudbhavam rechtstreeks geopenbaard; tasmät daarom; sarva-gatam - alomtegenwoordig; brahma
het boven�innelijke;
nityam - eeuwig; yajiie - in offer; prati�{hitam gesitueerd.
-

-

-

-
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VERTALING
De Veda's, die rechtstreeks door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
zijn geopenbaard, schrijven aan regels gebonden handelen voor. Dienover
eenkomstig is het alomtegenwoordige bovenzinnelijke eeuwig in offer-han·
delingen aanwezig.
BETEKENIS
Yajiiärtha karma , of de noodzaak tot werken uitsluitend om Kr�i:ia tevre
den te stellen, komt in dit vers nog duidelijker naar voren. Als we moeten
werken om de yajiia-puru�a , V i��u, tevreden te stellen, moeten we ontdek
ken welke aanwijzingen er voor werk-in-Brahman bestaan, dat wil zeggen:
we moeten de bovenzinnelijke Veda's raadplegen. De Veda 's bevatten wet
ten die ons zeggen hoe we dienen te handelen. Alles wat buiten de Veda's
om gedaan wordt, wordt vikarma of eigenmachtig of zondig werk genoemd.
Daarom dienen we altijd de leiding van de Veda's te aanvaarden, willen we
gevrijwaard blijven van de terugslagen van ons werk. Zoals men in het ge
wone leven dient te werken volgens de aanwijzingen van de staat, zo dient
men ook volgens de aanwijzingen van de allerhoogste staat des Heren te
werken. De aanwijzingen die men in de Veda 's vindt zijn rechtstreeks ge
openbaard door de adem van de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid.
Er staat geschreven: asya mahato bhütasya nasvasitam etad yad rg-vedo
yajur-vedah säma-vedo 'tharoäri girasary . " De vier Veda 's - namelijk de
�g-veda, ,Yajur-veda , Säma-veda en A tharoa-veda - zijn alle voortgekomen
uit de ademhaling van de grote Persoonlijkheid Gods." In Zijn almacht kan
de Heer spreken door gewoon uit te ademen, zoals de Brahma-samhitä be
vestigt, want de Heer beschikt over het alvermogen om door elk van Zijn
zinnen de handelingen van alle overige zinnen te verrichten. Met andere
woorden : de Heer kan spreken door Zijn adem en Hij kan bevruchten met
Zijn blik. Er wordt trouwens gezegd dat Hij de stoffelijke natuur overzag en
zo alle levende wezens verwekte. Nadat Hij de gebonden zielen aan de
schoot der stoffelijke natuur had toevertrouwd, gaf Hij in de vorm van Ve
dische wijsheid Zijn aanwijzingen, hoe de gebonden zielen kunnen terugke
ren naar huis, terug naar God. We dienen altijd in het oog te houden dat de
gekonditioneerde zielen in de materiele natuur alle hevig naar stoffelijk zin
genot verlangen. De Vedische aanwijzingen nu zijn zo opgesteld, dat men zijn
verdorven lusten kan botvieren om vervolgens, wanneer men uitgenoten is,
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terug te keren naar God. Ze zijn een kans die de gebonden zielen geboden
wordt, zieh hun Vrijheid te verwerven. De gebonden ziel moet proberen zieh
het yajna -proces eigen te maken, en zo Kr�r.ia-bewust te worden. Maar ook
degenen �ie niet in staat zijn de Vedische voorschriften te volgen, kunnen
de beginselen van het ��I_la-bewustzijn aanvaarden, waarmee voor hen de
noodzaak vervalt de V edische yajna 's of karma 's te verrichten.
VERS 1 6

� � � 011aqdC4J\( tr : 1

:atttl��P�m� � � � � " ' �"
evam pravartitam cakram
nänuvartayatiha yab
aghäyur indriyarämo
mogham ptirtha sa jivati

evam - zo voorgeschreven ; pravartitam - gevestigd door de Veda's; cakram kringloop ; na - niet; anuvartayati - neemt aan; iha - in dit leven; yal). - ie
mand die ; aghäyu� - leven vol zonde; indriya-arämäl} tevreden in zingenot;
mogham - nutteloos; pärtha - 0 zoon van J>rtha (Arjuna); sa� - iemand die
zo doet; jrvati - leeft.
·

V ERTALING
Mijn dierbare Arjuna, wie zieh niet riebt naar het Vedische voorschrift
o m st elselm atig te offeren, leidt een zondig leven, want wie slechts vreugde
beleeft aan zijn zinnen, l eeft t evergeefs
.

BETEKENIS
De materialistische filosofie van keihard werken en zingenot nastreven
wordt hierin door de Heer veroordeeld. Het is daarom voor degenen die van
deze stoffelijke wereld willen genieten beslist noodzakelijk dat ze zieh aan
de .bovenvermelde cyklus van yajna's houden. Wie zieh niet aan dergelijke
regels houdt, leidt een gevaarlijk leven, omdat er een steeds grotere doem
op hem komt te rusten. V olgens de wet der natuur is deze menselijke le-
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vensvorm speciaal bedoeld om e r tot zelfverwerkelijking i n te komen, op
een van de drie daarvoor geeigende manieren, namelijk karma-, jfläna- of
bhakti-yoga. Voor transcendentalisten die boven zonde en deugd verheven
zijn is het niet nodig zieh strikt aan de voorgeschreven yajiia's te houden;
degenen echter die zieh verlustigen in zingenot dienen door de bovenge
noemde cyklus van yajfla 's te worden gelouterd. Er zijn verschillende soor
ten aktiviteiten. Degenen die niet Kr�r:ia-bewust zijn, verkeren vanzelf in een
zinnelijk bewustzijn; daarom dienen ze zieh met vrome arbeid bezig te hou
den. Het yajffa-stelsel is zo ingedeeld, dat zinnelijk bewuste personen er hun
verlangens in kunnen bevredigen zonder verward te raken in terugslagen die
door zinsbevredigende arbeid zouden zijn veroorzaakt. 's Werelds voor
spoed is niet afhankelijk van onze ijver, maar van de reeds aanwezige orde
die de Heer heeft ingesteld en die rechtstreeks door de halfgoden wordt ge
h andhaafd. De yajiia's worden dus rechtstreeks opgedragen aan de verant
woordelijke halfgoden, die in de Veda 's worden vermeid. Dit komt indirekt
neer op het beoefenen van Kf�r:ia-bewustzijn, want maakt men zieh het
brengen van yajiia's eigen, dan wordt men beslist Kr�i:ia-bewust. Wordt men
echter door het brengen van yajiia's niet Kr�r:ia-bewust, dan beschouwt men
de gegeven voorschriften kennelijk slechts als gedragsregels. Men dient zieh
derhalve bij zijn geestelijke verheffing niet louter met het naleven van ge
dragsregels tevreden te stellen, maar eraan te ontstijgen, wil men tot Kr�r:ia
bewustzijn komen.
VERS

17

�*fki((�q �·�·�i(<tfflf 1(19R: 1
311N�i:t � (\Q;fHd� 'fiN i1' � 11��11
Y'" t v ätma-rotir eva syäd

ätma-trpta5 ca mänava�
ätmany eva ca santuffas
tasya käryam na vidyate

ya� - iemand die; tu - maar; ätma-rati� - behagen scheppen; eva - zeker;
syät . blijft; ätma-trpta� - zelf-verlicht; ca - en; mänava� - een mens; ä tmani in zichzelf; eva - slechts; ca - en; santu�{a� - volkomen verzadigd; tasya - zijn;
kärya m - plicht; na - niet; vidya t e bestaat.
·
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Maar wie behagen schept in het zelf, wie verlichting geniet in het zelf, wie
blij en tevreden is met het zelf alleen, en daarin geheel verzadigd die kent
geen plicht.
·

BETEKENIS
Iemand die

volkomen K!�l}a-bewust is en in zijn doen en laten geheel vol

daan, heeft geen enkele plicht meer te vervullen. Als gevolg van zijn Kr�i:ia
bewustzijn wordt hij onmiddellijk gereinigd van elke onzuiverheid die in
hem bovenkomt - het batig effekt van vele, vele duizenden

yajna 's die hij

gebracht heeft. Raakt het bewustzijn eenmaal zo verhelderd, dan verkrijgt
men een volledig vertrouwen in zijn eeuwige 'wezerisstaat in relatie tot de
Allerhoogste. Vanaf dien ziet men, door de genade van de Heer verlieht,
wat zijn plieht is, en is men niet meer verplieht zieh strikt aan de Vedische
wetten te houden. Een aldus Kr�i:ia-bewust geworden persoon heeft geen
belangstelling meer voor stoffelijke aktiviteiten en sehept geen behagen
meer in stoffelijke aangelegenheden als drank, vrouwen en meer van zulke
verdwazingen.

VERS 18

� � .�„.'" wtl'#J�( � 1
... �

� 'fi�G:�\R4qt'N: 11 � �11

naiva ta&ya krtenärtho
näkrteneha kaicana
na ctisya sarva-bhütefu
kaicid artha-vyapäAraya�
na

- nooit ; eva

-

tasya zij n ; krtena bij het vervullen van zijn
na noch ; akrtena zonder zijn plieht te vervullen;
iha in deze wereld; kaicana - wat dan ook; na nooit; ca en; asya van
hem; sarva-bhüte�u in alle levende wezens; kaicit elke; artha doel; vyapa
äsraya� - beschutting zoeken bij.
plieht;
·

artha�

·

·

zeker;

doel;

-

·

·

·

-

·

·

-

·
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VERTALING
Een zelfverwerkelijkt persoon heeft bij het vervullen van zijn voorge·
schreven plicht geen bepaalde oogmerken, noch heeft hij enige reden om
zulk werk niet te verrichten. Evenmin heeft hij ook maar de geringste be
hoefte zieh van een ander levend wezen afhankelijk te stellen.
BETEKENIS
Een zelfverwerkelijkt mens is niet meer verplicht zieh ook maar aarr enige
voorgeschreven taak ·te houden,_ uitgezonderd aktiviteiten in ��r:ia-bewust
zijn. ��r:ia-bewustzijn betekent geenszins inaktiviteit, zoals in de volgende
verzen zal worden uitgelegd. Een Kr�r:ia-bewust persoon zoekt zijn toevlucht
b ij niemand

·

bij mens noch halfgod. Datgene wat hij Kr�r:ia-bewust doet,

voldoet in zijn geval als plichtvervulling.

VERS 19

m 'fiN � � 1
� �M<P'fi� q<•umRt �: 1 1 � � 11
rj411C::(t.'ffi :

tasmäd asakta� satatam
käryam karma samäcara
asakto hy äcaran karma
param äpnoti püru�a�
tasmät daaro m ; asakta� zonder gehechtheid; satatam - vooi-tdurend;
käryam als plicht; karma werk; samäcara doen; asak ta!J ongehechthei d ;
hi zeker; äcaran doende; karma werk; param de Allerhoogstc ; äpn oti
bereikt; püru�a� een mens.
·

-

-

-

·

-

-

-

-

-

-

·

VERTALING
Daarom dient men, zonder zieh aan de vruchten van zijn daden te hech
ten, Louter uit plichtsbetrachting te handelen; want wanneer men belange
loos werkt, bereikt men het Allerhoogste.
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BETEKENIS

Het Allerhoogste is voor de toegewijden de Persoonlijkheid Gods en voor
de impersonalisten de bevrijding. Jemand die dus voor ���a of in ���a
bewustzijn handelt, belangeloos en onder deugdelijke leiding, vordert stel
lig op de weg naar het allerhoogste levensdoel. Arjuna wordt gezegd dat hij
in de Slag van Kuru�etra moet vechten terwille van Kr��a, omdat Kr��a
wil dat hij vecht. Een goed of geweldloos mens willen zijn is een kwestie
van persoonlijke voorkeur of gehechtheid, maar handelen ten gunste van de
Allerhoogste is handelen zonder gehecht te zijn aan het resultaat. Dat is
volmaakt handelen van de hoogste orde, zoals de Allerhoogste Goddelijke
Persoonlijkheid, �ri Kr�i:ia, het aanbeveelt. Vedische rituelen, zoals voorge
schreven offers, worden verricht om zieh te reinigen van zondige aktivitei
ten op het gebied der zinsbevrediging. Maar · aktie in ��i:ia-bewustzijn is
transcendentaal aan de terugslagen van goed en kwaad werk uit het verle
den. Een Kr��a-bewust persoon is niet gehecht aan het resultaat van zijn
handelen; hij handelt uitsluitend terwille van ��i:ia. Hij houdt zieh onledig
met tal van bezigheden, maar blijft steeds onthecht.
VERS 20

� ft {tR.ftitl�ijl ii1wtihlC::t1 : 1
J\Eh4��E(lfq (\qfitjf:ifi�it(R. l l � o lf
karmariaiva hi samsiddhim
ästhitä janakädaya�
loka-sangraham eväpi
sampa8yan kartum arhasi
karmar:ä

- door werk; eva - zelfs; hi - zeker; samsiddhim - volmaaktheid;

ästh itii�1 - gesitueerd ; janaka-ädaya� - vorsten als Janaka en anderen; lo k a

sarigraham - de mensen in het algemeen opvoeden; eva - ook; api - terwille
van ; sampasyan door te overwegen; kartum - handelen; arhasi je verdient.

-

-

VERTALING

Zelfs vorsten als Janaka en anderen bereikten het peil der volmaaktheid
door hun voorgeschreven plichten te vervullen. Daarom dien je, juist om de
mensen een voorbeeld te stellen, je taak te verrichten.
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BETEKENIS
V orsten als J anaka en de anderen waren allen zelfverwerkelijkte zielen ;

daarom waren ze niet verplicht zieh aan de in de Veda 's voorgeschreven ta

ken te houden. Toch deden ze het wel, louter om de mensen in het alge
meen een voorbeeld te stellen. Janaka was de vader van Silä en de schoon
vader van Heer Sri Räma. Als groot toege•.vijde van de Heer bevond hij zieh
op het bovenzinnelijk vlak, maar omdat hij Koning van Mithilä was, (een ge
deelte van de lndiase provincie Behar), moest hij zijn onderdanen leren wat
de juiste manier van vechten is. Hij en zijn onderdancn vochten om de men
sen in het algemeen te leren dat geweld noodzakelijk kan zijn in situaties

V 66r de Slag van

waarin men de redelijkheid uit het oog verloren heeft.

Kuruk�etra was het uiterste gedaan, zelfs door de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods, om de oorlog te voorkomcn, maar de tegenpartij was erop ge
bränd te vechten. Dus in geval van een goede zaak als deze is vechten gebo
den. Hoewel iemand die in Kr�r.i a-bewustzijn verwijlt misschien niet zo veel
belangstelling voor de wereld heeft, blijft hij aktief om de mensen te leren
hoe ze moeten leven en hoe ze moeten handelen. Ervaren Kr�r.ia-bewuste
mensen kunnen op zo'n manicr handelen, dat anderen hen navolgen - en dit
wordt in het volgende vers toegelicht.

VERS 2 1

4'llG:•"'4<Rt �a«t�"tl<iu � : 1
� 4�Si+i1Ui � Jlqi«tG;�f.4�� 11��11
yad yad acarati sre§(has
tat tad evetaro janafi
sa yat pramäriam kurute
lokas tad anuvartate
yat

-

wat dan ook; yat

achtenswaardig leider; tat
woo n ; janal] - persoon ;

rute

-

doe t ;

stappen.

lokal]

-

-

sal]

en wat dan ook; äcarati - hij handelt; sresf �a�1
dat; tat - en dat alleen; eva
-

hij ; yat

-

-

zeker; itaral]

wat dan ook; pramär:am

d e hele wereld; tat - dat ; anuvartatP

-

-

-

-

ge

bewijs; k u 

v�lgt in d e voet
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VERTALING
Hoe een groot man ook handelt, de gewone mensen volgen altijd zijn
voorbeeld. En de maatstaf die hij door zijn voorbeeldig handelen aanlegt,
wordt door de hele wereld aangehouden.
BETEKENIS
De mensen hebben over het algemeen een leider nodig die hun door zijn
doen en laten kan tonen hoe het hoort. Een leider kan de mensen niet met
roken laten ophouden als hij zelf wel rookt. Heer Caitanya heeft gezegd dat
een leraar zieh al voordat hij met zijn onderricht begint naar behoren dient
te gedragen. lemand die op deze manier onderwijst wordt een

äcärya of
sästra

ideale leraar genoemd . Een leraar dient zieh aan de beginselen van de

( Schrift) te houden om de gewone man te bereiken. De leraar kan geen re
gels bedenken die tegen de principes van de geopenbaarde Schriften indrui
sen. De geopenbaarde Schriften, zoals de

Manu-samhitä

en dergelijke, wor

den beschouwd als de standaardwerken waarnaar de menselijke samenleving
zieh behoort te richten. Zo behoort de leider zieh bij zijn onderricht

te' fun

deren op de regels van de basis-principes, zoals die door de grote leraren in
de praktijk worden gebracht. Ook het

Sr!mad-Bhägavatam

bevestigt dat

men de schreden der grote toegewijden dient te volgen, want dat is de weg
die naar de geestelijke zelfverwerkelijking leidt. De koning of het hoofd van
de uitvoerende macht van de staat, de vader en de onderwijzer, worden allen
als de natuurlijke leiders van de argeloze gewone mensen beschouwd. Al
deze natuurlijke leiders dragen grote verantwoordelijkheid j egens degenen
die van hen afhankelijk zij n ; daarom moeten ze vertrouwd zijn met de stan
daardwerken op het gebied van zedelijk en geestelijk leven.

VERS 22
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na me pärthasti kartavyam
tmu loke�u kificana
nanaväptam aväptavyam
varta eva ca karmaTJi
- M ijn ; pärtha - 0 zoon van f>rthä ; asti - er is; kartavyam tr4u - in de drie ; loke�u planeten-stelsels ; kifi
cana - wat dan ook; na - geen; anaväptam behoefte hebbend ; aviiptavyam te winnen; varte - bezig; eva - zeker ; ca ook; karmaryi in zijn voorgeschre
na

-

niemand; me

elke voorgeschreven plicht;

-

-

•

-

ven plicht.

VERTALING

0 zoon van Prtba, in alle drie de planeten-stelsels is er geen enkel werk
dat Me is voorgeschreven. Het ontbreekt Me aan niets, noch hoef Ik iets te
hebben - en toch houd Ik Me met werken bezig.
BETEKENIS
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wordt in de Vedische literatuur als
volgt beschreven:

tarn rsvärä1Jarh paramam mahesvararh
tarh devatänärh paramarh ca daivatam
patim pätrnam paramam parastäd
vidäma devam bhuvanesam r<f.yam
na tasya käryarh kararyam ca vidyate
na ta t-samas cäbhyadhikas ca drsyate
paräsya sak tir vividhaiva irüyate
svä-bhäviki jfiäna-bala-kriyä ca
" De Allerhoogste Heer is de bestuurder van alle andere bestuurders en Hij is
de grootste van al de vele leiders der planeten. Ieder bevindt zieh onder Zijn
toezicht. Alle wezens ontlenen hun bijzondere macht aan de Heer alleen ; ze
zijn geenszins zelf het allerhoogst. Ook de halfgoden dienen Hern te aanbid·
den e n Hij is de allerhoogste meester van alle meesters. Daarorn is Hij verhe·
ven boven alle leiders en bestuurders van de stoffelijke wereld en dient Hij
door allen aanbeden te worden. Er is niemand groter dan Hij e11 Hij is de
allerdiepste grond van alle gronden.
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" Hij bezit geen lichaam zoals een gewoon levend wezen. Er is geen ver
schil tussen Zijn lichaam en Zijn ziel. Hij is absoluut. Al Zijn zinnen zijn
bovenzinnelijk. Met elk van Zijn zinnen kan Hij doen wat al Zijn andere zin
nen kunnen. Daarom is er niemand groter dan Hij en is er niemand aan Hem
gelijk. Zijn vermogens zijn veelsoortig, en zo voltrekken Zijn handelingen
zieh vanzelf in natuurlijke opeenvolging."

(Svetäivatara Upani�ad 6 : 7-8.)

Aangezien alles zieh in volkomen volheid in de Persoonlijkheid Gods be
vind t en er in zuivere waarheid bestaat, behoeft de Allerhoogste Goddelijke
Persoonlijkheid geen plichten te vervullen. Jemand die resultaat van zijn
werk wil hebben, heeft duidelijk een bepaalde taak, maar iemand die in de
drie planeten-stelsels niets hoeft te bereiken, heeft beslist geen enkele plicht.
En toch fungeert Heer ��l)a op het Slagveld van Kuru�etra als leider van
de

k�atriya's, wier plicht het is, de verdrukten te beschermen. Hoewel Hij

boven alle bepalingen van de geopenbaarde Schriften staat, doet Hij niets
waarmee de geopenbaarde Schriften zouden worden overtreden.

VERS 23

� Q it' m � Cfiqo�{tpS(�t: 1
irir et�+tl�qJ;ij �: � �: "��"
yadi hy aham na varteyarh
jätu karmariy atandrita�
mama vartmänuvartante
manu§yä� pärtha &arva8a�
yadi · als; hi - zeker; aham lk; na - niet; varteyam - aldus doende; jätu karma'!i - bij het vervullen van voorgeschreven plichten; atandrital} met grote zorg; mama - Mij n ; vartma · pad; anuvartante · zouden volgen;
manu§yä� - alle mensen; pärta - 0 zoon van }1thä; sarvaia� · in alle opzich
-

ooit;

ten.

VERTALING
Want als Ik geen werk verrichtte,
Mijn voorbeeld volgen.

0

Pärtha, zouden alle mensen heslist
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BETE KE NIS
Er is een zeker maatschappelijk evenwicht nodig om het mogelijk te ma
ken dat de mensen geestelijk vooruit kunnen gaan, en opdat dit evenwicht
gehandhaafd wordt, dient ieder beschaafd mens zieh naar bepaalde tradi
tionele familiegebruiken te richten. Hoewel zulke regels en bepalingen voor
gekonditioneerde zielen bedoeld zijn en niet voor Heer Kr�i:ia, hield Hij
Zieh niettemin aan de voorschriften, omdat Hij op aarde was neergedaald
om de beginselen der religie in ere te herstellen. Hield Hij Zieh niet aan de
regels, dan zouden de gewone mensen diJ voorbeeld volgen, omdat Hij nu
eenmaal de hoogste autoriteit is. Uit het SrTmad-Bhägavatam blijkt dat Heer
Kr�I)a thuis en daarbuiten alle religieuze plichten vervulde waaraan een ge
zinshoofd zieh dient te houden.

VERS 24

a�dl��f(� � if � � � 1

� � � �uaqa„«uRl•m sm: 11�\lll
utsideyur ime lokä
na kuryäm karma ced aham
sankarusya ca kartä syäm
upahanyäm imäfi prajä�
utsTdeyulJ, geruineerd; ime - al deze; lokä!J, werelden ; na niet; kuryäm
doen ; karma voorgeschreven plichten; cet als ; aham Ik ; sankarasya van
ongewenste bevolking; ca en; kartä schepper; syäm zal zijn; upahanyäm
vernietigen ; imä� al dezc ; prajö� levcndc wczens.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Als lk met werken ophield, zouden al deze werelden ten gronde gaan.
Ook zou lk dan de oorzaak zijn van ongewenste bevolking en daarmee de
vrede van alle levende wezens verstoren.
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BETEKENIS
Varna-sankara is ongewenste bevolking, die de vrede van de samenleving
in het algemeen verstoort. Om zulke maatschappelijke troebelen te voorko
men zijn er regels en bepalingen, waardoor de bevolking die ze naleeft van
zelf vreedzaam en ordelievend wordt, hetgeen de geestelijke vooruitgang be
vordert. Wanneer Heer Kr�r.ia neerdaalt, houdt Hij Zieh uiteraard met deze
regels en bepalingen bezig, opdat deze belangrijke zaken niets aan ernst en
gewicht inboeten. De Heer is de vader van alle lev�nde wezens en als de le
vende wezens worden misleid, draagt de Heer da·JTvoor indirekt de verant
woordelijkheid. Daarom daalt de Heer altijd neer wanneer de regulerende
beginselen alom worden veronachtzaamd en brengt dan de samenleving
weer in het rechte spoor. We dienen echter scherp in het oog te houden dat
ook al dienen we de Heer te volgen, we moeten onthouden dat we Hem niet
kunnen nabootsen. V olgen en nadoen liggen niet in hetzelfde vlak. Het
optillen van de Govardhana. Heuvel, wat de Heer als kind deed, kunnen we
niet nadoen. Dat lukt niet een menselijk wezen. We dienen Zijn aanwijzing
en te volgen, maar we mogen Hem nooit en te nimmer nadoen. Het Srimäd
Bhägavatam zegt hierover:
naitat samäcarej jätu manasäpi hy anrivaral].
vinasyaty äcaran maudhyäd yathä 'rudro 'bdijarh vi§am
iivaräryärh vacal]. satyarh tathaivacaritarh k vacit
te�äm yat sva-vaco yuktam buddhimäms tat samäcaret

"Men dient zieh gewoon aan de aanwijzingen van de Heer en Zijn bevoegde
dienaren te houden. Hun aanwijzingen zijn alle goed voor ons en ieder
schrander mens zal ze opvolgen zoals ze gegeven worden. Men dient zieh er
echter voor te hoeden hun daden na te bootsen. Men behoort niet te trach
ten de oceaan van vergift leeg te drinken in navolging van Heer Siva."(Bhäg .
10, 33: 30.)
We dienen de positie van de rivara 's, of van degenen die de bewegingen
van de zon en maan werkelijk kunnen beinvloeden, altijd als superieur te
beschouwen. Zonder hun macht kan men de isvara's, die oppermachtig zijn,
niet nadoen. Heer Siva dronk zo veel vergift als er in een oceaan gaat, maar
als een gewoon mens ook maar de geringste hoeveelheid vergift opdrinkt,
gaat hij eraan dood. Er zijn veel pseudo-toegewijden van Heer Siva die zieh
willen overgeven aan het genot van gänjä (marihuana) en dergelijke bedwel
mende middelen, inaar ze verliezen daarbij uit het oog dat ze, door Heer

·
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III.25

zoals ze is

Siva op deze manier na te doen, hun dood zeer nabij brengen. Evenzo be
staan er pseudo-toegewijden van Heer ��IJ.a die de Heer willen nadoen in
Zijn

räsa-lilii , of liefdesdans, daarbij vergetend dat ze, in tegenstelling tot

Hem, niet in staat zijn de Govardhana Heuvel op te tillen. Het is derhalve
het beste wanneer we niet proberen de oppermachtigen na te doen, maar
ons gewoon aan hun voorschriften houden; evenmin ·moeten we hun plaats
willen innemen zonder da.artoe bevoegd te zijn. Er bestaan heel wat "inkar
naties" van God, die echter de macht van de Allerhoogste ontberen.
VERS 2 5

�fi\a:l«l � � lfmJ 1
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�;

wktä/i karmariy avidväriuo
yatha kuroanti bharata
kuryäd vidväriu tathasakta8
cikir�ur loka-sangraham
saktä� - gehecht zijnde; karmar:i - voorgeschreyen plichten: avidviimsa�
yathä zo veel als; kurvanti - doen het; bhärata 0 teig van
Bharata; kuryät moeten doen; vidvän - de geleerden; tathä - zo; asaktal.1
zonder gehechtheid ; cikir$U�
verlangend; loka-sangraham
de mensheid

-

de onwetenden;

-

-

-

-

-

-

leidend.
VERTALING
Zoals de onwetenden hun plicht vervullen terwille van de vruchten van
dien, zo kunnen ook de wijzen handelen, maar dan belangeloos, om de
mensen voor te gaan op het goede pad.
BETEKENIS
Jemand in Kr�IJ.a-bewustzijn en een niet-Kr�IJ.a-bewust persoon verschillen
van elkaar wat betreft hun verlangens. Een Kr�i:ia-bewust persoon doet niets
wat niet tot de ontwikkeling van Kr�IJ.a-bewustzijn leidt. Het Lijkt misschien
alsof hij zieh gedraagt als een onwetend mens, die te veel aan zijn stoffelijke
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bezigheden gehecht is, maar de een houdt zieh met zulke aktiviteiten bezig
om zijn zinnen te bcvredigen, terwijl de ander doende is Kf�r:ia tevreden te
stellen. Daarom wordt er van de Kr�1.1a-bewuste persoon gevergd dat hij de
mensen toont, hoe ze dienen te handelen en hoe ze de resultaten van hun
aktiviteitcn in dienst kunnen stellen van Krsna.
VERS 26

;r !f.G:il< Jt-.4G:�u-.I 'fi4ttf1-.1( 1
�\{fffiq4i&fifUr �&:1�: (1•tl'i4<'l ll��ll
na buddhi-bhedam janayed
ajnänäm karma-sanginäm
jo�ayet saroa-karmärii
vidvän yukta{i samäcaran

-

na - niet ; buddhi-bhedam verstands-verwarring; janayet - doet; ajiiänäm van de dwazen; karma-sanginäm - gehecht aan baatzuchtig werk ; jo�ayet - in
overeenstemming; saroa - alle; karmäryi - werk; vidvän - geleerd; yukta� ge
heel verbonden; samäcaran - uitoefenend.

-

VERTALING
Laten de wijzen de geest der onwetenden, die gehecht zijn aan baatzuch
tig werk, niet in de war hrengen. Ze moeten niet worden aangemoedigd met
werken op te houden, maar over te gaan tot werken in toegewijde dienst.
BETEKENIS
Vedal.S ca saroair aham eva vedya� : dat is het doel van alle Vedische ritu
elen. Alle rituelen, alle offerplechtigheden en alles wat in de Veda's is on
dergebracht, met inbegrip van alle aanwijzingen inzake materiele aktivitei
ten, hebben tot doel Kf�1.1a te begrijpen, die het einddoel des levens is. Maar
omdat de gebonden zielen van niets anders dan zingenot afweten, bestuderen
ze alleen de desbetreffende gedeelten van de Veda's. Door het reguleren van
de zinnen echter wordt men geleidelijk tot Kf�r:ia-bewustzijn verheven.
Daarom behoort een zelfverwerkelijkte ziel in ��r:ia-bewustzijn de anderen
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III.27

in hun aktiviteiten en opvattingen niet te storen, maar zo te handelen, dat
ze zien hoe het resultaat van alle werk kan worden gewijd aan de dienst van
Kr�r:i a. De wijze, Kr�r:i a-bewuste persoon kan zo handelen, dat de onweten
de persoon die werkt om zijn zinnen te bevredigen ervan kan leren hoe hij
zieh gedragen moet. Hoewel de onwetende niet in zijn aktiviteiten mag
worden gestoord, kan iemand die sleehts een vleugje Kr�r:ia-bewustzijn heeft
ontwikkeld zieh reehtstreeks aan 's Heren dienst wijden zonder de Veda 's
verder te raadplegen. V oor deze gelukkige bestaat er geen noodzaak zieh
aan de V edisehe rituelen te houden, omdat men in direkt ��r:ia-bewustzijn
elk resultaat kan bereiken als men zieh houdt aan de taken die de geestelijk
leraar oplegt.

VERS 27

�: fiti�q1011f;t �: � �: 1
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prakrte/I kriyamäriäni
gupai/I karmäpi saroafo/I
ahankäro-vimü{lhätmä
kartäham iti manyate
prakrtefJ van de stoffelijke natuur; kriyamär:iäni - geheel gedaan; gu1:wi�
door de geaardheden; karmäryi aktiviteiten; sarvasafJ allerlei ; ahankära
vimüi;iha - door het vals ego verward; ätmä - de geestelijke ziel ; kartä - de
handelende; aham ik; iti zo; manyate - denkt.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
De geestelijke ziel, die door de invloed van de drieerlei aard der stoffe
lijke natuur geheel in de war is, denkt dat ze zelf van alles doet, wat in wer
kelijkheid d oor de natuur wordt gedaan.

BETEKENIS
Twee personen, van wie de een in Kr�r:ia-bewustzijn en de ander in stoffe
lijk bewustzijn verkeert, die zieh met hetzelfde soort werk bezighouden,
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kunnen d e indruk wekken dat z e o p hetzelfde niveau bezig zijn, maar ze
verschillen qua positie enorm van elkaar. De stoffelijk bewuste persoon is er
als gevolg van zijn vals ego van overtuigd dat hij het is die alles doet. Hij
weet niet dat het lichaamsmechanisme een voortbrengsel is van de stoffe
lijke natuur, die werkt onder toezicht van de Allerhoogste Heer. De m ate
rialistische persoon weet niet dat hij in wezen onder leiding van Kr�r:ia staat.
De persoon die behept is met het vals ego wil alle eer genieten voor wat hij ,
naar hij meent, zelf allemaal doet - en dit is juist het symptoom van zijn on
wetehdheid. Hij wcet niet dat zijn grof- en fijnstoffelijk lichaam door de
stoffelijke natuur geschapen is in opdracht van de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods, en dat zijn lichamelijke en geestelijke aktiviteiten uit dien hoof
de in dienst van Kr�r:ia behoren te worden gesteld, in Kr�r:ia-bewustzijn. De
onwetende mens vergeet dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ook be
kend is als Hr�ikesa, de meester der zinnen van het stoffelijk lichaam, want
dankzij zijn langdurig misbruik van de zinnen in zingenot brengt zijn vals
ego hem volkomen in de war, waardoor hij vergeet dat hij een eeuwige band
met Kr�r:ia heeft.

VERS 28

'1"f4�� 41(1'11� got'fi��'tl•ittl: 1
!JUfT � • � � Wl' m 11��11
tattvavit t u mahä-bäho
gu1.1a-karma-vibhägayo!J
guf.ld guf.le�u vartanta
iti matvä na sajjate
tattvavit -

de kenner der Absolute Waarheid ; tu - maar;
werk onder m ateriele invloed;

0 sterkgearmde; gur;ia-karma

gur;iäl] - de zinnen; gur;ie�u - in zinsbevrediging;
iti - zo; matvä - denkend; na - nooit; sajjate - raakt gehecht.

verschil ;
zijnde;

mahä-bäho vibhägayol] vartante - bezig

-

VERTALING
Wie geworteld is in de kennis der Absolute Waarheid, 0 sterk-gearmde,
houdt zieh niet bezig met de zinnen en derzelver bevrediging, want hij kent
het verschil tussen toegewijde dienst en zelfzuchtige aktiviteit.
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BETEKENIS
Wie de Absolute Waarheid kent, beseft in wat voor onaangename toe
stand hij zieh in de stoffelijke wereld bevindt. Hij weet dat hij integrerend
deel is van de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, ���a, en dat hij
niet in de stoffelijke sehepping thuishoort. H ij kent zijn diepste wezen als
deel van de Allerhoogste, die eeuwige gelukzaligheid en kennis is, en hij ziet
dat hij op de een of andere manier in de materiele levensbesehouwing ge
vangen is geraakt. In zijn zuivere wezensstaat behoort hij zijn aktiviteiten in
overeenstemming te brengen met de toegewijde dienst aan de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, Kr��a. Daarom wijdt hij zieh aan de aktiviteiten van
het ��l)a-bewustzijn en raakt op deze wijze vanzelf los van de aktiviteiten
van de stoffelijke zinnen, welke sleehts van oppervlakkige en voorbijgaande
aard zijn. Hij weet dat zijn stoffelijke levensstaat onder de allerhoogste lei
ding van de Heer staat ; daarom raakt hij niet van streek door allerlei terug
slagen van zijn vroegere materiele aktivitei�en, maar besehouwt hij ze veeleer
als de genade van de Heer. Volgens het Srfmad-Bhägavatam wordt iemand
die de Absolute Waarheid in Zijn drie aspekten kent - namelijk Brahman,
Paramätmä en de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid - tat tvavit ge
noemd, want hij kent ook zijn eigen wezenlijke positie ten opziehte van de
Heer.
VERS 29

stt1<t�o1<l'(i!I: � �Q' 1
���) it"'G:l„t1:�Fht ��ll �� 1 1
prakrter guria-sammü{lhäfi
sajjante guria-karmasu
tän akrtsna-vido mandän
krtsna-vin na vicälayet
prakrtel! - gedreven door de drie geaardheden ; gur:a-sarh mü<fh ii�1 - ver
dwaasd door vereenzelviging met de stof; sajjante raakt bezig; gu�r n 
karmasu - met materiele aktiviteiten; tän al die ; akrtsna-vida�1 - mcnsen
met een schamel beetje kennis; mandän - lui van begrip ten aanzien van zelf
verwerkelijking; krtsna-vit - iemand die werkelijke kennis bezit ; 11a - niet;
vicäwyet - trachten op te winden.
-

-
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VERTALING

Begooeheld door de geaardheden der stoffelijke natuur, werpen de on
wetenden zieh op stoffelijke bezigheden en raken eraan geheeht. Maar al
houden ze zieh uit gebrek aan kennis op met laagstaand werk, dan mag dit
voor de wijzen geen reden zijn hen te verontrusten.
BETEKENIS
V an kennis verstoken personen vereenzelvigen zieh ten onrechte met het
grofstoffelijke en zitten vol materiele opvattingen. Dit lichaam is een ge
schenk van de stoffelijke natuur en iemand die teveel vastzit aan het licha
melijk bewustzijn wordt een mandän genoemd, een luiaard zonder begrip
van de geestelijke ziel. Onwetenden zien hun lichaam als zichzelf; lichame
lijke banden met anderen worden aanvaard als verwantschap ; het land waar
in men zijn lichaam heeft ontvangen wordt met eerbied bejegend; en de
godsdienstige gebruiken worden als doel op zichzelf beschouwd. Aktivitei
ten waarmee dergelijke materieel georienteerde personen zieh bezighouden
zijn maatschappelijk werk, nationalisme, altrui"sme enz. In de ban van dit
soort leuzen, zijn ze immer bedrijvig op het materiele vlak; ze zien geeste
lijke realisatie als een fabeltje en kunnen er daarom geen belangstelling voor
opbrengen. Het komt zelfs voor dat zulke verdwaasde personen aktief zijn
in morele zaken van de eerste orde, zoals geweldloosheid en dergelijke,
materieel gesproken, goede aktiviteiten. Degenen echter die de geestelijke
verlichting deelachtig zijn behoren dergelijke aan de stof verknochte perso
nen niet te verontrusten. Ze kunnen zieh beter in stilte bezig blijven houden
met hun geestelijke beslommeringen.
Mensen die in onwetendheid verkeren kunnen geen waardering opbreng
en voor Krsna-bewuste
aktiviteiten, en daarom raadt Heer Krsna ons aan ze
·
·
met rust t� iaten en geen kostbare tijd aan ze te verspillen. M�ar de toege
wijden van de Heer zijn toeschietelijker dan de Heer, omdat ze de bedoe
lingen van de Heer begrijpen. Daarom nemen ze allerlei risiko's, waarbij ze
zelfs zo ver gaan dat ze onwetenden benaderen om te proberen ze bij bezig
heden in Kr��a-bewustzijn te betrekken, die voor het menselijk wezen van
levensbelang zijn.
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VERS 30
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mayi saroäpi kamiäcii
sannyasyädhyätma-cetasä
niriüir ninnamo bhütvä
yudhyasva vigata-jvara(l
mayi - voor Mij ; sarvär.ii - allerlei ; karmär.ii - aktiviteiten ; sannyasya - ge
heel opgevend;adhyätma - met volkomen kennis aangaande het zelf; cetasä bewustzij n ;

niräsil} - belangeloos; nirmamal)

-

zonder zieh eigenaar te voelen ;

bh ütvä - zo zijnde; yudhyasva - veehte n ; vigata-jvara� - zonder luiheid.
VERTALING

Doe daarom, 0 Arjuna, alles wat je doet voor Mij, met je geest op Mij ge
richt en werp je - zonder te willen winnen, belangeloos en wakker - in de
strijd.
BETEKENIS
Dit vers laat duidelijk het doel van de.

Bhagavad-grtä zien. De Heer leert

ons hier. dat men volkomen Kr�q.a-bewust moet worden om zieh op strikt
regelmatige wijze van zijn taken te kwijten. Een dergelijk voorsehrift lijkt
de zaken ietwat moeilijk te maken, maar pliehten dienen nu eenmaal na·
geleefd te worden, in afhankelijkheid van ���a, want dat is de fundamen
tele bezigheid van het levend wezen. Het levend wezen kan, zonder samen
werking met de Allerhoogste Heer onmogelijk gelukkig zijn, omdat het de
eeuwige wezensstaat van het levend wezen is dat het zieh sehikt naar de ver
langens van de Heer. Daarom werd Arjuna bevolen te veehten, alsof Heer
���a zijn kommandant was. Men dient alles op te offeren terwille van de
Allerhoogste en terzelfdertijd zijn voorgesehreven pliehten te vervullen
zonder er enige eer voor op te eisen. Arjuna moeht het bevel van de Heer
niet in beraad houden ; hij had het sleehts uit te voeren. De Allerhoogste is
de Ziel aller zielen. Daarom wordt iemand die zieh zonder persoonlijke over-
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wegingen enkel en alleen op de Opperheer verlaat of, met andere woorden,
iemand die volkomen Kr�r;ia-bewust is, adhyätma-cetasä genoemd. Niräsi�
betekent dat inen- moet handelen volgens het bevel van de meester. En inen
dient dit altijd belangeloos te doen. Een kassier kan stapels bankbiljetten
zitteh teilen voor zijn werkgever, maar hij eist geen eent op voor zichzelf.
Zo dient men volledig te beseffen dat niets ter wereld aan wie dan ook toe
behoort, maar dat alles het eigendom is van de Allerhoogste. Dat is de wer
kelijke betekenis van mayi, of van Mij . Wie aldus in :l<r�l)a-bewustzijn han
delt, noemt zieh beslist nergens eigenaar van. Dit bewustzijn heet nirmama,
of niets is van mij. Aarzelt men zo'n streng bevel, dat geen enkele rekening
met familiebanden en bloedverwantsehap h oudt, uit te voeren, dan dient
men die aarzeling te overwinnen; op deze wijze kari men vigata-jvara vrij
van opwinding of sufheid worden. leder heeft naar gelang zijn kwaliteiten
en positie een bepaalde taak te verrichten en al deze taken kunnen, zoals
hierboven aangegeven, worden verriebt in Kr�i:ia-hewustzijn. Zo begeeft
men zieh op weg naar zijn bevrij ding.
·

·

VERS 3 1

� � � A�n1�f<ief.ij inem : 1
�:&:ict�)swcu.�;:ij\ � �sfq �: 1 1 � � ll
ye m e malam ida m nityam
anu�fhanti mänavti�
sniddhiivanto 'nasüyanto .
mucyante te 'pi karmabhifi
ye die ; me - Mij n ; matam - voorsehrifte� ; idam deze; nityam ,eeuwige
regelmatig uitvoereri ; mänavälj. - de mensheid; ·
funktie; anut4fhanti
fraddhävanta� - met geloof en toewijding; anasüyanta� - zonder afgunst;
mucyante - vrij worden; te allemaal; api - zelfs; karmabhi/]. van de gevang
ensehap van de wet der baatzuehtige aktiviteit.
-

·

·

·

-

-

VERTALING
Wie zijn plicht doet volgens Mijn voorschriften en zieh trouw en zonder
afgunst houdt aan hetgeen lk hier onderwijs, wordt bevrijd uit de gevangen
schap waarin hij zieh door z�jn baatzuchtig streven bevindt.
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BETEKENIS

Wat de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, Kr�IJ.a, voorschrijft is
de kern van alle Vedische wijsheid en daarom eeuwig en onverkort waar.
Aangezien de Veda's eeuwig zijn, is ook de waarheid van het Kr�Qa-bewust
zijn eeuwig. Men moet een vast geloof hebben in dit gebod, zonder gevoe
lens van afgunst jegens de Heer te koesteren. Er zijn heel wat filosofen die
kommentaren op de Bhagavad-gitii schrijven, maar niet in Kr�IJ.a geloven.
Ze zullen nimmer verlost worden uit de gevangenschap van hun baatzuchtig
streven. Een gewoon mens echter, die vast gelooft in de eeuwige geboden
van de Heer, zal, ook al is hij niet in staat zieh er geheel aan te houden, be
vrijd worden van zijn gevangenschap in de wet van karma. Aanvaardt men
het K.r�Qa-bewustzijn, dan zal men zieh aanvankelijk niet geheel aan de
voorschriften van de Heer kunnen houden, maar aangezien men niet afke
rig tegenover het principe staat en oprecht voortstreeft zonder acht te slaan
op tegenslag en moedeloosheid, zal men stellig opstijgen tot het niveau
van zuiver Kr�IJ.a-bewustzijn.

VERS 32

it � Wll�faß� 1\- � 1
64181Wl�(iif«11�f4: Wlliwt�ijij: 11��11
ye tv etad abhycuüyanto
nänut�fhanti me matam
sarva-jiiäna-vimüflluiriu tan
viddhi �fän acet11$1lp
ye - die; tu - echter; etat - dit; abhyasüyanta� - uit afgunst; na - niet; anu
t4�hanti - geregeld uitvoeren; me Mijn; matam - voorschrift; sarva-jfiäna
allerlei kennis; vimü<!hiin - volkomen begoocheld; tän - zij ; viddhi weet dit
wel; na��iin - volkomen vernietigd; acetasa� zonder Kr�r:ia-bewustzijn.
-

-

-

-

VERTALING
Maar wie uit afgunst deze aanwijzingen veronachtzaamt en ze niet gere
geld naleeft, dient beschouwd te worden als verstoken van alle kennis, ver
dwaasd en gedoemd tot onwetendheid en gevangenschap.
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BETEKENIS
Hier wordt duidelijk gezegd dat het fout is niet Kf�q.a-bewust te zijn. Zo
als er straf staat op ongehoorzaamheid aan het bevel van de hoogste gezags
drager, staat er beslist straf op ongehoorzaamheid aan het bevel van de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods. Een ongehoorzaam persoon, hoe groot hij
in werelds opzieht ook moge zijn, is, omdat zijn hart leeg is, onbekend met
ziehzelf, met het Allerhoogste Brahman, Paramäbnä en de Persoonlijkheid
Gods. Daarom bestaat er voor hem geen hoop dat hij de volmaaktheid des
levens zal bereiken.

VERS 3 3

m � �: srt�"„q""fq 1
� � �finit: fti Eh��� II� � I I
&adrsam ce�late sv'"yäfi
prakrter jnänavän api
prakrtim yänti bhütäni
nigrahal]. kim ka�yati
sadrsam · volgens; ce�tate · traeht; svasyä� · in zijn eigen aard; prakrte�

·

geaardheden; jiiän avän · de geleerden; api · hoewel; prakrtim . natuur; yänti .

ondergaan; bh ütäni · alle levende wezens; nigrahal} · onderdrukking; kim ·
wat;

kariuati · kan doen.

VERTALING
Zelfs iemand wiens leven in kennis wortelt, handelt naar zijn eigen aard,
want iedereen gedraagt zieh naar zijn aard. Wat zou men dan met onder
drukking kunnen bereiken?

BETEKENIS
Tenzij men zieh op het bovenzinnelijk vlak van het Kf�q.a-bewustzijn be
vindt, kan men, zoals de Heer in Hoofdstuk Zeven bevestigt (7: 14), niet
ontkomen aan de invloed van de drie geaardheden der materiele natuur.
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Daarom is het zelfs voor de meest ontwikkelde wereldling onmogelijk zieh
louter met behulp van theoretische kennis of door de ziel van het lichaam
te scheiden uit de valstrikken van mäyä te bevrijden. Er zijn heel wat pseu
do-geestelijk levende lieden die doen alsof ze ver gevorderd zijn in kennis,
maar die innerlijk volkomen onderworpen zijn aan de geaardheden der na
tuur, welke ze niet de baas kunnen. Men kan een enorme hoeveelheid uni
versitaire kennis . hebben, maar dat neemt niet weg dat men als gevolg van
langdurige omgang met de stoffelijke natuur in gevangenschap is. Kr�r:ia-be
wustzijn helpt ons, ook al bevinden we ons nog in de fase van het vervullen
van onze voorgeschreven plichten, ons van onze materiele kluisters te ont
doen . Daarom moeten we, vooraleer we volkomen Kr�r:ia-bewust zijn, ons
nooit plotseling aan onze voorgeschreven plichten onttrekken en kunstma
tig een zogenaamde yogT of transcendentalist worden. Men kan zieh beter
tot zijn gewone doen beperken en trachten Kr�r:ia-bewust te worden volgens
de aanwij zingen van de geestelijk leraar. Zo kan men uit de greep van miiyä
worden verlost.
·

VERS 34

(P��PS(tt�1if � 0ttcc�(fi 1
� *4�+t1•1..Y=«I � qRqP11.U 11� �1 1
indriyasyendriyasyarthe
riiga-dve§au vyavasthitau
tayor na va$am iigacchet
tau hy asya paripanthinau
indriyasya - van de zinnen; indriyasya arthe - in de zins-objekten ; räga gehechtheid; dve�au - ook in gehechtheid; vyavast hitau - aan regels gebon
den; tayol) - van hen; na - nooit; vasam - onder hereik; ägacchet - men gelie
ve te komen; tau - die ; hi - zeker; asya - zij n ; paripanthinau - struikelblok
ken.
VERTALING
V an alles wat op de zinnen inwerkt ondergaan de belichaamde wezens de
aantrekking en de afstoting, maar men moet zieh niet door de zinnen en
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hetgeen op ze inwerkt laten leiden, want het zijn struikelblokken op de weg
naar zelfverwerkelijking.

BETEKENIS
Personen in Kr�1.1a-bewustzijn zijn van nature niet geneigd tot stoffelijke
zinsbevrediging. Degenen die dit bewustzijn niet hezitten, dienen zieh aan
de regels en bepalingen van de geopenbaarde Schriften te houden. Onge
breideld zingenot is de oorzaak van onze stofgebondenheid, maar wie de re
gels en hepalingen van de geopenbaarde Schriften volgt, raakt niet begoo
cheld en gevangen door de dingen die op de zinnen inwerken. Seksueel ge
not bijvoorbeeld is voor de gekonditioneerde ziel een noodzaak en seksueel
genot is toegestaan in het echtelijk verkeer. Het is bijvoorbeeld volgens de
Schrift verboden er een seksuele verhoudirig op na te' houden met andere
vrouwen dan de echtgenote. Men dient alle andere vro.uwen te beschouwen
als zijn moeder. In weerwil van deze voorschriften echter blijven mannen de
neiging vertonen tot seksueel kontakt met andere vrouwen. Dit soort heb
belijkheden dient te worden bedwongen, anders zijn het struikelblokken op
de weg naar de zelfverwerkelijking. Zo lang het' stoffelijk lichaam er nog is,
dient het aan zijn noodzakelijke trekken te komen, maar onder welom
schreven voorwaarden. Toch moeteri we het hierbij niet laten rusten. Men
dient zieh aan de regels en bepalingen te houden, maar dan ongehecht, niet
krampachtig, want het strikt naleven van beperkte zinsbevrediging kan ons
van de rechte weg af brengen - er bestaat immers altijd kans op een ongeval,
zelfs midden op de koninklijke route. Ook al houdt men zieh uiterst zorg
vuldig aan de bepalingen, dan garandeert dit geeriszins, ook al bevindt men
zieh op de veiligste weg, dat er zieh geen ongeval kan voordoen. Als gevolg
van onze nauwe omgang met de stof simJ.s tijden her, worden we door zin
nelijkheid beheerst. Dus ook al beperken we ons in onze zingenietingen,
dan blijft de kans bestaan dat we terugvallen ; daarom dienen we ons hoe
dan ook niet vast te klampen aan gereguleerd zingenot. Wanneer we ons
echter wijden aan de liefdedienst aan K��IJ.a, komen we los van alle zinne
lijke aktiviteit. Daarom moet niemand, in welke levensfase hij zieh ook be
vindt, zieh aan het Kr�1.1a-bewustzijn trachten· te onttrekken. De hele bedoe
ling van het achterwege laten van allerhande zinnelijl\e aktiviteit is dat men
uitein delijk het bovenzinnelijk niveau van het Kr�1.1a-bewustzijn bereikt.
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VERS 35

� �: ��1:€t�f3�h\ 1
� � �: � �: 11�'-\ll
sreyän sva-dharmo vigu[la�
para-dharmät svanu§f hität
sva-dharme nidhanam srey�
para-dhanno bhayävaha�
ireyän - veel beter; sva-dharma� de voorgeschreven plichten; vigury.al]
zelfs onjuist; para-dharmät
van plichten voorgeschreven aan anderen;
svanu�fhität - dan volmaakt gedaan; sva-dharme in zijn voorgeschreven
plichten; nidhanam vernietiging; ireyal] beter; para-dharmal] plichten
voorgeschreven aan anderen; bhaya-ävaha� - gevaarlijk.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Het is veel beter zijn eigen voorgeschreven plicht te doen dan die van een
ander. Want als men tijdens zijn eigen plichtvervulling fouten maakt of zelfs
gedood wordt, is dit beter dan andermans plicht op zieh te nemen, want het
is gevaarlijk de weg van een ander te volgen.
BETEKENIS
Men dient zijn eigen plichten in volkomen Kf�ry.a-bewustzijn te vervullen
in plaats van andermans plicht te doen. lemands voorgeschreven plichten
vormen de aanvulling op zijn algehele geestelijk-lichamelijke situatie onder
invloed van de geaardheden van de stoffelijke natuur. Geestelijke plichten
zijn de plichten die door de geestelijk leraar worden opgelegd in de boven
zinnelijke dienst van Kr�l)a. Maar of ze nu stoffelijk of geestelijk zijn, men
dient zieh tot zijn laatste ademtocht aan zijn eigen voorgeschreven plichten
te houden, in plaats van anderen te willen nadoen. Plichten op geestelijk
niveau kunnen aanzienlijk verschillen van plichten op stoffelijk niveau,
niaar het volgen van de richtlijnen van hogerhand is altijd goed voor wie
zieh op weg begeven beeft. Wanneer men nog in de ban van de geaardheden
der materiele natuur is, dient men zieh te houden aan de voorschriften die
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gelden voor alle bijzondere situaties e n e r van a f t e zien anderen n a t e doen.
Een brähmal}a bijvoorbeeld, die zieh in de geaardheid goedheid bevindt, is
geweldloos, terwijl een k§atriya, die zieh in de geaardheid hartstocht be
vindt, tot geweld mag overgaan. Uit dien hoofde is het voor een k§atriya be
ter wanneer hij volgens de regels van de strijd het leven verliest dan wanneer
hij de b räh mal}a nadoet en zieh geweldloos opstelt. leder moet zijn hart ge
leidelijk zuiveren en niet eensklaps. Wanneer men echter aan de drieerlei
aard der stoffelijke natuur ontstegen raakt en geheel in Kr�l)a-bewustzijn
verwijlt, kan men van alles en nog wat doen onder leiding van de · bona
fide geestelijk leraar. In de volkomenheid van het Kf�l)a-bewustzijn kan de
k§atriya als b rähmal}a en de b rähma'!a als k§atriya opti-eden. Op het boven
zinnelijk vlak verliezen alle vormen van onderscheid uit de stoffelijke wereld
hun geldigheid. Visvamitra bijvoorbeeld was. aanvankelijk k§atriya , maar
naderhand trad hij op als brähmal}a, terwijl Para$uräma brähmar:a was,
maar zieh later als k§atriya gedroeg. Ze konden zieh zo gedragen, omdat ze
zieh in transcendentale regionen ophielden ; maar zo lang men zieh nog op
het materiele vlak bevindt, moet men zieh aan zijn plichten houden over
eenkomstig de invloed van de geaardheden der stoffelijke natuur. Terzelf
dertijd dient men zieh er volledig van te vergewissen wat Kr�l)a-bewustzijn
betekent.
·

VERS 36

$� 1
3(1( iR �� tnif � �: 1

31Pf•i4HIP4 � il�l�it fiAT�: II� � II
arjuna uväca
atha kena proyukto'yam
päpam carati püru1afi
anicchann api värweya
baläd iva niyojita{i
arjuna}J uväca . Arjuna zei; atha hiema; kena · waardoor; prayuk tal} ge·
dreven ; ayam men; päpam zond\;n; carati handelt; pü.ru§al} een mens;
anicchan
zonder verlangen; api hoewel; vär§T}eya 0 nakomeling van
Vr�l)i; balii t met geweld; iva alsof; niyojita}J bezig.
·

·

·

·

·

·

·

·

.

·

·

·
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VERTALING
Arjuna zei : 0 nakomeling van Vr�f!.i, 'waardoor wordt iemand tot zondige
daden gebracht, zelfs tegen zijn wil, alsof hij ertoe gedwongen wordt?
BETEKENIS
Een levend wezen is, als integrerend deeltje van de Allerhoogste, in diep
ste wezen geestelijk, zuiver en vrij van alle stoffelijke besmetting. Daarom is
het van nature niet onderhevig aan de zondige neigingen van de stoffelijke
wereld. Zodra het echter in aanraking is met de stoffelijke natuur, kan het
op velerlei wijzen zonder aarzelen zondig handelen, soms zelfs tegen zijn
wil. Wat dit aangaat is Arjuna's vraag aan K!°�Qa, over de verdorven natuur
der levende wezens, uiterst brandend. H oewel het levend wezen soms niet
zondig handelen wil, wordt het toch tot handelen gedwongen. Zondige han
delingen worden echter niet aangespannen door de Superziel in het hart,
maar hebben een andere oorzaak, zoals de Heer in het volgende vers uitlegt.
VERS 3 7

�+t•ictl�ffi 1
tti111 � � � <::ilgo1ttU-Act: 1
if(lij� it(1q1cq1 ��wtf4t(�ll�\911
sri bhagavän uväca
käma e�a krodha e�a
rajogu rui-samud bhava[l
mahä-Silno mahä-päpmä
vidtlhy enam iha vaiririam

sri bhagavän uväca de Persoonlijkheid Gods zei; kämaf: wellust; e§a/:
al deze; krodhal]. toom; e�al]. - al deze; rajo-gurya de geaardheid harts
tocht; samudbhaval]. geboren uit; mahä-sanaf: alles-verslindend; mahä
päpmä uiterst zondig; viddhi weet; enam dit; iha in de materiele we
reld ; vairiT}-am - ergste vijand.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
De Allerhoogste sprak: Het is louter Just, Arjuna, die ontstaat uit aanra
king met de stoffelijke geaardheid hartstocht en later verandert in toorn: zij
is de alles-verslindende vijand van deze wereld en de oorzaak der zonde.
BETEKENIS
Wanneer een levend wezen in kontakt komt met de stoffelijke wereld,
verandert zijn eeuwige liefde voor Kr�Qa, door toedoen van de geaardheid
hartstocht, in lust. Of met andere woorden: het gevoel van liefde voor God
wordt veranderd in lust, zoals melk door kontakt met zure tamarinde ver
andert in yoghurt. Wanneer de lust niet wor�t bevredigd, verandert ze op
haar beurt in woede ; woede verandert in begoocheling en door begooche
ling wordt de stoffelijke existentie in stand gehouden. Hierom is lust de
grootste vijand van het levend wezen, en het komt uitsluitend door lust dat
het zuivere levende wezen gevangen blijft in de stoffelijke wereld. Woede is

het teken van de geaardheid onwetendheid - deze geaardheid openbaart zieh

als woede en derzelver bijverschij nselen. Als men zieh dus vanuit de geaard
heid hartstocht, in plaats van zieh in de geaardheid onwetendheid te laten
verzinken, verheft tot de geaardheid goedheid, door zieh te richten naar de
voorgeschreven gedrags- en levenswijze, kan men, door een voorkeur voor
het geestelijk leven te ontwikkelen, voor een tuimeling als gevolg van toorn
worden behoed.

De Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid heeft Zieh in vele gedaanten
uitgebreid tot Zijn immer toenemende bovenzinnelijke vreugde, en van deze
vreugde maken de levende wezens volkomen deel uit. Ze genieten ook onaf
hankelijkheid, maar wanneer ze deze - beperkte - onafhankelijkheid mis
bruiken , dus zodra hun houding van dienstbaarheid verandert in de neiging
tot het najagen van zingenot, krijgt de lust vat op ze. Deze stoffelijke we
reld is door de Heer geschapen om de gekonditioneerde zielen de mogelijk
heid te bieden aan hun wellustige trekken te komen; wanneer ze na allerlei
wellustige bedrijvigheid te langen leste volkomen de kluts kwijt raken, be
ginnen de levende wezens zieh af te vragen wie en wat en waar ze eigenlijk
zijn.

Deze vraag is het begin van de Vedänta-sütra's, waarin gezegd wordt:
athäto brahma-jijfiäsä: men dient te zoeken naar het Allerhoogste. En het
Allerhoogste wordt in het S rlmad-Bhiigavatam aangeduid als janmadyasya
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yato 'nvayäd itaratai ca . "De oorsprong van alles is het Allerhoogste Brah
man". Daarom ligt de oorsprong der wellust eveneens in het Allerhoogste.
Als men de wellust dus verandert in liefde voor het Allerhoogste , of in
Kr�p.a-bewustzijn, of met andere woorden : als men alles voor Kr�l'!a begeert,
kan iowel wellust als woede worden vergeestelijkt. Hanumän, de grote die
naar van Heer Räma, viertle zijn woede op zijn vijanden bot terwille van de
Heer. Daarom worden w�llust en woede, indien we ze Kr�l)a-bewust gebrui
ken, onze vrienden in plaats van onze vijanden.

VERS 38

\ftwtl��fl qf«�qli(� � � 1
�wtltdl irlftttql ��i(itltij4( "�� "
dhümeniivriyate vahnir
yathädarfo malena ca
yatholbeniivrto garbhcu
tathii tenedam ävrtam
dhümena door rook; ävriyate bedekt; vahnil) vuur; yathä zoals; ädar
ia� spiegel; malena door stof; ca ook; yathä - zoals; ulbena door de
moederschoot; äl}rta� is bedekt; garbhal] - embryo; tathä zo ; tena - door
die lust ; idam deze; ävrtam is bedekt.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Zoals vuur verhuld wordt door rook, een spiegeJ door stof of de vrucht
kiem door de moederschoot, zo wordt het Jevend wezen verhuld door ver
schillende graden van deze Just.
BETEKENIS
Het zuivere bewustzijn van het Jevend wezen is verduisterd door drie gra
den van verhulling. Deze verhulling is niets anders dan Just in verschillende
gedaanten, zoals rook om het vuur, stof op de spiegel en de moederschoot
om de vruchtkiem. Wanneer de lust met rook vergeJeken wordt, mogen we
aannemen dat er iets van het vuur van de Jevende vonk kan worden waar-
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genomen. Met andere woorden: wanneer het levend wezen een zweempje
Kf�i:ia-bewustzijn aan de dag legt, kunnen we het vergelijken met vuur dat
door rook verhuld wordt. Hoewel er altijd vuur m oet zijn waar er rook is,
kunnen we het vuur aanvankelijk niet duidelijk waarnemen. Deze fase van
het vuur heeft iets weg van het begin van Kr�I!a-bewustzijn. Het beeld van
het stof op de spiegel heeft betrekking op het reinigen van de spiegel van de
geest, waarvoor allerlei geestelijke teehnieken bestaah. De beste is het zing
en van de heilige namen van de Heer. Met het beeld van de vruehtkiem in
de moedersehoot wordt een hulpeloze toestand afgesehilderd, want het
kind in de moedersehoot is zo hulpeloos, dat het zieh niet eens kan bewe
gen. Deze levensfase kan worden vergeleken met die van de hornen. Bornen
zijn eveneens levende wezens, maar ze zijn in hun levenstoestand beland
doordat ze z6 vervuld zijn van lust, dat ze .er haast geen bewustzijn aan

overhouden. De bestofte spiegel wordt als beeld van de bewustzijnstoe

stand van de vogels en de dieren gebruikt en het beeld van het door rook ver
hulde vuur slaat op het menselijk wezen. Eenmaal in de vorm van een men
selijk wezen, kan het levend wezen weer een vleugje Kr�I!a-bewustzijn in
zieh opwekken; en maakt het verdere vorderingen, dan kan in de menselijke
levensvorm het vuur van het geestelijk leven worden aangewakkerd tot het
laait. De menselijke levensvorm is voor het levend wezen dus een kans om
zieh uit de gevangensehap van de stof te bevrijden. In de menselijke levens
vorm kan men de vijand - wellust - overwinnen door onder deskundige lei
ding een Kr�I!a-bewuste levenshouding te ontwikkelen.
VERS 39

3"ri (liwtlt'et'1 (llfwt� Ptll4�ftu11 1
'fil&1�qu1 � 1'"�011"'e"' l:i1' 11�� 11
ävftam jnänam etena
jnänino nitya-vairi{ui
käma-rüpepa kaunteya
du�pürepänalena ca
ävrtam - bedekt; jiiänam - zuiver bewustzijn; etena - door dit; jiiänina� nitya-vairirJä - eeuwige vijand; käma-rüpeTJa - in de vorm van
lust; kaun teya - 0 zoon van Kuntr; du�püreTJa - nooit te bevredigen; anale
na - door het vuur; ca - ook.

van de kenner;
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IIl.40

V E RTALING
Zo wordt het zuiver bewustzijn van het levend wezen verhuld door zijn
eeuwige vij and in de vorm van lust, die nooit bevredigd kan worden
brandt

als vuur.

en

BETEKENIS

In de Manu-smrti wordt gezegd dat lust niet bevredigd kan worden, al
verschaft men haar nog zo veel zingenot, zoals vuur nooit kan doven als
men het voortdtirend van brandstof voorziet. In de stoffelijke wereld draait
alles' om seks en zo wordt deze wereld maith unya-ägära genoemd, de ge
vangenis der seksualiteit. In een gewone gevangenis worden de misdadigers
achter slot en grendel gezet; op dezelfde manier worden misdadigers die de
wetten van de Heer overtreden geketend door de seksualiteit. Door een
stoffelijk bestaan op basis van zinsbevrediging te bevorderen, verlengt het
levend wezen de duur van zijn gevangenschap.· Daarom is deze lust het sym 
bool van de onwetendheid waardoor het levend wezen in de stoffelijke
wereld wordt vastgehouden. Het kan zijn dat men een zeker geluksgevoel
ervaart wanneer men zijn zinnen bevredigt, maar dit zogenaamde geluk is
in diepste zin de ergste vijand van de levensgenieter.
·

VERS 40

d�J!flfill irwTI' �f4\WU�81'1i..,,�� 1
l(��ißt��1 $1'1+Ut� � 11\l o ll
indriyiifii mano buddhir
asyädh�/hanam ucyate
etair vimohayaty e§a
jiiänam ävrtya dehinam
indriyäT)i - de zinnen ; manalJ de geest; buddhilJ de intelligentie; asya
van de lust; adhi§ thänam zitplaats; ucyate genoemd; etailJ door al deze ;
vimohayati verwart; qa�1 van deze; jnänam kennis; ävrtya verhulling;
dehinam de belichaamden.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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V ERTALING

Zinnen, geest en verstand zijn de zetels van deze wellust, die de werke
lijke kennis van het levend wezen versluiert en het van streek hrengt.
BETEKENIS

De vijand heeft in het lichaam van de gehonden ziel verschillende strate
gische posities ingenomen en K��l).a geeft daarom thans inlichtingen waar
we de vijand dienen te zoeken, willen we hem kunnen overwinnen. De geest
is het centrum van alle aktiviteiten van de zinnen en dus de hron van alle ge
dachten die op zinsbevrediging betrekking hebhen; als gevolg hiervan wor
den de geest en de zinnen hroeinesten van lust, waarna het verstand de
hoofdplaats wordt van waaruit de wellustige .neigingen hun gang kunnen
gaan. Het verstand is die funktie van het stoffelijk lichaam welke onmiddel
lijk grenst aan de geestelijke ziel. Door een van lust doortrokken verstand
w·o rdt de geestelijke ziel ertoe gebracht eigendunkelijk op te treden en zieh
met de stof te vereenzelvigen en daarmee ook met de geest en de zinnen. De
geestelijke ziel raakt verslingerd aan stoffelijk zingenot en ziet dit ten on
rech te aan voor waar geluk. Deze verkeerde vereenzelviging waaraan de
geestelijke ziel zieh schuldig maakt wordt in het Srrmad-Bhägavatam zeer
fraai heschreven:
yi;zsyätma-buddhi�i kurtäpe tri-dhätuke
sva-dhl�i kal.a trädi�u bhauma idyadhilJ
yat-trrtha-buddhil] salite na karhicij
jane§v abhijfie§U sa eva gokharal]

" Ee n menselijk wezen dat dit lichaam, dat van drie elementen is gemaakt,
met zichzelf vereenzelvigt, dat de bijprodukten van het lichaam als zijn fa.
milieleden beschouwt, dat vindt dat het zijn gehoortegrond moet vereren en
dat alleen maar naar bedevaartsplaatsen gaat om er een bad te nemen in
plaats van er lieden in het bezit van bovenzinnelijke kennis te ontmoeten,
dient te worden beschouwd als een ezel of een rund."
V E RS 4 1
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tasmtit tvam indriyaciy ällau
niyamya bharatMlabha
päpmtinam prajahi hy enam
jnäna-vijnäna-naianam
tasmät - daarom; tvam - je; indriyä�i - zinnen; ädau in het begin; niyam
ya - door te regelen; bharatar$abha 0 beste onder de nakomelingen van
Bharata; päpmänam - het grote symbool der zonde; prajahi - bedwingt; hi zeker; enam - deze; jnäna kennis; vijnäna wetenschappelijke kennis aan
gaande de zuivere ziel; näsanam vernietiger.
-

-

-

-

-

VERTALING

Bedwing daarom reeds in het begin, 0 Arjuna, beste der Bhärata's, dit
grote symbool der zonde (de lust) door de zinnen te beteugelen - en dood
deze vernietiger van kennis en zelfverwerkelijking.
BETEKENIS

De Heer ried Arjuna aan zijn zinnen van stonde af aan te beteugelen ten
einde zijn ergste vijand te bedwingen: de lust, die de drang tot zelfverwerke
lijking, en met name de kennis van het zelf, vernietigt. ]nänam heeft betrek
king op kennis van het zelf in onderscheid van het niet-zelf, of met andere
woorden: de kennis, dat de geestelijke ziel niet het lichaam is. Vijnänam
heeft be.trekking op specifieke kennis aangaande de geestelijke ziel en ken
nis betreffende haar wezensstaat en haar verhouding tot de Allerhoogste
Ziel. Het S rlmad-Bhägavatam zegt in dit verband het volgende:
jnänam parama-guhyam me
yad vijnäna-samanvitam
sarahasyam tad-ängarh ca
grhäna gadita rii mayä

"De kennis aangaande het zelf en het Allerhoogste Zelf is uiterst vertrou we
lijk cn mysterieus, versluierd als ze is door mäyä, maar deze kennis en de
speciale manier waarop ze wordt verwerkelijkt kunnen worden begrepen,
als het de Heer Zelf is die haar overdraagt. " De Bhagavad-grtä verstrekt o rn;
deze kennis, rnct name de kennis over het zelf. D e levende wezens rnakcn
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integraal deel uit van de Heer en daarom is het sleehts de bedoeling dat ze
Hem dienen. Dit besef wordt Kr�i:ia-bewustzijn genoemd. Men dient zieh
dus vanaf zijn prilste jeugd in dit Kr�i:ia-bewustzijn te verdiepen, waardoor
men volkomen Kfry.�a-bewust kan worden en dienovereenkomstig handelen.
Lust is niets anders dan het omgekeerde spiegelbeeld van de liefde voor
God die ieder levend wezen eigen is. Is men van stonde af aan in Kr�i:ia·
bewustzijn opgevoed, dan kan deze natuurlijke liefde voor God niet tot lust
versleehteren. Wanneer de liefde voor God versleehtert tot tust, is het ui
terst moeilijk terug te keren tot de normale liefdesstaat. Niettemin is het
Kr�i:ia-bewustzijn zo kraehtig, dat ook laatkomers, die zieh trouw aan de re
gels van de toegewijde dienst onderwerpen, hun liefde voor God kunnen
terugkrijgen. D us ongeaeht in welke levenspositie men zieh bevindt, kan
men , zodra men inziet hoe belangrijk dit alles is, ermee beginnen de zinnen
te beteugelen volgens het Kr�i:ia-bewustzijn, de toegewijde dienst aan de
!-leer, en zijn wellust veranderen in liefde voor God - waarmee men het peil
der h oogste volmaaktheid van het menselijk leven bereikt.
V ERS 42

\P�1fU1 qou*4t\RP�+<r: tR: ir;r: 1
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indriyacii parociy ahur
indriyebhya� param mana�
manasas tu pani buddhir
yo buddhe� parotas tu w�
indriyäTJi - zinnen; parä1Ji - hoger; ähu/1 - wordt gezegd ; indriyebhyal] dan de zinnen; param - hoger; mana/] de geest; manasaJ.1 dan de geest; tu
ook; parä - hoger; buddh i/.t
intelligentie; ya/.t iemand die; buddh e/] dan
de intelligentie; parata/] - hoger; tu - maar; salJ - hij.
-

-

-

-

-

-

V E RTALING

De zinnen zijn boven de levenloze stof verheven; hoger dan de zinnen is
de geest; nog hoger dan de geest is het verstand; en hoger nog dan het ver
stand is zij (de ziel).
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BETEKENIS
De zinnen zijn vcrschillende uitgangen voor de aktiviteiten van de tust.
De tust verzamelt zieh in het lichaam , maar ontsnapt via de zinnen. Daarom
zijn de zinnen superieur aan het lichaam als geheel. Deze uitgangen blijven
buiten gebruik zo lang er superieur of Kr�r:ia-bewustzijn aanwezig is. In
Kf�i:ia-bewustzijn is de ziel rechtstreeks in verbinding met de Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid ; daarom lopen de lichamelijke funkties, zoals
hier beschreven, uiteindelijk allemaal uit op de Allerhoogste Ziel. Lichame·
lijke aktie betekent dat de zinnen funktioneren, en het beeindigen van het
funktioneren van de zinnen betekent dat alle lichamelijke aktie wordt be
eindigd. Maar aangezien de geest aktief is, zal hij , zelfs als het lichaam stil en
in rust verzonken is, zieh blijven roeren - zoals het geval is tijdens het dro
men. Maar boven de geest staat het beslissende verstand en boven het ver
stand bevindt zieh de eigenlijke ziel. Is de ziel dus rechtstreeks met de Aller
hoogste in kontakt, dan geldt zulks vanzelf voor alle ondergeschikte funk
ties, namelijk verstand, geest en zinnen. In de Ka(ha Upani§ad komt een
passage voor waarin gezegd wordt dat de zaken waaraan de zinnen genot be
leven superieur aan de zinnen zijn en dat de geest superieur is aan de zaken
waaraan de zinnen genot beleven. Indien men de geest dus rechtstrecks en
voortdurend betrekt in 's Heren dienst, kunnen de zinnen niet elders aan hun
trekken komen. Of anders gezegd : als de geest in bovenzinnelijke dienst is
van de Heer, kan hij zieh niet meer in zijn lagere neigingen taten gaan. In de
Ka(ha Upani§ad wordt de ziel beschreven als mahän , de grote. Daarom staat
de ziel boven alles, namelijk boven hetgeen de zinnen beroert, boven de zin
nen, de geest en het verstand. W anneer men dus glashelder ziet wat de we
zensstaat is van de ziel, is het hele probleem van de baan.
Met het verstand dient men te onderzoeken wat de wezensstaat van de
ziel is en vervolgens de geest blijvend bij het Kr�r:i a-bewustzijn betrekkcn.
Daarmee is het hele probleem opgelost. Nieuwelingen op geestelijk gebied
wordt doorgaans aangeraden zieh te onthouden van zaken die de zinnen be
roeren. Men dient zijn geest te versterken door zijn verstand te gebruiken.
Stell men met zijn verstand zijn geest in dienst van hc t K r�r:ia-bewustzijn,
door zieh volkomen aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods over te ge
ven, dan wordt de geest vanzelf sterker en ook al kronkelen de zinnen als
slangen om los te breken, dan zijn het nog slechts slangen met gebroken gif
tanden . Maar al is de ziel boven het verstand, de geest en ook de zinnen ver·
heven, dan dient ze loch door omgang met Kr�r:ia in K��r:ia-bewustzijn te
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worden versterkt, anders is er alle kans dat ze ten gevolge van de wispeltu
righeid van de geest weer terugvalt in de stof.
V E RS 4 3
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evam buddhe� param buddhvä
samstabhyätmänam ätmanä
jahi 5atrum mahä-bäho
käma-rüpam duräsadam
e vam - zo; buddh el.1 - van intelligentie; param - hoger; buddh vä - aldus
wetend; sarhstabhya - door te bestendigen; ätmänam - de geest; ät manä door weloverwogen intelligentie; jahi - overwin ; satrum - de vijand; mahä
/Jiiho 0 sterk-gearmde; käma-rüpam - de vorm der wellust ; duräsadam - ge
clucht.
·

V E RTALING
Wanneer men aldus weet dat men boven de stoffelijke zinnen, de geest

en het verstand verheven is, dient men het lagere door het hogere zelf te be
teugelen en zo door bovenzinnelijke kracht - deze onverzadelijke vijand,
bekend als lust, te overwinnen.
·

BETEKENIS

l l oofdstuk van de ßh agavad-grtä laat logisch zien hoe men tot
k a n komcn, cloordat men in ziehzelf weer de eeuwige
d ic n aa r van d e Allcrh oogste G oddelijke Persoonlijkheid herkent en de op
v a t t i n g dat onpersoonlijke leegte het uiteindelijke levensdoel is verwerpt.
l 1 1 m a t c ri dc levensomstandigheden ondergaat men stellig de invloed van al
lerlei wellustige begcrige neigingen om de baas te speien over de rijkdom
men der natuur. Deze neigingen zijn de grootste vijanclen van de gekondi
tio neerde ziel; maar door de kracht van Kr�r:ia-bewustzijn kan men de stof
felijke zinnen, de geest en het verstand in toom houden. Men m ag-zijn werk
D i t Dcrde
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en zijn voorgeschreven plichten niet plotseling laten rusten ; maar door ge
leidelijk Kr�rya-bewustzijn te ontwikkelen kan men - door het verstand on
wankelbaar op zijn werkelijke indentiteit gericht te houden - zieh tot het
bovenzinnelijk vlak verheffen, zonder dat de stoffelijke zinnen en geest hier
nog iets tegen kunnen uitrichten. Dat is de slotsom van dit hoofdstuk. Ie
mand die zieh in het onvolwassen stadium van het stoffelijk bestaan bevindt,
kan noch door spekulatief denken, noch door het zogenaamd beoefenen
van yoga-houdingen, waarmee hij zijn zinnen kunstmatig probeert te beteu
gelen, het geestelijk leven binnengaan. Hij dient zieh door een hogere intelli
gentie in het K{gia-bewustzijn te laten onderwijzen.
Zo e �ndigen de verklaringen van Bhak tivedanta bij het Derde Hoofdstuk
van de Srrmad Bhagavad-gitä, getiteld "Karma-yoga ".

HOOFDSTUK VIER

Bovenzinnelijke Kennis
VERS 1

�•fil41�41'4t 1
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f41t(<tlA1'1� snt ��� l lW
sri bhagaviin uviica
imam vivasvate yogam
proktaviin aham avyayam
vivasviin manave präha
manur ik§viikave 'bravit
frT bhagavän uväca
de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid zei ;
imam dit; vivasvate tot de zonnegod; yogam de wetenschap aangaande
de verhouding met de Heer; proktavän onderwees; aham lk ; avyayam
onvergankelijk; vivasvän'
V ivasvän (de naam van de zonnegod) ; manave
tot de vader der mensheid (geheten Vaivasvata) ; präha verleide; manu�
de vader der mensheid ; ik$väkave tot Koning Ik�väku ; abravTt zei.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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V ERTALING
De Allerhoogste Zei : lk onderwees deze onvergankelijke yoga-weten·
schap aan Vivasvän, de zonnegod, en Vivasvän onderwees haar aan Manu,
de vader der mensheid, en Manu onderwees haar op zijn beurt aan lk�väku.

BETEKENIS
We zien hier hoe de geschiedenis van de Bhagavad-gTtä wordt herleid tot
een verre tijd, waarin de kennis werd overgedragen aan de koningshuizen,
aan de vorsten van alle planeten. Deze kennis is speciaal bedoeld tot be
scherming van de bevolking en de koningen dienden haar dus te begrijpen,
wilden ze in staat zijn de burgers te regeren en ze te behoeden voor stoffe
lijke gebondenheid aan begeerte en tust. Het mensenleven is ervoor bestemd,
geestelijke kennis te ontwikkelen in eeuwige relatie met de Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid, en de leiders van alle staten en alle planeten
zijn verplicht hct onderricht van de Heer door onderwijs en toewijding op
de bevolking over te dragen. Met andere woorden: het is de bedoeling dat
de leiders van alle landen de wetenschap van het Kf�rya-bewustzijn verbrei
den, zodat het volk er de vruchten van plukken kan en, dankbaar gebruik
makend van de menselijke levensvorm , zieh op de goede weg begeven.
In dit tijdvak kent men de zonnegod als Vivasvän, de koning van de zon,
die de oorsprong van alle planeten in het zonnestelsel is. De Brah ma-sariih i
tä zegt :
yac-cak§ur e§a savitä sakala grahäryäm
räjä samasta-sura-mürttir aie§a-t ejä�1
yasyäjriayä b h ramati sam b h rta-kälacakro
govi11dam ädi-puru�arh tam aham bh ajämi

" Laat me de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid aanbidden," zei Heer
Brahma, "Govinda (Kf�l)a), die de oorspronkelijke persoon is cn op wicns
bevel de zon, die de koning der planeten is, onmetelijke macht en hitte tot
zieh neemt. De zon vertegenwoordigt het oog des Heren en doorloopt zijn
baan, gehoorzaam aan Zijn bevel:'
De zon is de koning der planeten en de zonnegod (die thans de naam
V ivasvän draagt) regeert de zonneplaneet, die alle andere planeten bestuurt
door ze van warmte en licht te voorzien. Hij wentelt rond volgens Kr�r:ia 's
wil en Heer ��r:ia maakte in het begin V ivasvän Zijn eerste leerling, die de
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wetenschap, vervat in de Bhagavad-grtii, diende te begrijpen. De Grtä is dus
geen theoretische verhandeling, geschreven voor onbeduidende wereldse ge
leerden; - ze is een standaardwer� van kennis die uit onheuglijke tijden tot
ons komt. In het Mahäbhärata (Santi-parva 348, 5 1 -52) kunnen we de ge
schiedenis van de Grtä als volgt nagaan :
tretii-yugädau ca tato vivasvän manave dadau
manus ca loka-bhrty-artham sutäyek�väkave dadau
ik$väkuf!ä ca kathito vyäpya lokän avasthitä�
" I n het begin van het Tretä-yuga (tijdvak) werd deze wetenschap aangaande
onze verhouding tot de Allerhoogste door Vivasvän aan Manu overgedragen.
Manu , die de vader der mensheid was, gaf haar door aan zijn zoon Mahäräja
lk?väku, de Koning van deze aardse planeet en voorvader van de Raghu
dynastie, waarin Heer Räma-candra verscheen. De Bhaga vad-grtä bestond
dus in de menselijke samenleving sedert de tij d van Mahäräja Ik�väku ."
Op het ogenblik hebben we juist vijfduizend jaar achter de rug van het
Kali-yuga, dat 432.000 jaar duurt. Het tijdvak hierv66r was het Dväpara
yuga (864.000 jaar) en het tijdvak daarvoor was Tretä-yuga ( 1 .296.000 jaar).
Dus ongeveer twee miljoen jaar geleden sprak Manu de Bhagavad-grtä tot
zijn leerling en zoon Mahäräja Ik�väku, de Koning van deze aardse planeet.
Het tijdperk van de huidige Manu wordt geraamd op ongeveer 305.300.000
jaar, waarvan er 1 20.400.000 verstreken zijn. Nemen we aan dat de Gitä
v66r de geboorte van Manu door de H eer tot Zijn leerling, de zonnegod
Vivasvän, gesproken werd, dan komen we tot de ruwe schatting dat de Gitä
dus al minstens 1 20.400.000 jaar geleden werd overgedragen ; en in de men
selijke samenleving is ze er al twee miljoen jaar. Ze werd vijfduizend jaar
geleden opnieuw gesproken - door de Heer tot Arjuna. Dit is globaal, vol
gens de Gitä zelf en degeen die haar spreekt, Heer Kr�i:ia, de geschiedenis
van de Grtä. Ze werd gesproken tot de zonnegod V ivasvän, omdat ook hij
een k�atriya is en de vader van alle k�atriya 's die afstammen van de zonne
god, de sürya-varhsa k$atriya 's. Omdat de Bhagavad-gitä even goed is als de
V�da 's, omdat zc gesproken is door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
is deze kennis apauru§eya, bovenmenselijk. Aangezien de Vedische leer
word t aanvaard zoals ze gegeven is, zonder menselijkc uitleg, dient ook de
Citä zonder wereldse uitleg te worden aanvaard. De wereldse ruziemakers
mogen allerlei theorieen over de G!tii bedenken, maar daarmee komen ze
niet tot een Bh agavad-gitä zoals ze is. De Bhagavad-gitä dient dus te worden
aanvaard zoals ze is, via de geestelijke erfopvolging, en in het onderhavigc
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vers staat dus dat de Heer haar tot de zonnegod sprak, dat de zonnegod
haar aan zijn zoon Manu, en Manu haar aan zijn zoon Jk�väku doorgaf.
VERS

2

� q(iqusc1afll'4 <i::t�� fq: 1
« *"'ij�t irro �' ;m: m 1 1 � 1 1
evam paramparä-präptam
im.am räjar§ayo vidufi
sa käleneha mahatä
yogo na§tafi parantapa
evam - zo ; paramparä - geestelijke erfopvolging; präptam - ontvangen;
imam - deze wetenschap; räjar$aya� - de heilige vorsten ; vidu� - begrepen ;
sa/f - die kennis; kälena - in de loop der tijd; iha - in deze wereld ; mahatä door grote; yoga�1 - de wetenschap aangaande de verhouding met God;
11a�ta� - verstrooid; paran tapa - 0 Arjuna, o n derwe rper der vij anden.
VERTALING
Zo werd deze allerhoogste wetenschap van geestelijk leraar op leraar ont
vangen en zo ontvingen de heilige vorsten haar. Maar in de loop der tijd
raakte de geestelijke erfopvolging verbroken en hierdoor lijkt de weten
schap-zoals-ze-is verloren te zijn.
BETEKENIS

H ier wordt duidelijk verklaard dat de CTtä vooral bedoeld was voor de
heilige vorsten, omdat ze zieh aan haar aanwijzingen dienden te houden
bij het regeren van hun onderdanen. De Bhagavad-gttä is beslist nimmer be
doeld geweest voor demonischc personen, die haar waarde teniet zouden
doen zondcr dat iemand daar wat aan had en haar naar eigen willekeur op
allerlei manieren zouden uitleggen. Zodra de oorspronkelijke bedoeling was
zoekgeraakt als gevolg van de persoonlijke oogmerken van de gewetenloze
kommentatoren, moest de geestelijke erfopvolging worden hersteld. Vijf-
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duizend jaat geleden ontdekte de Heer Zelf dat de geestelijke erfopvolging
verbroken was en daarom verklaarde Hij dat de werkelijke bedoeling van de
Citä uit het oog verloren scheen te zijn. Ook nu zijn er tal van Gitä-uitgaven
met kommentaar (vooral in het Engels), maar bijna geen van alle volgens de
rechtzinnige geestelijke erfopvolging. Er zijn talloze interpretaties van ver
schillende wereldse geleerden, maar bijna alle wijzen ze de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods, Km1a, af, al slaan ze behoorlijk munt uit Zijn woorden.
Deze mentaliteit is demonisch, want demonen geloven niet in God, maar
maken goede sier met het bezit van de Allerhoogste. Aangezien er grote be
hoefte bestaat aan een uitgave van de Gitä, zoals ze aanvaard wordt via het
paramparii-systeem (de geestelijke erfopvolging) , wordt hier een poging ge
daan, in deze grote leemte te voorzien. De Bhagavad-gitä , genomen zoals ze
is, is een grote weldaad voor de mensheid; .vat men haar echter op als een
theoretische verhandeling van filosofische aard, dan verspilt degeen die haar
leest zijn tijd.
V E RS 3

� � im �str �: �: �: 1
�sftf " � � � il<tf'l'li( 11�11
sa

eväyam mayä te 'dya
yoga� prokta� purätana�
bhakto 'si me sakhä ceti
rohasyam hy etad uttamam

sa � - dezelfde oude; e va
zeker; ayam deze ; mayä - door Mij ; te tot
jou ; adya vandaag; yoga� - de yoga wetenschap; prokta� gesproken; purä
tana�1 zeer oud; bhakta� - toegewijde ; asi je bent; me Mijn; sakhä
vriend; ca - ook; iti daarom ; rahasyam mysterie ; hi zeker; etat - dit; ut ta
m u m bovenzinnelijk.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V E RTALING
Deze zeer oude wetenschap betreffende de verhouding met de Allerhoog
ste

zet

Ik thans uiteen aan jou, omdat je zowel Mijn toegewijde als Mijn

vriend bent; daardoor kun je het hovenzinnelijk mysterie van deze weten

schap

doorgronden.
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BETEKENIS
Er zijn twee soorten mensen, namelijk de toegewijden en de demonen .
De Heer koos Arjuna als ontvanger van deze grote wetenschap, o m dat hij
Zijn toegewijde werd, maar voor de demon is het onm ogelijk deze grote,
mysterieuze wetenschap te begrijpen. Er bestaat een groot aantal uitgaven
van dit grote boek van wijsheid en sommige ervan zijn van kommentaar
voorzien door toegewijden, andere door demonen. Kommentaar van toege
wijden is steekhoudend, terwijl dat van demonen geen enkel nut heeft. Ar
juna aanvaardt Sri Kr�i:ia als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en elk
kommentaar op de Gttä in de geest van Arjuna is werkelijke toegewijde
dienst, bewezen aan de zaak van deze grote wetenschap. De demonen daar
entegen brouwen zomaar iets voor elkaar over Kr?i:ia en leiden het publiek
en de niet beter wetende lezers van de rechte weg van Kr?r:i a's aan wijzingen
af. Men gelieve te trachten zieh naar de leer van de geestelijke erfopvolging
via Arjuna te richten en hiervan de vruchten te plukken.
V E RS 4

��I

3At � � qt � �: 1
Cfi�'qilfl�f � ihM1f.IRI 11 \1 11
arjuna uväca
aparam bhavato janma
param janma vivasvata{i
katham etad vijäniyäm
tvam ädau proktavän iti
a rjulla/J. uväca - Arjuna zei ; apnra m - jongPr; bhavatub - U w ; j11 11 11w - gc
boorte ; paro m - hoger ; jallma - ge b oo rt e ; vivasva tat1 - van de z o n rwgod ; ka
tlwm - hoe; ctal - dit; vijäl!Tyäm - zal ik b cgrij p e n ; l mm - J e ; iidr rn - i n hct
bcgin ; pmktava11 - ondcrrich t ; iti - z o .

V E RTALING
Arjuna zei : De zonnegod Vivasvän is ouder van geboorle d an Jij . Hoe kan
ik hiermee Je verkJaringen rijmen, d at Je hem deze wetenschap in hel begin
hebt onderwezen?
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BETEKENIS

Arjuna is een alom erkend toegewijde van de Heer, dus hoe kon hij aan
K r�r:ia's woorden twijfelen? Het antwoord hierop is dat Arjuna geen vragen
stelt ten behoeve van zichzelf, maar van hen die niet in de AUerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid geloven of van de demonen die een afkeer heb
ben van de gedachte dat Kr�r:ia behoort te worden aanvaard als Allerhoogste
Pcrsoonlijkheid G ods; voor hen stelt Arjuna deze vraag, alsof hij er zelf geen
crg in heeft dat Kr�r:ia de Persoonlijkheid Gods is. Zoals uit Hoofdstuk Tien
zal blijken, was Arjuna er geheel van op de hoogte dat Kr�rp de AHerhoog
ste Persoonlijkheid G ods is, de bron van alles en de hoogste fase der geeste
lijke realisatie. Nu verscheen Kr�r:ia inderdaad op aarde als zoon van DevakT.
Hoc H ij h ierbij dezelfde Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid bleef, de
eeuwige , oorspronkelijke persoon, is voor gewone mensen bijzonder m oei
lijk te begrijpen. Dus teneinde deze kwestie opgehelderd te zien, stelde Ar
juna dcze vraag, zodat Kr�r:ia haar Zelf, met aUe gezag van dien, kon beant
woorden. Dat Kr�r:ia het allerhoogste gezag bekleedt, wordt door de hele
wereld erkcnd, niet aUeen tegenwoordig, maar sinds onheuglijke tijden ; al
lcen de demonen verwerpen Hem. H oc dan ook, aangezien Kr�r:ia de door
ie<lcrcen crkende autoriteit is, stelde Arjuna H e m deze vraag, opdat Kr�r:ia
Zelf ecn beschrijving van Zichzelf zou geven, zodat we niet hoeven af te
gaan op beschrijvingcn door demonen, die altijd zo 'n voorstelling van Hem
trachten te geven, dat zij en hun volgelingen zieh ermee kunnen verenigen.
Hel is noodzakelijk dat ieder voor zijn bestwil de wetenschap aangaande
Kr�r�a kent. Wanneer Kr�rya over Zichzelf spreekt, is dit dus gunstig voor
het lot van alle werelden. In de ogen van de dem onen kunnen zulke verkla
ringcn van Kr�r:ia Zelf vreem d aandoen, omdat de demonen Kr�r:ia altijd van
uit hun eigen gezichtspunt bezien, m aar de toegewijden verwelkomen alle
woorden van Kr�r:ia, gesproken door Hemzelf, vurig. De tocgcwijden zullen
zulke gezaghcbbende uitspraken van K r�r:ia altijd eerbicdigen, omdat ze
crnaar verlangen steeds meer over Hem te weten te komen. De athc'isten,
die K_r�r:ia beschouwen als een gewoon mcns, kunnen op dezc wijzc aan de
weet ko.men dat Kr�r:ia bovcnmenselijk is, sac-cid-är1a11da-vigralw - de eeuwi
gc gedaante van gelukzaligheid en kennis -, dat Hij transcendentaal is cn ver
heven boven de heerschappij van de drieerlei aard der m ateriele natuu r en
de invloed van tijd en mimte. Een tocgewijde van Kf�l)a, zoals Arju na, is
vrij van alle wanbegrip aangaande Kr�r:ia's bovenzinnelijke positic. Hel feit
dat Arjuna deze vraag aan de Heer voorlcgt is niets anders dan ecn poging
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van de toegewijde om de athei"stische instelling te tarten van degenen d i e
Kr�i:ia beschouwen als een gewoon menselijk wezen, dat onderworpcn is aan
de geaardheden der stoffelijke natuur.
VERS 5

�„.•„.�.„ 1
1l'{fir i\' o4f�{tlf;j

�1
� � � wr � � m 11 '1 11
iSf'4(jf;j {11(

sri bhagavän uväca
bahüni me vyatitäni
janmäni tava cärjuna
täny aharh veda saroäri
na tvarh vettha parantapa
irr bhagavän u väca de Persoonlijkheid Gods zei; bahilni - vele ; m e - van
Mij ; vyatTtäni - zijn voorbijgegaan; janmiini - gehoorten ; tava van jou ; ca
en ook; arju na - 0 Arjuna; täni al die; aham lk; veda - ken ; sarvä�i i - alle;
11a - nie t ; tvam - jijzelf; vettha - kent; paran tapa - 0 bedwinger van de vijand.
-

-

-

-

-

VERTALING
De Allerhoogste zei: Vele, vele gehoorten hehhen zowel jij als Ik heleefd.
Ik kan �e ze allemaal herinneren, maar jij niet, 0 hedwinger van de vijand!
BETEKENIS

In de Brah ma-sarhh itä vinden we gegevens over tal van inkarnaties van de
Heer. Er wordt daar gezegd :
advaitam acyu tam anädim arrnn ta-rüpam
ädyarh puräl)a-puru �am nava-yauvanam ca
vede§u durllabham adurlla bham ätma-bhak tau
govindam ädi-pu ru�arii tam aham bhajämi

"lk aanbid de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, Govinda (Kr�1_1a),
die de oorspronkelijke persoon is - absoluut, onfeilbaar, zonder begin, e n
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hoewel in talloze gedaanten geexpandeerd, toch steeds dezelfde oorspronke
lijke, de oudste en de persoon die er altijd uitziet als een jongen in de bloei
van zijn jeugd. Deze eeuwige, gelukzalige, alwetende gedaanten van de Heer
worden gewoonlijk alleen door de grootste Vedische geleerden begrepen,
maar aan de zuivere ongerepte toegewijde zijn ze voortdurend openbaar."
(Bs . 5 : 33.)
In de Brah ma-sarhhitä wordt tevens verklaard :
rämädi mürtti�u kalä-niyamena ti�(han
nänävatäram akarod b h u vane�u kintu
k[§QU�l svayarh samabhavat parama�1 pumän yo
govindam ädi-puru�arh tam aharh bhajämi

" l k aanbid de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, G ovinda (Kr�i;ia),
die Zieh altijd in verschillende inkarnaties bevindt, zoals Rama, Nrsirilha en
vcle onderinkarnaties meer, maar die de oorspronkelijke Persoonlijkheid
Gods is met de naam Kr�r:ia, en die ook persoonlijk inkarneert." (Bs. 5: 39.)
I n de Veda's wordt ook gezegd dat de Heer, hoewel Hij alleen is, zonder
anderen naast Zieh, Zieh niettemin in ontelbare gedaanten openbaart. H ij
is als de vaid urya steen, die weliswaar van kleur verandert, maar dezelfde
steen blijft. De zuivere, ongerepte toegewijden begrijpen al deze uiteenlo
pende gedaanten, maar niet gewoon door Veda-studie : vcde�u durllabham
adu rlla bham ätma-bhak tau . Toegewijden als Arjuna zijn altijd in het gezel
schap van de Heer en telkens wanneer de Heer inkarneert, inkarneren ook
de toegewijden uit Zijn gezelschap om de Heer in verschillende funkties te
dienen . Arjuna is een van deze toegewijden en in dit vers leest men, dat
toen Heer Kr�l)a de Bhagavad-gitä tot de zonnegod Vivasvän sprak, Arjuna
er, in een andere funktie, bij aanwezig was. Maar het verschil tussen de Heer
en Arjuna is dat de Heer Zieh het gebeurde herinnerde, terwijl Arjuna dat
niet kon. Dat is het verschil tussen het volkomen deeltje van de Heer en de
Allcrhoogste Zelf. H oewel Arjuna in dit vers wordt aangesproken als een
machtige held die de vijand kan onderwerpen, is hij niet in staat zieh te her
inneren wat er in zijn verschillende voorgaande levens is voorgevallen. Daar
om kan een levend wezen, hoc groot het naar m ateriele maatstaf ook zijn
mag, nimmer de Allerhoogste Heer evenaren. Jemand die altijd in het gezel
schap van de Heer verkeert is beslist bevrijd, maar kan nooit gelijk zijn aan
de Heer. De Heer wordt in de Brah ma-sarhhitä beschreven als onfeilbaar
(acyuta ), wat betekent dat Hij Zichzelf nooit vergeet, ook al is Hij in kon
takt met de stoffelijke wereld. Daarom kunnen de Heer en het levend we-
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zen nooit in alle opzichten gelijk zijn, zelfs al is het levend wezen net zo
bevrij d als Arjuna. H oewel Arjuna een toegewijde van de Heer is, vergcel
hij soms het wezen van de H eer, m aar door de genade Gods kan een toege
wijde onmiddellijk de onfeilbaarheid van de H eer beseffen, lerwijl een niel
toegewijde of een demon 's H eren bovenzinnelijk wezen niet begrijpen kan.
Deze beschrijvingen in de Bhagavad-g!tä kunnen dan ook niet begrepen wor
den door een demonisch brein. Kr�rya herinnerde Zieh dingen die miljoenen
jaren geleden door Hem gedaan waren, maar Arjuna kon dit niet, in wecr
wil van het feit dat zowel Kr�r:ia als Arjuna van nature eeu wig zijn. We kun
nen hier tevens opmerken dat een levend wezen wegens zijn lieh aams-ver
wisseling alles vergeet, maar de Heer onthoudt alles, omdat Hij Zijn sac-cid
ä11anda-lichaam niet voor een ander lichaam verwisselt. Hij is advaita , het
geen betekenl dat Hij niet verseh ilt van Zijn lichaam . Alles wat met Hem
verband houdt is geestelijk - terwijl de gekonditioneerde ziel verschilt van
haar stoffelijk lichaam . En omdat 's Heren lichaam en Zelf identiek zijn,
verkeert H ij altij d in een andere situatie dan het levend wezen, ook al daalt
Hij in de stoffelijke wereld neer. De demonen kunnen deze bovenzinnelijke
na tuur van de H eer niet verwerken, zoals de Heer in het volgende vers ver
klaart.

V E RS 6

�sfif �'löttctl�itl l{€ilettift�sfif «'l. I
� � �'iifiRmitittctctt II� II
ajo 'pi sann avyayatmä
bhütanam iSvaro 'pi san
prakrtim svam adhi§f htiya
sambhavamy atma-mäyaya
�ja�1 ongeboren; api - hoewel; san - dit zo zijnde; a vyaya - zonder ver
sleeh!ering; ätmä - liehaam ; bhü tänäm - allen die geboren zij n ; Tsv11ra�1 - de
Allerhoogste H eer ; api - hoewel; san - zo zijnde ; prakrtim - bovenzinnclijke
gedaante; sväm - van Mijzelf; adhiHhäya - in die omstandigheid ; sambhavii
mi - Ik inkarneer; ät mä-mäyayä - door Mijn innerlijke energie.
-
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V ERTALING

H oewel Ik ongeboren ben en Mijn bovenzinnelijk lichaam nooit vergaat
en hoewel Ik de Heer van alle geboren wezens ben, verschijn Ik in ieder tijd
vak in Mijn oorspronkelijke bovenzinnelijke gedaante.
BETEKENIS

De Heer spreekt over de merkwaardigheid van Zijn geboorte : hoewel H ij
misschien een gewoon mens lijkt, herinnert H ij zieh alles van Zijn vele, vele
voorbije "levens", terwijl een gewoon mens niet eens meer weet wat hij een
paar uur geleden aan het doen was. Als men iemand vraagt wat hij precies
vierentwintig uur geleden deed, zal een gewoon m ens hier maar heel m oei
lijk meteen op kunnen antwoorden. H ij zal zijn geheugen ondersteboven
moeten keren om erachter te komen. En toch zijn er dikwijls mensen die
beweren dat ze god zijn of Kr?i:ia. Men m oet zieh door zulke loze bewering
en niet laten misleiden.
Vervolgens verklaart de Heer Zijn prakrti of gedaante. Prakrti betekent
zowel natuur als svarüpa, de eigen gedaante. De Heer zegt dat Hij in Zijn ei
gen lichaam verschij nt. Hij verwisselt niet van lichaam, zoals het levend we
zen van het ene lichaam naar het andere verhuist. De gebonden ziel heeft
in het huidige leven het ene lichaam en in het volgende een ander. In de
stoffelijke wereld heeft het levend wezen niet een lichaam, maar verhuist
het van het ene lichaam naar het andere. De Heer echter doet dit niet. Tel
kens wanneer H ij verschijnt, komt H ij , door Zijn innerlijk alvermogen, in
hetzelfde oorspronkelijke lichaam . Met andere woor.den : J<r?i:ia verschijnt in
deze wereld in Zijn oorspronkelijke eeuwige vorm, met twee handen, die
ecn fluit vasthouden. Hij verschijnt zoals Hij is, in Zijn eeuwige lichaam, dat
niet besmet is door deze stoffelijke wereld. Hoewel Hij in hetzelfde boven
zinnelijke lichaam verschijnt en Heer van het universum is, schijnt Hij toch
als een gewoon levend wezen geboren te worden. Ondanks het feit dat Heer
Kr?r:i a van kind opgroeit tot jongen cn van jongen tot jongeman, wordt Hij
tot iedcrs verbazing nooit ouder dan jongeman. Ten tijde van de Stag bij
Kuruk§ietra had H ij vele kleinkinderen thuis; met andere woorden : mate
rieel gesproken, was H ij al behoorlijk oud. Maar nog altijd zag Hij eruit als
een jonge man van twintig of vijfentwintig levensjaren. We zien nooit een
plaat waarop Kr�i:ia is afgebeeld als oude m an, omdat Hij nooit oud wordt
zoals wij, hoewel Hij de oudste persoon is in de hele schepping - in verleden,
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heden en toekomst. Noch Zijn lichaam, noch Zijn verstand vergaat of ver·
andert ooit. Daarom is het duidelijk dat Hij, ook al is Hij in de stoffelijke
wereld, dezelfde ongeboren, eeuwige gedaante van gelukzaligheid en kennis
is, onveranderlijk in Zijn bovenzinnelijk lichaam en verstand. Zijn verschij·
nen en verdwij nen zijn eigenlijk als zonsopkomst en -ondergang: voor ons
oprijzend en dan uit ons blikveld verdwijnend. Wanneer de zon uit ons ge
zicht is, denken we dat hij onder is, en wanneer we hem recht voor onze
ogen zien, denken we dat hij op de horizon staat. In feite bevindt de zon
zieh steeds in zijn vaste positie, maar afgaande op onze gebrekkige en onvol
komen zinnen, maken we berekeningen over het verschijnen en verdwijnen
van de zon in de lucht. En omdat K��i:ia's verschijnen en verdwijnen volko
men verschillen van het verschijnen en verdwijnen van een gewoon levend
wezen, is het duidelijk dat Hij door Zijn innerlijk alvermogen eeuwige, ge
lukzalige kennis is - en dat Hij nooit besmet wordt door de stoffelijke na
tuur. De Veda's bevestigen eveneens dat de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods ongeboren is, maar toch geboren schijnt te worden in Zijn vele ver
schillende gedaanten. De literatuur in aanvulling op de Veda's bevestigt
eveneens dat ook al schijnt de Heer geboren te worden, Hij toch niet van
lichaam verwisselt. In het Bhägavatam verschijnt Hij voor Zijn m oeder als
Näräyai:ia, met vier handen en de blijken van Zijn zes verschillende volhe
den. Wanneer Hij in Zijn oorspronkelijke gedaante verschijnt, gebeurt dit,
volgens het Visvakosa-woordenboek, door Zijn grondeloze genade. De Heer
heeft kennis van al Zijn voorgaande verschijningen en verdwijningen, maar
een gewoon levend wezen vergeet, zodra het een nieuw lichaam krijgt, alles
over zijn vorige lichaam. Hij is de Heer van alle levende wezens, omdat Hij
wanneer Hij op aarde is, schitterende en bovenmenselijke dingen doet. Daar
om is de Heer altijd dezelfde Absolute Waarheid en bestaat er geen verschil
tussen Zijn gedaante en Zijn Zelf of tussen Zijn lichaam en Zijn wezen. Men
kan zieh nu afvragen waarom de Heer in de wereld verschijnt en eruit ver
dwijnt. Dit wordt in het volgende vers uiteengezet.
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yadii yadii hi dharmasya
glänir bhavati bhiirata
abhyutthiinam adharmasya
tadiitmanam s.rjiimyaham
yadll - wanneer ook; yadä waar ook; h i - zeker; dharmasya van religie;
gläni� - versehillen; bhavati - geopenbaard wordt; bhära ta - 0 teig van Bha
rata ; a b hy u t t hänam - overheersing; adharmasya van goddeloosheid; tadä te dien tijde; ä t mänam - zelf; srjämi - openbaar; aham lk.
-

-

-

-

V ERTALIN G

Waar en wanneer ook maar de dienst van God i n verval raakt, 0 teig van
Bharata, en goddeloosheid de overhand neemt - daar en te dien tijde daal Ik
Zelf neer.
BETEKENIS

Het woord srjlimi is hier belangrijk. Srjämi kan hier niet worden gebruikt
in de betekenis "sehepping", omdat volgens het voorgaande vers de gedaan
te of het liehaam van de Heer niet gesehapen wordt, aangezien al Zijn ge
daanten eeuwig bestaan. Daarom betekent srjämi hier dat de Heer Zieh
openbaart zoals H ij is. Hoewel de Heer volgens sehema versehijnt - namelijk
aan het eind van het Dväpara-yuga in het aehtentwintigste tijdvak van de
aehtste Manu, eenmaal per dag van Brahmä - rust er op Hem geen enkele
verpliehting Zieh aan dergelijke regels en bepalingen te houden, omdat het
Hem volkomen vrij staat op zo veel uiteenlopende wijzen te handelen als Hij
maar wil. Daarom versehijnt H ij uit eigen wil, telkens wanneer goddeloos
heid de overhand neemt en de ware godsdienst dreigt te verdwijnen. De be
ginselen der godsdienst zijn vastgelegd in de Veda 's en ook al wijkt men
siech ts in het geringste opzieht af van het naar behoren naleven van de Ve
dische regels, dan is men al ongelovig. In het Bhägavatam wordt verklaard
dat deze bepalingen de wet des Heren zijn. Alleen de Heer kan een gods
dienst-stelsel kreeren. Men aanvaardt ook de Veda's als door de Heer Zelf
gesproken tot Brahmä, in diens hart. Daarom zijn de beginselen van dharma,
of religie, reehtstreekse bevelen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
(dharmam tu säk�ät-bhagavat-prai:irtam). Deze beginselen worden overal in
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de Bhaga vad-grtä duidelijk uiteengezet. Het doel van de Veda's is deze be
ginselcn ingang te doen vinden op bevel van de Allerhoogste, en de Heer
geeft aan het eind van de Crtä rechtstreeks bevel dat het hoogste religieuze
beginsel moet worden nageleefd : zieh aan Hem overgeven en anders niet.
De V edische regels sporen ons aan, ons geheel aan Hem over te geven ; en
tclkens wanneer deze regels door demonische personen worden verbroken,
vcrschijnt de Heer. In het Bhägavatam lezen we dat Heer Buddha de inkar
natie van Kr�r:ia was die verscheen in een tijd toen het materialisme om zieh
heen greep en de materialisten zeiden dat hun handelingen door de Veda 's
gewettigd werden. Ofschoon er bepaalde beperkende V edische regels en be
palingen zijn ten aanzien van dierenoffers met bepaalde oogmerken, waren
er lieden mct demonische inslag die het ene dierenoffer na het andere
brachten, zonder dat ze de Veda 's eraan te pas lieten komen. Heer Buddha
verscheen om een eind aan deze onzin te m aken en de Vedische beginselen
der geweldloosheid in ere te herstellen. ledere a va tära , of inkarnatie van de
Heer, heeft op zichzelf een speciale taak en elke a vatära staat met taak en al
beschreven in de geopenbaarde Schriften. Niemand mag als avatära worden
begroet, te nzij hij in de Schriften vermeid wordt. H et is niet zo, dat de Heer
alleen op lndiase bodem verschijnt. Hij daalt neer overal waar en altijd
wanneer Hij maar wil. In elke inkarnatie onthult Hij niet meer aangaande
de religie dan men ter plaatse onder de gegeven omstandigheden bevatten
kan. Maar Zijn taak is altijd eender - de mensen tot God-bewustzijn en ge
hoorzaamheid aan de regels der religie te brengen. Nu eens daalt Hij per
soonlijk neer, dan weer zendt Hij Zijn vertegenwoordiger in de gedaante van
Zijn zoon of dienaar, of Hij verschijnt Zelf in verhulde vorm .
De beginselen van de Bhagavad-grtä werden verkondigd aan Arjuna en wat dit aangaat - aan andere hoogontwikkelde personen, want hij was ver
gevorderd vergeleken met gewone personen elders ter wereld. Dat twee plus
twee gelijk is aan vier is een rekenkundig beginsel dat geldt zowel bij de al
lercerste rekenles als bij een rekenles voor gevorderden. Dit neemt niet weg
dat er lagere en hogere vormen van rekenen zijn. In alle inkarnaties onder
wijst de Heer dezelfde beginselen, maar naar gelang de omstandigheden lij
ken ze hoger en lager. De hogere beginselen der religie beginnen met de aan
vaarding van de vier klassen der samenleving en de vier levensordes, zoals la
ter zal worden uitgelegd. Het enige doel waarvoor de inkarnaties verschijnen
is iedereen overal opwekken tot Kr�n:ia-bewustzijn. Dit bewustzijn is naar ge
lang de omstandigheden wel of niet waarneembaar.
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pariträriäya sädhünärh
vinäsäya ca du�krtäm
dharma-sarhsthäpanärthäya
sambhavämi yuge yuge
parit rä�1äya ter bevrijding; sädh ünäm - van d e toegewijden ; vinäsäya tot de vernietiging; ca - ook; du�krtäm - van de goddelozen ; dharrna - reli
gicuze beginsele n ; sariisthäpana-arthaya - weer vestige n ; sambhaväm i - Jk
vcrschij n ; yuge - tijdvak; yuge - tijdvak.
·

V ERTAL I N G

Om de toegewijden t e bevrijden e n de goddelozen t e verdelgen e n o m d e
beginselen d e r godsdienst t e herstellen, verschijn Ik Zelf i n tijdperk n a tijd
perk.

BETEKEN I S

Yolgens de ßhagavad-grtä is een sadh u (heilige man) iemand in Kr;n:ia
bewustzijn. Wanneer iemand een ongelovige indruk wckt, maar tegelijk vol
komen beantwoordt aan de eisen van het Kr�r�a-bewustzijn, wordt hij ge
acht een sädhu te zijn. Het woord du�krtam heeft betrekking op iemand die
gecn belangstelling voor het Kr�r:ia-bewustzijn heeft . Deze goddelozen of
rlu§krta m worden aangeduid als dwazen en als het uitvaagsel der mensheid,
ook al hebben ze m isschien nog zulke fraaie wereldse eretitcls; terwijl ecn
'
ander, die voor honderd procent in Kp;;r;i a -bewu stzijn opgaat, als een sndh u
wordt beschouwd, ook al is h ij misschien helemaal niet belezen of ont wik
keld. Wal de athei"sten aangaat, is het niet beslist noodzakelijk dat de AUer
hoogste Zelf verschijnt om ze te vernietigen, zoals in het geval van de de
monen Rävai:ia en Kamsa. De Heer heeft vele gevolmach tigden die heel goed
weten hoe demonen onschadelijk m oe ten worden gemaakt. De Heer daalt
echter vooral neer om Zijn zuivere toegewijden te beschermen, die altijd

D e Bhagavad-gita zoals z e is

218

IV.8

door de demonen worden getergd. De demon tergt de toegewijde, ook al is
deze familie van hem. Hoewel Prahläda Mah äräja de zoon van Hirar:iyaka
sipu was, werd hij niettemin door Hirar:iyakasipu vervolgd; hoewel Devakr,
Kr�r:i a's moeder, de zuster van Karhsa was, werden zij en haar echtgenoot
V asudeva door Kamsa vervolgd louter omdat J<.r�r;ia uit hen geboren zou
worden. Dus Heer Krsna kwam eerder om Devakr te beschermen dan om
·
Kanisa te doden, ma;r b eide zaken werden tegelijkertijd geregeld. D aarom
wordt hier gezegd dat de Heer om de toegewijden te bevrijden en de demo
nische goddelozen te overwinnen in verschillende inkarnaties verschijnt.
In de Caitunya-caritämrta van Kr�r:i adäsa Kaviraja worden de inkarnatieprincipes als volgt samengevat:
snti-hetu yei mürti prapance avatare
sei Tsvara-mürti 'avalära ' näma dhare
mäyätita paravyome savära a vasthäna
visve 'avatäri ' dhare 'ava t ära ' näma

" De ava tära , of mkarnatie Gods, daalt uit G ods koninkrijk neer om Zieh
stoffelijk te openbaren. En de bijzondere gedaante van de Pcrsoonlijkheid
Gods die aldus neerdaalt wordt een inkarnatie of a vatära genoemd. Deze in
karnaties zijn verankerd in de geestelijke wereld, Gods koninkrijk. Wannecr
ze in de stoffclijke schepping ncerdalen krijgen ze de naam avatära . "
Er zijn verschillende soorten avatära 's, zoals puru.§ävatära 's, gu�1 äva tära '�,
liläva ti'ira s, suk tyävesa ava t ära s, marwantara-avatära's en yugäva tära 's die alle op gezette tijden over het gehele universum verschijnen. Maar Heer
Kr?r:ia is de oer-G od, de bron van alle a va tära 's. Heer Sri J<.r�r:ia daalt neer
mel de speciale bedoeling het leed te verzachten van de zuivere toegewij
den, die er hevig naar verlangen Hem mee te maken in Zijn spei zoals Hij
da t oorspronkclijk in V rndavana speelde. Het belangrijkste oogmerk van de
Kr�r:ia-ava lära is dan ook de zuivere toegewijden tevreden te stellen.
De Heer zcgt dat Hij in ieder tijdperk inkarneert. Dit betekent dat Hij
ook in het Kali-tijdperk inkarneert. Zoals vermeid in het Srlmad-Bhägava
tam is de inkarnatie in hct Kali-tijdperk Heer Caitanya Mahäprabhu , die de
vcrering van Kr�r:ia invoerde door middel van de sahkfi'tana -beweging (hct
gezamen lijk zingen van de heilige namen van God) en het J<.r�qa-bewustzijn
in heel lndia verbreidde. Hij voorspelde dat de sarikfrtana-kultuur zieh over
de hele wereld zou verspreiden, van stad tot stad en van dorp tot dorp. Als
inkarnatie van Kr�r;ia, de Persoonlijkheid Gods, wordt Heer Caitanya in de
vertrouwelijke gedeelten van de gcopenhaarde schriften, zoals de Upan i.�a ds ,
'

'
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hct Mahäbhärata, h e t Bhäga va tam enz., o p geheime, indirekte wijze beschre
ven. De toegewijden van Heer Kr�i:ia voelen zieh sterk tot de san klrtana -be
weging van Heer Caitanya aangetrokken. Deze avatära van de Heer doodt de
goddelozen niet, maar bevrijdt ze, door Zijn gror.deloze genade.
V E RS

9

janma karma ca me divyam
evarh yo vetti tattvata�
tyaktvä deharh punar janma
naiti mäm eti so 'rjuna
1a n ma - geboorte ; karma - werk; ca - ook; me - van M ij ; divyam - transcen
dentaal; evam - zoals dit; yal]. - ieder die; vetti - weet; tattva talJ. - in werke
lij khei d ; tya k t vä - terzijde latend ; deham - dit lichaam ; p unalJ. - wederom ;
janma - geboorte; na - nooit ; eti - bereikt; mäm - M ij ; eti - bereikt; sa� - hij ;
arju na - 0 Arj u na.
V ERTALING
Wie de bovenzinnelijke aard van Mijn verschijnen en handelen kent,
wordt na het verlaten van zijn lichaam niet wedergeboren in de stoffelijke
wereld , maar bereikt Mijn eeuwige woning,

0

Arjuna.

BETEKENIS

Over het n eerdalen van de Heer uit Zijn bovenzinnelijke woning is al ge
sproken in het zesde vers. W ie de waarheid van het verschijnen van de Per
soonlijkheid G ods kan bevatten, is al bevrijd uit de m ateriele gevangenschap
en keert derhalve onmiddellijk na het verlaten van zijn huidige stoffelijke
lichaam naar G ods koninkrijk terug. De bevrijding van het levend wezen uit
de materiele gevangenschap is een allesbehalve eenvoudige zaak. De imper
sonalisten en de yogr's bereiken hun bevrijding pas na veel moeite en vele,
vclc wederge boorten. Maar zelfs dan nog is de bevrijding die ze ontvangen -

220

De

Bhagavad-gitä zoals ze is

I V .9

opgaan in de onpersoonlijke brah ma-yjo ti van de Heer - gedeeltelijk en blijft
het gevaar bestaan dat ze weer terugkeren naar deze stoffelijke wereld. De
toegewijde echter bereikt wanneer zijn lichaam het begeeft gewoon doordat
hij het bovenzinnelijk wezen, lichaam en gedrag van de Heer doorgrondt, de
woning van de Heer, en loopt geen gevaar meer, naar deze stoffelijke wereld
terug te keren. In de Brah ma-sarhh itä wordt verklaard dat de Heer talloze
gedaanten en inkarnaties heeft: advaitam acyu tam anädim anan ta-rüpam .
Hoewel er tal van bovenzinnelijke gedaanten van de Heer bestaan, zijn ze
niettemin een en dezelfde Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid. Men
dient dienaangaande geen enkele twijfel te koesteren, hoewel wereldse ge
leerden en empirische filosofen hier niets van begrijpen. Zoals in de Veda 's
wordt gezegd:
eko dcvo nitya lrliin ura k to bhak ta-vyäpi hrdy antarät mä
"De ene Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid onderhoudt eeuwig in
vele, vele bovenzinnelijke gedaanten betrekkingen met zijn zuivere toege
wij den . " Deze Vedische uitspraak wordt in dit vers van de Crtä door de
Heer persoonlijk bevestigd. Wie deze waarheid aanneemt op gezag van de
Veda's en van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en geen tijd verdoet
met filosofisch getheoretiseer bereikt de hoogste volmaaktheid der bevrij
ding. Als men deze waarheid alleen maar gel66ft, verwerft men zieh onge
twij feld zijn bevrij ding. D i t is de werkelijke betekenis van het Vedische bc
grip ta ttvamasi. Jeder die inziet dat Heer Kr�l)a de Allerhoogste is of die
tegen de Heer zegt : "U bent het Allerhoogste Brahman, de Persoonlijkheid
Gods", is voorzeker onmiddellijk verlost en bijgevolg verzekerd van het ver
krijgen van bovenzinnelijke omgang met de Heer. Met andere woorden :
zo'n trouwe toegewijde van de Heer verwerft zieh de volmaaktheid. Dit
wordt bevestigd door de volgende Vedische uitspraak :
tam eva viditvätimrtyumeti nänya�i panthä vidya te ayanäya
Men kan de volkomen bevrij ding van geboorte en dood bereiken door de
Heer gewoon te kennen als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Een an
dere mogelijkheid bestaat er niet, want wie Heer Kr�Qa niet als de Aller
h oogste Persoonlijkheid Gods ziet, bevind t zieh beslist in de geaardhcid
onwetendheid. Men zal dan ook geen verlossing ervaren door alleen maar,
bij wijze van spreken, aan de buitenkant van de honingpot te likken of door
de Bhagavad-grtä op werelds wetenschappelijke wijze uit te !eggen. Dit soort
empirische filosofen, dat in de materie!e wereld misschien uiterst belang
rijke posities bekleedt, kan hieraan geen enkele zekerheid ontlenen dat ze
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zullen worden verlost. Dergelijke opgeblazen wereldse geleerden zullen
moeten wachten op de grondeloze genade van de toegewijde van de Heer.
Men dient dus met geloof en kennis Kr�i:ia-bewustzijn te ontwikkelen en op
deze manier volmaakt te worden.
V ERS 1 0

cfüt<1•144�'Sfil\:TT � ��: 1
'frit �ll•Hfqiji � ttlltlCftti•klU U � oll
vita-räga- bhaya-krodha
man-mayä mäm upäiritä�1
bahavo jriäna-tapasä
pütä mad-bhävam ägatäf:i
vrta - bevrijd van ; räga - gehechtheid; bhaya - vrees; krodhaf:i - woede;
mat-mayä geheel in Mij ; mäm - tot Mij ; upäiritä�1 - geheel gesitueerd zijnde;
baha vaf:i - vele; jn än a - kennis; tapasä - door boetedoening; pü tä�z gelouterd
zijnde; mat-bhävam - bovenzinnelijke liefde voor mij ; aga täl.z bereikt.
-

-

-

VERTALING
V rij van gebondenheid, angst en woede, geheel in Me opgaand en Me als
hun toeverlaat beschouwend, werden er in het verleden zeer velen gelouterd
door kennis aangaande M ij - en zo vatten ze allen bovenzinnelijke liefde
voor Me op.
BETEKENIS
Zoals hierbovcn beschreven, is het voor een te zeer door de stof bevangen
persoon uitcrst moeilijk het persoonlijke wezen van de Allerhoogste Absolu
te Waarheid te doorgronden. Doorgaans zijn de mensen die aan de lichame
lijk bepaalde levensopvatting vastzitten zo met de stof verwevcn, dat het
haast onmogelijk voor ze is te begrijpen dat er een bovenzinnelijk liehaam
bcstaat dat onvergankelijk, vol kennis en eeuwig gelukzalig is. Op materieel
niveau is het liehaam vergankelijk, vol onwetendheid en volkomen ellcndig.
De mensen kunnen zieh over het algemeen niet van hun liehamelijk georicn-
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teerde levensbeschouwing losmaken wanneer h u n over d e persoonlijke ge
d aante van de Heer verteld word t . I n de ogen van deze m aterialistische
mensen is de gedaante van de reusachtige stoffelijke openbaring het hoogste
wat er is. En op grond hiervan beschouwen ze de Allerhoogste als onper
soonlijk. En omdat ze te zeer aan de stof vast zitten worden ze bang van het
idee dat ze na de bevrijding u i t de materie hun persoonlijkheid behouden.
Wanneer ze vernemen dat het geestelijk bestaan eveneens individueel en per
soonlijk is, bespringt hun de vrees dat ze wederom persoon zullen worden
en daarom geven ze er uiteraard de voorkeur aan, op te gaan in de onper·
soonlijke leegte. Ze vergelijken de levende wezens doorgaans met luch tbellen
in de oceaan, waarin ze opgaan. Dat is de hoogstc volmaaktheid van het
geestelijk leven die men bereiken kan zonder indi vi duele persoonlijkheid.
Het is een tamelijk angstige manier van bestaan, verstoken van volmaakte
kennis over het geestelijk leven. D an zijn er ook nog tal van personen die
geen idee hebbcn wat geestelijk leven eigenlijk inhoudt. In de war als ze al
zijn door allerlei thcorieen en allerhande tegenstrijdige filosofische opvat·
tingen, hebben ze een afkeer van elke nieuwe ged achtengang die zieh aan
dient; ze worden er nij d ig om en konkluderen in h u n domheid dat er geen
diepste grond is en dat alles uiteindelijk de leegte t oebehoort. Zulke lieden
verkeren in een zieke levenstoestand. Sommige mensen zijn te veel aan de
materie gebonden en schenken daardoor geen aandacht aan het geestelijk
leven ; an dere willen onpersoonlijk opgaan in de allerdiepste geestelijke
grond en wecr andere geloven nergens in en worden uit wanhoop woedend
om alles wat er ovcr het geestelijk leven te berde wordt gebrach t. Deze laat
ste klasse van menscn vlucht d an in de een of andere verdoving of bedwel·
ming, en de gemoedstoestanden waarin ze hierdoor verzeild raken, worden
soms als visionair ervaren. Men dient zieh los te m aken van alle drie deze
fasen van gehech thcid a an de materie!e wereld: verwaarlozing van het gees
telijk leven; angst voor de geestelijke persoonlijke i dentiteit ; en van de frus
traties welke on tstaan uit de opvat ting dat leegte de grondslag des levens is.
Om z ieh van deze driccrlei stoffelijke levensbeschouwing te ontdoen dient
men zieh , onder leiding van de geestelijk leraar, volkomen aan de Heer toe
te vertrouwen en de regels en bepalingen van het toegewijde leven te volgen.
De laatste fase van het tocgewijde leven heet bhäva of bovenzinnelijke lief·
de voor God.
De Bhak ti-rasämrta-sindh u , de wetenschap der toegewijde dienst, zegt :

ädau sraddhii tatary sädhu-sarigo 'th a b h ajana-kriyä
tato 'nartha-nivrtt iry syät tato niHhä rucis tatary
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a thäsak tis tato bhävas tata�z premiibhyudancati
siidhakänäm ayam premry,a� prädurbhave bhavet krama�

"In het begin moeten ze een eerste verlangen hebben om tot zelfverwerke
lijking te komen. Hierdoor komt men in de fase waarin men omgang zoekt
met personen die geestelijk gevorderd zijn. In de daaropvolgende fase wordt
men ingewijd door een verheven geestelijk leraar en onder zijn leiding be
gin t de nieuwe toegewijde de methode der toegewijde dienst te volgen.
Wanneer men toegewijde dienst verricht onder toezicht van een geestelijk
leraar, raakt men bevrijd van alle stoffelijke gebondenheid en verwerft men
zieh de voor zijn zelfverwerkelijking benodigde kalmte, benevens de be
hoefte om steeds meer te horen over de Absolute Goddelijke Persoonlijk
heid, Kr�i:ia. Deze behoefte of smaak zorgt voor een toenemende gehecht
heid aan het Kf�l)a-bewustzijn, die rijpt tot bhäva of de fase voorafgaand
aan de bovenzinnelijke liefde voor God. Werkelijke liefde voor God wordt
prema genoemd, de hoogste volmaaktheid des levens. " In de prema-fase be
wijst men de H eer onophoudelijk bovenzinnelijke liefdedienst. Dus met de
langzaam opwerkende methode der toegewijde dienst kan men onder lei
ding van een bona fide geestelijk leraar de hoogste fase bereiken, waarin
men vrij is van alle stoffelijke gebondenheid, van de angst voor de individue
le geestelijke persoonlijkheid en van de frustraties die voortkomen uit de
filosofie der leegte. Zo kan men uiteindelijk naderen tot de woning van de
Allerhoogste H eer.
VERS 1 1

� w iwt smR �� lhfli41(1( 1
� '1'4li!itä� �= 1't1t �: ll t tll
ye yathä mäm prapadyante
täriu tathaiva bhajämy aham
mama vartmänuvartante
manu�yä� pärtha san.raSa�

-

-

-

-

yc
zij allen ; yathä zoals; mäm Mij ; prapadyan t c - overgeven ; tän
aan hen ; tathä zo; eva - zeker; bhajämi - beloon Ik; aham I k; mama Mijn;
vurtma - pad ; a n uvartan te - volgen; manu�yäl,1 alle mensen; pärtha 0 zoon
van Prthä; sarvasa�z - in alle opzichten.

-

-

-

-

-
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VERTALING

Allen volgen hoe dan ook Mijn weg, 0 zoon van Prthä, en naar gelang een
ieder zieh aan Mij overgeeft, beloon Ik hem.
BETEKENIS
Icdereen is in de verschillende aspekten van Gods openbaring op zoek
naar Kr�r:ia. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wordt gedeeltelijk door
grond wanneer men Zijn onpersoonlijke b rah majyoti-gloed d oorschouwt en
de alomtegenwoordige Superziel ervaart die in alles leeft, met inbegrip van
de atomen. Maar K r�r:ia wordt alleen door Zijn zuivere toegewijden geheel
doorgrond. Daarom is Kr�r:ia het doel van ieders streven naar zelfverwerke
lij king, en wordt ieder al naar gelang de mate van zijn streven door Hem te
vreden gesteld. Ook in de geestelijke wereld beantwoordt Kr�r:ia de verlang
ens van Zijn toegewij den al naar gelang hun streven. De ene toegewijde kan
ernaar streven Kr�r:ia als allerhoogste meester te hebben, een ander wil Hem
hebben als zijn persoonlijke vriend, weer een ander als zijn zoon cn nog
weer een ander begeert Zijn echtelijke liefde. Kr�r:ia beloont Zijn toegewijden
gelijkelijk al naar gelang de hevigheid van hun liefdc voor H e m . In de stof
felijke wereld worden de gevoelens op dezelfde manier beant woord en zc
worden gelijkelijk tussen de H eer en al de verschillende personen die Hem
aanbidden uitgewisseld. De zuivere toegewijden zowel hier als in Z ijn bovcn
zinnelijke woning gaan persoonlijk met Hem om en kunnen Hem persoon
lijke dienst bewijzen en hieraan bovenzinnelijke gelukzaligheid ontlencn . De
impersonalisten en degenen die geestelijk zelfmoord willen plP-gen door het
individueel bestaan van het levend wezen weg tc vagen, vcrlecnt Kr�r�a cvcn
eens bijstand door hen op te nemen in Zijn stralcngloed. Deze i m pcrsonal is
tcn stemmen er niet mee in, de eeuwige, gclukzalige Persoonlij khcid C ods
als bestaand te aanvaarden; daardoor kunnen ze geen decl hebben a a n de gt'·
lukzaligheid van de bovenzinnelijke pcrsoonlijkc dienst van de l lcn, aangc
zicn ze hun individualiteit hebben gesmoord. Somm ige van ze, die zclfs nog
niet eens de onpersoonlijke bestaansfase beleven, keren terug naar het m a l < ' ·
riete vlak om te kunnen voldoen aan hun sluimerend verlangen naar aktivi
tcit. Ze worden niet toegelaten tot de gccstelijke planetcn. Degcncn die zieh
bezighouden met baatzuehtig strcven beloont de Heer, als yajri csvara , mct
het begeerdc rcsultaat van hun voorgcsehreven plichten; en degenen d i e als
yogT naar mystieke krachten streven ontvangen dcze krachten van l l em.
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l\let andere woorden: een ieder is wat betreft zijn sukses geheel afhankelijk
van 's Heren genade en alle geestelijke vooruitgangs-methoden zijn niets an
ders dan verschillende gradaties van sukses op hetzelfde pad. Dus als men
niet de hoogste volmaaktheid van het Kw:ia-bewustzijn bereikt, blijft alles
wat men aanpakt onvolmaakt, zoals het Sr'imad-Bhiigavatam verklaart:

akäma� sarva-kämo vä
mok�a-käma u däradhT�
t'ivrerya bhakti-yogena
yaje ta puru�arh para m

"Of men nu zonder wensen leeft (de toestand van de toegewijden) of ver
langt naar alle vruchten van zijn arbeid of naar verlossing streeft, men dient
u i t alle macht te trachten de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid te
aanbidden, wil men de volkomen volmaaktheid bereiken, die ten top stijgt
in het Kf?r_la-bewustzijn." (Bhäg. 2, 3 : 1 0.)
VERS 12

känk§ant� karma[lärh siddhim
yajan ta iha devatä�
k§ipram hi mänu§e loke
siddhir bhavati karmajä
käii k §a n ta�1 - verlangend; karmaryiim - van baatzuchtig streven; siddhim
volmaaktheid ; yaja ntc - aanbidden door offeren; iha - in de stoffelijke we
reld; devatii�i - de halfgoden ; k�ipram - zeer snel ; h i - zeker; mänu�e - in de
menselijke samenleving; loke binnen deze wereld; siddh i�1 bhavati - krijgt
su kses; karmajä de baatzuchtig strevende.

-

-

-

VERTALING

De mensen van deze wereld wensen te slagen in hun baatzuchtig streven
en aanbidden daarom de halfgoden. Baatzuchtige arbeid in deze wereld
werpt natuurlijk snel vruchten af.
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BETEKENIS
Er bestaat een groot misverstand ten aanzien van de goden e n halfgoden
van deze stoffelijke wereld, en lieden die met weinig verstand begiftigd zijn,
ook al gaan ze misschien door voor grote geleerden, menen dat deze halfgo
den verschillende gedaanten van de Opperheer zijn. De halfgoden zijn i n fei
te geen verschillende gedaanten van God, maar zijn volkomen deeltjes van
God. God is een en Zijn volkomen deeltjes zijn vele. De Veda 's zeggen :
n ityo nityänäm - God is een. /Svaral; paramal.1 kr�'!a�1 . De Allerhoogste God
is een Kr�i:ia en de halfgoden hebben macht gekregen om deze stoffelijke
wereld te besturen . Deze halfgoden zijn allen levende wezens (n ityänäm)
met een verschillende mate van materiele macht. Ze kunnen de A llerhoog
ste Heer - Näräyal)a, V i�l)U of Kr�l)a - niet evenaren. Jeder die denkt dat
God en de halfgoden op gelijke hoogte staan, wordt een athe'ist of pä$Uf) Qz
genoemd . Zelfs de grote halfgoden als Brahma en Siva kunnen niet met de
Allerh oogste Heer worden vergeleken. D e Heer wordt in feite door half
goden als Brahma en Siva juist aanbeden (siva-virifi ci-n u la m ) . Toch worden
er merkwaardigerwijze vele menselijke leiders aanbeden door dwazen die
menen dat er niets hogers dan mensen bestaat. /ha devatr1/j he·,ft betrek
king op een machthebber of halfgod van deze stoffelijke wereld. M aar Närä
yal)a, V i�z:iu of Km1a, de Allerhoogste Persoonlijkhcid Gods, behoort niet
tot deze wereld. Hij is verheven boven - of transcendcntaal aan - de stoffe
lijke schepping. Dwaze mensen echter (hrt-arljana) aanbidden de ·halfgoden,
omdat ze onmiddellijk resultaat verlangen. Ze krijgcn dit resultaat, maar
weten niet dat aldus verkregen resultaten tijdelijk zijn en slechts bestemd
voor minder schrandere lieden. De verstandige persoon is Kr�z:ia-bewust en
heeft er geen behoefte aan, de armzalige halfgoden terwille van een onmid
dellijk, tijdelijk voordeeltje te aanbidden. De halfgoden van deze stoffelijke
wereld zullen, evenals hun aanbidders, met de vernietiging van deze stoffe.
lijke wereld verdwij nen. De gunsten van de halfgoden zijn stoffelijk en tijde·
lijk. Zowel de stoffelijke werelden als hun bewoners, met inbegrip van de
halfgoden en hun aanbidders, zijn belletjes in de kosmische oceaan. In deze
wereld ech ter streeft de menselijke samenleving als dolzinnig naar tijdelijke
zaken, zoals de stoffelijke weelde van het bezit van land, familie en plezier
verschaffende attributen. Om aan zulke tijdelijke zaken te komen, aanbidt
men de halfgoden of machthebbers in de menselijke samenleving. Wanneer
iemand het door verering van een politiek leider tot minister brengt, vindt
hij dat hij een enorm sukses heeft gebockt. Men maakt daarom strijkagcs
·

·
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voor de zogenaamde leiders of "grote figuren" om zieh tijdelijke gunsten te
verwerven en die verwerft men zieh dan ook. Dit soort dwazen ziet het
���a-bewustzijn geenszins als definitieve oplossing voor het lijden van het
stoffelijk bestaan. Ze streven allen naar zingenot en teneinde een tikkeltje
gemakkelijker te kunnen genieten zijn ze ertoe geneigd zieh in aanbidding
te buigen voor macht bezittende levende wezens, bekend als halfgoden. Dit
vers geeft aan dat de mensen zelden belangstelling voor het ontwikkelen van
Kr�r:ia-bewustzijn hebben. Ze zijn meestal geinteresseerd in materiele genoe
gens en aanbidden daarom een levend wezen dat met macht begiftigd is.
VERS 1 3

::q1�'4 1RT U go11fi��„1•1�a: 1
� lfi�('4� 11t fQf�att&(oqq'l 1 1 ' � n
cätur-varriyam mayä snfam
guria-kanna-vibhägasaJi
tasya kartärom api märh
viddhy akartärom avyayam
cätur-varry yam de vier geledingen der menselijke samenleving; mayä
door Mij ; �r:�tam geschapen; gu r!a - geaardheid ; karma werk; vibhägasa� volgens de verdelingen; tasya daarvan; kartäram - de vader; api - hoewel;
mäm - Mij ; viddhi - weet; akartäram - degeen die niet doet; avyayam onver
anderlijk zij n de.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
Overeenkomstig de drieerlei aard der stoffelijke natuur en de werkzaam
heid daaraan toebedeeld, werden de vier geledingen der menselijke samenle
ving door Mij geschapen. En hoewel Ik de scheppper van dit stelsel ben,
dien je te weten dat Ik er niet aan gebonden ben, want Ik ben onverander
lijk.
BETEKENIS
De Heer is de schepper van alles. Alles is uit Hem geboren, alles wordt
door Hem in stand gehouden en alles komt na de vernietiging in Hem tot
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rust. Daarom i s Hij d e schepper van d e vier geledingen van d e maatschappe
lijke orde, te beginnen met de klasse der intelligente mensen, die technisch
gesproken bräh nw'!a's worden genoemd, omdat ze in de geaardheid goed
heid verwijlen. Op hen volgt de bestuurlijke klasse, k$a triya 's genoemd, om 
dat ze worden beheerst door de geaardheid hartstocht. De middenstand, de
va iiya 's, bevindt zieh in een menging van de geaardheden hartstocht en on
wetendheid, terwijl de südra 's, of de arbeidersklasse, zieh in de geaardheid
onwetendheid bevindt. Al zijn de vier geledingen der menselijke samenle
ving Zijn schepping, toch behoort Heer ��i:ia tot niet een ervan , omdat Hij
nu eenmaal niet behoort tot de gebonden zielen, waarvan een gedeclte de
menselijke samenleving vormt. De menselijke samenleving is gelijk aan elke
andere samenleving van levende wezens, maar teneinde de mens boven het
dierlijk peil te verheffen, heeft de Heer de bovengenoemde geledingen ge
schapen, waar doorheen men geleidelijk tot �?r:ia-bewustzijn kan opklim
men. De neiging die ieder individu vertoont tot een individueel type arbeid
wordt bepaald door de male en menging van de geaardheden der st offelijke
natuur waardoor het zieh heeft laten beheersen. Hoe de relatie is tussen
deze levenssymptomen en de drieerlei aard der stoffelijke natuur word t be
schreven in Hoofdstuk Achttien van dit boek. lemand in K��i:ia-bewustzijn
echter is zelfs nog hoger dan de bräh ma'!a's, omdat een hräh marJa uit hoof
de van zijn brähma na -schap geacht wordt kennis te hebben van Brahman,
de Allerhoogste Absolute Waarhcid. De meeste van ze naderen tot de onper
soonlijke Brahman-openbaring van H eer Kr�i:ia, maar alleen degeen die bo
ven de beperkte kennis van de bräh ma'}a uit s!-ijgt en tot kennis komt van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer SrT Kr�r:,ia, wordt een ��r:,ia
bewust persoon - of, met andere woorden, een Va� '! ava . ��r:ia-bewustzijn
omvat kennis van alle verschillende volkomen expansies van ��l)a, zoals
Räma, N rsirhha, Varäha enz. Aangezien Kr?r:ia echter transcendentaal is aan
de vier geledingen der menselijke samenleving, is een ��r:ia-bewust persoon
eveneens transcendcn taal aan alle geledingen van de menselijke samenlcving,
hetzij op maatschappelijk, nationaal of raciaal niveau.

VERS 1 4
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na mäm karmärii ümpanti
na me karma-phale sprhä
iti mäm yo 'b hijanäti
karmabhir na sa badhyate
na nooit ; mäm Mij ; karmäl}i alle soorten werk; limpanti beroeren;
na noch ; me Mij n ; karma-phale in baatzuchtig streven ; sprhä streven ;
iti zo; mam Mij ; ya� iemand die; abhijänäti weet; karmabhi� door de
terugslag van zulk werk; na nooit; sa� hij ; badhyate raakt verward.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Er is geen enkele vorm van werk die invloed op Me heeft, noch houd lk
Me op met baatzuchtig streven. Wie deze waarheid aangaande Mij begrijpt,
raakt evenmin als Ik verward in de terugslagen van baatzuchtig werk.
BETEKENIS
Zoals er in de stoffelijke wereld grondwetten zijn volgens welke de ko
ning geen fouten kan m aken of niet onderworpen is aan de wetten des lands,
zo is de Heer, hoewel H ij deze stoffelijke wereld geschapen heeft, niet te be
invloeden door de aktiviteiten ervan. Hij schept en bewaart afstand van Zijn
schepping, terwijl de levende wezens daarentegen verward raken in de gevol
gen van· hun materiele aktiviteiten, die voortkomen uit hun neiging de baas
te speien over de materiele rijkdommen. De eigenaar van een zaak is niet
verantwoordelijk voor de levenswandel van zijn personeel; het personeel is
zelf verantwoordelijk. De levende wezens houden zieh bezig met uiteenlo
pende aktiviteiten op het gebied der zinsbevrediging en deze aktiviteiten
zijn niet door de Heer bevolen. Om hun zingenot op te voeren, zijn de le
vende wezens druk in de weer met de werken dezer wereld en hopen dat ze
na hun dood hemels geluk zullen ontvangen. De Heer, die in Zichzelf vol
komen is, voelt Zieh niet aangetrokken tot het zogenaamde hemels geluk.
De hemelse halfgoden zijn niets meer dan Zijn dienaren. De eigenaar koe
stert geen verlangen naar geluk van het gehalte dat zijn personeel begeert.
Zo is bijvoorbeeld de regen niet verantwoordelijk voor de gevarieerde
plantengroei die zieh op aarde voordoet, al zou er zonder deze regen geen
plantengroei kunnen bestaan. De Vedische smrti bevestigt dit feit als volgt :
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nimitta-mätram eväsau
srjyänäm sarga-karma'}i
pradhäna-käraf!T-bh iltä
yato vai srjya-sak taya�1
" I n d e stoffelijke scheppingen i s de Heer uitsluitend d e allerdiepste grond.
De onmiddellijke oorzaak is de stoffelijke natuur, waardoor de kosmische
openbaring zichtbaar wordt." Schepsels zijn er in vele varieteiten, zoals half
goden, menselijke wezens en lagere dieren en alle zijn ze onderworpen aan
de terugslagen van hun vroegere goed en kwade doen en laten. De Heer
geeft hun slechts de juiste mogelijkheden voor dit doen en laten benevens
de methoden om de drieerlei aard der natuur te boven te komen, maar Hij
is nooit verantwoordelijk voor hun vroegere en tegenwoordige aktiviteiten.
In de Vedän ta-sütra's wordt bevestigd dat de Heer geen enkel levend wezen
voortrekt of achterstelt. Het levend wezen is zelf verantwoordelijk voor zijn
handelingen. De Heer biedt het slechts faciliteiten, via Zijn uitwendige ener
gie, de stoffelijke natuur. Wie geheel op de hoogte is met alle komplikaties
van deze wet van karma (vruchtdragende aktiviteit), ondergaat geen invloed
meer van terugslagen van zijn doen en laten. Met andere woorden : wie de
bovenzinnelijke aard van de Heer begrijpt, is op een lijn met het K��i:ia-be
wustzijn en kan bijgevolg nooit onderworpen zijn aan de wetten van karma.
Wie de bovenzinnelijke aard van de Heer niet kent en denkt dat de aktivi
teiten van de Heer baatzuchtig zijn, zoals de aktiviteiten van gewone leven
de wezens, raakt beslist zelf in de terugslagen van zijn baatzuchtige aktivi
teiten verward. Maar wie de Allerhoogste Waarheid kent is een bevrijde ziel,
hecht verankerd in Kr�i:ia-bewustzijn.

VERS 1 5

evam jnätvä krtam karma
pürvair api mumuk§ubhi�
kuru karmaiva tasmät tvam
pürva* pürvatarari1 krtam
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e va m
zo; jnatvä - goed wetend; krtam - verricht; karma werk; pürvai� door vroegere autoriteiten ; api - hoewel; mumuk�ubhi� - die bevrijding ver
kregen ; kuru - doe; karma voorgeschreven plicht; e va zeker; tasmät daar
o m ; / 11am je; pürvai� - door de voorgangers; pürvataram oude voorgang
ers; krt a m zoals verrieht.
-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Alle bevrijde zielen van vroeger handelden vanuit dit inzieht en verkregen
zo hun bevrijding. Doe daarom zoals de ouden en vervul je plieht in dit god
delijk bewustzijn.
BETEKENIS
Er zijn twee soorten mensen. De ene heeft een hart vol stoffelijk bederf
en de andere is stoffelijk vrij . Voor beide soorten is het Kf�1_1a-bewustzijn
even heilzaam. Degenen die vol bederf zitten kunnen volgens de riehtlijnen
van het Kr�1_1a-bewustzijn, in toegewijde dienst, geleidelijk worden gelouterd.
Degenen die al gereinigd zijn van onzuiverheid kunnen hun Kr�r:ia-bewuste
levenshouding handhaven, opdat anderen hun voorbeeldig optreden navol
gen en erdoor verbeteren. D waze lieden of nieuwelingen in het Kr�i:ia-be
wustzijn willen zieh nogal eens aan aktiviteiten onttrekken zonder dat ze
weten wat Kr�r:ia-bewustzijn inhoudt. Arjuna's verlangen om zieh aan aktivi
teiten op het slagveld te onttrekken, vond bij Kr�i:ia geen genade. Het gaat
er sleehts om dat men weet hoe te handelen. Zieh aan de aktiviteiten van
het Kr�l_1a-bewustzijn onttrekken en zieh met veel vertoon van Kr�1_1 a-be
wustzijn afzijdig houden is minder zinvol dan metterdaad terwille van Kr�r:ia
het terrein der aktiviteiten te betreden. Arjuna wordt hier aangeraden in
Kr�r�a-bewustzijn te handelen, naar het voorbeeld van 's Heren eerdere disei
pclen, zoals de reeds genoemde zonnegod Vivasvän. De Opperheer kent al
Zijn vroegere aktiviteiten alsmede de aktiviteiten van hen die in het verle
den Kr�1_1 a-bewust optraden. Daarom stelt Hij Arjuna de zonnegod als voor
bceld, die miljoenen jaren eerder door de Heer in de kunst van het Kr�r:ia
bewustzijn werd onderwezen. Al deze leerlingen van de Heer worden hier
gcnoemd als bevrijde zielen van vroeger, die pliehten vervulden welke hu n
door Krsna waren toebedeeld.
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ft tri' "'*"'if� �� infurr: 1
" d sm-"lftftr tt'i$1�1 iih·.rn�� 11��11
kim karma kim akarmeti
kavayo 'py atra mohitä�
tat te karma pravak§yämi
yaj jiiätvä mok§yase'5ubhät
k im - wat; karma - aktie; k im - wat; akarma - inaktiviteit; i t i - z o ; kavayary
de intelligente n ; api - ook; a tra - wat dit betreft; mohitäry verbijsterd;
tat - dat ; t e - jou ; karma - werk; pravak$yämi - Ik zal uitlegge n ; yat - het
gee n ; jfiatvä - wetend; mok�yase - bevrijd zij n ; aiubhät - van een kwaad lot.
-

V ERTALING
Zelfs de schranderen weten in het geheel niet wat handelen en wat niet
handelen is. Ik zal je nu uitleggen wat handelen is en weet je het eenmaal,
dan zul je hevrijd zijn van alle zonden.
BETEKENIS
Handelen in Kr�r:ia-bewustzijn dient te geschieden volgens het voorbeeld
van bona fide toegewijden . Dit wordt aanbevolen in het voorgaande vers.
Waarom zulk handelen niet onafhankelijk mag geheuren wordt in de vol
gende tekst verklaard.
Om volgens Kr�rp-bewustzijn te handelen, dient mcn de leiding te aan
vaarden van tot leiding geven bevoegde personen, die zieh in de linie der
geestelijke erfopvolging bevinden , zoals beschreven in hct bcgin van dit
hoofdstuk. De methode van het Kp)�a-bewustzijn werd allereerst uiteengc
zet aan de zonnegod, de zonnegod legde haar uit aan zijn zoon Manu, Manu
legde haar uit aan zij n zoon lk�väku, en sinds die verre tijd heeft dit bevrij
dings-systeem nog altijd zijn geldighei<l op deze aarde. Men dient derhalve
de weg van de voorgaande autoriteiten in de linie der geestelijke erfopvolging
te bewandele n . Anders raken zelfs de meest schrandere lieden het spoor van
de basis-principes van het Kr��a-bewustzijn bijster. Ju ist hierom besloot de
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H eer Arjuna rechtstreeks in het Knr;ia he wu stz ij n te onderrichten. Omdat
/\rjuna rec h tstreeks door de Heer is onderricht, raakt niemand die de schre
den van Arjuna volgt het spoor höe dan ook hijster.
Er wordt gezegd dat mcn door gewoon experimenteel onderzoek, dat
i m mers altijd onvolmaakt is, niet kan nagaan lioe religie werkt. De beginse
lcn der religie kunnen in feite alleen door de Heer Zclf worden vastgelcgd.
Dharmam hi säk�ät"bhagava t-prarJrtam . Niemand kan door onvolmaakt ge
theoretiseer tot een religieus principc komcn. Men dient de schreden te vol
gen van grote autoriteiten, zoals Brahmä, S iva, Närada, Manu, Kumära, Ka
pila, Prahläda, BhT�ma, Sukadeva GosvllmT, Yamarllja, Janaka enz. Door ei
gendunkelijk getheoretiseer kan men er niet achter komen wat religie of
zelfverwerkelijking is. Uit Zijn grondeloze genade jegens Zij n toegewijden
legt de Heer daarom rechtstreeks aan Arjuna uit wat handelen en wat niet
handelen is. Alleen handelen in ��rya-bewustzijn kan iemand hevrij den uit
zijn gevangenschap in het stoffelijk bestaan.
-

V E RS 1 7

karma!w hy api boddhavyam
boddhavyam ca vikarmaria�
akarmarias ca boddhavyam
gahanä karma!IO gatifi
karrriana�1 - de wet van het handelen; h i - zeker; api - ook; boddhavyam dient te worden begrepen; b oddh a vyam - te worden begrepen ; ca ook ; vi
karmaf.1a�1. verboden werk; akarmaf.!af! - inaktiviteit ; ca - ook; boddhavyam
dient te worden begrepen ; gah ar1ä zeer moeilij k ; karma(ia/J - de wct van
het handelen; gatif! - binnengaan in.
-

-

·

-

V ERTALING
Handelen is zoiets ingewikkelds, dat het zeer moeilijk te begrijpen valt.
Daarom dient men n auwkeurig te weten wat handelen, wat verboden han
delen en wat niet-handelen

is.
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BETEKEN I S

Als m e n ernst maakt m e t zijn bevrijding u i t de stoffelijke gevangenschap,
dient men onderscheid te kunnen maken tussen handelen, niet-handelen en
eigenmachtig handelen. Men moet aktie, reaktie en verkeerde aktie grondig
analyseren, want dit is een uiterst moeilijk onderwerp. Om te begrijpen wat
��r:i a-bewustzijn is en wat handelen is volgens de geaardheden der stoffe
lijke natuur, dient men zijn positie ten opzichte van de Allerhoogste te be
seffen ; dit wil zeggen dat iemand die volmaakte kennis bezit, weet dat ic
der levend wezen de eeuwige dienaar van de H eer is en derhalve in Kr�r:ia-bc
wustzijn dient te handelen. De hele Bhagavad-grtä komt neer op dezc slot
som . ledere andere konklusie - dus tegen dit bewustzijn e n de reakties van
dien - is vikarma of verboden handelen. Om dit allemaal te begrijpen dient
men omgang te zoeken met autoriteiten op het gebied van het K��i:ia-be
wustzijn en het geheim van hen te vernemen; dit is even goed als rcch t
streeks horen van de Heer. Anders raakt zelfs de meest schrandere persoon
het spoor bijster.
VERS 1 8

ifi�Gq'fi� �: q�G\Cfi�fUI � Cfilf �: 1
� !f'4:+t1At�'4! � �: f)ffitifiiit( 11��11
karmariy akarma ya� pa5yed
akarmarii ca karma ya�
sa buddhimän manU§J€§U
sa yukta� krtsna-karma-krt
karmaqi - in handelen; akarma - niet-handele n ; ya� - iemand die; pa.>iyel waarneemt ; akarmar.ii - in niet-handelen ; ca - ook; ka rma - baatzuchtig strc
ven ; ya�1 - iemand die; s a�z - hij ; buddh imän - is schrander; manuue�u - in de
mensclijke samenleving; sal.z - hij ; yuktal! - is in de bovenzin nelijke toestan d ;
krtslla-karma-krt hoewel bezig met alle aktiviteiten.
·

VERTALI N G
Wie niet-handelen i n handelen e n handelen in niet-handelen ziet, i s waar
lijk schrander en bevindt zieh, ook
bovenzinnelijk vlak.

al verricht hij allerlei bezigheden, op het
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BETEKE NIS
Wie in Kr�r:ia-bewustzijn handelt is vanzelf vrij van de banden van karma.
l l ij vcrricht al zijn aktiviteiten voor Kr�r:i a; daarom geniet noch lijdt hij van
de gevolgen van zijn arbeid. Dit m aakt hem tot een schrander persoon in
de mcnselijke samenleving, ook al is hij steeds met allerlei aktiviteiten voor
Kr�rya in de weer. A karma betekent zonder terugslag van doen en laten. De
impersonalist onthoudt zieh van baatzuchtig streven uit vrees dat de aktie
als terugslag hiervan een struikelblok zal zijn op de weg naar zijn zelfverwer
kelijking, maar de personalist wect zeer juist dat zijn plaats die van eeuwig
d ienaar van de Allerh oogste G oddelijke Persoonlijkheid is. Daarom houdt
hij zieh op mct de aktiviteiten van het Kr�rya-bewustzijn. Omdat hij alles
d oct in dienst van Kr�r,ia, ervaart hij tijdens het ui toefenen van zijn dienst
bovcnzin nelijk geluk. Degenen die zieh met di't proces bezighouden staan
bekcnd als personen die niet naar eigen zinsbevrediging verlangen. Het ge
vocl van eeu wig dienaar van Kr�r:ia zijn maakt hen immuun voor alle moge
lijkc vormcn van tcrugslagen van hun doen en taten.

V ERS 1 9

;m � eq1<+im Cfll'l�Cfictqcr(lhm 1
'°1'11f?41(nf� �: � !'TI: I I � ' I I
yasya saroe samärambhä�
käma-sankalpa-varjitä�
jnänägni-dagdha-karmäriam
tam ähu� pariflitam budhä�
.rnsya
iemand wicns; sarvc - allerlei; samärambhä� bij elke poging;
kii111a - verlangen naar z insbevrediging; sankalpa vastberadenheid; varjitä/i
z ij11 vf:rstokcn van ; jfiäna van volmaaktc kennis; iigni - vuur; dagdha - ver
brand door; karmär.wm - de vcrrichter; tam - hem ; ähu� verklaren ; par:<fi
l11m - geleerd ; b udh ii�t degenen die weten.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

W ie bij geen enkel handelen verlangt naar zinsbevrediging, wordt geacht
volledige kennis te bezitten. De wijzen noemen zo iemand een werker wiens
baatzuchtig streven is opgebrand in het vuur der volmaakte kennis.
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IV .20

BETEKENIS
Alleen iemand die volledig kennis bezit kan de aktiviteiten van een
Kr�r:ia-bewust persoon begrijpen. Omdat iemand in Kr?r:ia-bewustzijn ver
stoken is van allerlei neigingen tot zinsbevrediging, wordt hij geacht alle te
rugslagen van zijn doen en laten te hebben verbran.d door volm aakte kennis
van zijn wezensstaat als eeuwig dienaar v2n de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods. Wie tot zulke volmaaktheid van kennis is gekomen, is werkelijk wijs.
Ontwikkeling van deze kennis van het eeuwig dienen van de H eer wordt ver
geleken met vuur. Wanneer dit vuur eenmaal is aangewakkerd, kan het aller
lei terugslagen van vroeger doen en laten verbranden.

VERS 20

*"�'fli_ij•iji r.w�w �: 1
'fi�Ut4ßistt'Eflsfif wR f+ti�t:'fi?I� �: I I' o l l
�

tyaktvä karma-phaläsangam
nitya-trpto nirä.Sroyafi
karmariy abhipravrtto 'pi
naiva kificit karoti sa(l
tyaktvä - opgegeven hebbend ; karma-ph ala-äsangam - de gehcchtheid aan
de vruchten van baatzuchtig streven; rzitya - altijd; t rpta�1 - bevredigd ; n irä..;.
raya(1 - zonder enig centru m ; karmar;i - in handelen; abh ipra vrtta�1 - gchcel
bezig; api - in weerwil van ; rw - niet; e va - zeker; k iri c i t - enigie ts; karo t i verriebt; sa�1 - hij.

V ERTALIN G
Alle gehechtheid aan d e vruchten van zijn arbeid opgevend, voortdurend
tevreden en onafüankelijk, laat hij elk baatzuchtig streven varen, ook al is
hij met allerlei zaken in de weer.
BETEKENIS
Vrijheid van de banden van doen en laten is alleen mogelijk in het Kr?r:ia
bewustzijn, wanneer men alles voor Kr? r:ia doet. Een Kr?r:i a-bewust persoon
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handelt louter u i t liefde voor de Allerhoogste Persoonlijkheid G ods en voelt
z ieh daarom niet t o t de vruchten van zijn handelen aangetrokken. Hij hecht
zieh zelfs niet aan zijn persoonlijk levensonderhoud, want alles wordt aan
Kr�r�a overgelate n . Evenmin is hij erop uit dingen in bezit te nemen of ding
en die al in zijn bezit zijn te beveiligen. Hij vervult zijn plicht naar beste
kunnen en laat alles aan Kr��a over. Zo 'n onthecht persoon is altijd vrij van
de terugslagen van goed en kwaad; het is alsof hij eigenlijk helemaal niets
doet. D a t is het teken van akarma : van handelen zonder de terugslagen van
baatzuchtige oogmerken. Elk ander handelen is daarom van Kr�r:ia-bewust
zijn verstoken en legt de handelende persoon aan banden, hetgeen het dui
delijke teken van vikarma is, zoals in het voorgaande al is uitgelegd.
V ERS 2 1

M<l"4ijf4l'EW:&{I {lhMt�qf<91g::

1

� m � ttNIWtfa fch�'l(ll � � ll
niräsir yata-cittätmä
tyakta-saroa-parigraha�
Säriram kevalam karma
kuroan näpnoti kilb4am
n irasih - zonder baatzuchtig verlangen; yata - beheerst; citta-atma geest
-

en verstand ; tyakta - opgevend ; sarva - alle ; parigrahah - bezitsgevoel van al
le bezittingen ; särTram - door het bijeenhouden van lichaam en ziel; keva

la m - slechts; k arma - werk; k urvan - zo doende ; na
werft n ie t ; lr ilbi�am· terugslagen van zondig handelen.

-

nooit; apn oti - ver

-

V ERTALING
Wie dit inzicht bezit gaat te werk met volmaakte beheersing van geest en
verstand, laat alle eigendomsgevoel over zijn bezittingen varen en handelt
slechts om in zijn allernoodzakelijkste levensbehoeften te voorzien. Z o
word t h ij niet getroffen door d e terugslagen van zondig doen e n taten.
BETEKENIS
Een Kr�r:i a-bewust persoon verwacht goede noch siechte resultaten van

zijn aktiviteiten. H ij heeft zijn geest en verstand geheel in bedwang. H ij weet
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dat hij volkomen deel uitmaakt van de A llerhoogste en dat de rol die hij
speelt, als deel van het geheel, derhalve niet door hem gekozen is, maar voor
hem gekozen is door de Allerhoogste en dat hij hem aUeen kan speien door
toedoen van de Heer. Wanneer de hand beweegt, beweegt hij niet uit zich
zelf, maar door toedoen van het hele lichaam. Een Kr�!)a-bewust persoon is
altijd een met het allerhoogst verlangen, want hij heeft gecn verlangen naar
eigen zinsbevrediging. Hij beweegt precies als cen onderdeel van een machi
ne. Zoals een machine-onderdeel onderhouden moet worden met geregcl de
olie- en poetsbeurten, onderhoudt ecn Kf�!)a-bewust persoon zichzelf door
zijn werk, om gezond te blijven voor de uitoefcning van zijn bove nzinne
lijke liefdedienst aan de Heer. Hij is daarom onkwetsbaar voor alle terugsla
gen van zijn doen en laten. Evenals een dier is hij niet cens de baas over z ijn
eigen lichaam. Een wreed dicrcnbczitter doodt soms het dier dat hij hceft,
zonder dat het dier ertegen protesteert. Hct dier hecft niet echt onafhankt>
lijkheid. Een Kr�r)a-bewust persoon, die geheel in zijn zelfverwerkclijking
opgaat, heeft bijzondcr weinig tijd om zieh bezig te houdcn met het 0 1 1 rechtmatig bezitten van wat voor stoffelijk ding dan ook. Om lichaarn cn
ziel bijeen te houden hocft hij geen onrechlm atigc methodcn t1· gebru i kcn
om geld te vergaren. Oaardoor raakt hij dus niet bcsmet door dcrgclijkc
stoffelijke zondcn. H ij is vrij van alle reakties op zijn akties .
V ERS 22
qt;ij1e1+r�

a:„a:1'1«l nf•mtu 1

Ri4:i�rn:it � � ;r �cra 1 1 �� 1 1

ijl(:

yadrcchä-1.äbha-santu�fo
dvandvätito vimatsara�
sama� siddhäv asiddhau ca
krtväpi na nibadhyate
yadrcc h ä - uit zichzclf; läb h a - winst ; san t n Ha�1 - bcvrcdigd ; drn11drn
dualiteit ; a tlta�1 - overtroffen; vimatsara�r vrij van afgu nst ; .w111111/_1 s l a n d 
vastig; siddhau - in voorspoed; asiddhau. - tegenspocd ; c a - ook ; k rt vä doen
dc; api - hoewel ; na nooit ; n ibadhya te - is aangedaan.

·

-

·

-

-
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V ERTALING
Wie tevreden is met wat hij vanzelf ontvangt, wie met een maat meet,
vrij is van afgunst en evenwichtig in voor- en tegenspoed, raakt nimmer

gebonden, hoe hij ook handelt.
BETEKENIS
Een Kr?f)a-bewust persoon spant zieh niet eens bijzonder in om zijn li
chaam te onderhouden. Hij is tevreden met hetgeen hem vanzelf toevalt.
H ij bedelt niet en leent niet, maar arbeidt eerlijk en naar vermogen en is te
vreden met wat hij zieh door eerlijke arbeid verwerft. Daarom is hij wat be
treft zijn levensonderhoud onafhankelijk. Hij laat niet toe dat andermans
werkzaam heden zijn Kr?rya-bewuste bezigheden in de weg staan. V oor
's Heren dienst echter kan hij aan allerlei aktiviteiten deelnemen zonder
zieh van streek te laten brengen door de veelheid van maten waarmee de
stoffelijke wereld meet - hitte en kou , verdriet en geluk enz. Een Kp:i�a
bewust persoon laat zieh door geen enkele maat beperkcn, omdat hij in
geen enkele omstandigheid aarzelt zieh in te spannen om K��i:ia tevreden te
stellen. D aarom is hij evenwichtig zowel in voor- als tegenspoed. Al dezc
symptomen treden op wanneer men zieh volledig in bovenzinnelijke kennis
bevindt.

VERS 23

•ldijf� � 'Mlct�d�dij : 1
cc(WU"t(d: d m stf4t\q� 11�� 11
gata-sangasya muktasya
jniiniivas th ita-ce tasafi
yajniiyiicaratafi karma
samagram praviliyate
gata-sangasya niet gehecht aan de geaardheden der stoffelijke natuur;
muk tasya - van de bevrijden; jnäna-avasthita - in het bovenzinnelijke ver
wijlend; cetasa� - van zulke wijsheid; yajnliya - terwille van Yajiia ( l<.f?�a) ;
äcarata� - zo handelend; karma - werk; samagram - bij elkaar; pra viliyatc gaat geheel op in.
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IV .24

V E RTALING
Het doen en taten van iemand die niet gebonden is aan de geaardheden
der stoffelijke natuur en geheel in bovenzinnelijke kennis verwijlt, gaat vol
komen in het bovenzinnelijke op.
BETEKENIS
Wanneer men geheel Kr�rya-bewust wordt, raakt men bevrijd van alle dua
lismen en van de besmettingen van de drieerlei aard der materie. Mcn kan
zijn bevrijding ontvangen, wanncer men ervan doordrongen is wat zijn we
zensstaat in relatie tot Kr�r:ia is; want dan kan de geest niet aan het Kf�r:ia
bewustzijn worden onttrokken. Bijgevolg doet men alles wat men doet voor
Kr�r;ia, die de oorspronkelijke Vi�r_iu is. Daarom is alles wat een K��r_ia-be
wust persoon doet in technische zin een offer, want offeren betekent het
tevreden stellen van de Allerhoogste Persoon, Kr�r;ia. De gevolgen van de r ge 
lijke handelingen lossen zieh op in het bovenzinnelijke - men zal er gecn
stoffelijke nasleep van ondergaan.
V ERS 24

Jttlllqui Jt1I' tfil�fRISÖ Q1JfT � 1
ifh a;r � Q � � 1 1 �\1 1 1
brahmärpa[larh brahma havir
b rahmägnau brahma[lä hutam
brahmaiva tena gantavyarh
brahma-karma-samädhinä
bra h ma - geestelijke aard ; arpa�wm - bijdrage ; brah ma - hct All c r h o o gs t l ' ;
ha vi�1 - boter; brah ma - gcestelijk; ag11au - i n het vuur der vcrvu lli11g; li mh 111a
r.iä - door de gcestelijke ziel; h u tam - gcofferd ; brah 11w - gcc st cl ij k kon i n k 
rijk; c va - zcker; tcna - door hcm ; ga11 tavy11 111 - tc worden bcrei kt ; l1 mh 11111 geestelij k ; karma - aktiviteiten; samädh inä - door volkomcn opgaa11 .
V E RTALI N G
Wie geheel i n Kr�r:ia-bewustzijn opgaat, bereikt voorzeker het geestelijk
koninkrij k, omdat hij zieh volledig wijdt aan geestelijke bezigheden, waar-
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van de vervulling volkorneu
telijk is.

en

24 1

hetgeen eraan geofferd wordt evenzeer gees
BETEKENIS

Hier wordt besehreven hoe Kr�i:ia-bewu:>tc:: aktiviteiten ons uiteindelijk
tot het geestelijk doel kunnen leiden. Er zijn uiteenlopende aktiviteiten in
het Kr�r:ia-bewustzijn en ze zullen in de volgende verzen alle worden besehre
ven. Maar voorlopig wordt alleen het prineipe van '.1et Kr�r:ia-bewustzijn be
handeld. Een gekonditioneerde ziel, gevangen in de stoffelijke besmetting,
handelt vanzelf op stoffelijk niveau, maar ze dient daar weggehaald te wor
den. De methode waarmee de gebonden ziel uit de stoffelijke sfeer kan wor
den weggenomen is het Kr�i:ia-bewustzijn. Iemand die last van zijn ingewan
.len heeft doordat hij te veel melkprodukten tot zieh heeft genomen, ge
ncest door toediening van een ander melkprodukt, namelijk stremsel. Zo
kau een door de stof verzadigde gekonditioneerde ziel worden genezen door
toediening van Kr�r:ia-bewustzijn, zoals dat hier in de Grtä wordt uiteenge
zet. Deze methode kent men doorgaans als yajna, of handelen dat uitslui
tend het tevreden stellen van Kr�i:ia of Vi�i:iu ten doel heeft (offeren). Hoe
meer aktiviteiten van de stbffelijke wereld er in Kr�i:ia-bewustzijn of uitslui
lend voor V i�r:iu worden verrieht, hoe volkomener men erin opgaat en hoe
rneer de sfeer vergeestelijkt wordt. Brahman betekent geestelijk. De Heer
is geestelijk en de stralenpraeht van Zijn bovenzinnelijk liehaam wordt
bruhmajyoti genoemd, Zijn geestelijke gloed. Al het bestaande bevindt zieh
i11 de b rahmajyoti, maar waar de jyoti verhuld is door illusie (mäyä) of zins
bevredigend gedrag, wordt ze stoffelijk genoemd. Deze stoffelijke sluier kan
onmiddellijk worden weggenomen door Kr�r:ia-bewustzijn; zo zijn het offer,
datgene wat het verteert, het offer-ritueel, degeen die het leidt en het resul
taat - te1amen - Brahman of de Absolute Waarheid. Waar de Absolute Waar
heid door mäyä verhuld is sp reekt men van stof of materie. Maar stof of
111aterie die in dienst wor<lt gesteld van de zaak der Absolute Waarheid her
krijgt haar geestelijke aard. Kr�r.ia-bewustzijn is de methode waarmee men
het begooehelde bewustzijn weer omzet in Brahman of het Allerhoogste.
ls de geest geheel in Kr�r.ia-bewustzijn verzonken, dan spreekt men van
.' 1111üidhi of tranee. Alles wat in dit bovenzinnelijk bewustzijn wordt verrieht
hcet vajfla of offer aan het Absolute. In deze geestelijke bewustzijnsstaat
worden degeen die het offer brengt, de offergave, het nuttigen van de offer
gave, degeen die het ·offer-ritueel leidt en het resultaat of de uiteindelijke
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winst gezamenlijk een in het Absolute, het A llerhoogste Brahman. Dit is
de methode van het Kr�r:ia-bewustzijn .
·

·

V E RS 2 5

�q�qlcR q �: qiqtij� 1
i181UUClcR q q';f�')q'iC� 1 1 0(� 1 1
daivam eväpare yajiiam
yogina� paryupäsate
brahmägnäv apare yajii(lm
yajiienaivopajuhvati
daivam door de halfgoden te vereren; eva zoals dit; apare sommigen ;
yajfi am
offers; yogina� - de mystici; paryupäsate
volmaakt verere n ;
b ra h ma d e Absolute Waarheid; agnau - in h e t vuur van; apa;e - andere n ;
yajfi am offer; yajfi ena door t e offeren; eva z o ; upajuhvati - aanbidden.
·

·

·

-

-

·

·

·

·

V ERTALING
Sommige yogfs vereren de halfgoden met volmaakt gebrachte offers; an
dere offeren in het vuur van het Allerhoogste Brahman.

BETEKENIS
Zoals hierboven beschreven , wordt iemand die zieh bezighoudt met het
vervullen van plichten in Kr�i;ia-bewustzijn een volmaakte yogf of een eerste
klas mysticus genoemd. Maar er zijn ook anderen, die eveneens offers breng
en, bij de verering van halfgoden, en weer anderen die offeren aan het Aller
hoogste Brahman of het onpersoonlijke aspekt van de Allerhoogste H eer. Er
bestaan dus verschillende soorten offers al naar gelang de instelling van de
genen die offeren. De verschillen tussen deze offers al naar gelang degenen
die offeren zijn slechts oppervlakkig. Werkelijk offeren betekent immers de
Allerhoogste Heer tevreden stellen, Vi�i:iu, die ook bekend is als Y ajfia. Alle
verschillende soorten offers kunnen worden ondergebracht in twee hoofdaf
delingen, namelijk het offeren van wereldse bezittingen en het offeren om
tot bovenzinnelijke kennis te geraken. Degenen die in Kr�i;ia-bewustzijn zijn,
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offeren alle wereldse goederen om de Allerhoogste Heer tevreden te stellen,
terwijl anderen, die wat tijdelijk materieel geluk begeren, materiele bezit
tingen offeren om halfgoden zoals lndra, de zonnegod enz. tevreden te stel
len. En weer anderen, impersonalisten, offeren hun persoonlijkheid door op
te gaan in de existentie van het onpersoonlijk Brahman. De halfgoden zijn
machtige levende wezens die door de Opperheer benoemd zijn om leiding
te geven aan en toezicht te houden op alle materiele funkties, zoals de ver
warming, de waterhuishouding en de verlichting van het universum. Dege
nen die geYnteresseerd zijn in hun materieel welzijn vereren de halfgoden
met verschillende soorten offers volgens de Vedische rituelen. Ze worden

bah v-Isvara-vädr genoemd - zij die in vele goden geloven. Maar anderen, die
het onpersoonlijke aspekt van de Absolute Waarheid vereren en de gedaanten
der halfgoden als tijdelijk beschouwen, offeren hun individuele zelf in het
allerhoogste vuur en eindigen zo hun persoonlijk bestaan door op te gaan
in de existentie van het Allerhoogste. Deze impersonalisten brengen hun
tijd door met theoretiseren over de bovenzinnelijke aard van het Allerhoog
ste. Met andere woorden: de baatzuchtig strevenden offeren hun stoffelijke
bezittingen terwille van stoffelijk genot, terwijl de impersonalist zijn (fijn)
stoffelijke namen en titels offert teneinde op te gaan in de existentie van
het Allerhoogste. Het offer-altaar van de impersonalist is het Allerhoogste
Brahman en de offergave is het zelf, dat in het vuur van Brahman verteerd
wordt. De Kr�1Ja-bewuste persoon echter, zoals Arjuna, offert alles om
Kr�!Ja tevreden te stellen, zowel zijn stoffelijke bezittingen als zichzelf. Zo
doende is hij de hoogste yogf; maar hij raakt zijn individueel bestaan niet
kwijt.

VERS 26

.n�1'1wt1�1uq� eq•ußti � 1
'<R(1(\P..'lci1Wf;:q �P�1f?fi � ll ��Jt
sroträdinindriyäpy anye
samyamägni§u juhvati
&abdädin vi§ayän anya
indriyägni§u juhvati
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srotra-iidrni het luisteren; indriyär.ii - zinnen; anye - anderen; sarhyama van beheersing; agn4u - in het vuur; juhvati offert; sabda-ädin geluids
trilling e nz . ; vi�ayän - zinsbevredigings-objekten; anye - anderen; indriya van de zintuiglijke organen; agni§u in het vuur; juhvati - offeren .
-

-

-

-

VERTALI N G
Sommigen offeren h e t luisteren en d e zinnen in h e t vuur van de beheer
ste geest; anderen offeren datgene wat de zinnen beroert, zoals geluid, in
het offervuur.
BETEKENIS
De vier orden van het geestelijk leven, namelijk vrah macärT, grhast ha ,
vänaprastha en sannyäsI, zij n alle bedoeld om de mensen te helpen volmaak
te yogz_,,s of transeendentalisten te worden. Aangezien het mensenleven niet
bedoeld is voor zinsbevrediging, zoals dieren hun zinnen bevredigen, zijn de
vier orden zo ingedeeld, dat men erdoor tot volmaaktheid kan komen in
het geestelijk leven. De brahmacäri's, of leerlingen onder de hoede van een
bona fide geestelijk leraar, beteugelen hun geest door zieh te onthouden van
zinsbevrediging. Zij zij n het naar wie dit vers verwijst als degenen die het
luisteren en de zinnen offeren in het vuur van de beheerste geest. Een
brahmacän hoort alleen woorden die betrekking hebben op het Kr�r:ia-be
wustzij n ; luisteren is de basis van alle begrip en daarom wijdt de bra h macärl
zieh volledig aan harer nämänukirtanam - het lofzingen van en luisteren
naar 's H eren heerlijkheid. H ij sluit zieh af voor de trilling van materiele ge
luiden en wijdt zijn gehoor aan de bovenzinnelijke geluidstrilling van Hare
Kr�r:ia, Hare Kr�i:ia. Ook de grhastha 's of gezinshoofden, wie een zekere
mate van zinsbevrediging is vergund, houden zieh op dit gebied zo veel mo
gelijk in. Seksualiteit, het gebruik van genotsmiddelen en vlees-eten zijn al
gemeen gangbaar in de men�elijke samenleving, maar een grhastha die vol
gens de regels leeft geeft zieh niet over aan onbeperkte seksualiteit en an
dere zinsbevredigende aktiviteiten. D aarom is overal in de besehääfde men
selijke samenleving het huwelijk op basis van het religieuze leven gang
baar, omdat langs deze weg de seksualiteit aan banden kan worden gelegd.
Deze beperkte, ontheehte seksualiteit is eveneens een soort yajna , want de
huisvader die hiernaar leeft offert zijn overheersende neiging tot zingenot
op terwille van zijn geestelijke vooruitgang.
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VERS 27

e�uft�„.n�. SUOiifittl�i � 1

311�ijq41�•111'1 � � ll�\9 11
saroapindriya-karmärii
präria-kannäl)i cäpare
ätma-samyama-yogägnau
juhvati jnäna-dipite
indriya - zinnen; karmäryi funkties; priirya-karmiiryi - funk
apare - andere; ätma-samyama de geest
beteugelen; yoga - verbindings-methode; agnau - in het vuur van; juhvati sarväl].i

-

alle ;

-

ties van de levensadem ; ca - ook;

-

offere n ; jiiäna-dipite - vanwege de drang tot zelfverwerkelijking.

VERTALING
Degenen die naar zelfverwerkelijking streven door geest en zinnen te he
heersen, offeren zowel de werking van alle zinnen als de levenskracht (adem)
in het vuur van de heteugelde geest.
BETEKENIS
Dit vers hevat een verwijzing naar het yoga-systeem van Patanjali. In de

Yoga-sütra

van Patafijali wordt de ziel pratyag-ätmä en

Zo lang de ziel aan zingenot gehecht is, heet ze

parag-ätmä genoemd.
parag-ätmä. De ziel is onder

hevig aan de werking van tien soorten lucht die zieh in het lichaam bewegen.
Het yoga-systeem van Patafijali onderricht ons hoe men de werking van de
lucht i n het lichaam technisch zo heheersen kan, dat uiteindelijk de werking
van de inwendige lucht een zuiverende invloed op de ziel begint uit te oefe
nen, die haar losmaakt van de materie.
eindelijk begonnen om

V olgens dit yoga-systeem is het uit
pratyag-ätmii. Pratyag-ätmii houdt in dat men zieh

aan materiele aktiviteiten onttrekt. De zinnen hehhen een wisselwerking
met h etgeen hen beroert, zoals het oor met wat het hoort, de ogen met het
zichthare, de neus met het ruikhare, de tong met het proefhare, de hand
met het voelhare - en zo houden ze zieh alle hezig met aktiviteiten huiten
het zelf. Ze worden de funkties van de

priina-väyu genoemd. De apiina-viiyu
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gaat omlaag, vyana-vayu zorgt voor krimpen en zwellen, samana-vayu regelt
het evenwieht, udana-vayu gaat omhoog - en wanneer men verlieht is, stelt
men ze alle in dienst van het streven naar zelfverwerkelijking.

VERS 28

�qq41«tci\it(ll �•ict(ll(d'41cR 1
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dravya-yajfiäs tapo-yajiiä
yoga-yajiiäs tathäpare
wädhyäya-jfiäna-yajiiäS ca
yataya� samsita-vratä�
dravya-yajiiah
zijn bezittingen offeren; tapo-yajiiah
offer in sober
hei d ; yoga-yajiiah offer van de aehtvoudige yoga ; tatha zo; apare ande
ren ; svadhyaya offer van het bestuderen der Veda 's; jiiana-yajiiah offer
van het bevorderen van bovenzinnelijke kennis; ca ook; yatayah verlieht ;
samsita zieh streng houden aan ; vratah geloften .
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Er zijn anderen, door het offeren van hun have en goed in barre onthou
ding verlieht, die zieh aan strenge geloften houden en de achtvoudige yoga
beoefenen; weer anderen verdiepen zieh in de Veda's om te groeien in ho
venzinnelijke kennis.
BETEKENIS
Deze offers kunnen op versehillende wijzen worden gerubrieeerd. Er zijn
personen die hun bezittingen offeren aan uiteenlopende vormen van liefda
digheid. De klasse der rijke handelaars en adellijke stand in India openen
versehillende soorten liefdadigheidsinstellingen, zoals dharmasälä, anna
k�etra, alithi-sälä, anathalaya, vidyäpi�ha enz. Ook in andere landen zijn er
veel ziekenhuizen, tehuizen voor ouden van dagen en dergelijke liefdadig
heidsinstellingen, waar de armen gratis aan voedsel, onderwijs en medisehe
verzorging kunnen komen. Al deze liefdadigheids-aktiviteiten worden dra
vyamaya-yajiia genoemd. Er zijn anderen die hogerop willen in het leven of
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bevorderd willen worden naar hogere planeten in het universum en die daar·
toe vrij willig allerlei beproevingen ond�gaan, zoals candräyana en cätur
rnäsya . Wie de gelofte doet zieh aan cäturrnäsya te houden, scheert zieh vier
maanden lang niet (juli tot en met oktober), onthoudt zieh van het eten van
bepaalde soorten voedsel, nuttigt slechts een maaltijd per dag en verlaat het
huis niet. Dit offeren van de gemakken des levens wordt tapornaya-y1Jjna
genoemd . Er zijn anderen die verschillende vormen van mystieke yoga be
oefenen, zoals het Patafijali-systeem (om op te gaan in de existentie van het
Absolute) of h a(ha-yoga of a�(äriga-yoga (voor bijzondere volmaaktheden).
En sommigen reizen alle heilige bedevaartsplaatsen af. Al dergelijke praktij
ken worden yoga-yajna genoemd - offeren teneinde zieh een specifieke,
materiele volmaaktheid te verwerven. Er zijn er ook, die zieh toeleggen op
het onderzoek van de verschillende takken der Vedische literatuur, met
name de Upan4ads en de Vedänta-sütra's, of de sänkhya-filosofie. Al dit
soort offers wordt svädhyäya-yajna genoem d of offer-aktiviteiten op studie
gebied. De yogi's die zieh getrouw met al deze verschillende soorten offers
bezighouden, streven allen naar een hogere levenspositie. Het Kf�r,ia-bewust
zijn echter is een andere zaak, omdat het rechtstreeks dienen van de Aller
hoogste H eer inhoudt. Men kan het :Kf�r,ia-bewustzijn niet via een van de
hierboven vermelde offer-methoden bereiken; het kan uitsluitend worden
bereikt door de genade van de Heer en Zijn bona fide toegewijde. Daarom is
Kr�r,ia-bewustzijn een bovenzinnelijke aangelegenheid.
VERS 29

� � snvt srtVl'm;t � 1
s11011q1•tttdl � s11011q141q(lq0fr: 1
m r..qijl(m: SflOllP!fIUt! � 11��11
apäne juhvati präriam
prärie 'pänam tathäpare
präriäpäna-gati ruddhvä
präriäyäma-paräyariä�
apare niyatähär�
präriän prärie§u juhvati
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apäne - lucht die omlaag werkt; juhvati - offert ; präf}am lucht die naar
buiten werkt; präf}e - in de lucht die naar buiten gaat; apänam - lucht die
omlaag gaat; tathä - zoals ook; apare anderen; präf}a - lucht die naar buiten
gaat; apäna - lucht die omlaag gaat; gati - beweging; ruddhvä inhouden ;
präi;iäyäma - trance teweeggebracht door het inhouden van alle adem ; parä
yaf}äl} - aldus geneigd; apare - anderen; niyata - beheerst; ähärä�1 - elend ;
präf}än - uitgaande lucht ; präf}e�u - in de uitgaande lucht; juhvati offert.
-

-

-

-

VERTALING
En er zijn er zelfs ook, die ertoe overgaan zieh te oefenen in adembeheer
sing om daardoor in vervoering te geraken en ze beoefenen het tot stilstand
brengen van de uitgaande lucht in de binnenstromende en de binnenstro
mende in de uitgaande en blijven zo tenslotte in vervoering, alle ademhaling
stakend. Sommige van hen, die zieh beperken in hun eten, laten de uitgaan
de adem uitgaan in zichzelf als offergave.
BETEKENIS
Dit yoga-systeem waarmee de ademhaling wordt beheerst heet präi;iäyä
ma en wordt in het begin beoefend in het ha { ha yoga -systeem met verschil
-

lende zithoudingen. Al deze methoden worden aanbevolen voor het beheer
sen van de zinnen en het vorderen op de weg naar de geestelijke zelfvcr
werkelijking. Dit oefenen houdt beheersing van de ademhaling in het li 
chaam in , en wel zo, dat de lucht tegelijkertijd beide kanten uit kan. De
apäna -Luch t gaat omlaag en de prä�ia-lucht gaat omhoog. De präf}äyäma
yogf oefent zieh erin adem te halen tegen zijn ademhaling i n , tot beide
luchtstromen geneutraliseerd worden in pfiraka, evenwicht. Wanneer de uit
geademde lucht wordt geofferd aan de ingeademde, heet dit recaka . Wan
neer beide luchtstromen volledig tot stilstand worden gebracht, spreekt
men van kumbhaka-yoga . Door de beoefening van kum bhaka-yoga verlengcn
de yogl's hun levensduur met vele, vele jaren. Een Kr�r:ia-bewust persoon
echter, die de Heer voortdurend bovenzinnelijke liefdedienst bewijst, krijgt
vanzelf macht over zijn zinnen. Want eenmaal in dienst gesteld van Kr�i:ia,
krijgen ze geen kans zieh anderszins bezig te houden. Daarom wordt ecn
Kr�r:ia-bewust persoon aan het eind van zijn leven vanzelf overgebracht naar
het bovenzinnelijk niveau van Heer Kr�z:ia; hij doet derhalve geen pogingcn
zijn levensduur te verlengen. Hij stijgt in een keer op naar de hoogte der ver-
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lossing. Een Kr�i:ia-bewust persoon begint meteen al op het bovenzinnelijk
vlak en hlijft voortdurend in dat bewustzijn. Er is daarom geen sprake van
terugvallen en uiteindelijk gaat hij onverwijld binnen in 's Heren woning. Het
beoefenen van zelfheheersing bij het eten vindt vanzelf plaats wanneer men
uitsluitend i(r�Qa's prasädam tot zieh neemt - voedsel dat eerst aan de Heer
is geofferd. Zieh matigen met eten is zeer nuttig bij het beteugelen der zin
nen. En zonder zinsbeheersing is het onmogelijk zieh uit de materiele ge.
vangensehap te bevrijden.
VERS 30

�� 4t(lf4:(\ 41,,ftfdlflct'l'lt: l
q:R.Je14l\1«t 441'� ;nr �ifRA� l l � o l l
saroe 'py ete yajna-vido
yajiia-k§apita-kalm�ä{i
yajiia-s4fämrta-bhujo
yänti brahma sanätanam
sarve - allen; api - hoewel sehijnbaar versehillend; ete - al deze ; yajna
vida� - bekend . met het doel van hun handelen; yajiia - offers; k�apita - ge
reinigd van het resultaat van zulke handelingen; kalma�ä� - terugslagen van
zonden; yajna-si� ta - als resultaat van zulke handelingen; amrta-bhuja/J de
genen die zulke nektar hebben geproefd; yänti - naderen; btahma - aller
hoogste; sanätanam - eeuwige atmosfeer.
-

V ERTALING
Al deze yog'i's, die weten wat offeren betekent, worden verschoond van de
terugslagen van hun zonden en nadat ze de nektar hebben geproefd van wat
er van de offergaven overblijft, gaan ze binnen in de allerhoogste, eeuwige
sferen.
BETEKENIS
Uit de voorgaande uiteenzetting over de versehillende soorten .o ffers (na
melijk het offe"ren van have en goed, het bestuderen van de Veda's of filoso-

250

De Bhagavad-glta zoals ze is

IV.3 1

fische leerstellingen en het beoefenen van het yoga-systeem) blijkt dat hun
gemeenschappelijk doel zinsbeteugeling is. Zinsbevrediging is de diepste oor
zaak van het stoffelijk bestaan; d u s tenzij en totdat men zieh buiten de zins
bevredigings-sfeer bevindt, kan men onmogelijk worden verheven tot het
eeuwige niveau van volkomen kennis, volkomen gelukzaligheid en volko
men leven. Dit peil is de eeuwige of Brahman-sfeer. Alle bovengenoemde
offers dragen ertoe bij d at men gereinigd wordt van de terugslagen van zon
den uit het stoffelijk bestaan. D oor deze vooruitgang in het bestaan word t
men niet alleen gelukkig en welvarend in dit leven, maar gaat men aan h e t
einde hiervan tevens binnen i n Gods eeuwig koninkrijk, hetzij door opgaan
in het onpersoonlijk Brahman, hetzij door rechtstreekse omgang met de
Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, .fCr�J.la.
VERS 3 1

näyam loko 'sty ayajiiasya
kuto 'nyafl kuru-sattama
na - nooit ; ayam - deze ; loka� - planeet; asti - er is; ayajiiasya - van de dwa
zen ; kuta� - waar is; anya� - het andere ; k uru-sattama - 0 beste der Kuru 's.
V E RTALIN G

0 beste van d e dynastie der Kuru's, wie niet offert kan nimmer gelukkig
zijn op deze planeet of in dit leven - laat staan in het volgende.
BETEKE NIS
In wat voor stoffelij ke levensvorm men zieh ook bevindt, men is onver
anderlijk onbekend met zijn werkelijke situatie. Met andere woorden: h e t
bestaan i n de stoffelijke were1d i s t e wijten aan d e velerlei terugslagen van
onze zondige levens. Onwetendheid is de oorzaak van zondig leven, en zon
dig leven is er de oorzaak van dat we ons blijven voortslepen door het stof
felijk bestaan. De menselijke levensvorm biedt de enige mogelijkheid om aan
deze gevangenschap te ontkomen. De Veda's geven ons een ontsnappings
kans door ons de weg der religie, de weg van het ekonomisch welvaren en de
weg der gereguleerde zinsbevrediging te tonen, en tenslotte ook de mogelijk-
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heid om het stoffelijk bestaan geheel te verlaten. De weg der religie of van
de an dere so.orten offers die hierboven zijn aanbevolen, lost automatisch
onze ekonomische problemen op. D oor

yajfia

te verrichten (offeren) kun

nen we genoeg voedsel, melk enz. verkrijgen · zelfs wanneer er een zoge
naamde bevolkingstoename

is. Wanneer _het lichaam geheel voorzien is,

komt als volgende fase uiteraard het bevredigen van de zinnen. Daarom
schrijven de Veda's het heilige huwelijk voor, om de zinsbevrediging te regu
leren. H ierdoor raakt men geleidelijk verheven tot het peil der bevrijding
van de materiele gevangenschap, en de h oogste volmaaktheid van het bevrij
de leven is omgang met de Opperheer.

V olm aaktheid wordt, zoals hierbo

ven beschreven, bereikt door het verrichten van

yajfia

(offeren). Indien ie·

mand echter niet geneigd is offers te brengen volgens de richtlijnen van de
Veda's, hoe kan h ij dan verwachten gelukkig te leven? Er zijn verschillende
gradaties van stoffelijk comfort op de verschillende hemelse planeten, en in
aUe gcvallen is er onmetelijk geluk voor degenen die zieh aan de verschillen

yajr1a 's

de soorten

houden. Maar het h oogste geluk dat een mens kan be

reiken is door oefening in het Kf�l).a-bewustzijn te worden verheven naar de
geestelijkc planeten. Een Kr�l).a·bewust leven is derh alve de oplossing voor
alle problemen van het stoffelijk bestaan.

V E RS 3 2

� � �r �mrr QuiT � 1

��tP6t� �no.Qtt�� �fffi ��II� �ll
evam bahu-vidhä yajiiä
vilatä brahmario mukhe
karma-jän viddhi tän sarvän
evam jiiätvä vimok�yase
bahu-vidhä� · verschillende soorten; yajfia� - offers; vitatä� brahma'}-a� - van de Veda s ; mukhe - in het aangezicht van ;
karma-jä11 uit werk geboren; viddhi je behoort te weten; tän - hen ; sar
vän - alle n ; evam - zo;jfiätvii - wetend; vimok$yase · bevrijd worden.
cvam -

zo;

wij d verbreid ;
-

'

-
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VERTALING

Al deze verschillende vonnen van offeren worden aanbevolen in de Ve
da's en alle worden ze geboren uit verschillende vonnen van werk. Weet je
dit, dan zul je worden verlost.
BETEKE N I S
E r worden in de Ve da s zoals hierboven besproken, verschillende soorten
offers genoemd al naar gelang de verschillende soorten offeraars. Omdat de
mensen zo hevig vastzitten aan de lichamelijk bepaalde levensbeschouwing,
zijn deze offers zo ingesteld, dat men ze 6f met het lichaam, 6f met de geest,
6f met het verstand kan brengen. Maar alle worden ze aanbevolen in die zin,
dat ze uiteindelijk tot de verlossing uit het lichaam leiden. Dit wordt hier
door de Heer bevestigd in Zijn eigen woorden.
'

,

VERS 33
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sreyän dravyamayäd yajnäj
jnäna-yajnafi parantapa
sarvam karmäkhilam pärtha
jnäne parisamäpyate
ireyän groter; dravyamayät - dan het offeren van materiele bezit tinge n ;
yajiiät - offer; ji'iäna-yajiiä/J - offer i n kennis; parantapa 0 tuchtiger van de
vijand; sarvam - alle; karma - aktiviteiten; akhilam - bijeen; pärtha - 0 zoon
van Prthä; jiiänc - in kennis; parisamäpyatc eindigt met.
-

-

-

V E RTALI NG

0 tuchtiger van de vij and, het offeren van kennis is hoger dan het offeren
van aardse goederen. 0 zoon van Prthä, uiteindelijk stijgt het offeren van
werk ten top in bovenzinnelijke kennis.
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BETEKENIS
Het doel van alle offers i s tot het niveau van volkomen kennis te geraken,
vervolgens bevrijding van de materiele eilende te verkrijgen en tenslotte op
te gaan in bovenzinnelijke liefdedienst aan de Opperheer (Kmia-bewustzijn).
Niettemin schuilt er een mysterie in al deze verschillende offerhandelingen
en men behoort dit mysterie te kennen. Offers kunnen van vorm verschillen
al naar gelang het geloof van de offeraar. Wanneer het geloof de fase van
bovenzin nelijke kennis bereikt, dient de offeraar als verder gevorderd te
worden beschouwd dan iemand die zonder deze kennis aardse goederen of
fert , want als men zieh geen kennis verwerft, blijft het offeren een mate
riele kwestie, die geen geestelijke voordelen biedt. Werkelijke kennis stijgt
ten top in Kr�1.1a-bewustzijn, de hoogste fase. van bovenzinnelijke kennis.
Zon der het verdiepen van de kennis, blijven offers louter stoffelijke aangele
genheden. Wanneer deze aktiviteiten echter worden verheven tot bovenzin·
n·elijk niveau, gaat men binnen in de geestelijke wereld. Al naar gelang het
bewustzijnsniveau van de offeraars, worden offer-aktiviteiten nu eens
karma-käf!<!a genoemd, vruchtdragende aktiviteiten, dan weer jfiäna-kär.i<fa ,
kennis die naar de Absolute Waarheid streeft. Offeren is beter wanneer het
erbij om deze kennis gaat.

V ERS 34

� stfU1q11'01 qfür� � 1
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tad viddhi prariipätena
paripro5nena sevayä
upadek�yanti te jnäntirii
jniininas tattva-dar$ina�
tat - deze kennis van verschillende offers; viddhi tracht te begrijpen; pra
ry ipätena · door een geestelijk leraar te benaderen; pariprainena · door nede·
rig te vragen; sevayä · door dienst te bewijzen; upadek�yanti - inwijden ; te
tot jou ; jfiänam kennis; jfiänina� - de zelfverwerkelijkten; tattva waar
heid ; dariinah - de zieners.
-

-

·

-
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V E RTALING
Tracht de waarheid te vernemen door j e tot een geestelij k leraar te wen
den. Stel hem in alle bescheidenheid vragen en wees hem dienstbaar. Een
zelfverwerkelij kte ziel kan j e de kennis overdragen, omdat ze de waarheid
heeft doorschouwd.
BETEKENIS

De weg naar de geestelijke zelfverwerkelijking is ongetwijfeld moeilijk te
begaan. De Heer beveelt dan ook aan, een bona fide geestelijk leraar te be·
naderen in de linie der geestelijk erfopvolging welke bij de H eer Zelf begint.
N iemand kan een bona fide geestelijk leraar zijn als hij niet tot de geeste·
lijke erfopvolging behoort. De Heer is de oorspronkelijke geestelijk leraar en
wie zieh in de geestelijke erfopvolging bevindt, kan de boodschap van de
Heer, zoaJs ze is, aan zijn leerling overdragen. N iemand kan tot zelfverwer
kelijking komen met behulp van een zelfbedachte methode, zoals gebruike
lijk bij de dwaze namaak-leraren. Het Bhägava tam zegt : dh arma rh h i säk§äd
bhagavat-praryTtam " de weg der religie is door de Heer Zclf aangegeven."
Dus met allerlei droog getheoretiseer en geargumen teer kunnen we niet
vooruit komen in het geestelijk leven. Men dient zieh tot een bona fide
geestelijk leraar te wenden om kennis te krijgen. Men dient zo'n geestelijk
leraar in volledige overgave te aanvaarden en hem zonder ijdele trots te die
nen als knecht. H et tevreden stellen van de zelfverwerkelijkte geestelijk lf'
raar is het geheim van het vooruitgaan in het geestelijk leven. V ragen cn bc
scheidenheid vormen de juiste kombinatie van eigenschappen waardoor
men tot geestelijk inzicht komt . Als men niet bescheiden is en niet dien t ,
heeft vragen stellen aan d e wijze geestelijk leraar geen zin. Men moct in
staat zijn de toets der kritiek van de geestelijk leraar te doorstaan cn wan
neer hij ziet dat de leerling werkelijk weten wil, zegent hij zijn lcerling van
zelf met werkelijk geestelijk inzicht. In dit vers wordt zowcl blindclings vol
gen als hct stellen van onzinnige vragen veroordeeld. Men dient niet alleen
bescheiden naar de geestelijk leraar te luisteren, maar men dient ook door
bescheidenheid, dienstbaarheid en vragen stellen duidelijk inzicht van hem
te verkrijgen. Een bona fide geestelijk leraar is van nature z ijn leerling bij
zonder vriendelijk gezind. Wanneer de discipel dus bescheiden is en altijd
klaar staat orn zij n leraar te dienen, wordt de wisselwerking van kennisover
dracht en vraagstellen volmaakt.
-

I V .35

255

Bovenzinnelijke Kennis
VERS 35
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yaj jnätvä na punar moham
evam yäsyasi pä[l�ava
yena bhütäny ase�ä[li
drak�yasy ätmany atho mayi
ya t - hetgee n ; jiiätvä wetend; na - nooit ; puna�1 weer ; moha m be
goocheling; evam zoals dit ; yäsyasi je zult gaan; päry<j.ava 0 zoon van
Pär:i�u ; yena waardoor; bh ütäni alle levende wezens; aie�är;ii bij elkaar;
drak§yasi je zult zie n ; ätmani in de Allerhoogste Ziel; atho of met ande
re· woorde n ; mayi in Mij .
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V ERTALING
En wanneer je zo de waarheid hebt vernomen, zul je weten dat alle le
vende wezens slechts deel van Mij zijn - en dat ze in Mij zijn en Mij toebe
horen.
BETEKENIS
Het resultaat van het ontvangen van kennis van een zelfverwerkelijkte
ziel, of van iemand die de dingen kent zoals ze zijn, is weten dat alle leven
de wezens volkomen deel uitmaken van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, S ri Kr�rya. Het gevoel dat men gescheiden van Kr�rya bestaat, wordt
mäyä genoemd (mä niet, yä dit). Sommigen denken dat ze niets met
Kr�rya le maken hebben, dat Kr�r:ia slechts een grote historische persoonlijk
heid is en dat het Absolute het onpersoonlijk Brahman is. In werkelijkheid
is <lit onpersoonlijk Brahman, zoals de Bhagavad-grtä verklaart, de persoon
lijke uitstraling van Kr�r;ia. Kf�rya, als Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is
de diepste gron d van alles. In de Brahma-sarhhitä wordt duidelijk verklaard
dat Kr�rya de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid is, de oorzaak van
alle oorzaken . Zelfs de miljoenen inkarnaties zijn slechts verschillende ex
pansies van H e m . Evenzo zijn de levende wezens expansies van Kr�r:ia. De
-

-
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Mäyävädl-filosofen menen ten onrechte dat Kr�r:ia in Zijn vele cxpansies
Zijn individueel bestaan kwijtraakt. Deze opvatting is van materielc aard.
V an de stoffelijke wereld zijn we gewoon, dat iets wat er in deeltjes uiteen
gaat zijn oorspronkelijke identiteit verliest. De M äyävädi-filosofen kunnen
maar niet begrijpen dat Absoluut betekent dat een plus een gelijk is aan een
en dat een min een eveneens gelijk is aan een. Zo staan de zaken in de ab
solute wereld.
Wegens gebrek aan voldoende kennis aangaande de wetenschap van het
Absolu te , leven we nu onder een sluier van illusie en denken daardoor dat
we geen deel van Kr�r:ia zijn. Maar hoewel we afgescheiden deeltjes van
Kn;r:ia zijn, verschillen we niet van Hem. Het lichamelijk verschil tussen de
levende wezens onderling is mäyä, of niet werkelijk waar. We zijn crvoor
om Kr�r:ia tevreden te stellen. Het kwam louter door mäyä dat Arjuna dacht
dat de tijdelijke lichamelijke verwantschap met zijn familieleden belangrij
ker was dan zijn eeuwige geestelijke band met Kr�r;ia. De leer van de Cltä is
er helemaal op gericht duidelijk te maken dat een levend wezen, als eeuwige
dienaar van Kr�r:ia, niet van Hem gescheiden kan raken, en dat de gedachte
dat het los van Kr�r:ia staat, moet worden toegeschreven aan m iiyä. Als dcel
tjes van de Allerhoogste hebben de levende wezens een taak tc verrich ten.
Aangezien ze deze taak vergeten zijn, bevinden ze zieh sinds onheuglijkc
tijden in verschillende lichamen, als mensen, dieren, halfgoden enz. Deze
Lichamelijke verschillen zijn afhankelijk van de mate waarin ze vcrgeten zijn
dat ze de Heer bovenzinnelijke liefdedienst behoren tc bewijzcn. Wannerr
men echter door Kr�r:ia-bewustzijn terugkeert in deze bovenzinnelijke dienst ,
raakt men onverwijld van zijn begoocheling verlost. Men kan dezc zuivcrc
kennis aUeen van de bona fide geestelijk leraar ontvangen en op dezc wijzr,
gevrijwaard worden van de waan dat het levend wezen gclijk is aan Kr�r;ia.
V olmaakte kennis houdt in dat men weet dat de Allerhoogste Ziel, Kr�r;ia,
de allerhoogste bescherming is van alle levende wezens en dat de lcvcndc
wezens die deze bescherming verlaten in de ban komen van de stoffelijke
energie, met als gevolg dat ze denken dat ze los van alles staan. Zo vcrgetcn
ze Kr�r:ia. Wanneer zulke verdoolde levende wezens vanuit hun m aterielc
identiteit tot Kr�r:ia-hewustzijn komen, betekent dit dat ze op weg naar
hun verlossing zijn, zoals bevestigd wordt in het SrTmad-Bhäga va tam :
muk tir h itvänyathä rüparh svarüpe1;1a vyavasthitilf . " V erlossing bctekent dat
men terugkeert tot zijn wezensstaat als eeuwige dienaar van Kr�r:ia ( Kr1?1.1a
bewustzijn ).
"

I V .37

Bovenzinnelijke Kennis

257

V E RS 36

3ffq �ftf tn�: �: q1qt"1'4! 1
�� �19t3«ct tßf<t ifif� 11��11
api ced asi piipebhya�
saroebhya� päpa-krttama�
saroam jiiäna-plavenaiva
v,rjinam santar4yasi
api - zelfs ; cet - als; asi - je bent ; päpcbhyaf! - van zondaars; sarvebhya� van alle ; päpa-k rt tamal,1 - de grootste zondaar ; sarvam - al zulk zondig han
delen ; jn ärw-pla vena - in het schip der bovenzinnelijke kennis; eva - zeker ;
vrjinam - de oceaan der eilende ; santari�yasi - zul je voiledig oversteken.
V E RTALING

Ook al wordt men als de zondigste der zondaars beschouwd, toch zal
men, eenmaal aan boord van het schip der bovenzinnelijke kennis, de oce
aan der eilende voiledig oversteken.
BETEKENIS

Een juist begrip van onze wezensstaat in relatie tot Kr�i:ia is zoiets verruk
kelijks, dat we er ineens door kunnen worden opgetild uit de strijd om het
bestaan die woedt in de oceaan der onwetendheid. Deze stoffelijke wereld
wordt nu eens beschouwd als een oceaan van onwetendheid , dan weer als
een brandend bos. Hoe goed men ook kan zwemmen, toch blijft de strijd
om het bestaan in de oceaan bijzonder zwaar. Verschijnt er iemand die de
worstelende zwemmer opheft uit de oceaan, dan is hij de grootste redder.
V olmaakte kennis, ontvangen van de Allerhoogste Persoonlijkheid G ods, is
de weg der bevrijding. De "reddingsboot" van het Kr�i:ia-bewustzijn is een
heel simpel, maar tegelijkertijd uiterst verheven vaartuig.
V E RS 3 7

�� �sfü��tcl���� 1

ll'lli1tfq: ��� +t�tcl��� ijl.ff 11�� 1 1
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yathaidhämsi samiddho 'gnir
bhasmasät kurute'rjuna
jnänägni� saroa-karmärii
bhasmasät kurute tathä
yatha zoals; edhämsi brandhou t; samiddha� laaiend ; agn iJ.1 vuur ;
bhasmasät tot a s ; kurutc - doet ; arjuna 0 Arjuna; jiiäna-agnih - het vuur
der kennis; sarva-karmal!i alle terugslagen van stoffelijke aktiviteiten; bhas
masät tot as; kuru te doet; tathä evenzo.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALI N G
Zoals laaiend vuur brandhout i n as verandert, verbrandt ook het vuur der
kennis alle terugslagen van het stoffelijk doen en laten tot as.
BETEKENIS
V olmaakte kennis van het zelf en het Superzelf en hun onderlinge relatie
wordt hier vergeleken met vuur. D i t vuur verbrandt niet alleen alle terugsla
gen van goddeloze aktiviteiten, maar ook de terugslagen van godvruchtige
aktiviteiten en verandert ze in as. Er zijn terugslagen in velerlei fasen: terug
slagen in voorbereiding, terugslagen op het punt van plaatsvinden, reeds ge
passeerde terugslagen en terugslagen a priori. Maar kennis van de wezens
staat van het levend wezen verbrandt alles tot as. W anneer men volledige
kennis bezit, worden alle reakties - zowel a priori als a posteriori verteerd.
In de Veda's wordt verklaard: ubhe uhaiva4a ete taraty amrta� sädhv
asädhüni: "Men overwint zowel de goede als de kwade gcvolgen van zijn
werk."
-

V ERS 38
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na hi jnänena sadrfom
pavitram iha vidyate
tat svayarh yoga-sarhsiddhafl
kälenätmani vindati
na - nooit; hi - zeker; ji'i än e na - met kennis; saJ!-.fo 111 in vergelijking; pavi
tra m - geheiligd; iha - in deze wereld; vidya te best a a l ; tat - dat; svayam zelf; yoga - toewijding; sarhsiddha�z - gerijpt; kälc1111 in de loop der tijd;
ät ma11i - in zichzelf; vindati - geniet.
-

-

.

V E RTALING

Er is in deze wereld niets zo verheven en zuiver als bovenzinnelijke ken
nis. Deze kennis is de rij pe vrucht van alle mystiek_ En wie haar verworven
heeft, zal spoedig in zichzelf de vreugde van het zelf ervaren_
BETEKENIS
Wanneer we het over bovenzinnelijke kennis hebben, bedoelen we daar
mee geestelijke kennis. W at dat betreft is er niets zo verheven en zuiver als
bovenzinnelijke kennis. Onwetendheid is de oorzaak van onze gevangen
schap en kennis is de oorzaak van onze bevrijding. Deze kennis is de rijpe
vrucht der toegewijde dienst en wanneer men zieh in bovenzinnelijke kennis
bevindt, behoeft men nergens anders meer vrede te zoeken, omdat men de
vrede in zichzelf geniet. Met andere woorden : deze kennis en vrede stijgen
ten top in het Kr�i:ia-bewustzijn. Dat is de boodschap van de Bhaga vad-gTtä.
V ERS 39

� � �: mm: 1
� �� m ajiRft�)u11�•14Rt 1 1� Q.. 1 1
fraddhäväl labhate jnänam
tat-parofi sarhyatendriyafl
jnänarh labdhvä paräm Säntim
acireriädhigacchati
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sraddhävän - een gelovig mens; labhate behaalt ; jfüi nam - kennis; tnt
parab zeer gehecht; sa rhya ta - beheerst; indriya�i - zinnen ; jr1änam - kcnnis ;
labdh vä - behaald; paräm bovenzinnelij k ; sän tim vrede; acirr.�w - zcer
spoedig; adhigacchati bereikt.
-

-

-

-

-

VERTALING
Een gelovig mens, die in bovenzinnelijke kennis verankerd is en zijn zin
nen in bedwang heeft, verkrijgt snel geestelijke rust.
BETEKEN IS

Deze Kr�!)a-bewuste kennis kan worden verworven a l s men v a s t in K r�r:ia
gelooft. Iemand wordt gelovig genoemd wanneer hij denkt dat hij door in
Kr�r:ia-bewustzijn te handelen, de hoogste volmaaktheid kan bereiken. Dit
geloof wordt verkregen door het verri.e hten van bovcnzin nclij kc dienst en
het chanten van Hare Kr�i:ia, Hare Kr�r:i a, Kr�r:ia Kr�r:ia, H a re , H are, H a rl'
Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare, waardoor het hart van alle stof
felijke aanslag wordt gereinigd . Bovendien dient men de zinnen te behecr
sen . Jemand die Kr�r:ia gclovig dient en zijn zinnen in bedwang hou dt, kan
gemakkelijk en onverwijld volmaakt worden in zijn kennis van het Kr� 1rn
.
bewustzijn.
VERS 40

ij�1tt1�q1 �;c':lttM 1
;w:t �sfüf wr m ;r � ijajt(kq;c : 1 1\/ o l l
��T�"Wf�

ajn<lS cäSraddadhänas ca
sarh.Sayätmä vinasyati
näyarh loko'sti na pa ro
na sukharh sarh8ayätmana{I
ajiiah - dwazen die geen kennis hebben van fundamente!e Schriften; rn e n ; asraddadhänal] - zonder geloof in de geopenbaardc Schriften; rn - o o k ;
samsaya - twijfels ; ätmä persoon; vina.<yati valt tcru g ; na - nooi t ; nyam
deze; loka� - wereld; asti - er is; na noch ; para(r - volgend leven ; 11a - ni1·t :
sukham geluk; sarii.Saya - twijfelachtig; ätmarw�r - van de persoon.
-

-

-

-

.
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VERTALIN G
Maar onwetende e n ongelovige lieden, die d e geopenhaarde Schriften in
lwijfel trekken, komen niet tot God·hewustzijn. De twijfelende ziel vindt
noch in deze, noch in de volgende wereld, geluk.

BETEKENIS
V an d e vele fundamentele en gezaghebhende geopenbaarde Schriften is
d e Bhagavad-grtä de beste. Personen die bijna als dieren leven hechten geen
geloof aan, en hehhen geen kennis van, de fundamentele geopenbaarde
Schriften ; en a nderen, zelfs als ze kennis hebben van, en gedeelten kunnen
citeren uit, de geopenbaarde Schriften, geloven er in feite niet in. En ook al
zijn er weer anderen, die wel in een Schrift als de Bhagavad-gftä geloven,
dan betekent dit nog niet dat ze ook in de Persoonlijkheid Gods, Sri Kr�r.ia,
geloven en H e m aanbidden. D ergelijke lieden kunnen geen houvast in het
Kr�r.ia-bewustzij n vinden. Ze vallen terug. V an alle bovengenoemde perso
nen maken degenen die geen geloof hebhen en voortdurend twijfelen, geen
cnkele vooruitgang. Mensen zonder geloof in God en Zijn geopenhaarde
woord vinden niets goeds in deze wereld of in de volgende. V oor hen he
slaat er h oegenaamd geen geluk. Men dient zieh dus gelovig aan de geboden
van de geopenbaarde Schriften te houden en zo het peil der kennis te berei
kcn. Alleen deze kennis kan iemand helpen opstijgen tot het bovenzinnelijk
vlak van het geestelijk inzicht. Met andere woorden : twijfelaars maken geen
enkele vorderin g bij hun geestelijke vrijmaking. l\:len dient daarom de schre
den te volgen van de grote äcärya 's in de lijn der geestelijke erfopvolging en
zodoende zijn doel te bereiken.

VERS 4 1

yoga-sannyasta-karmä[Jam
jnäna-sanchinna-samsayam
ätma-vantam na karmä[Ji
nibadhnanti dhananjaya
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yoga - toegewijde dienst in karma-yoga ; sannyasta - de wereld verzaakt;
karmä1Jam - van hen die doen; jnäna - kennis; sanchinna - door gevorderdc
kennis vernietigd ; sa rhiayam - twijfel ; iitma-vantam - gesitueerd in het zelf;
na - nooit; kurmäf!i - werk; nibadh nanti - binden; dh allanjaya - 0 overwin
naar der rijkdom.

VE RTALING
Wie afstand doet van de vruehten van zijn arbeid, wiens twijfel door bo
venzinnelijke kennis wordt vemietigd en wie heeht in het zelf verankerd is,
wordt niet door zijn doen en laten gebonden, 0 overwinnaar der rijkdom.
BETEKENIS
W i e zieh houdt aan de aanwijzingen van de Grtä, zoals gegeven door de
Heer, de Persoonlij kheid Gods Zelf, raakt door de genade der bovenzinne
lijke kr.nnis bevrijd van alle twijfel. Als volkomen deeltje van de H eer, in
volledig Kr��a-bewustzijn, is hij reeds in zelfkennis verankerd. D aarom is hij
zonder twijfel door geen enkele aktie meer gebonden aan de stoffelijke we
reld.

VERS 42

('14'1<;:�1„ij� � �1„1RM1f;•M: 1
� m �f'l•1it1RlitRta lfmf 1 1 \/� 1 1
tasmiid ajniina-sambhütarh
hrt-stharh jniiniisiniitmana�
chittvainarh sarhsayorh yogam
iit4/hott4/ha bhiirata
tusmät - daaro m ; ajrläna-sambh ütam - gevolg van onwetendheid ; h rt
stham - zetelend in het hart; jniina - kennis ; asinä - met het wapen van ;
ätmunu�i - van hct zel f; chit tvä - afhakken; enam - deze; sarhiayam - twijfcl ;
yogam - in yoga ; ati$thu - zetelend ; uttiHha - opstaan om te vechte n ; uhä
ra ta - 0 teig van Bharata.
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VERTALING
Daarom moet de twijfel, die uit onwetendheid je hart bekropen heeft,
worden vernietigd met het wapen der kennis. 0 Bhärata, wapen je met yoga
en sta op en strijd.
BETEKENIS
Het yoga-systeem dat in dit hoofdstuk wordt uitgelegd, wordt sanätana
yoga genoe m d - eeuwige aktiviteit verricht door het levend wezen. Deze
yoga heeft twee offer-aspekten. Het ene is het offeren van de stoffelijke be
zittingen, en het andere wordt kennis van het zelf genoemd, hetgeen zuiver
geestelijke aktiviteit inhoudt. Wanneer het offeren van stoffelijke bezitting
en geen zelfverwerkelijking ten doel heeft, wordt zo'n offer stoffelijk. Maar
wie zulke offers brengt met geestelijke oogmerken of in toegewijde dienst,
offert volmaakt. Bezien we de geestelijke aktiviteiten, dan blijken deze even
eens in tweeen te onderscheiden te zij n , namelijk het doorschouwen van
zichzelf ( of zijn wezensstaat) en van de waarheid aangaande de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Jemand die de weg van de Grtä, zoals ze is, volgt, kan
deze twee belangrijke kanten van de geestelijke kennis gemakkelijk begrij
pcn. H e t kost hem geen moeite zieh volmaakte kennis te verwerven aan
gaande het zelf als integraal deeltje van de Heer. Dit inzicht is heilzaam voor
L O ieman d , die de bovenzinnelijke aktiviteiten van de Heer gemakkelijk be
grijpt. In het begin van dit hoofdstuk zijn de bovenzinnelijke aktiviteiten
van de Heer besproken door de Allerhoogste Zelf. Wie de aanwijzingen van
de Gflä niet bcgrijpt is een ongelovige en wordt geacht het nietige beetje on
afhankelijkheid kwijt te zijn dat de Heer hcm heeft toegekend. Wie in weer
wil van deze aanwijzingen niet begrijpt dat de wezenlijke natuur van de
Heer die van de eeuwige, gelukzalige, alwetende Persoonlijkheid Gods is, is
de grootste d waas die er bestaat. Onwetendheid kan worden opgeheven
door geleidelijk aanvaarden van de grondrcgels van het Kr�r:ia-bewustzijn.
Kr�r:ia-bewustzijn wordt gewekt door verschillende soorten offers aan de
halfgoden , offeren aan Brahman, offeren door celibaat, in hct huiselijk le
ven, door zinsbeteugeling, door beoefening van mystieke yoga , door boete
doening, d oor afstand te doen van zijn stoffelijke bezittingen, door het be
studeren van de Vcda 's en door toe te treden tot het maatschappelijk stelsel
dat varr:ä.fra ma-dharma wordt genoemd. Al deze zaken worden als offer be
schouwd en ze berusten alle op handelen volgens regels. Maar binnen al
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deze aktiviteiten is de belangrijke faktor: zelfverwerkelijking. Wie dat doel
nastreeft, is de ware onderzoeker van de Bhagavad-grtä, m aar wie hct gezag
van Kr�r:ia in twijfel trekt, valt terug. Daarom wordt men aangeraden de
Bhagavad-grtä, of elk ander werk dat tot de Schrift behoort, te bestuderen
onder leiding van een bona fide geestelijk leraar, die men dient en aan wie
men zieh overgeeft. Een bona fide geestelijk leraar behoort tot de ccuwigc
lijn der geestelijke erfopvolging en wijkt in geen enkel opzicht af van de
aanwijzingen van de Opperheer, zoals ze miljoenen jaren geleden aan de
zonnegod werden verstrekt, van wie de aanwijzingen van de Bhagavad-g/Ui
zijn doorgekomen naar het aardse koninkrijk. Men dient derhalve de weg
van de Bhagavad-grtä te volgen zoals deze in de Gftä zelf wordt aangegeven
en zieh te hoeden voor ego"istische personen, die door hun geldingsdrang
anderen van het rechte pad af brengen. De Heer is onomstotelijk de AUer
hoogste Persoon en Zijn aktiviteiten zijn bovenzinnelijk. Wie dit begrijpt is
al bevrijd vanaf het moment dat h ij de bestudering van de Grtä ter hand
neemt.

Zo eindigen de verklaringen van Bh ak tivedanta bij het Vierde Hoofdst u k
van de Srimad Bhagavad-gitä, getiteld "Bovenzinnelijke Kennis ".

HOOFDSTUK VIJF

Handelen in Kf�l}.a-Bewustzijn
VERS 1

arjuna uvaca
sannyiisam karma!'am kn!'a
punar yogam ca samsasi
JaC chreya etayor ekam
tan me brühi suniScitam
arju 11a!J u värn - Arjuna zei ; sannyäsam verzaking; karmar:iam - van alle
aktiviteiten; kr�r.za 0 Kr�r:ia; puna� - wedero m ; yogam - toegewijde dienst;
1·11 - ook; .<a riisasi - Je prijst; yat - hetgeen; ireya� - heilzaam ; etayo� - van
d ne twce ; ekam - een; tat - dat; me
mij ; brühi - wil zeggen; suniicitam
11au wkeurig.
-

-

-

-
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V ERTALING
Arjuna zei: 0 Kr�f.la, eerst vraag Je me alle werk te verzaken en nu raad
Je me aan toegewijd werk te doen. Wil Je me nu ondubbelzinnig duidelijk
maken welke van beide wegen het heilzaamst is?
BETEKENIS
I n het V ijfde Hoofdstuk van de Grta zegt de Heer dat werk in toegewijde
dienst beter is dan droog getheoretiseer. Toegewijde dienst is tevens gemak
kelijker, omdat ze, aangezien ze bovenzinnelijk is, geen terugslagen rnet zieh
brengt. In het Tweede Hoofdstuk werd de fundamentele kennis aangaandc
de ziel en haar gevangenschap in het stoffelijk omhulsel u itecngezet. Ook
werd h ierin uitgelegd hoe rnen door b uddh i-yoga , toegewijde dienst, aan de
stof kan ontstijgen. In Hoofdstuk D ric werd uitgelegd dat iernand die zieh
op het niveau der kennis bevindt, geen plichten meer heeft te vcrvullcn. En
in Hoofdstuk V ier vertelde de Heer aan Arjuna dat alle vormen van offcren
de arbeid tot kennis leiden. Aan het eind van het V ierde Hoofdstuk echter
ried de Heer Arjuna aan te ontwaken en te strijden, orndat hij imrners vol
rnaakte kennis bezat. Doordat h ij het belang zowel van toegewijde dienst als
van inaktiviteit-in-kennis benadru kte, heeft Kr�r:ia Arjuna in de war gebracht
en hem taten wankelen in zijn besluit. Arjuna z iet in dat verzaking · in kcn·
nis - het beeindigen van allerlei werk inhoudt dat als zinnelijke aktiviteit
werd verricht. Maar als men werk in toegewijde dienst doet, hoc rnaakt men
dan aan het werken een eind? Met andere woorden : h ij denkt dat sun n yii.rn ,
of verzaking in kennis, geheel vrij van allerlei aktiviteit behoorl te zijn, om·
dat werk cn verzaking in zijn ogen niet rnet elkaar te rijmen vallen. H ij
blijkt niet begrepen te hebben dat werk in volled ige kennis geen terugslagcn
rnct zieh bn�ngt en daarom hetzelfde is als inaktiviteit. Daarom vraagt hij o f
hij helernaal rn e t werken moet ophouden o f werken in volledige kennis.

VERS 2

�fhMct1��41+.c 1
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sri bhagavän uväca
sannyäsa� karma-yogas ca
n*sreyasa-karäv ubhau
tayos tu karma-sannyäsät
karma-yogo viSinate
iri bhagavän uväca - de Persoonlijkheid Gods zci ; sannyäsa� - onthechting
van werk ; karma-yoga� - werk in toewijding; ca - ook; ni�sreyasa-karau alle leidend naar het pad der bevrijding; u bhau - beide ; tayo� - van de twee;
tu - maar; k arma-sannyäsät - vergeleken met de onthechting van baatzuchtig
streven ; karma-yoga� - werk in toewijding; viS4yate - is beter.

VERTALIN G
. De Allerhoogste sprak: Zowel het verzaken van werk als werk in toewij 
ding leidt tot bevrijding. Maar van deze twee is werk in toewijding beter dan
het verzaken van werk.
BETEKENIS
Baatzuchtige aktiviteit (het streven naar zinsbevrediging) is de oorzaak
van onze gevangenschap in de materie. Zo lang men zieh bezighoudt met
aktiviteiten die de verbetering van het lichamelijk comfort ten doel hebben,
blijft men beslist van lichaam naar lichaam verhuizen en hierdoor voortdu
rend gevangen in de stof. Het S rTmad-Bhägavatam bevestigt dit als volgt:

nünarh pramattalf kurute vikarma
yad-indriya-pritaya äprryoti
na sädhu manye yata ätmano 'yam
asan11 api kleiada äsa deha/:t
paräbhavas tävad abodha-jäto
yävanna jijnäsata ätma-tattvam
yavat kriyäs tävad idam mano vai
karmätmakarh yena safira-bandha/J
evarh manalf karma vaiarh prayun k te
avidyayätmany upadhTyamäne
pritir na yävan mayi väsudeve
na mucyate de ha-yogena tävat
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"De mensen zijn dol op zinsbevrediging en weten niet dat dit huidige Ji
chaam, dat vol eilende is, het gevolg is van hun baatzuchtig streven in het
verleden. Hoewel dit lichaam tijdelijk is, bezorgt het ons op velerlei wijzen
last. Daarom is het niet goed zinsbevrediging na te streven. Men wordt ge
acht mislukt te zijn in het leven, zo lang men niet onderzoekt wat het wc
zen van alle baatzuchtig streven is, want zo lang men nog behept is met het
zinsbevredigings-bewustzijn, dient men van het ene lichaam naar het andere
te blijven verhuizen. Ook al houdt de geest zieh nog zo met baatzuchtige
aktiviteiten bezig en ook al is hij nog zo door onwetendheid be'invloed, toch
dient men liefde te ontwikkelen voor de toegewijde dienst van Väsudeva.
Alleen z6 kan men de kans krijgen vrij te komen uit de gevangenschap van
het stoffelijk bestaan." (Bhäg. 5 , 5: 4-6.)
Daarom is jiiäna (of de wetenschap dat men niet dit lichaam , maar een
geestelijke ziel is) onvoldoende om zieh verlossing te verwerven. Men dient
te handelen als geestelijke ziel, anders komt men niet vrij uit de materiele
gevangenschap. Handelen in Kr�r.ia-bewustzijn echter is niet handelen op
baatzuchtig niveau. Handelingen verricht in volledige kennis bekrachtigen
onze groei in absolute kennis. Zonder Kr?r:ia-bewustzijn wordt het hart van
de gekonditioneerde ziel, door louter verzaken van baatzuchtig handelen,
niet echt gereinigd. Zo lang het hart niet gereinigd is, moet men op baat
zuchtig niveau blijven handelen. Maar handelen in Kr�r.ia-bewustzijn helpt
ons vanzelf te ontkomen aan de gevolgen van baatzuchtig handelen, zodat
we niet meer naar het stoffelijk vlak hoeven af te dalen. Daarom is handelen
in �?r.ia-bewustzijn altijd hoger dan verzaking, die altijd het gevaar van te
rugva�en in zieh bergt. Verzaking zonder Kr�r:ia-bewustzijn is onvolkomen,
zoals Sr'ila Rüpa Gosväm1 bevestigt in zijn Bhak ti-rasämrta-sindh u :

präpaiicikatayä buddhyä
hari-sambandh i-vastunalJ.
mumuk�u bhi� parityägo
vairägyam phalgu kathyate
"Verzaking terwille van de bevrijding van zaken die verband houden met de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ook al zijn ze materieel, wordt onvol
komen verzaking genoemd." Onthechting is volkomen wanneer ze geschiedt
in de kennis dat al het bestaande de Heer toebehoort en dat niemand bewe
ren mag dat hij van wat dan ook de eigenaar is. Men behoort te begrijpen dat
in feite niemand ook maar iets bezit. Dus wat valt er eigenlijk te verzaken?
Wie weet dat alles aan ��r:ia toebehoort, is altijd al onthecht. Aangezien al-
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les aan Kr�r:ia toebehoort, dient alles in dienst van K��i:ia te worden gebruikt.
Deze volmaakte vorm van aktie in Kr�n:ia-bewustzijn is veel beter dan alle
kunstmatige verzaking van een sannyäsl van de M äyävädI-school.

VERS 3

�: � f;l�«P41«t �r � m � � ,
� ft: 't(lifli\ � ifP\illdOl·•Ad I I � I I
jneya� sa nitya-sannyäsi
yo na dve§{i na kähk§ati
nirdvandvo hi mahä-bäho
sukham bandhät pramucyate
jri eya� behoort gekend te zijn; sa� - hij ; nitya - altij d ; sannyäsl - verza
ya�i - wie ; na - nooit; dve$(i - verafschuwt; na noch ; k ähk$ati - verlangt;
11irdvan dva�i - vrij van alle dualiteit ; hi - zeker; mahä-bäho - 0 sterk-gearm
d e ; sukham - gelu kkig; bandhät - van gebondenheid ; pramucyate - volkomen
-

ker;

-

bevrijd .

VERTALIN G
Wie d e vruchten van zijn bezigheden haat noch begeert, wordt gekend als
immer onthecht. Zo iemand, die bevrij d is van alle dualiteit, overwint ge
makkelijk zijn gebondenheid aan de stof en raakt volkomen verlost, 0 sterk
gearmde Arjuna.
BETEKENIS
volledig Kr�r:i a-bewust is, weet zieh altijd te onthechten, omdat hij
noch begeerte kent ten aanzien van de resultaten van zijn aktiviteiten.
Zo 'n onthechte, die verknocht is aan de bovenzinnelijke liefdedienst van de
H eer, is wat kennis aangaat volledig bevoegd, omdat h ij zijn wezensstaat
met betrekking tot Kr�1.1a kent. H ij is ervan doordrongen dat Kmrn het ge
hecl is en dat h ij een integraal deeltje van Kr�r.ia is. Zulke kennis is volmaakt,
omdat ze zowel kwalitatief als kwantitatief juist is. Het idee dat men een
zou zijn met Kr�1.1a is onjuist, omdat het deel niet gelijk kan zijn aan het geW ie

haal
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heel. De wetenschap dat men een met K��r:ia is in kwaliteit, maar van H e m
verschilt in kwantiteit , i s juiste bovenzinnelijke kennis, d i e ertoe leidt dat
men zijn levensvervulling bereikt, aangezien er dan niets meer te verlangen
of af te wijzen overblijft. De geest kent dan gP-en dualiteit meer, omdat al
wat men doet, voor Kr;n).a geschiedt. Aldus bevrijd uit de wereld der tegen
stellingen , is men · zelfs al in deze stoffelijke wereld - verlost.

V ERS 4

e114'-ilalt i�ran sti4�Rt ;:i- 'lfVm: 1

i(ifi+itttl��H ��� �

I I \l 1 1

sänkhya-yogau prthag bäliifl
pravadanti na pa[!�itäfl
ekam apy ästhitafl samyag
ubhayor vindate phalam

sä;ikhya - ontledend onderzoek van de stoffelijke wereld; yogau - werk in
toegewijde dienst ; prthak - versehillend; bälä� - minder sehrander; pravadan
ti . zeggen; na . nooit ; pur:<f.itä� . de geleerden; ekam . in een ; api . zelfs al ;
ästhita�i - zieh bevindend ; samyak - volkomen; u bhayo� - van beide ; vindate
- geniet ; phalam - resultaat.

V ERTALING
Alleen een onwetende zegt dat karma-yoga en toegewijde dienst versehil
len van het ontledend onderzoek van de stoffelijke wereld (särikhya). De·
genen eeh ter die werkelijk verstand van zaken hebben zeggen dat wie zieh
goed toelegt op een van beide, beider vruehten plukt.
BETEKEN I S
Het doel van h e t ontledend onderzoek van d e stoffelijke wereld is d e Ziel
van het bestaan te vinden. De Ziel van de stoffelijke wereld is Vi�r;iu , of de
Superzie[ Toegewijde dienst aan de Heer houdt dienst aan de Superziel in.
De ene methode is het opsporen van de wortel van de boom en de andere is
het drenken van de wortel. De waarachtige säli khya-filosoof vindt de wortel
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van de stoffelijke wereld, V i?ryu, en treedt vervolgens, i n volmaakte kennis,
in dienst van de Heer. Daarom is er in wezen geen verschil tussen beide, om
dat het doel van beide Vi?l).U is. Degenen die niet weten waar het uiteinde
lijk om gaat, zeggen dat het doel van sänkhya- en karma-yoga niet hetzelfde
is, maar wie kennis van zaken heeft, weet wat beide methoden met elkaar
verenigt.

VERS

5

��(11�: � � �m-qm. � 1
� � ='f �ii'� 11: �qfü- (1' � II � II
yat sänkhyai.fi präpyate sthänam
tad yogair api gamyate
ekam säii.khyam ca yogam ca
yafi pajyati sa pa$yati
yat - wat; sänkhyai�1 - door middel van sänkhya-filosofie ; präpyate
wordt bereikt; sthänam - plaats; tat - dat; yogail} - door toegewijde dienst;
api ook; gamyate men kan bereiken; ekam - een ; sänkhyam ontledend
onderzoek; ca - en; yogam - toegewijde aktie; ca - en ; ya�1 - iemand die;
pasyati zie t ; sa�1 hij ; pa.iyati ziet werkelijk.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
Wie weet dat wat door onthechting wordt bereikt eveneens kan worden
bereikt door toegewij de dienst, en dus ziet dat de wegen van aktiviteit en
onthechting een zijn, ziet de dingen zoals ze zijn.

BETEKENIS
Het werkelijk docl van filosofisch onderzoek is het uiteindelijk doel des
lcvens te ontdekken. Aangezien dit uiteindelijke levensdoel zelfverwerke
lij king is, bcstaat er geen verschil tussen het resultaat van de ene en het re
sultaat van de andere methode. Door sä nkhya -filosofisch onderzoek kom t
men tot de slotsom dat het levend wezen geen deel uitmaakt van de stoffe
lijke wereld, maar van het allerhoogste geestelijk geheel. Daarom heeft de
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geestelijke ziel niets met de stoffelijke wereld te maken, en dienen haar ak
tiviteiten verband te houden met de Allerhoogste. Wanneer ze in Kr�r:ia-be
wustzijn handelt, bevindt ze zieh in feite in haar wezensstaat. Bij de sän
khya-methode moet men los zien te komen van de stof en bij de methode
van de toegewijde dienst, moet men zieh vast zien te koppelen aan het werk
van Kr?r:ia. In feite zijn beide methoden hetzelfde, alleen schijnt de ene , op
pervlakkig gezien , onthechting in te houden en de andere gehechtheid. Ont
hechting van de stof echter en gehechtheid aan Kr�r:ia zijn een en hetzelfde.
Wie dit kan zien, ziet de dingen zoals ze werkelijk zijn.

V ERS 6

4·«tt«� quif1u �:��: 1
�·l�'ffi) �� '1ffiu11f'M;yfü I I �

II

sannyäsas tu mahä-bäho
du�kham äptum ayogata�
yoga-yukto munir brahma
na cireriädhigacchati
sannyäsa� - de onthechte levensorde ; tu - maar; mahä- bäh o - 0 sterk
gearmde ; du�kham - verdriet ; äptum - aangedaan zijn door; ayoga taiJ - zon
der toegewijde dienst; yoga-yuk ta� - iemand in toegewijde diens t ; muniiJ denker; brahma - Allerhoogste ; na - zonder; cire�w - uitstel ; adhigacchati
bereikt.
-

VERTALING
Tenzij men in toegewijde dienst is van de Heer, kan louter verzaken van
aktiviteit iemand niet gelukkig maken. De wijzen echter, die gelouterd zijn
door toegewijde werken, bereiken de Allerhoogste onverwijld.
BETEKENIS
E r zijn twee soorten sannyäsT s o f personen in d e wereldverzakende orde
des levens. De Mäyävädi sannyäsl's houden zieh onledig met sän khya -filoso
fie, terwijl de V ai?r:iava san 11yäsT's zieh bezighouden met de filosofie van het
'
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Srfmad-Bhiigavatam , het authentieke kommentaar op de Vedän ta-sütra . De
Mäyävädl sannyäsi's trachten eveneens de Vedän ta-sütra te bestuderen,
maar gebruiken daarbij hun eigen kommentaar, de SärTraka-bhäua , geschre

ven door Sankaräcärya. De volgelingen van de Bhagavata-school, waartoe de
Vaisnava sannyäsl's behoren, verrichten toegewijde dienst volgens de päfica
rätrikI-regels: ze betonen zieh voortdurend aktief in dienst van de Heer.
Maar hun verschillende aktiviteiten, die ontspruiten aan liefde voor Kr�i:ia,
hebben niets stoffelijks. D e Mäyävädi sannyäsT's daarentegen, die zieh bezig
hou den met theoretiseren over sänkhya en de Vedän ta , kunnen geen genoe
gen beleven aan 's Heren bovenzinnelijke dienst. Omdat hun studie op de
duur uiterst vervelend wordt , worden ze hun gctheoretiseer over Brahman
so ms beu en zoeken dan hun toevlucht tot het Bhägavatam , zonder de strek
king ervan te begrijpen, zodat ze het er moeilijk mee hebben . De Mäyävädi
sa n nyäsT's komen geen stap verder met hun droog getheoretiseer en hun
kunstma tige, im personalistische i nterpretaties. De V ai�l)ava sannyäsi s
daarentegen voelen zieh verheugd tijdens het verrichten van hun bovenzin
nelijke bezigheden en zijn ervan verzekerd dat ze uiteindelijk zullen ingaan
tot G ods koninkrijk. De Mäyavadr sannyäsT's vallen soms van het pad der
zelfverwerkelijking af en beginnen dan weer met filantropische, altruistische
en dergelijke aktiviteiten, welke alle zuiver stoffelijk zijn. Hieruit dient dus
te worden gekonkludeerd dat degenen die zieh in Kr�i:ia-bewustzijn bevin
den beter af zijn dan de sannyäsT's die niets anders doen dan theoretiseren
over Brahman, hoewel ook zij - zij het na vele geboorten - tot Kr�r:ia-be
wustzijn komen.
'

V ERS 7

�� fct�4:k'it fctß11:t1i:in ßt�: 1
� � wt' �ij- I I \9 I I
yoga-yukto viSuddhätmä
vijitätmä jitendriyafl
sarvabhütätmabhütätmä
kurvann api na lipyate
yoga-yu kta(i - in toegewijde dienst ; viiuddha-ätmä - een gelouterde ziel;
vijita-ätmii - beheerst ; jita-indriyalf - de zinnen beteugeld hebbend; 5arva-
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bhüta-ätmabhüta-ätmä - mededogend jegens alle levende wezens; kuroan
api - hoewel met arbeid bezig; na - nooit ; lipya te - is verstrikt.

V ERTALING
Wie toegewij de dienst verricht, een zuivere ziel is en zijn geest en zinnen
beteugelt, is iedereen dierbaar, terwijl iedereen hem dierbaar is. Zo iemand
raakt, hoewel hij altijd bezig is, nimmer verstrikt.
BETEKENIS
W i e z i e h op de weg d e r bevrijding door Kr�r:ia-bewustzijn bcvindt, is ieder
levend wezen zeer dierbaar, terwijl ieder levend wezen hem dierbaar is. Dit
is te danken aan zijn Kr�r:ia-bewustzij n . Zo iemand kan geen levend wezen
los van Kr�r:ia zien, zoals de bladeren en takken van een boom niet los zijn
van de boom. H ij beseft volkomen dat door water op de wortel te gieten ,
dit w ater over alle bladeren en takken verdeeld wordt, of dat door voedsel
te verstrekken aan de maag, de energie hiervan vanzelf over het hele liehaam
wordt verdeeld . Omdat iemand die in Kr�i:ia-bewustzijn werkt iedereen
dien t, is hij iedereen dierbaar. En omdat iedereen tevreden is over wat hij
doet, is zijn geweten zuiver. Omdat zijn geweten zuiver is, heeft h ij zijn
geest volkomen in bedwang. En omdat zijn geest in bedwang is, zijn zijn
zinnen het ook. Omdat zijn geest altijd op Kr�r:ia gerieht is, bestaat er geen
kans dat h ij van Kr�i:ia afdwaalt. Evenmin kunnen zijn zinnen zieh bezigh ou·
den met zaken die geen verband houden met 's Heren d i e n s t . 1-lij wenst
niets anders te horen dan woorden die betrekking hebben op Kr�1_1 a ; hij w il
niets eten wat niet aan Kr?r:ia geofferd is; en hij gaat nergens heen als h ij
Kr�r:ia er niet mee dient. Op deze wijze zijn zijn zinnen beteugeld. lemand
wiens zinnen beteugeld zijn kan bij niemand kwaad. Men kan zieh afvragen :
" H oc kon Arjuna anderen dan kwaad doen (in de strijd)? Was hij niet Kr�r:ia
bewust ? " A rjuna seheen alleen maar kwaad te doen (zoals al is u i lgelegd in
Hoofdstuk Twee), want. alle op het slagveld verzameldc personen zou dcn in·
d ividuecl blijven doorleven, aangezien de ziel niet kan sneu vclen. D u s wal
betrcfl z ijn ziel werd niemand op het Slagveld van Kuruk�etra gedood. Al
leen veranderde men op last van Kr�r;ia, die persoonlijk aanwezig w as, van
omhulsel. Oaarom voeht A rjuna in werkelijkhcid niet; hij vo,erde sleeh ts in
volkdig Kr�r:ia-bewustzijn de bevelen van Kr�i:ia uit. Wie zo ,te werk gaal
raakt nooit verstrikt in de terugslagen van zijn handeli ngen.
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VERS 8-9
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naiva kiiicit karomiti
yukto manyeta tattva-vit
pa$yaii snivan sprsaii jigh rann
a§nan gacchan svapan foasan
pralapan vis.rjan grhriann
unmi.§an nimi.§ann api
indriyäriindriyärthe§u
vartanta iti dhärayan
na - noo i t ; eva zeker; kiiicit wat dan ook; karomi ik doe ; iti - zo;
yu kta�i - i n goddelijk bewustzijn; manyeta denkt; lallvavil - iemand die de
waarheid kent; pasyan - door zien; srr: van - door luisteren; sprsan - door aan
te raken ; jighran - door ruiken; asnan door eten; gacchan - door gaan ;
wapan - door dromen ; svasan - door ademen ; pralapan - door praten; visrjan
door op te geven; grhr:an door aanvaarden; u n mi�an - openend; nimi�an slu itend; api - in weerwil van ; indriyär; i - de zinnen; indriya-arthe�u - in zins
bevrediging; varian te laat ze zo bezig z ij n ; iti - zo; dhärayan - overwegend.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Jemand in goddelijk bewustzijn weet innerlijk voortdurend, ook al houdt
hij zieh bezig met kijken, luisteren, aanraken, ruiken, eten, rondbewegen,
slapen en ademhalen, dat hij in feite volstrekt niets doet. Want terwijl hij
spreekt, aanneemt of verwerpt, zieh ontlast, zijn ogen opent of sluit, weet
hij voortdurend dat slechts de stoffelijke zinnen hun bezigheden verrichten
en dat hij er niet door wordt beroerd.
BETEKENIS
lemand i n Kr�r.ia-bewustzijn leidt een zuiver bestaan en heeft hierdoor
niets van d oen met enige vorm van arbeid die afhankelijk is van vijf direkte
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e n indirekte faktore n : de handelende persoon, d e handeling, d e plaats van
handeling, de moeite en het lot. Dit komt doordat men werkzaam is in
Kr�r:i a's bovenzinnelijke liefdedienst. Al schijnt zo iemand aktief te zijn naar
lichaam en zinnen, toch blijft hij zieh voortdurend bewust van zijn werke·
lijke positie, namelijk dat hij zieh op geestelijk terrein beweegt. I n het stof
felijk bewustzijn houden de zinnen zieh bezig met zinsbevrediging, maar in
Kr�r:ia-bewustzijn houden de zinnen zieh bezig met het bevredigen van
Kr�r:ia's zinnen. Daarom is de Kr�r:ia-bewuste persoon altijd vrij, ook al
schijnt hij zieh bezig te houden met zaken die met de zinnen verband hou·
den . Aktiviteiten zoals zien, horen, spreken, zieh ontlasten enz. zijn aktivi
teiten van de zinnen die voor werken zijn bedoeld. Een Kr�r:ia-bewust per·
soon wordt nooit door de aktiviteiten van de zinnen beroerd. H ij kan geen
enkele handeling verrichten die niet in dienst van de Heer is, w ant hij weet
dat hij een eeuwige dienaar is van de Heer.

V E RS 1 0
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brohma!1y ädhaya karmä!1i
sangarir. tyaktvä karoti ya�
lipyate na sa päpena
padma-patrom ivämbhasä
bra h ma1.ii - de Allerhoogste Pcrsoonlijkheid Gods ; ädhäyu - ovcrgevend
aan; kurmä1.ii alle werken ; sangam gehechtheid; tyuk tvä - opgcvend; kurn
t i - doc t ; ya�1 wie ; lipyate - wordt bcroerd ; na nooit; sa� - hij ; päpe11u ·
door zondc; padma-pa tram lotusblad; iva zoals; am bhasä - in hct water.
-

-

-

·

-

-

VERTALING
Wie zijn taak doet zonder eraan gehecht te zijn en de baten hiervan over
draagt aan de Allerhoogste, is niet onderhevig aan de terugslag van zondig
doen en laten, zoals een lotusbloem niet aangeraakt wordt door het water.

V.1 1

Kanna-yoga - Handelen in ��r,ta-Bewustzijn

277

BETEKENIS
Brah mar:ii betekent hier in Kr�l).a-bewustzijn. De stoffelijke wereld is een
volledige openbaring van de drieerlei aard der stoffelijke natuur, technisch
de pradhäna genoemd. De Vedische zegswijzen saroam e tad brahma, tasmäd
etad brahma näma-rüpam annam ca jäyate en - in de Bhagavad-gitä - mama
yonir mahad brahma geven aan dat in de stoffelijke wereld alles een open
baring van Brahman is; en hoewel de feitelijke effekten hiervan op verschil
lende wijzen worden geopenbaard, verschillen ze niet van de grondoorzaak.
In de lsopani:jad wordt gezegd dat alles verband houdt met Brahman of
Kr�l).a en dat op deze wijze alles alleen aan Hem toebehoort. lemand die
volmaakt beseft dat alles aan Kr�l).a toebehoort, dat Hij de eigenaar van alles
is en dat hierom alles in dienst is van de Heer, heeft uiteraard geen binding
met het resultaat van zijn aktiviteiten, of deze nu vroom of zondig zijn.
Zelfs ons stoffelijk lichaam, dat ons door de Heer gegeven is om een be
paald type aktie te kunnen uitvoeren, kan in dienst worden gesteld van het
Kr�r:i a-bewustzijn. In dat geval kan het niet worden aangetast door de te
rugslagen van zondig doen en laten, precies zoals een lotusbloem, ook al
is hij in het water, niet nat wordt. De Heer zegt ook in de Grtä: mayi sar
vär:ii karmär:ii sannyasya : "Geef al je werken over aan Mij (Kr�i:ia)." De slot
som hiervan is dat iemand die geen Kr�l).a-bewustzijn heeft, handelt vanuit
de lichamelijk en zinnelijk bepaalde levensbeschouwing, terwijl iemand in
Kr;;r:i a-bewustzijn handelt in de wetenschap dat zijn lichaam Kr�i:ia 's eigen
dom is en daarom in Kr;;i:ia's dienst moet worden gesteld.

VERS 1 1

� � � '41q�f(fr�<fq 1
� : d � «f �<t'=ql'='4"Yii:f I I � � I I
käyena manasä buddhyä
kevalair indriyair api
yogina� karma kuroanti
sangam tyaktvätma-suddhaye

-

käyena - met het lichaam ; manasä - met de geest; b uddhyä met de intel
ligentie ; kevalai� - gezuiverd; indriyai� - met de zinnen ; api - zelfs met; yogi-
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na(1 de Kr�r:ia-bewuste personen; karma - handelingen; kurvan ti ze hande
len ; sangam gehechtheid ; tyak tvä - opgevend; ätma - zelf; .foddhaye - met
het oog op loutering.
-

-

-

VE RTALING
De y ogr's, die alle gehechtheid laten varen, handelen met lichaam, geest,
verstand en zelfs met de zinnen, uitsluitend om gelouterd te worden.
BETEKENIS
D oor i n Kr�i:ia-Bewustzijn te handelen om de zinnen van Krsna te bevre
digen , reinigt men iedere daad, hetzij van lichaam, hetzij van gcest, verstand
of zelfs van de zinnen, van materie!e besmetting. Er komen geen materiele
terugslagen voort uit de aktiviteiten van een Kr?i:ia-bewust persoon. Daarom
kunnen gelouterde aktiviteiten, doorgaans sadäcära genoemd, gemakkelijk
worden verricht door in Kr�i:ia-bewustzijn te handelen. In zijn Bha k t i-ra
,
sämrta-sin dh u beschrijft Sri Rüpa GosvämT dit als volgt :

Ihä yasya harer däsye
karmaQä manasä girä
nikh iläsv apy avasthäsu
jfvanmuk tal]. sa ucyate
Wie in Kr�i:ia-bewustzijn (of met andere woorden : in dienst van Kr!ir.rn) han
delt met lichaam, geest, verstand en woorden, is zelfs in deze stoffelijke WP,
reld al een verlost persoon, ook al houdt hij zieh met tal van zoge naamd
materiele aktiviteiten bezig. Hij heeft geen vals ego en evenmin gelooft hij
dat hij dit stoffelijk omhulsel is of dat hij eigenaar van het lichaam is waar
in h ij woont. Hij weet dat hij niet dit lichaam is en dat dit lichaam hem niet
toebehoort. Hij behoort Kr!ii:ia toe en ook het lichaam behoort Kr!ir:ia toc.
Wanneer h ij alles wat afkomstig is van lichaam , geest, verstand, woorden, lc
ven, rijkdom enz. - of van wat h ij verder ook bezitten mag - in dienst van
Kr�i:ia stelt, is hij meteen ten nauwste met Kr�i:ia verbonden . Hij is een met
Kr?i:ia e n verstoken van het vals ego, dat ons ertoe brengt te geloven dat w e
dit lichaam zijn enz. Dit is volmaakte fase van Kr�i:ia-bewustzijn.
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V ERS 1 2

� : �� � �•fRt•mnRr �'1(_1
�:

'fiTllctITTur � m f;rcr.�

I I � � II

yukta� karma-phalam tyaktvä
Säntim äpnoti nai§/hikim
ayukta� käma-käreria
phale sakto nibadhyate
yuk taJ:i iemand in toegewijde dienst ; karma-phalam het resultaat van
alle aktiviteiten ; tya k tvä opgevend; sän tim volmaakte vrede ; äprzoti be·
reikt; rwi$(hikim onwankelbaar; ayuk ta� · iemand die niet K��r:ia-bewust
is ; käma-karerya · om van het resultaat van de arbeid te genieten; phale · in
het resultaat; sak ta�i geheeht ; n ibadhya t e · raakt verstrikt.
·

.

.

. .

.

·

·

VERTALING
De voortdurend toegewijde ziel verkrijgt volmaakte vrede, omdat ze de
voortbrengselen van al haar handelen aan Mij offert; terwijl iemand die niet
in overeenstemming met het goddelijke is en de vruehten van zijn arbeid be
geert, verstrikt raakt.
BETEKENIS
H e t versehil tussen iemand in Kr�r:ia·hewustzijn e n iemand in liehamelijk
bewustzijn is dat de eerste gehecht is aan K��r:ia, terwijl de andere gehecht is
aan de vruchten van zijn aktiviteiten. Degeen die aan Kr�r:ia gehecht is en
uitsluitend voor Hem werkt is beslist een bevrijd persoon en streeft geens
zins naar materiele beloning. Het Bhägavatam verklaart de begerigheid naar
de voortbrengselen van arbeid als te wijten aan de omstandigheid dat men
handelt vanuit een dualistische levensbeschouwing, dat wil zegge n : zonder
kennis van de Absolute Waarheid. Kr�r:ia is de Allerhoogste Absolute Waar·
heid, de Persoonlijkheid Gods. In Kr�r:ia-bewustzijn bestaat er geen dualiteit.
Al het bestaande komt voort uit de energie van Kr�r:ia en Kr�r:ia is al-goed.
Daarom voltrekken aktiviteiten in Kr�r:ia-bewustzijn zieh op het .absolute
vlak; ze zijn bovenzinnelijk en hebben geen materiele gevolgen. D aarom
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raakt men door Kr�r:ia-bewustzijn vervuld van vrede. Wie echter voortdu
rend zit te berekenen wat zijn aktiviteiten hem voor zinsbevrediging zullen
opleveren, kan die vrede niet deelachtig zijn. Dit is het geheim van het
Kr�r:ia-bewustzijn - als men inziet dat er buiten Kf�r:ia niets anders bestaat,
heeft dit vanzelf tot gevolg dat men zijn angst verliest en voortaan in vrede
leeft.

VERS 1 3

ij4ifiififU1 � if��I� � ffi 1
� �): � � �� 'fiWI"{ 1 1.� � l l
saroa-karmä[li manasä
sannyasyäste sukham va5i
nava-dvare pure dehi
naiva kuroan na kärayan
sarva all e ; karmälfi - aktiviteiten; manasä door de geest ; sannyasya - op
gevend; äste - Verblijft; suk/iam · in geluk; VUSl - iemand die beheerst is; fWVll
dväre - in de plaats die negen poorten heeft; pure - in de stad; dehl - de be
lichaamde ziel; rw - nooit ; eva - zeker; k urvan - iets doen ; na niet; kärayan
veroorzaken.
-

·

-

-

VERTALING
Wanneer het belichaamd levend wezen zijn lagere natuur beheerst en in
zijn denken alle aktie laat varen, woont het gelukkig in de stad der negen
poorten (het stoffelijk lichaam), zonder te werken of te doen werken.
BETEKENIS
De belichaamde ziel woont in de stad der negen poorten. De aktiviteiten
van het lichaam, of van de figuurlijke stad van het lichaam, worden auto
matisch geleid door de betreffende geaardheden der natuur. H oewel de ziel
zieh aan de beperkingen van het lichaam onderwerpt, kan ze zieh er desge
wenst aan onttrekken. Doordat ze haar hogere natuur vergeten is, vereenzel
vigt ze zieh met het stoffelijk lichaam en moet daarom lijden. Door Kr�r:ia-
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bewustzijn kan ze haar wezensstaat weer tot leven wekken en zo van haar
belichaming loskomen. Wanneer men zieh dus verbindt met Kr�!1a-bewust
zijn, raakt men terstond volkomen onthecht van lichamelijke aktiviteiten.
In zo'n beheerst bestaan, waarin men zijn denken verandert, leeft men ge
lukkig in de stad der negen poorten. De negen poorten worden als volgt
aangeduid :

nava-dväre pure dehi
harhso leliiyate bah i!J
vaif sarvasya lokasya
s thävarasya carasya ca
"De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die in het lichaam van een levend
wezen woont, bestuurt alle levende wezens in het hele universu m . Het li
chaam telt negen poorte n : twee ogen, twee neusgaten, twee oren, een mond,
de anus en het geslachtsdeel. In zijn gekonditioneerde toestand vereenzel
vigt het levend wezen zieh met zijn lichaam, maar wanneer het zieh met de
Heer in zichzelf vereenzelvigt, wordt het, zelfs nog in dit lichaam, even vrij
als de H eer." (Svet. 3 : 18.)
Daarom is een Kr�r.ia-bewust persoon vrij zowel van de uitwendige als de
inwendige aktiviteiten van het stoffelijke lichaam .

VERS 14

Wl' � Wl' � �� � �: 1
Wl' d�)ij ��� srtf� I I t 'dll
kartrtvam n a karmärii
lokasya srjati prabhu�
na karma-phala-samyogam
svabhävas tu pravartate
na

'
na - nooit ; kartrtvam - eigenaarschap; na - noch; karmäTJ-i - aktiviteiten;
lokasya - van de mense n ; srjati - schept ; pra bhu� - de heer van de stad van
het lichaam ; na - noch ; karma-phala - resultaat van aktiviteiten; samyogam verbinding; s va bh äva�i - de drieerlei aard der materiele natuur; tu - maar;
pravarta te - h andelt.
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V ERTALING

De belichaamde ziel, die de stad van haar lichaam bestuurl, veroorzaakl
geen aktiviteiten, noch brengt ze personen tot handelen, noch laal ze aktivi
teiten vrucht dragen. Het is de drieerlei aard der natuur die dit alles teweeg
brengt.
BETEKE NIS
Zoals in Hoofdstuk Zeven zal worden uitgelegd, is het levend wezen van
nature een met de Opperheer en verschilt het van de stof, die ecn andere
natuur - de lagere - van de Heer is. Op de een of andere manier is de hogere
natuur, het levend wezen, sinds onheuglijke tüden met de stoffelijke natuur
in aanraking. Het tijdelijk lichaam of de stoffelijke woonplaats waarin het
terechtkomt is de oorzaak van uiteenlopende aktiviteiten met de reakties
van dien. Wanneer men zo aan banden is gelegd, lijdt men onder de gevol
gen van de aktiviteiten van het lichaam, doordat men zieh (in onwetend
heid) met het lichaam vereenzelvigt. Het is onwetendheid, welke ons sinds
onheuglijke tijden aankleeft, die de oorzaak is van alle lichamelijk leed en
ongemak. Zodra het levend wezen onthecht raakt van de aktiviteiten van
het lichaam , raak het tevens los van hun gevolgen, maar in feite bezit noch
bestuurt het deze reakties en hun gevolgen. Het bevindt zieh louter midde n
i n de materiele oceaan en strijdt er om zijn bestaan. De golven van d e oceaan
werpen het heen en weer en het heeft er geen enkele beheersing over. D e
beste oplossing bestaat eruit, h e t water te verlaten door middel van boven 
zinnelijk Kf�r:ia-bewustzijn. D a t i s h e t enige wat ons van alle woelingcn redt .

V ERS 1 5

;m:� �� f:q�!{lq 9{ �:f' ijfjij fct"�: 1
'3fil(l�'11td � �9{ �Rf �ij'Cf: 11 ��11
nädatte kasyacit päparh
na caiva sukrtarh vibhu�
ajnänenävrtarh jiiänarh
tena muhyanti jantava�
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1111 -

nooit; ädatte - aanvaardt; kasyacit - van wie dan ook; päpam - zonde;
- noch; ca - ook; eva - zeker; sukrtam - vrome aktiviteiten; vibh u� - de
Allerhoogste Heer; ajnänena - door onwetendheid ; ävrtam - bedekt;jnänam kennis; tena - daardoor; muhyanti - verbijsterd ; jan tava� - de levende we

1w

zens.

VERTALING
De Allerhoogste kan Zieh nimmer verantwoordelijk stellen voor de zon
dige of vrome aktiviteiten van wie dan ook. De helichaamde wezens zijn in
de war, omdat hun wezenlijke kennis verhuld wordt door onwetendheid.
BETEKE NIS
H e t Sanskrit woord viblw�z heeft betrekking op de Opperheer, die ver
vuld is van onbegrensdc kennis, rijkdom, macht, roem , schoonheid en verza
king. Hij is altijd in Zichzelf voldaan en wordt niet verstoord door zondige
of vrome aktiviteiten. Hij schept voor geen enkel levend wezen een speciale
situatie, maar door onwetendheid van streck, verlangt het levend wezen er
naar in bepaalde levenssituaties te worden geplaatst - en daarmcc begint zijn
keten van aktie en reaktie. Een levend wezen is krachtens zijn hogere na
tuur vol kennis. Niettemin is het, als gevolg van zijn beperkte macht, ge
ncigd om door onwetendheid te worden beinvloed. De Heer is oppermach
t ig, maar het levend wezen is dat niet. De Heer is vibhu , of alwetend, maar
het levend wezen is a�rn , of atomisch. Omdat het een levende ziel is, kan het
uit zijn vrije wil verlangens koesteren. D ergelijke verlangens worden alleen
door de almachtige Heer vervuld. En wanneer het levend wezen door zijn
verlangens van streck is geraakt, staat de Heer het toe, zijn verlangens te ver
vu llcn, maar nooit is Hij verantwoordelijk voor de akties en gevolgen die
verband houden met de speciale situatie die hct lcvend wezen zieh gew..e nst
h ccft. Daarom vereenzelvigt de belichaamdc ziel zieh in haar verwarde toc
stand mct hc t bijkomstigc stoffelijke lichaam en raakt onderworpen aan de
unbcstendige eilende en vreugde van het leven. De Heer vergezelt het levend
wczen onafgcbroken als Paramätmä, of Superziel, en daardoor kan Hij de
vcrlangcns van de individuele ziel begrijpen, zoals men de geur van een
blocm kan ruikcn als men er dichtbij staat. Begeerte, verlangen, is een sub
tiele vorm van konditionering van het levend wezen. De Heer vervult zijn
v c rl a ngc n s naar gelang het zulks verdient. De mens wikt, G od beschikt . Het
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individu i s dus niet almachtig in het vervullen van zijn verlangens. D e Heer
kan echter alle verlangens vervullen en omdat Hij een ieder gelijkgezind is,
bemoeit H ij zieh niet speciaal met de verlangens van de nietige, onafhankc
lij ke levende wezens. Wanneer men echter naar Kr?r.ia verlangt, strekt de
Heer daar Zijn bijzonder bemoeienis over uit en moedigt dat verlangen z6
aan , dat men Hem kan bereiken en eeuwig gelukkig zijn. Daarom heet het
in de V edische zange n :

e.� a

h y eva sädhu karma kärayati tarh yamebhyo loke bhya unnin�ate
e§a u eväsädhu karma kärayati yamadho ninf�ate
ajn o jantur anf§o 'yam ätmanaJ:i sukha duJ:ikhayoJ:i
fivara-prerito gacchet svargarh väsvabhram eva ca
u

"De Heer betrekt het levend wezen in vrome aktiviteiten, opdat het zieh
verheffen zal. De Heer betrekt het in onvrome aktiviteiten, opdat het naar
de hel kan gaan. Het levend wezen is zowel in geluk als in verdriet volko
men afhankelijk. Door de wil van de Allerhoogste kan het naar de hemel
of naar de hel gaan, zoals een wolk wordt voortgedreven door de wind."
Daarom is de belichaamde ziel, door haar aloud verlangen om het Kr�r:ia
bewustzijn uit de weg te gaan zelf de oorzaak van haar verwarring. H oewel
ze in wezen eeuwig, gelukzalig en vol kennis is, vergeet ze in haar nietigheid
haar wezenlijke dienstbaarheid jegens de H eer en raakt zo in onwetendheid
gevangen. En in de ban van zijn onwetendheid, verklaart het levend wezen
dat de Heer verantwoordelijk is voor zijn gekonditioneerd bestaan. De Ve
dän ta-sütra's bevestigen dit ook:

vai§amya-nairghrryye na säpek§atvät ta thä hi darsaya ti
" De Heer heeft aan niemand een hekel en voor niemand een voorkeur, ook
al lijkt het zo."

VERS 1 6

jnänena tu tad ajnänarh
ye§ärh näSitam ätmana�
te§äm ädityavaj jnänam
prakäSayati tat param
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jiiänena - door kennis; tu - maar; tat - die; ajiiänam - onwetendheid ; ye
�äm van die ; näsitam - wordt vemietigd; ätmana� - van het levend wezen ;
te�äm - van hun ; lldityavat - zoals d e opgaande zon ; jiiänam - kennis; prakä
sayati - ontvouwt; tat param - in Kr�i:ia-bewustzijn.
-

VERTALING
Wanneer men echter verlieht wordt door de kennis die de onwetendheid
onthult deze kennis alles, zoals de zon overdag alles verlieht.

vem ie tigt ,

BETEKENIS
Degenen die Kr��a vergeten zijn, moeten beslist in de war zijn, maar de
genen die zieh in Kr�i:ia-bewustzijn bevinden, zijn volstrekt niet in de war.
In de Bhagavad-grtä wordt verklaard : saroarh jiiäna-pwvena, jiiänägni� saroa
karmär.ii en na hi jiiänena sadrsam. Kennis staat altijd hoog aangeschreven .
E n wat i s dat voor kennis? Volmaakte kennis wordt verkregen wanneer
men zieh overgeeft aan Kr�i:ia, zoals gezegd wordt in Hoofdstuk Zeven, vers

1 9 : bahünärh jan manäm a nte jiiänavän märh prapadyate.

Wanneer men zieh

na vele geboorten in volmaakte kennis aan Kr�i:ia overgeeft, of tot Kr�a-be
wustzijn komt, wordt alles geopenbaard, zoals de zon overdag alles aan het
licht brengt. Het levend wezen is op tal van manieren de kluts kwijt. Zo kan
het bijvoorbeeld denken dat het God is, maar daarmee raakt het in feite ver
ward in de laatste valstrik der onwetendheid. Want als het levend wezen in
derdaad G o d zou zij n , hoe kan het dan van streck raken door onwetend
heid? Raakt God in de war door onwetendheid? Zo ja, dan is onwetendheid,
of Satan, groter dan God. Werkelijke kennis kan worden verkregen van ie
mand die zieh in volmaakt Kr�i:ia-bewustzijn bevindt. Daarom moeten we
ons tot een bona fide geestelijk leraar wenden en onder zijn leiding ervaren
wat Km1a-bewustzijn is. De geestelijk leraar kan alle onwetendheid verdrij
ven, zoals de zon de duistemis verdrijft. Zelfs als iemand zeer goed weet
dat hij dit lichaam niet is, maar bovenlichamelijk, wil dit nog niet zeggen
dat hij o n derscheid weet te maken tussen ziel en Superziel. H ij kan echter
alles goed begrijpen, als hij ervoor zorgt zijn heil te zoeken bij de volmaak
te, bona fide, Kr�r:ia-bewuste geestelijk leraar. Men kan God en zijn verhou

ding tot God alleen kennen als men werkelijk een vertegenwoordiger van
God ontm oet. Een vertegenwoordiger van God beweert nimmer dat hij God
is, al wordt hij bejegend met de eer die men in de regel aan God betoont,
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omdat hij kennis van God heeft. Men moet het verschil tussen G od en het
levend wezen leren kennen. In het Tweede H oofdstuk ( 2 : 1 2 ) verklaart
Heer SrT Kr�r:ia dan ook dat ieder levend wezen een individu is en dat ook
de Heer individueel is. Ze waren allen individu in het verleden, ze zijn indi
vidu in het heden en ze zullen individu blijven in de toekomst, zelfs nadat
ze hun bevrijding hebben verkregen. 's N achts in het donker zien we alles
als een , maar overdag wanneer de zon schijnt, zien we alles volgens zijn
ware identiteit. Werkelijkc kennis houdt dus in dat men inziet dat ieder le
vend wezen een individuele ziel is, zoals ook God , de Opperheer.

VERS I 7

���kflt'1��at�<:q{1�urn

1

tf��i'1uth1 'f9'f;rlij'ti«!fl'U: I I t\911
tad-buddhayas tad-ätmänas
tan-ni§/häs tat-paräyariä�
gacchanty apunar-ävrttim
jiiäna-nirdhüta-kalma§�

tad-buddhaya� iemand wiens verstand altijd in de Allerhoogste is; tad
ätmäna� - iemand wiens geest altijd in de Allerhoogste i s ; tat-ni�!hä�1 - wiens
geest alleen bedoeld is voor de Allerhoogste ; tat-paräyarJÜ� die volkomen
zijn toevlucht bij Hem gezocht heeft ; gacchanti gaat; apuna!i-ävrttim - be
vrijding; jnäna - kennis ; nirdhüta reinigt ; kalma�ä� - angstig voorgevoel.
-

-

-

-

VERTALING
Wanneer verstand, geest, geloof en toevlucht alle samenkomen in de Al
lerhoogste, wordt men door volkomen kennis geheel gereinigd van angst en
twijfel en gaat men snel vooruit op de weg der hevrijding_
BETEKENIS
De Allerhoogste Bovenzinnelijke Waarheid is Heer Kr�r:i a . De helc Bhaga
vad-grtä komt neer op de verklaring dat Kr�i:ia de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods is. Dat is de strekking van de hele Vedische literatuur.

Parata t t va
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betckent de Allerh oogste Werkelijkheid, welke door degenen die het Aller
lioogstc kennen wordt opgent als Brahman, Paramätmä en Bhagavän . Bha
gavän of de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is het hoogtepunt van de
Absolute Waarheid. Er is niets hogers. De Heer zegt : ma t tal] parataram nän
yat kiiicit asti dharwiijaya . Hct onpersoonlijk Brahman komt eveneens uit
Kr�r.rn voort : b rah marJO pra ti��häham. Daarom is Kr�r:ia in alle opziehten de
Allerhoogste Werkelijkheid. Jemand wiens geest, verstand, geloof en toe
vlueht altijd b ij Kr�i:ia zijn of, mct andere woordcn, iemand die zieh altijd in
K��r:ia-bewustzijn bevindt, wordt ongctwijfeld sehoon gcwassen van alle
angst en twijfel cn bevindt zieh in volmaakte kennis aangaandc alles wat
met het bovenzitrnelijke te maken heeft. Een Kr�r:ia-bewust persoon begrijpt
door en door dat er dualiteit (gelijktijdige identiteit en individualiteit) in
Kr�r:ia is , en m e t deze bovenzinnelijke kennis toegerust, kan men gestaag
vooru itgaan op de weg der bevrijding.

V ERS 18

m:rtfcr;r<rnq� � llft mrf;r 1
�f;r � �� :q wrn: (iqi;:f{i;r: " '�"
vidyä-vinaya-sampanne
brähmarie gavi hastini
5uni caiva §vapäke ca
pari!fitä� sama-darsina�
vidyä - ontwikkeling; vinaya - z:tehtmoedigheid; sampanne - volledig toe
hräh ma�z c - in de bräh marJa ; gavi - in de koe ; hastini - in de olifant ;
..;u ni - in d e hond; c a - en; eva - zeker; ivapäke - in d e hondevleeseter (de pa
r i a ) ; rn - rcspek ticvelij k ; par:<Jitä!z - degenen die wijs zijn; sama-darsinalJ z icn m c l gcl ijkgczind oog.
gcru s t ;

VERTALING
Door z ijn werkelijke kennis ziet de nederige wijze met gelijkgezinde blik:
een gel ee rde en zaehtmoedige hrähmar:ia, een koe, een olifant, een hond en
een h o nde vleese te r (paria ).
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BETEKENIS
Een Kr�i:ia-bewust persoon ziet geen verschil tussen soorten o f kasten.
De brähma�ia en de kasteloze paria mogen maatschappelijk gezien van el
kaar verschillen, en een hond, een koe of een olifant mogen qua soort van
elkaar verschillen, maar deze lichamelijke verschillen verliezen hun beteke
nis in de ogen van de geleerde transcendentalist. Dat komt door hun ver
houding tot de Allerhoogste, want de Opperheer is in Zijn volkomen Param
ätmä-aspekt aanwezig in ieders hart. Wie de Allerhoogste op deze wijze be
schouwt, bezit werkelijke kennis. Wat de lichamen aangaat van de verschil
lende kasten of de verschillende levensvormen, staat de Heer even welwil
lend tegenover elke soort en vorm afzonderlijk, omdat Hij ieder levend we
zen als vriend bejegent, al handhaaft Hij zieh voortdurend als Paramätmä,
ongeacht de omstandigheden waarin de levende wezens zieh bevinden. De
Heer is als Paramatmä zowel in de paria als in de bräh mai:ia aanwezig, hoe
wel het lichaam van de brähmai:ia en de paria niet hetzelfde zijn. De licha
men zijn stoffelijke voortbrengselen van de drieerlei aard der materiele
natuur, maar de ziel en de Superziel in het lichaam hebben dezelfde geeste
lijke k waliteit. De gelijkheid in kwaliteit van ziel en Superziel betekent ech
ter niet dat ze gelijk zijn in kwantiteit, want de individuele ziel is alif�en in
een lichaam aanwezig, terwijl Paramätmä in ieder lichaam woont. Een
Kr�i:ia-bewust persoon is hier volledig van doordrongen en daarom heet hij
werkelijk geleerd en heeft hij een gelijkgezinde blik. De met elkaar overeen
stem mende kenmerken van ziel en Superziel is dat ze beide bewust, eeuwig
en gelukzalig zijn. Maar het verschil is dat de individuele ziel zieh alleen h et
beperkte gebied van het lichaam bewust is, terwijl de Superziel zieh bewust
is van alle lichamen. De Superziel is zonder enig onderscheid in ieder li
chaam aanwezig.

V ERS 19

m �m: � �r ij"f+q fürn iR: 1

�rf f{ ij"q il1H1�1J:tllf0r � �: ll t�ll
ihaiva tair jitafi sargo
ye§äm sämye sthitam manafi
nirdo§am hi samam brahma
tasmäd brohmarii te sthitäfi
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iha - in dit leven ; e va zeker; tai� - door hen; jita� - veroverd; sarga� geboorte en dood; ye�iim van hen ; siimye in gelijkmoedigheid; s thitam aldus gesitueerd ; mana� - geest; nirdo�am - onberispelijk; hi - zeker; samam in gelijk moedigheid ; brahma - het Allerhoogst e ; tasmät - daarom ; brah ma(fi in het Allerhoogste ; te zij ; sthitä� bevinden zieh.
-

-

-

-

·

VERTALING
Degenen wier geest verankerd is in gelijkgezindheid en gelijkrnoedigheid
hebben de banden van geboorte en dood al overwonnen. Ze zijn even onbe
rispelijk als Brahman en daarorn bevinden ze zieh al in Brahman.
BETEKENIS
Gelijkmoedigheid van geest, zoals boven genoemd, is het teken van zelf
verwerkelijking. Degenen die dit stadiurn werkelijk hebben bereikt dienen
te worden beschouwd als personen die de stoffelijke konditioneringen, met
name geboorte en dood, heb hen overwonnen. Zo lang men zieh met dit li
chaam vereenzelvigt, wordt men besehou wd als een gebonden ziel, maar zo
dra men door zelfverwerkelijking tot het stadium van gelijkmoedigheid
wordt verheven , is men van het gebonden leven bevrijd. Men is dan, met
andere woorden, niet meer onderworpen aan wedergeboorte in de stoffelijke
wereld, maar kan bij zijn dood binnengaan in de geestelijke hemel. De Heer
is onberispelij k , omdat Hij voorkeur noch afkeer kent. Wanneer een levend
wezen evenzo zonder voorkeur of afkeer is, wordt het eveneens onberispe
lijk en kan het binnen gaan in de geestelijke hemel. Dergelijke personen die
nen als reeds bevrijd te worden beschouwd en wat hun kenmerken zij n ,
wordt h ieronder beschreven.

VERS 20

na prahnyet priyam präpya
nodvijet präpya cäpriyam
sthira-buddhir asammü!lho
brahma-vid brahmarii sthita�
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nooit; prahr§yet verheugen; priyam aangenaam ; präpya bereiken :
nie t ; udvije t opgewonden; präpya verwervend; ca ook; apriyam
onaangenaam ; sthira-buddhi� met het verstand gericht op het ik; asammiI
<Jha� onverward ; brahma-vit iemand die het Allerhoogste volmaakt kent ;
brahmal}i in het bovenzinnelijke; sthita� zieh bevindend.

na

na

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Wie zieh niet verblijdt wanneer er iets aangenaams plaatsvindt, noch
treurt wanneer hem iets onaangenaams overkomt, wie zijn verstand van bin
nenuit ontvangt, niet door verbijstering bevangen is en de wetenschap Gods
kent, dient beschouwd te worden als reeds in het bovenzinnelijke zijnde.
BETEKENIS
In dit vers worden de eigenschappen van een zclfverwerkelijkt persoon
beschreven. De eerste is dat hij niet begoocheld wordt door onjuiste vcree11zelviging van zijn lichaam met zijn werkelijke ik. H ij is er van doordrongen
dat hij niet dit lichaam is, maar een nietig deeltje van de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods. D aarom toont hij zieh niet verheugd wannecr hij iets bc
reikt en weeklaagt hij niet wanneer hij iets verliest wat met zijn lichaam ver
band houdt. Deze evenwichtigheid van geest wordt sth ira-buddhi , of verstand
van binnenuit genoemd . H ij raakt nooit door verbijstering bevangen, omdat
hij het grofstoffelijk lichaam niet voor de ziel aanziet. H ij beschouwt het li
chaam als iets tijdelijks en erkent het bestaan van de ziel. Deze kennis ver
heft hem tot een peil vanwaar hij de gehele wetenschap der Absolute Waar
heid kan leren kennen, te weten Brahman, Paramätmä en Bhagavän. Zo
heeft hij volmaakt inzicht in zijn wezensstaat, zonder dat hij ten onrechtc
in alle opzichten een tracht te worden met de Allerhoogste. Dit heet ßrah
man- of zelfrealisatie. Een dergelijk evenwichtig bewustzijn wordt Kmia 
bewustzijn genoemd.

VERS 2 1

iffm'.!{���fiIBH M""G\�fül{f;r lfül�fl 1
ij' ;ri;f�t�� �itar:fli�� 1 1 � � 1 1
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bähya-spar§e�v asak tätmä
vindaty ätmani yat sukham
sa brahma-yoga-yuktätmä
sukham ak§ayam afoute
bähya-sparfesu in uitwendig zingenot; asakta-ätmä · iemand die niet z6
gehech t is; vindati - geniet; lltmani - in het zelf; yat - datgene wat; sukham geluk ; sa� - dat; brahma-yoga - verankerd in Brahman; yuk ta-ätmä - een met
zichzelf; sukham - geluk; ak$ayam - onbeperkt ; ain u te geniet.
·

-

VERTALIN G
Zo'n bevrijd persoon wordt niet aangetrokken door stoffelijk zingenot of
uiterlijke zaken, maar is altijd verheven en verheugt zieh innerlijk. Op deze
wij ze geniet de zelfverwerkelijkte een geluk zonder einde, want hij is veran
kerd in het Allerhoogste.
BETEKENIS
S ri Yämunäcärya, een groot toegewijde in het Kr�r:ia-bewustzijn, heeft ge
zegd :

yadävadhi mama cetafJ. krHw-padäravinde
nava-nava-rasa-dhämanudyata rantum äsrt
tadävadhi bata närT-sangame smaryamäne
bhavati mukha-vikära!J. suHu ni$ lhTvana1h ca
"Sedert ik Kr?r:ia bovenzinnelijke liefdedienst bewijs en telkens meer in
Hcm geniet, moet ik steeds als ik aan geslachtsgenot denk spuwen, en ver
lrc k t m ijn mond zieh van afkeer. " Jemand die zieh in brahma-yoga of
Kr�r:i a-bewustzijn bevindt gaat z6 op in de liefdedienst van de Heer, dat hij
zijn gevoel voor materieel zingenot volkomen kwijtraakt. Het hoogste mate
riCle genot is seksueel genot. De hele wereld is in de ban van zingenot en
ccn materialist kan in het geheel niet werken als hij er niet door wordt aan
ged rcvcn . Maar iemand in Kr?i:ia-bewustzijn kan meer kracht ontplooien
z6nder seksueel genot, dat h ij dus uit de weg gaat. Dat is de toets der geeste
lijke realisatie. Geestelijke realisatie en seksueel genot verdragen elkaar
siecht . Een Kr?r:ia-bewust persoon voelt zieh tot geen enkele vorm van zin
gcnot aangetrokkcn, omdat hij een bevrijde ziel is.
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VERS 22

it' f{ ��q� llTrrr �: ��wt'l � � 1
3llWW<r: �q ;r ij,; m �'=l: 11��11
ye hi samsparsajä bhogä
du�kha-yonaya eva te
ädy-antavanta� kaunteya
na te§u romate budha�
ye - die; hi - zeker; samspariajäl] door aanraking met de stoffelijke zin
nen ; bhogäl] - genot; du!Jkha - verdriet; yonaya!J - bronnen van ; eva zeker;
te - ze zijn; ädi in het begin; antavanta!J - onderworpen aan; kaunteya 0
zoon van KuntT; na nooit; te§U - in die ; ramate verbeugt zieh; budha!J
de sehrandere.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
De sehrandere geeft zieh nimmer over aan zingenot. 0 zoon van Kunff,
zinnelijke vreugde kent zowel begin als einde, en derhalve sehept de wijze
er geen behagen in.
BETEKENIS
Stoffelijk zingenot vindt plaats door aanraking met de stoffelijke zinnen,
welke alle tijdelijk zijn omdat het liehaam tijdelijk is. Een bevrijde ziel is in
niets van tijdelijke aard ge"!nteresseerd. Hoe kan een bevrijde ziel, die ver
trouwd is met de vreugde van het bovenzinnelijk genieten , zieh taten gaan
in onwaaraehtig genot? In de Padma Purär;ia wordt verklaard :
ramante yogino 'nun te satyänanda-cid-ätmani
iti räma-padenäsau param brahmäbh idhTyat e
"De mystiei ontlenen ongebreideld bovenzinnelijk genoegen aan de Absolu
te Waarheid en daarom is de Allerhoogste Absolute Waarheid , de Persoon
lijkheid Gods, ook bekend als Räma."
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En in het Srrmad-Bhägavatam wordt gezegd :
näyarh deh o deha-bhiijäm nr-loke
ka�tän kämänarhate vi<!-bhujäm ye
tapo divyarh putrakii yena sattvarh
iuddhyed yasmäd brahma-saukhyarit tv anantam

"Mijn lieve zoons, er bestaat geen reden om in deze menselijke levensvorm
zeer hard te werken voor zingenot; dit soort plezier is er voor de drek-eters
(zwijnen). Jullie behoren in dit leven veeleer hoete te doen, waardoor jullie
hestaan zal worden gelouterd, met als gevolg dat jullie onhegrensde hoven
zinnelijke gelukzaligheid zullen genieten." (Bhäg. 5, 5 : 1 .)
Daarom worden degenen die echte yogr s zijn, of serieus de weg naar het
hovenzinnelijke onderzoeken, niet aangetrokken door zingenot, dat de oor
zaak van ons voortgezet bestaan in de materie is. Hoe meer men aan stoffe
lijke geneugten verslingerd is, hoe meer men in de stoffelijke eilende ver
strik t raakt.
'

VERS 23

�st1"tJ\l� �: Qll stt<t�<l�aJ11ml 1
�ti � Q �: � � �: 11��11
5aknotihaiva ya/i so9hum
prök 5arira-vimok§ariät
käma-krodhodbhavam vegam
sa yukta/i sa sukhi nara/i
saknoti in staat te doen; iha eva in het huidige lichaam ; yal1. . iemand
die ; so<J.hum - verdragen ; präk - voordat; sarlra lichaam ; vimok�arylit prijs
geven ; käma hegeerte; krodha - woede; udbhavam - verwekt door; vegam
drang; sa!J, hij ; yuk ta!J, in trance; safJ, hij ; sukhT gelukkig; nara�1 mense
lijk wezen.
VERTALING
.

.

-

·

-

-

-

·

-

·

·

Als men, alvorens het huidige lichaam prijs te geven, reeds de drangen
van de stoffelijke zinnen kan weerstaan en de drangen van begeerte en woe
de weet te beteugelen, is men een yogi en leeft men gelukkig in deze wereld.
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BETEKENIS
Als men gestaag vooruit wil gaan op de weg der zelfverwerkelijking, moet
men proberen de drangen van de stoffelijke zinnen te beteugelen . Het zijn
de drangen van het spreken, van woede, van de geest, van de maag, van de
geslachtsdelen en van de tong. Wie de drangen van al deze verschillende zin
nen en van de geest in bedwang weet te houden, wordt een gosvämf of
svämf genoemd. Zulke gosvämf's leiden een strikt beheerst leven en staan
volkomen los van de drangen van de zinnen. Stoffelijke begeerten die niet
bevredigd worden, leiden tot woede, en hierdoor komen de geest, de ogen
en de borst in onstuimige beweging. Daarom dient men zieh erin te oefenen
ze te beteugelen voordat men dit stoffelijk lichaam prijsgeeft. Wie hiertoe
in staat is, dient te worden beschouwd als zelfverwerkelijkt en is in zijn toe
stand van zelfverwerkelijking gelukkig. Het is de plicht van allen die naar
het Bovenzinnelijke streven, uit alle macht te trachten begeerte en woede te
beteugelen.
VERS 24

�)sr�:�s;:�Hi(l'i���I
�1;;:,
� lf ! 1
� �)tft im� iW{�S�� ll�'dll
yo 'ntafl-sukho 'ntarärämas
tathäntar-jyotir eva yafl
sa yogi brahma-nirväp.arh
brahma-bhüto 'dhigacchati
ya/J iemand die; anta/J-sukha!J innerlijk gelukkig; an tafJ-ärämafJ - in
nerlijk aktief; tathä evenals; an ta�1-jyotil1 innerlijk stralend; eva zeker;
ya� wie dan ook; sa� hij ; yogf mysticus; brahma-nirvä�wm bevrijd in
het Allerhoogste; brahma-bh ilta� zelfverwerkelijkt; adhigacchali bereikt .
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Wie innerlijk gelukkig is, innerlijk werkzaam, innerlijk verheugd en inner·
lijk stralend, is in feite de volmaakte yogr. Bevrijd als hij is, bereikt hij uit
eindelijk het Allerhoogste.
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BETEKENIS
Tenzij men tot innerlijk geluk weet te kornen, kan rnen zieh niet onttrek
ken aan materiele bezigheden waarmee men het verkrijgen van oppervlakkig
geluk nastreeft. Een bevrijd persoon is gelukkig krachtens zijn feitelijk bele
ven. D aarom kan hij gewoon stil ergens zitten en van binnenuit van de akti
viteiten van het leven genieten. Zo 'n bevrijd persoon heeft geen verlangen
meer naar uiterlijk materieel geluk. Deze toestand wordt brahma- bhüta ge
noemd en wie hem bereikt, gaat beslist terug naar God, terug naar huis.
VERS 25

�� ifmßtcctulfl'1tf: �101ifi�q11t: 1
f� tf�füq111: � m: 11,�ll
labhante brahma-niroäriam
!§aya� k�iria-kalm�ä�
chinna-dvaidhä yatätmäna�
saroa-bhüta-hite ratä�
la bhante bereiken; brahma-niroär;za m - bevrijding in het Allerhoogste;
naya� - degenen die innerlijk aktief zijn; k§fl)a-kalma�ä� - degenen die ver
stoken zijn van alle zonden; chin na - afgescheurd ; dvaidhä� dualiteit; yata
ätmäna�1 - zelfverwerkelijking nastrevend; sarva-bhüta - in alle levende we
zens; hite - werk voor het welzijn; ratä� - bezig.
-

-

VERTALING
Wie boven dualiteit en twijfel verheven is en wiens geest innerlijk werk
zaam is, wie altijd ijvert voor het welzijn van alle levende wezens en wie vrij
is van alle zonden, verwerft zieh bevrijding in het Allerhoogste.
BETEKENIS
Alleen van iemand die geheel Kr�r:ia-bewust is kan worden gezegd dat hij
ijvert voor het welzijn van alle levende wezens. Wanneer iemand ervan door
drongen is dat Kf�r:ia de bron van alles is en wanneer hij handelt vanuit deze
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wetenschap, handelt hij ten behoeve van iedereen. Het lijden der mensheid
is het gevolg van het feit dat men vergeten is dat Kr�i:ia de allerhoogste ge
nieter, de allerhoogste eigenaar en de allerhoogste vriend is. Daarom is alle
handelen dat dit besef in de hele mensheid weer tot leven tracht te wekken,
het hoogste welzijnswerk. Men kan niet met dit eersterangs welzijnswerk
bezig zijn als men niet eerst bevrijd is in het Allerhoogste. Een Kr�a-bewust
persoon twijfelt er geen ogenblik aan dat dit Allerhoogste Kr?i:ia is. Hij twij
felt niet, omdat hij volkomen verlost is van alle zonden. Hij bevindt zieh in
de toestand van goddelijke liefde.
Iemand die slechts het lichamelijk welzijn van de menselijke samenleving
dient, kan de mensen niet echt helpen. Tijdelijke leniging van de nood naar
lichaam en geest schenkt geen voldoening. De werkelijke oorzaak van de
moeilijkheden die men ondervindt in de harde strijd om het bestaan, is te
vinden in de omstandigheid dat men zijn band met de Opperheer vergeten is.
Wanneer iemand zieh volledig bewust is van zijn band met Kr?lla, is hij in
wezen een bevrijde ziel, ook al bevindt hij zieh nog in het stoffelijk taberna
kel.
VERS 26

'fii+ti'\"\:l�ij'ffi1'1i � �H1+l€H11'( 1
� iltAf9tctioi m �fa\€11�•4'114( 11�' "
käma-krodha-vimuk tänäm
yatinäm yata-cetasäm
abhito brahma-niroäriam
vartate viditätmanäm
käma - begeerten ; k rodha - woede; vimuk täniim - van hen die aldus be
vrijd zijn; yatinäm - van de heilige personen ; yata-cetasäm - van hen die hun
geest geheel in bedwang hebben; a bh ita� - verzekerd in de nabije toekomst;
brahma-n irväT)am - bevrijding in het Allerhoogstc ; vartate - is er; vidita
ätmaniim - van hen die zelfvcrwerkelijkt zijn.

VERTALING
Wie vrij van woede en alle stoffelijke begeerte is, wie zelfverwerkelijkt is,
zieh weet te beheersen en voortdurend naar het volmaakte streeft, kan er
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zeker van zijn dat hij in de zeer nabije toekomst zal worden bevrij d in het
Allerhoogste.
BETEKENIS
V an de heilige personen die voortdurend naar verlossing streven zijn de
genen die ��l)a-bewust zijn de besten . Het Bhägavatam bevestigt dit als
volgt :

yat-pada-pankaja-paliiia-viläsa-bhaktyä
karmäiayarh grathitam udgrathayanti santalJ
tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddhasrotogarzäs tam ara1Jam bhaja vlfsudevam
"Tracht slechts in toegewijde dienst Väsudeva, de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods, te aanbidden . Zelfs grote wijzen zijn niet in staat de drangen der
zinnen zo daadwerkelijk te beteugelen als degenen die zieh in bovenzinne
lijke gelukzaligheid bevinden doordat ze de lotusvoeten van de Heer dienen,
waardoor hun diepgewortelde begeerte naar baatzuchtig streven wordt uit
geroeid." (Bhäg. 4, 22: 39.)
In de gebonden ziel is de begeerte om de vruchten van haar streven te
plukken zo diep geworteld, dat het zelfs voor grote wijzen, hoe ze zieh ook
inspannen, heel moeilijk is deze begeerten te beteugelen. Een toegewijde
van de Heer daarentegen, die zieh voortdurend in ��l).a-bewustzijn in toe
gewijde dienst bevindt en volmaakt zelfverwerkelijkt is, bereikt zeer snel
zijn bevrijding in het Allerhoogste. Door de volkomen kennis in zijn zelfver
werkelijking, is hij altijd in trance. Om een hieraan verwant voorbeeld te ge
ven:

darsana-dhyäna-sarhspariair ma tsya-kürma-vihangamäl]
svänya patyäni pu�IJanti tathäham api padmaja
" Louter door kijken, mediteren en aanraken zorgen de vis, de schildpad en
de vogels voor hun nakomelingen. Zo doe ook Ik, 0 Padmaja ! "
De vissen brengen hun kroost groot door e r alleen maar naar te kijken.
De schildpad brengt haar kroost groot alleen maar door te mediteren. De
eieren van de schildpad worden op het land gelegd en de schildpad mediteert
over de eieren terwijl ze in het water is. Evenzo kan een toegewijde in
Kr�i:ia-bewustzijn, ook al is hij ver van 's Heren woning, zieh tot de hoogte
van Zijn woning verheffen louter door voortdurend aan Hem te denken door te werken in Kr�l)a-bewustzijn. Hij voelt de smart der materiele eilen-
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de niet. Deze levensstaat wordt brahma-niroär;ia of de afwezigheid van stof
felijke begeerten genoemd, en hij wordt bereikt doordat men voortdurend
van het Allerhoogste doordrongen is.
VERS 27-28

mn;:� 'lft�'tm��� �: 1
mOrt�� �T �f ll�\9 11

�fr�"4'4'1��Qf: 1
f.ttr�r�iN) (f: �T � � �: 11�� 11
sparsiin krtvii bahir biihyäms
cak�us caiväntare bhnivo�
präriipiinau samau krtvä
niisiibhyan tara-ciirirau
yatendriya-mano-buddhir
munir mok�a-paräyara�
vigatecchii-bhaya-krodho
ya� sadii mu/; ta eva sa�

sparsiin - uiterlijke zins-objekten, zoals geluid enz. ; krt vä - zo handelend ;
bah ilJ uitwendig; biihyän - onnodig; cak§ulJ ogen; ca - ook; eva zeker;
an tare - inwendig; bhru volJ van de wenkbrauwen; priirJa-apänau - op- en
neergaande lucht; samau - in zwevende toestand; krtvii - zo handelend; näsii
abh yan tara in de neusgaten; ciirii:iau - snuiven; yata - beheerst; indriya
zinnen ; mana�1 - geest; buddhilJ intelligentie; muni�1 - de transcendentalist;
mok.5 a - bevrijding; paräya1Jal.1 zo bcstemd; vigata - afgedankt; icchii - wen
sen ; bhaya angst; krodhalJ woede; yafJ - iemand die ; sadä - altijd; muk tafJ
bevrij d ; eva zeker; safJ - hij is.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Wanneer hij zieh voor alle uiterlijke zaken afsluit, zijn ogen en innerlijke
blik gericht houdt op het punt tussen de beide wenkbrauwen, de in- en uit
gaande adem tegelijk zwevende houdt in de neusgaten, en op deze wijze
geest, zinnen en verstand beteugelt, raakt degeen die het bovenzinnelijke
nastreeft bevrijd van begeerte, angst en woede. Wie zieh altijd in deze staat
bevindt, is beslist verlost.
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BETEKENIS
Wanneer men aktief is in Kr�1,1a-bewustzijn, kan men meteen zijn geeste
lijke identiteit begrijpen, en vervolgens kan men door middel van toegewij
de dienst de Opperheer begrijpen. Wanneer men goed werkzaam is in toe
gewijde dienst, bereikt men het bovenzinnelijk vlak, waar men de aanwezig
heid van de Heer kan voelen in alles wat men doet. Deze situatie wordt be
vrijding in het Allerhoogste genoemd.
N adat Hij bovenvermelde beginselen van de bevrijding in het Allerhoog
ste heeft uitgelegd, laat de Heer Arjuna weten hoe hij die toestand kan be
reiken door yoga te beoefenen, en wel aHäiiga-yoga , een systeem dat be
staat uit acht onderdelen: yama , niyama , äsana , prärJäyäma , pratyähära ,
dhärar.iii, dhyäna en samädh i. In Hoofdstuk Zes wordt het onderwerp yoga
duidelijk in onderdelen behandeld; aan het eind van het Vijfde Hoofdstuk
wordt slechts een voorlopige uiteenzetting gegeven. Men dient de zins-ob
jekten zoals klank, gevoel, vorm , smaak en geur uit te bannen door zieh in
yoga aan het priir.iäyiima (adem) proces te wijden en daarbij de blik tussen
de wenkbrauwen gericht te houden en zieh met halfgesloten oogleden te
koncentreren op de punt van de neus. Het heeft geen nut de ogen geheel te
sluiten, omdat er dan kans bestaat dat men in slaap valt. Ook heeft het geen
nut de ogen geheel open te houden, omdat men dan gevaar loopt aangetrok
ken te worden door zins-objekten. De adem-bewegingen worden in de neus
holte in evenwicht gebracht door de opgaande en de neergaande luchtstro
mingen in het lichaam te neutraliseren. Door deze yoga te beoefenen kan
men zijn zinnen in bedwang krijgen, afstand nemen van materiele zins-ob
jekten en zieh aldus voorbereiden op zijn bevrijding in het Allerhoogste.
Deze yoga methode draagt ertoe bij dat men vrij wordt van alle soorten
angst en woede en zo, in deze bovenzinnelijke toestand, de aanwezigheid
van de Superziel gewaarwordt. Met andere woorden: Kr�1,1a-bewustzijn is de
eenvoudigste methode om zieh aan de beginselen van yoga te houden. Dit
wordt in het volgende hoofdstuk grondig uiteengezet. Een Kr�i:ia-bewust
persoon echter, die zieh altijd bezighoudt met toegewijde dienst, loopt geen
gevaar dat hij zijn zinnen aan iets anders verliest. Toegewijde dienst is een
betere manier om de zinnen te beteugelen dan a�tänga-yoga .
-
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bhoktiiram yajna-tapasiim
saroa-loka-mahesvaram
suhrdam saroa-bhütiiniim
jniitvii miim siintim rcchati
bhok täram begunstigde; yajiia - offors; tapasäm van boetedoeningen en
ontberingen; saroa-loka - alle planekn en derzelver halfgoden; mah esvaram
de Allerhoogste Heer; suhrdam - weldoener; saroa alle; bhütänäm - van de
levende wezens ; jiiätvä - aldus kennend; mäm Mij (Heer Kfgia) ; säntim verlossing van materiele smart; rcchati - bereikt.
-

-

-

-

-

VERTALING
De wijzen, die Mij kennen als het uiteindelijke doel van alle offers en
boetedoeningen, als de Opperheer van alle planeten en halfgoden en de wel
d0ener en begunstiger van alle levende wezens, zullen vrede vinden van de
pijn der stotfelijke eilende.
BETEKENIS
De gekonditioneerde zielen in de gevangenschap van de begoochelende
lagere energie begeren vrede te vinden in de stoffelijke wereld. Maar ze ken
nen de formule niet die tot deze vrede leidt en welke gegeven wordt in de
Bhagavad-gftä. De belangrijkste vredes-formule luidt als volgt: Heer Kr�r:ia is
de begunstigde van alle menselijke aktiviteiten. De mensen dienen alles te
offeren in de bovenzinnelijke dienst van de Heer, omdat Hij de eigenaar van
alle planeten is en van de halfgoden daarop. N iemand is groter dan Hij . Hij
is groter dan de grootste halfgoden, Heer Siva en Heer Brahmä. In de Veda 's
wordt de Allerhoogste beschreven als tam rsvarär;iäm paramam mah esvara m .
I n d e ban van illusie, trachten de levende wezens de baas te speien over alles
wat ze zien, maar in feite w� rden zij bespeeld door de stoffelijke energic
van de Heer. De Heer is de meester der stoffelijke natuur en de gebonden
zielen zijn onderhorig aan de strenge regels der stoffelijke natuur. Als men
deze twee naakte feiten niet begrijpt, kan men onmogelijk, hetzij indivi
dueel, hetzij kollektief, tot vrede komen in de wereld. Kf�r:ia-bewustzijn
houdt in dat men beseft: Heer Kr�r:ia is de allerhoogste heerser en alle leven
de wezens, met inbegrip van de halfgoden, zijn aan Hem ondergeschikt.
Men kan alleen tot volmaakte vrede komen in Kr�r:ia-bewustzijn.
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Oit V ijfde Hoofdstuk is een praktische uiteenzetting van het ��l)a-be
wustzijn, dat meer algemeen bekend is als karma-yoga . De vraag van de kant
der theorctici, hoe karma-yoga verlossing kan geven, is hiermee beantwoord.
Werken in Kr�f.la-bewustzijn is werken in de volkomen wetenschap dat de
H eer de heerser is. Dit werk verschilt niet van bovenzinnelijke kennis. Recht
strecks Kr�f.la-bewustzijn is bhakti-yoga , en jnäna-yoga is een weg die naar
/Jh a k ti-yoga leidt. Km1a-bewustzijn betekent werken in volledig bewustzijn
van de relatie die men met het Allerhoogste Absolute heeft, en.de vervolma
king van dit besef houdt volledige kennis in van ��1_1a of de Allerhoogste
Pcrsoonlijkheid Gods. Een zuivere ziel is de eeuwige dienaar van God als in
tcgraal, nietig deeltje van God. Ze komt in aanraking met mäyä (begooche
ling) als gevolg van haar wens, de baas te speien over de stoffelijke natuur,
e n dat is de oorzaak van haar vele smarten. Zo lang ze met de stof in kon
takt is, moet ze werken voor zo ver de stof haar hiertoe noodzaakt. ��l)a
bewustzijn echter leidt ons, ook al bevinden we ons nog in het rechtsge
bied der stof, in het geestelijk leven binnen, want het houdt een opwekking
van het geestelijk bestaan in door oefening in de materiele wereld. Hoe
meer men op deze weg vQrdert, hoe vollediger men bevrijd wordt uit de ge
vangenschap der stof. De Heer is onpartijdig jegens alles en iedereen. Alles
hangt af van de manier waarop men in de praktijk zijn plichten vervult in
zijn streven, de zinnen te beteugelen en de invloed van begeerte en woede te
overwinnen. En wanneer men door beteugeling van de hartstochten ���a
bewust wordt, verblijft men in wezen op het bovenzinnelijk vlak of in
brahma-nirväFJa . Het pad van de achtvoudige yoga wordt automatisch in het
Kr�f.la-bewustzijn bewandeld, omdat hetzelfde einddoel nagestreefd wordt.
Er is een geleidelijk proces van verheffing bij het beoefenen van yama , ni
yama , iisana , präl').äyäma , pratyähiira , dhäral').ä, dhyäna en samiidhi. Maar
deze fasen gaan slechts vooraf aan de volmaaktheid die bereikt wordt door
toegewijde dienst, de enige m anier waarop het menselijk wezen zieh vrede
kan verwerven. Dit is de hoogste volmaaktheid des levens.
Zo eindigen de verklaringen van Bhaktivedanta bij het Vijfde Hoofdstuk
van de Srimad Bhagavad-gitä, getiteld "Karma-yoga - of Handelen in Kr�TJa
Be wus tzijn ".

HOOFDSTUK ZES

Sä:rikhya-yoga
VERS l

�fht�R I
31;rrf��n 'fi�� <tirii' 'fi� <tiUfü <r: 1
� iARft :q �)rr'T :q ;r fifd�r� :qt&lf: 11 t II
sri bhagavän uväca
anäsrita[l karma-phalam
käryam karma karoti ya[l
$a $annyäsi ca yogi ca
na niragnir na cäkriya[l
in bhagavän uväca - de Heer sprak; anäsrita� - zonder toevlucht; karma
phalam de vruchte11 der arbeid; käryam - verplicht; karma - werk; karoti doet; ya/J iemand die ; sa�1 - hij ; sarrnyäsT - in de wereldverzakende levens
orde; ca - ook; yogT - rnysticus; ca ook; na - niet; nir - zonder; agni� vuur;
na - noch ; ca - ook; akriya� - zonder plicht.
-

-

-

-
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VERTALIN G
D e Allerhoogste sprak: Wie niet geheeht is aan de vruehten van zijn ar
beid en werkt volgens zijn plieht bevindt zieh op het peil van iemand die de
wereld verzaakt heeft en is de ware yogi: in tegenstelling tot hem die geen
vuur maakt en geen werk verriebt.
,

BETEKENIS
In dit hoofdstuk zet d e Heer uiteen dat d e methode van d e achtvoudige

yoga een middel is om de geest en de zinnen te beteugelen. Het is voor de
mensheid in het algemeen een zeer moeilijke methode, vooral in deze tijd
van Kali. Hoewel het achtvoudige yoga-systeem in dit hoofdstuk wordt aan
bevolen, stelt de Heer uitdrukkelijk dat de k arma yoga -methode, of hande
len in Kr�l'_la-bewustzijn, beter is. ledereen in deze wereld handelt om zijn
gezin en bezittingen te onderhouden, maar niemand werkt zonder aan zijn
eigen voordeel, dus aan de een of andere vorm van persoonlijke bevrediging
te denken, hetzij in gekoncentreerde, hetzij in verdunde vorm. De maatstaf
der volmaaktheid is handelen in Kf�l'_la-bewustzijn, dus niet met het oog
merk om van de vruchten van onze arbeid te genieten. Handelen in Kr�i:ia
bewustzijn is de taak van ieder levend wezen, omdat ze alle fundamenteel
volkomen deel zijn van de Allerhoogste. De lichaamsdelen werken voor de
voldoening van het gehele lichaam. Zo is het levend wezen dat voor de vol
doening van het allerhoogste geheel en niet voor persoonlijke bevrediging
werkt, de volmaakte sannyäsi, de volmaakte yogf.
San nyäsf's denken soms ten onrechte dat ze bevrijd zijn van alle materi
ele plichten, en daarom verrichten ze geen agnihotra yajfia 's (brandoffers)
meer, maar in feite stellen ze zichzelf voorop, want het gaat er bij hen om,
een te worden met het onpersoonlijk Brahman. Dit verlangen is groter dan
alle materiele verlangens, maar het is niet zonder zelfzuchtigheid. Zo ook
verlangt de yogT die met halfopen ogen het yoga-systeem beoefent en alle
stoffelijke aktiviteit staakt, naar bevrediging van zijn persoonlijk ik. Maar wie
in K��l'_la-bewustzijn werkt, handelt zonder eigenbelang terwille van het ge
heel. Een Kf�l'_la-bewust persoon is er niet op uit zichzelf tevreden te stellen.
Het gaat er bij hem alleen maar om, dat Kr�i:ia tevreden is, en zo is hij de
volmaakte sannyäsT of de volmaakte yogr. Heer Caitanya, het meest vol
maakte symbool van onthechting en verzaking, bidt aldus:
-

De Bhagavad-gitä zoals ze is

304

Vl.2

na dhanarh na janarh na sundarfrh
kavitärh vä jagadfsa kämaye
mama janmani jan ma nrivare
b havatäd bhak tir ahaitukT tvayi

" O Almachtige Heer, ik verlang niet naar rijkdo m , noch naar m ooie vrou
wen_ Noch wil ik veel volgelingen hebben_ Wat ik alleen begeer, is de gron
deloze genade in mijn leven, geboorte na geboorte, van Uw toegewijde
dienst. "
VERS 2

ir ��l(if'fRt �{lt � � 1ß� 1
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yam sannyäsam iti prähur
yogam tarn viddhi pär4ava
na hy asannyasta-sankalpo
yogi bhavati kascana
yam wat; sannyäsam verzaking; iti zo; p rähu� ze zeggen ; yogam
zieh verbinden met het Allerhoogste; tam · dat ; viddhi · je moet wete n; päfJ·
c;Java 0 zoon van Päi:i�u; na nooit; hi zeker; asannyasta. zonder op te
·geven ; salikalpa� · eigen voldoening; yogT · een mystieke transcendentalist;
bhavati wordt; kaicana - wie ook.
-

-

·

-

-

-

·

-

·

.·

VERTALIN G
Wat verzaking wordt genoemd is hetzelfde als yoga of zieh verbindeq met
de Allerhoogste, want niemand kan yogi worden als m en zieh niet eerst van
het verlangen naar zinsbevrediging onthecht.
BETEKEN I S
Echte sannyäsa-yoga of bhakti betekent d a t men zijn wezensstaat als le
vend wezen moet kennen en dienovereenkomstig handelen. Het levend we
zen heeft geen afzonderlijke, onafhankelijke identiteit. Het is de tussen-ener-
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gie van het Allerhoogste. In de m a teriele natuur gevangen, is het gekonditio
neerd, maar wanneer het Kr�r,ia-bewust wordt of beseft dat er geestelijke
energie is, bevindt het zieh in zijn werkelijke en natuurlijke levensstaat.
Wanneer men volkomen kennis heeft , staakt men daarom alle stoffelijke
zinsbevrediging of onthecht m e n zieh van allerhande zinsbevredigende be
zigheden . Dit wordt nagestreefd door de yogi's, die de zinnen ervan weer
houden zieh aan de stof te hechten. Nu heeft iemand in ��r,ia-bewustzijn
geen gelegenheid zijn zinnen te verbinden met iets wat niet met ��r,ia's be
doelingen strookt. Daarom is een Kr�r,i a-bewust 11ersoon zowel

yogi.

sannyäsi als

Het doel van de kennis en van het bett>.igelen van de zinnen, zoals

voorges<'.hreven bij de

jfiäna -

en de yoga-methoden, wordt in Kr�r,ia-bewust

zijn vanzelf nagestreefd. Kan m e n de aktiviteiten van zijn zelfzuchtige aard
niet staken , dan mogen

jfiäna

en yoga niet baten. Waar het werkelijk o m

gaat, i s dat het levend wezen alle vormen van zelfbevrediging opgeeft e n
steeds bereid i s de Allerhoogste tevreden te stellen. Een Kr�r,ia-bewust per
suon koestert geen enkel verlangen , zichzelf enigerlei voldoening te verschaf
fe n . H ij is altijd bezig de Allerhoogste te laten geniete n . Wie geen weet heeft
van de Allerhoogste, möet dus wel tot zelfzuchtig handelen overgaan, want
niemand kan volstrekt inaktief blijven. Jeder hier vermeid doel wordt vol
maakt gediend door het beoefenen van Kr�r,ia-bewustzij n .

VERS

3
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äruruk�or muner yogam
karma kärariam ucyate
yogärilflhasya tasyaiva
5amafi kärariam ucyate
äruru k§o� - iemand die juist met yoga begonnen is ;

yogam
ucyate

mune�

- van de wijze ;

- de achtvoudige yoga-methode ; karma - werk; kä ra rJ a m - de oorzaak;
- heet te zij n ;

yoga

- achtvoudige yoga ;

ärüljhasya

- iemand die be

reikt heeft ; tasya - zij n ; eva - zeker; s'ama� - het laten varen van alle m ateriele
aktiviteite n ;

käraT,1am

- de oorzaak;

ucyate

- heet te zijn.
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VI.4

VERTALING
V oor de nie.uweling in het aehtvoudig yoga-systeem heet werken de weg
te zijn; en voor iemand die al tot yoga gekomen is, heet het staken van alle
stoffelijke aktiviteiten de weg te zijn.
BETEKENIS
De methode waarmee men zieh met het Allerhoogste verbindt heet yoga
en kan worden vergeleken met een ladder waarmee men kan opklimmen tot
de allerhoogste geestelijke verwerkelijking. Deze ladder begint bij de laagste
stoffelijke toestand van het levend wezen en rijst omhoog tot volmaakte
zelfverwerkelijking in zuiver geestelijk leven. Afhankelijk van de versehillen
de hoogten die er zijn, kent men de versehillende gedeelten van de ladder
onder versehillende namen. Maar de ladder in zijn geheel heet yoga en kan
in drie geledingen worden onderseheiden, namelijk jnuna -yoga, dhyäna-yoga
en bhakti-yoga. Het begin van de ladder heet de yogäro.ruk�a -fase en de
hoogste sport heet yogärücf.ha .
Wat betreft d e aehtvoudige yoga-methode, worden de pogingen, welke in
het begin worden gedaan om in meditatie te komen door zieh aan de regu
lererde levensbeginselen te houden en zieh te oefenen in de versehillende
zithoudingen (die min of meer liehamelijke oefeningen zijn), als baatzuch
tige stoffelijke aktiviteiten beschouwd . Al dit soort aktiviteiten leidt tot het
bereiken van een volmaakt geestelijk evenwicht ter beteugeling van de zin
nen. Wanneer iemand vordert in het mediteren, laat hij alle storende geeste
lijke aktiviteit varen.
Een Kreyi:ia-bewust persoon bevindt zieh echter van stonde af aan op me
ditatie-niveau , omdat hij altijd aan Kr�i:ia denkt. En omdat hij altijd in dienst
van Kr�i:ia is, wordt hij geaeht alle stoffelijke aktiviteit te hebben laten va
ren.

VERS 4
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yadä hi nendriyärthe�u
na karmasv anu�ajjate
saroa-sankalpa-sannyäsi
yogärüphas tadocyate
yadä - wanneer; hi - zeker; na - niet; indriya-arthe�u - in zinsbevrediging;
na - nooit; karmasu - in baatzuehtig streven ; anu �ajjate - zieh noodzakelijker
wijs verbindt; sarva-san kalpa - alle materiele verlangens; sannyäsl - hij die
verzaakt ; yoga-ärü<f,ha� - gevorderd in yoga ; tadä - dan ; ucyate - heet te zijn-

VERTALING
Jemand heet tot yoga gekomen te zijn wanneer hij, na alle stoffelijke ver
langens te hebben verzaakt, noch handelt om zijn zinnen te bevredigen,
noch zieh ophoudt met baatzuehtig streven.
BETEKENIS
Wanneer iemand geheel in bovenzinnelijke liefdedienst van de Heer is, is
hij innerlijk verheugd en houdt zieh niet meer bezig met zinsbevrediging of
baatzuchtig streven. Hij zou anders hoe dan ook met zinsbevrediging bezig
moeten zij n , want men kan niet leven zonder iets te doen. Als men niet
Kr�q.a-bewust is, kan men niet anders dan op ziehzelf gerichte of doorlo
pend zelfzuchtige aktiviteiten nastreven. Maar een l<f�q.a-bewust persoon
kan alles voor het genoegen van ��q.a doen en daarbij volmaakt van zinsbe
vrediging ontheeht zijn. Wie deze realisatie niet kent, kan niet anders dan
door mechanische onthoudingen ernaar proberen te streven , aan zijn mate
riele verlangens te ontkomen, voordat hij naar de bovenste sport van de
yoga-ladder bevorderd wordt_

V ERS 5
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uddhared ätmanätmänam
nätmänam avasädayet
ätmaiva hy ätmano bandhur
ätmaiva ripur ätmana�
men moet bevrijden ; ätmanä - door de geest ; ätmänam - de ge
na - nooit ; ätmänam - de gebonden ziel ; avasädayet - verlaagt;
ätmä - geest ; eva - zeker; hi - inderdaad; ätmana� - van de gebonden ziel;
bandh u� - vricnd; ätmä - geest; eva - zeker; ripu� - vijand; ätmana� - van de

uddharet

-

bonden ziel ;

gebonden ziel.

VERTALIN G
Men dient zieh te verheffen door zijn eigen geest e n zieh niet te verlagen.
De geest is zowel de vriend als de vijand van de gebonden ziel.

BETEKENIS
H e t woord

ätmä

heeft betrekking o p liehaam , geest e n ziel, afhankelijk

van het zinsverband_ In het yoga-systeem is zowel de geest als de gekondi
tioneerde ziel bijzonder belangrijk. Aangezien de geest eentraal staat in de

yoga -beoefening , heeft ätmä hier betrekking op
yoga -systeem is de geest te beteugelen en hem

de geest. Het doel van het
te onttrekken aan zijn ge

hechtheid aan al wat de :t.innen beroert. Er wordt hier met nadruk gezegd
dat de geest zo geoefend moet worden, dat hij de gebonden ziel kan verlos
sen uit het moeras der onwetendheid. In het stoffelijk bestaan is men onder
invloed van de geest en de zinnen. De zuivere ziel is in feite in de stoffelijke
wereld gevangen door het ego van de geest, dat de baas wil speien over de
stoffelijke natuur. Daarom dient de geest zo geoefend te worden, dat hij
niet meer aangetrokken wordt door de sehittering van de materiele natuur,
en op deze wijze kan de gebonden ziel dan worden gered . Men dient zieh
niet te verlagen door zieh te laten aantrekken door al wat de zinnen be
roert. Hoe meer men hierdoor aangetrokken wordt, hoe meer men in het
stoffelijk bestaan verstrikt raakt. De beste manier om zieh eruit los te ma
ken is de geest voortdurend te verbinden met Kf�i:ia-bewustzijn. Het woord

hi

wordt gebezigd om hier de nadruk op te leggen, dat wil zeggen : men

möet dit doen. Er wordt ook gezegd :
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mana eva manu�yäryäm
käraryam bandha-mok�ayo!J.
bandhäya v4ayäsango
muktyai nirv4ayam mana�

"De geest is voor de mens zowel de oorzaak van zijn gevangenschap als
van zijn bevrijding. Een geest die opgaat in de zins-objekten is de oorzaak
van onze gevangenschap, en een geest die onthecht is van de zins-objekten is
de oorzaak van onze bevrijding." Daarom . is de geest die altijd opgaat in
K!�r:ia-bewustzijn de oorzaak van de allerhoogste bevrijding.

V ERS 6
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bandhur iitmätmanll$ ta&ya
yenätmaivätmanii jitafi
aniitmanll$ tu , $atrutve
vartetiitmaiva satruvat
bandhulJ. vriend; ätmä - geest; ätmana� van het levend wezen; tasya van hem; yena door wie; ätmä - geest; eva - zeker; ätmanä - door het levend
wezen ; jita� - overwonnen; anätmana� van iemand die er niet in geslaagd
is de geest te beteugelen ; tu maar; satrutve wegens vijandschap ; varteta
blijft; ätmä eva - de geest zelf· .fo truvat als vijand.
-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
V oor wie zijn geesf heeft overwonnen, is de geest zijn beste vriend; maar
voor wie daar niet in is geslaagd, is juist de geest zijn ergste vijand.
BETEKENIS
Het doel van het beoefenen van de achtvoudige yoga is het beteugelen
van de geest, teneinde zijn vriendschap te verwerven bij de vervulling van
onze menselijke levensopdracht. Tenzij de geest beteugeld wordt, is het be-
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oefenen van yoga louter vertoon en tijdverspilling. Wie zijn geest niet weet
te beheersen is altijd samen met zijn ergste vijand en zijn levenstaak loopt
op niets uit. Zo lang de geest onze onverslagen vijand blijft, moeten we de
bevelen gehoorzamen van wellust, woede, hebzueht, begooeheling enz.
Maar is de geest bedwongen, dan houdt men zieh vrijwillig aan de opdraeh
ten van de Persoonlijkheid Gods, die als Paramätmä zetelt in ieders hart. Se
rieuze yoga beoefening betekent dat we Paramatmä ontmoeten in ons hart
en vervolgens zij n leiding aanvaarden. V oor iemand die zonder meer tot
Kr��a-bewustzijn overgaat, volgt volmaakte overgave aan de leiding van de
Heer vanzelf.

-

VERS 7
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jitätmanap pra$äntasya
paramätmä samähitap
SltO§[la-sukha-dupkhe�u
tathä mänäpamänayop

-

·

jita-ii tmana!J van iemand die zijn geest beteugeld heeft; praiäntasya
van iemand die door de beteugeling van zijn geest tot rust gekomen is; pa
ramätmä de Superziel; sumähita� volkomen genaderd; srta koude ; u�rya hitte; sukha - in geluk; du!Jkhe§U in verdriet; tathä ook; mäna eer; apa
mänayo!J in oneer.

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Voor wie de geest heeft overwonnen, is de Superziel reeds bereikt, want
hij is tot rust gekomen. Voor zo iemand zijn geluk en verdriet, hitte en kou,
eer en sehande een en hetzelfde.
BETEKENIS
In feite is het de bedoeling dat ieder levend wezen zieh aan de leiding
houdt van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die in ieders hart zetelt als
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Paramätmä. Wanneer d e geest misleid wordt door de uitwendige begooehe
lende energie, raakt men verstrikt in stoffelijke aktiviteiten. Zodra men dan
ook zijn geest met behulp van een der yoga -systemen heeft beteugeld,
wordt men geaeht reeds zijn doel te hebben bereikt. Men dient zieh aan de
h ogere leiding te houden. Wanneer men zijn geest verankerd heeft in de ho
gere natuur, heeft men geen andere keus dan de leiding van de Allerhoogste
te aanvaarden. De geest moet hoe dan ook een vorm van hogere leiding aan
vaarden en deze gehoorzamen. Het resultaat van het beteugelen van de geest
is dat men vanzelf de aanwijzingen van Paramätmä of de Superziel volgt.
Aangezien deze bovenzinnelijke toestand door iemand in ��i;ia-bewustzijn
onmiddellijk wordt bereikt, wordt de toegewijde van de Heer niet beroerd
door de tegenstellingen van het stoffelijk bestaan, zoals verdriet en geluk,
koude en hitte enz. Dit peil wordt samädhi ge.noemd , of opgaan in het Al
lerhoogste.
VERS 8
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jnäna-vijnäna-trptätmä
kü/asth o vijitendriya�
yukta ity ucyate yogi
sama-lo�/rä!ma-käncana�
jiiäna - verworven kennis; vijiiäna - verwerkelijkte kennis; l!Pla voldaan;
iitmii - levend wezen; kü{astha!J - op geestelijk peil ; vijita-indriyalJ - door de
zinnen beheerst; yuk ta� - bekwaam tot zelfverwerkelijking; iti - zo; ucyate wordt gezegd; yogl - de mysticus; sama evenwiehtig; lo��ra - stenen ; asma
steen; kiificana!J - goud.
-

-

-

VERTALING
Men heet in zelfverwerkelijking verankerd te zijn en wordt een yogi (of
mystieus) genoemd wanneer men geheel voldaan is door de kennis die men
verworven en verwerkelijkt heeft. Men is dan op het bovenzinnelijk vlak en
beheerst zieh volkomen. En men ziet een brok steen of een klomp goud
met gelijkgezinde blik.
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BETEKENIS
Boekenwijsheid zonder doorgronding van de Allerhoogste Waarheid heeft
geen nut. Dit wordt als volgt aangegeven :
atalf irf-kr�rJa-nämädi
na bhaved grähyam indriyai�
sevonmukhe h i jihvädau
svayam eva sphuraty ada�

" Niemand kan de bo�enzinnelijke aard van de naam, gedaante, eigenschap
pen en het spei van Sri Kr?i:ia begrijpen via zijn stoffelijk besmette zinnen.
Alleen indien men van het geestelijke doortrokken raakt, door bovenzinne
lijke dienst aan de Ht:er, worden de bovenzinnelijke naam, gedaante, eigen
schappen en ook het spei geopenbaard." (Padma Puräf!a . )
Deze Bhagavad-grtä behelst de wetenschap van het Kr�i:ia-bewustzijn. Nie
mand kan louter door wereldse geleerdheid Kr?i:ia-bewust worden. Men
dient het geluk te hebben dat men kan omgaan met iemand die zieh in puur
God-bewustzijn bevindt. Een Kr?i:ia-bewust persoon heeft kennis verwerke
lijkt door Kf?i:ia's genade, omdat Kf�i:ia voldaan is over de Hem bewezen
zuivere toegewijde dienst. Door kennisverwerkelijking wordt men volmaakt.
Met bovenzinnelijke kennis kan men evenwichtig blijven in zijn overtuiging,
maar met louter akademische kennis kan men gemakkelijk worden mis·
leid en door schijnbare tegenstrijdigheden in de war raken. De zelfverwerkc
lijkte ziel is werkclijk beheerst, omdat ze zieh heeft overgegeven aan Kf?r.r n.
Ze is bovenzinnelijk, omdat ze niets te maken heeft met wereldse gelcerd
heid. V oor haar zijn wereldse geleerdheid en gefilosofeer, die in de ogen van
anderen de waarde van goud schijnen te hebben, niet meer dan stenen en
kiezels.
VERS 9
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suhrn-miträry-udäsinamadhyastha-dveua-bandhu§u
sädhu§V api ca piipe§u
sama-buddhir visiuate
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een vriend van nature; mitra - toegenegen weldoener; ari - vijand;
neutraal temidden van strijdenden; madhyas tha - bemiddelaar tus
sen de strijdenden; dve�ya afgunstig; bandhu§u - aan de verwanten of vrien
dcn; sädh u§Lt aan de vromen; api evenals; ca - en; päpe§U - aan de zon
daars; sama-buddhi� met gelijkwaardige intelligentie ; viii�yate - is ver ge
vorderd.
.mhrt

11. däsfna

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Men wordt geacht nog verder gevorderd te zijn wanneer men allen - de
geen die een ieder oprecht goedgezind is, vriend en vijand, de afgunstige, de
vrome, de zondaar en degenen die onverschillig zijn en zieh afzijdig hou
den - met dezelfde gelijkmoedigheid van geest. beschouwt.

VERS 1 0
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yogi yunjita satatam
ätmiinarh. rahasi sthita�
ekäki yata-cittätmä
niräsir aparigraha�
yogT iemand die naar het bovenzinnelijke streeft; yunjfta - moet zieh
koncentreren op Kr�l}a-bewustzijn; satatam - voortdurend; ätmänam - zich
zelf (met lichaam , geest en ik); rahasi - op een eenzame plek; s th ita� - zieh
aldus bevindend; ekäkf alleen; yata-cittätmä - altijd aandachtig; niräsl�
zonder door iets anders te worden aangetrokken ; aparigraha� verstoken
van het gevoel dat men ergens eigenaar van is.
-

-

-

-

VERTALING
Wie naar het bovenzinnelijke streeft, dient altijd te trachten zieh op het
Allerhoogste Zelf te richten; hij behoort zieh af te zonderen op een eenza
me plaats en steeds aandachtig zijn geest te beteugelen; hij dient vrij te zijn
van alle begeerte en elk bezits-gevoel.
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BETEKENIS
Kf�l]a wordt in drie opeenvolgende fasen doorschouwd - als Brahman,
Paramätmä en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Kr�r:ia-bewustzijn
houdt kortweg in dat men altijd werkzaam is in 's Heren bovenzinnelijke
liefdedienst. Maar degenen die aangetrokken worden tot het onpersoonlijk
Brahman of de Superziel in het hart zij n eveneens, zij het gedeeltelijk,
Kr�r:ia-bewust, omdat het onpersoonlijk Brahman de geestelijke uitstraling
van Kr�i:ia is en de Superziel het alles-doordringende deel-aspekt van Kr�r:i a.
Daarom zijn de impersonalist en de meditatie-beoefenaar - indirekt - Kr�i:ia
bewust. Een rechtstreeks Kr�r:ia-bewust persoon is de allerhoogste transcen
dentalist, want zo'n toegewijde weet automatisch wat er bedoeld wordt met
Brahman en Paramätmä. Zijn kennis van de Absolute Waarheid is volmaakt,
terwijl de impersonalist en de mediterende yogf onvolmaakt K��na-bewust
ZIJn.
H oe dit ook zij, allen krijgen hier de opdracht voortdurend bezig te zijn
met hetgeen ze ieder voor zieh nastreven, zodat ze vroeg of laat tot de hoog
ste volmaaktheid komen. De eerste taak van een transcendentalist is zijn
geest aan een stuk door op Kr�r:ia gericht te houden. Men moet altijd aan
Kr�i:ia denken en Hem geen ogenblik vergeten. Geestelijke koncentratie op
de Allerhoogste wordt samiidhi of trance genocmd. Teneinde de gecst te
kunnen koncentreren, dient men voortdurend in afzondering te leven en te
vermijden dat men door uitwendige oorzaken wordt gestoord . Men dient
uiterst zorgvuldig gunstigP invloeden met betrekking tot zijn verwcrkelij
king te aksepteren en ongunstige af te wijzen. En men dient, volmaakt vast
besloten , niet te hunkeren naar onnodige stoffelijke zaken, die een gevoel
van bezittelijkheid opwekken, waardoor men verstrikt raakt.
Al deze volmaaktheden en voorzorgsmaatregelen worden perfekt uitge
voerd wanneer men in rechtstreeks Kr�i:ia-bewustzijn is, want rechtstreeks
Kr�r:ia-bewustzijn betekent zelf-wegcijfering, waardoor er zeer w�inig kans
bestaat dat men gevolg zal geven aan zijn stoffelijke hebzucht. Srila Rüpa
Gosväml kenschetst het K��r:ia-bewu stzijn als volgt :
anäsak tasya vi:jayiin
yathärham upayunja ta�
nirbandhalf kr��ia-sambandhe
yuk tarn vairägyam ucyate
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priipancikatayä buddhyä
hari-sambandhi-vastuna�
mumuk�ubhi� parityägo
vairägyarh phalgu kathyate

"Wanneer men nergens aan geheeht i s , maar tegelijk alles aanvaardt met be
trekking tot Kf�r:i a, bevindt men zieh, van bezits-gevoel verstoken, in de jui
ste situatie. Wanneer men daarentegen alles afwijst zonder te weten in wat
voor relatie het tot Kr�r:ia staat, is de ontheehting minder volkomen. " (Blrak
ti-rasämrta-sindhu 2: 255-256.)

Een Kr�l)a-bewust persoon is zieh er goed van bewust dat alles aan Kr?r:ia
toebehoort en daarom is hij altijd verstoken van persoonlijke bezits-gevoe
lens. Hij begeert dus niets meer voor ziehzelf. Hij weet hoe hij zaken kan
aksepteren die het K��l).a-bewustzijn bevorderen en hoe hij zaken kan afwij
zen die het Kf�l).a-bewustzijn bemoeilijken. Hij is altijd boven het stoffelijke
verheven, omdat hij steeds op het bovenzinnelijk vlak verwijlt, en hij is al
tijd alleen, omdat hij niets te maken heeft met personen die niet Kf?l)a-be
wust zijn. Daarom is iemand die Kr?r:i a-bewust is de volmaakte yogf.
VERS 1 1 - 12
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5ueau dese prati§thäpya
sthiram äsanam ätmana{I
nät)'-ucchritam nätinicam
cailäjina-hufottaram
tatraihägram manafi krtvä
yata-cittendriya-kriyafi
upaviSyäsane yuiijyäd
yogam ätma-viSuddhaye
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VI. 1 1-12

sucau - geheiligd ; dese - in het land; prati�thäpya plaatsend; sth iram sterk; ilsanam zetel; ätmana� van zichzelf afhankelijk; na niet; ati te;
ucchritam hoog; na noch; ati te; nfcam laag; caila-ajina - zachte doek
en hertevel; kuiottaram - kusa-gras; tatra - daarop; ekägram - cen aandacht;
manal]. - geest; krtvä - zo doende; yata-citta - de geest beteugelend; indriya
de zinnen ; kriya� - aktiviteiten; upavisya zittend op; äsane - op de zetel;
yunjyät uitvoeren; yogam - yoga -oefening; ätma - hart; viiuddhaye ter op
heldering.
-

-

-

-

-

-

·

-

-

-

-

-

-

VERTALIN G
Om yoga te beoefenen dient men naar een eenzame plaats te gaan en er
kwfa-gras op d e grond leggen en d i t bedekken met een hertevel en een zach
te doek. De zitplaats mag niet te hoog en niet te laag zijn en moet zieh op
een heilige plek bevinden. De yogi dient dan in zeer rechte houding yoga te
beoefenen door geest en zinnen te beteugelen, het hart te reinigen en de
geest op een punt te richten.
BETEKENIS
" Heilige plek" heeft betrekking op een pelgrimsoord. In India verlaten de
transcendentalisten of yogts allen in een bepaalde levensfase hun huis en
vestigen zieh in heilige plaatsen zoals Prayäg, Mathurä, Vrndävana, Hr�lkesa
en Hardwar en beoefenen er, aan de oevers van heilige rivieren als de Yamu
nä en de Ganges, in eenzaamheid yoga. V ooral voor westerlingen echter is
dit veelal niet doenlijk. De zogenaamde yoga -klubs in de grote steden slagen
er misschien in er materieel op vooruit te gaan, maar geen van alle zijn ge
schikt voor werkelijke yoga beoefening. Iemand die zieh niet beheerst en
wiens geest zieh nog van streek laat brengen, kan geen meditatie beoefenen.
Daarom zegt de Brhan-Näradfya PurärJa dat de beste geestelijke zelfverwer
kelijkings-methode in Kali-yu�a - de huidigc tijd, waarin de mensen over
het algemecn kort leven, traag van inzicht zijn en voordurend door allerlei
zorgen worden benauwd - bestaat uit het chanten van de heilige naam des
Heren.
-

harer näma harer näma
harer nämaiva kevalam
kalau nästy eva nästy eva
nästy eva gatir anyathä
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" 1 n deze tijd van strij d e n leugenachtigheid i s het enige middel tot verlos
sing het chanten van de heilige naam des Heren. Er bestaat geen andere weg.
Er bestaat geen andere weg. Er bestaat geen andere weg."

VERS 13-14
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samam käya-siro-gnvam
dhärayann acalam sthirafl
samprek§ya näsikägram svam
diSa5 cänavalokayan
prasäntätmä vigata-bhir
brahmacäri-vrate sthitafl
manafl samyamya mac-citto
yu/;ta äsita mat-para/i

samam - recht; käya-siraJi. - lichaam en hoofd; gnvam - hals; dhärayan houdend ; acalam - onbewogen; sthira� - stil; samprekua - ziend; näsikä neus; agram - punt;svam - eigen; diSa� - alle kanten; ca - ook; anavalokayan niet ziend ; prasanta - onberoerd ; ätmä - geest; vigata-bh"ilJ - vrij van vrees;
brahmacäri-vrate - volgens de gelofte van het celibaat; sthital]. - zieh bevin
dend ; mana� - geest ; samyamya - volkomen bedwongen; mat - op Mij
(K.f�r;ia); cittal]. - gekoncentreerd; yuk ta� - de werkelijke yogl; iisrta - als zo
danig; ma t - Mij ; para/:i - einddoel.

VERTALIN G
Men dient romp, hals e n hoofd recht opgericht te houden e n onafgebro
ken naar de punt van de neus te staren. Met onbewogen, bedwongen geest,
vrij van angst en volkomen vrij van geslachtelijkheid, dient men in zijn hart
op Mij te mediteren en Me het einddoel van zijn leven te maken.
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BETEKENIS
Het doel van het leven is Kr�l!-a te leren kennen, die als Paramätmä, de
vierarmige Vi�r;iu-gedaante, in het hart van ieder levend wezen zetelt. De
yoga-methode wordt uitsluitend beoefend om deze plaatselijke Vi�r;iu-ge
daante bij zichzelf te ontdekken. Deze plaatselijke Vi?r;iu- m ü rti is het vol
komen deel-aspekt van Kr�r;ia in ons hart. De yogI die er niet op uit is deze
Vi�l).u-m ü rti bij zichzelf te ontdekken, houdt zieh nodeloos met pseudo
yoga bezig en verknoeit beslist zijn tijd. Kr�r:ia is het uiteindelijke doel des
levens en de Vi�r;iu-m ü rti in het hart is het doel van alle yoga-beoefening.
Om deze Vi�r;iu m ü rti in het hart te verwerkelijken, dient men zieh geheel
van geslachtsverkeer te onthouden; daarom dient men zijn huis te verlaten
en op een eenzame pick te gaan wonen, waar men dan blijft zitten zoals
hierboven beschreven. Men kan onmogelijk elke dag thuis of elders seks be
drijven en tegelijk een zogenaamde yoga-kursus volgen en op deze manier
yogT worden. Men dient zieh te oefenen in het beheersen van de geest, en al
lerlei vormen van zinsbevrediging, waarvan seksualiteit de belangrijkste is, te
vermijden. In de regels betreffende het celibaat, opgesteld door de grote
wijze Yäjfiavalkya, wordt gezegd :
-

karmar:zä manasä väcä
sarvävasthäsu saroadä
saroatra maith ur:za-tyägo
brahmacaryam pracak�ate

'.' De gelofte van het celibaat is bedoeld om iemand erin bij te staan, zieh
volkomen te onthouden van het toegeven aan seks in daden, woorden en
gedachten te allen tijde, onder alle omstandigheden en overal." Niemand
kan goed yoga beoefenen zo lang hij toegeeft aan de seksuele drang. Daar
om wordt brahmacarya ondcrwczen vanaf de kinderjaren, waarin men nog
geen weet heeft van seks. Kinderen van vijf worden naar de guru-kula_ ge
stuurd, de plaats waar de geestelijk leraar verblijft, en de leraar oefent de
jonge jongens in het naleven van de strikte regels van het brah macärT-schap.
Zonder zieh hierin te oefenen, kan men met geen enkele yoga of het nu
dhyäna , jnäna of bhakti is vooruitgang maken. Wie echter de regels en be
palingen volgt die voor het huwelijksleven gelden en alleen geslachtsverkeer
heeft met zijn vrouw (en dit eveneens volgens bepaalde regels), wordt 66k
brahmacärT genoemd. Zo'n gezinshoofd- brah macärT, die zieh dus aan be
paalde regels houdt, wordt door de bhakti-yoga als rechtmatig beoefenaar
·

·

·
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jiiäna en dhyäna-yoga wordt zelfs hij geweerd. Zij

eisen volledige onthouding zonder meer. In de bhak ti-sehool wordt het

brahmäca ri-gezinshoofd een aan regels gebonden geslaehtsleven toegestaan,
omdat bhakti-yoga zo sterk is, dat vanzelf de seksuele aantrekkingskraeht
verloren gaat, aangezien men in hogere dienst van de Heer is. In de Bhaga
vad-gitä wordt gezegd:
v4ayä vinivartante
nirähärasya dehina�
rasa-varjam raso 'py asya
param dr§fvä nivartate
Terwijl anderen gedwongen worden zieh van zinsbevrediging te onthouden,
onthoudt een toegewijde van de Heer zieh vanzelf, omdat hij een hogere
smaak heeft ontwikkeld. Niemand behalve de toegewijde weet iets af van
deze hogere smaak.

VigatabhiJ:i . Men kan niet zonder angst zijn als men niet volledig in Kr�i:ia
0
bewustzijn is. Een gekonditioneerde ziel is angstig vanwege haar verwrongen
geheugen, vanwege het feit dat ze haar eeuwige band met Krsna vergeten is.
Het Bhägavatam zegt : bhayani dvitiyäbhinivesataJ:i syäd iSäd apetasya vipar
yayo 'smrtiJ:i : Kr�i:ia-bewustzijn is de enige grond voor onbe.vreesdheid.
Daarom kan yoga volmaakt beoefend worden door iemand die Kr�i:ia-bewust
is. En aangezien het er uiteindelijk bij yoga om gaat, de Heer in ons binnen
ste te zien, is een Kr�i:ia-bewust persoon reeds de allerbeste yogi. De prinei
pes van het hier genoemde yoga-systeem zijn anders dan die van de popu
laire zogenaamde yoga -klubs

.

VERS 1 5
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yuiijann evam sadätmänari1
yogi niyata-mänasa�
säntim nirvära-paramäm
mat-samsthäm adhigacchati

yuiijan - aldus oefenend; evam - als boven genoemd ; sadä - voortdurend ;
ätmänam - liehaam, geest en ziel; yogi - de mystieke transeendentalist;
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gereguleerde geest ;

-

eindiging van het stoffelijk Lestaan ;

Vl.15

sän tim - vrede ; niroärJa-paramäm - be
mat-saritsthäm in de geestelijke hemel
-

(het koninkrijk Gods); adh igacchati - bereikt.

VERTALING
Terwijl hij op deze wijze tracht lichaam, geest en aktiviteiten te beteuge
bereikt degeen die het bovenzinnelijke nastreeft het koninkrijk Gods
(�r:ia's woning) door beeindiging van zijn stoffelijk bestaan.

len ,

BETEKENIS
H e t uiteindelijke doel van d e yoga-beoefening wordt n u duidelijk aange
geven . Bij het beoefenen van

yoga

gaat het er niet om dat men bepaalde

stoffelijke geneugten binnen zijn bereik krijgt; het gaat erom dat men het
gehele stoffelijke bestaan kan beeindigen. Wie naar verbetering van zijn ge
zondheid streeft of naar materiele volmaaktheid, is volgens de

grtä

geen

yogr.

Bhagavad

En het beeindigen van het stoffelijk bestaan houdt ook niet

in dat men binnengaat in de "leegte' ', die een verzinse! is. Nergens in de
schepping van de Heer is er een leegte. Het beeindigen van het stoffelijk be
staa11 betekent veeleer dat men kan binnengaan in de geestelijke hemel,
's Heren woning. De woning van de Heer wordt ook duidelijk beschreven in
de

Bhagavad:gftä

als die plaats waar geen behoefte bestaat aan zon , maan of

elektriciteit. Alle planeten in het geestelijk koninkrijk geven zelf licht, zoals
de zon in de stoffelijke hemel. Het koninkrijk Gods is overal, maar de gees
telijke hemel en de planeten daarin worden

pararit dhäma

of hogere wo

ningen genoemd.
Een volmaakte

yogl,

die een volledig begrip .van Heer ��r.ia heeft, kan ,

zoals hier door de Heer Zelf duidelijk wordt vermeid

ra� , mat-sthänam )

,

(mat-cit ta!J , mat-pa

werkelijke vrede verwerven en uiteindelijk Zijn aller

hoogste woning bereiken, Kr�r.ia-loka, bekend als Goloka Vrndävana. In de

Brah ma-sarithitä
bhütary) dat de

wordt duidelijk vermeid

(goloka eva nivasaty akhilätma

Heer, ook al verblijft Hij altijd in Zijn woning Goloka,

krachtens Zijn hogere geestelijke energieen zowel het alles-doordringend
Brahman als de overal plaatselijk aanwezige Paramätmä is. Niemand kan de
geestelijke hemel bereiken of binnengaan in de eeuwige woning ( V aikur;i�ha
Goloka V rnadävana) van de Heer zonder een juist begrip van Kr�r:ia en Zijn
volkomen deel-aspekt Vi�i;iu. Daarom is iemand die in ��i;ia-bewustzijn
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handelt d e volmaakte

yogr, omdat zijn geest altijd opgaat i n J(r�Qa-bewuste
Sa vai manal] kr�'!a-padäravindayol] . Uit de Veda 's leren we
tarn eva viditvätimrtyum eti: "Men kan de weg van geboorte en dood

aktiviteiten.
ook:

alleen overwinnen door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kf�9a, te be
grijpen." Met andere woorden : volmaakte

yoga

is het bereiken van verlos

sing van het stoffelijk bestaan, en niet: het verrichten .van magische goochel
trucs en gymnastische toeren om het argeloze publiek te bedotten.

VERS 1 6

��
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nätyafoatas t u yogo'sti
na caikäntam ana5nata�
na cäti svapna-silasya
jägrato naiva cärjuna

tu - maar; yoga/] na - noch; ca ook; ekän
tam - zeer laag; anainatalJ. zieh van eten onthoudend; na - noch; ca ook;
ati - te veel; svapna-süasya - van iemand die te veel slaapt; jägrata� van ie
mand die 's nachts te veel waakt; na - niet; eva - ooit; ca - en; arjuna - 0 Ar
na

-

nooit;

ati

-

te veel;

ainatalJ. - van

iiich verbindend met het Allerhoogste;

iemand die zo eet;

asti

-

er is;

-

-

-

-

JUna.

VERTALING
Men kan met geen mogelijkheid yogi worden, 0 Arjuna,
eet of te weinig eet, te veel slaapt of te weinig slaapt.

als

men te veel

BETEKENIS
Hier wordt de yogr's het reguleren van eten en slaap aanbevolen. Te veel
eten houdt in : meer eten dan vereist is om lichaam en ziel bij elkaar te hou
den. Het is nergens voor nodig dat de mensen vlees eten, omdat er een rui
me voorraad graan, groente, fruit en melk is. Dergelijk eenvoudig voedsel
behoort volgens de

Bhagavad-grtii

tot de stoffelijke geaardheid go.e dheid.
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Dierlijk voedsel is voor personen in de geaardheid onwetendheid. D aarom
zullen degenen die zieh afgeven met dierlijk voedsel, drank, roken en het
eten van voedsel dat niet eerst aan Kr�i:ia is geofferd, hiervan de terugsla
gen krijgen, omdat ze alleen besmette dingen tot zieh nemen. Bhunjate te tv
agha rh papa ye pacanty ätma-kärariät . Een ieder die louter uit zingenot eet,
of voor zichzelf kookt, of zijn voedsel niet aan K��i:ia offert, eet louter zon
de. lemand die zonde eet of meer eet dan hem is toegemeten, kan niet op
volmaakte wijze yoga beoefenen. Het beste is dat men alleen eet wat Kr�i:ia
van het aan Hem geofferde voedsel overlaat. Iemand in Kr�i:ia-bewustzijn
eet niets wat niet eerst aan Kr�i:ia is geofferd. Daarom kan alleen de Kr�rya
bewuste persoon in het beoefenen van yoga de volmaaktheid bereiken. En
iemand die zieh kunstmatig van eten onthoudt en vast naar eigen idee, kan
evenmin yoga beoefenen. De Kr�i:ia-bewuste persoon vast overeenkomstig
de aanwijzingen die de Schriften daarvoor geven. Hij vast noch ect meer dan
vereist is, en is hierdoor in de juiste positie om yoga te beoefenen. Wie meer
eet dan vereist is, zal veel dromen in zijn slaap en moet daarom meer slapen
dan gewenst. Men dient niet meer dan zes uur per etmaal te slapen. Wie
meer dan zes uur per etmaal slaapt, is beslist onder invloed van de geaard
heid onwetendheid. Iemand in de geaardheid onwetendheid is lui en ge
neigd veel te slapen. Zo iemand kan geen yoga beoefenen.
VERS 1 7

$fil(l(�(I(� ��!� • 1
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yuktähära-vihärasya
yukta-ce§tasya karmasu
yukta-svapnävabodhasya
yogo bhavati duflkha-hä

-

yukta - gereguleerd ; ähära - eten; vihiirasya - verpozing; yukta geregu
leerd; ce$tasya - van iemand die werkt voor zijn levensonderhoud; karmasu
bij het doen van zijn plicht; yukta gereguleerd; svapna-ava bodhasya gere
guleerd slapen en waken ; yogal] - yoga beoefening; bhavati wordt; dul]kha
hii verminderende pijnen.

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Wie gematigd is in zijn eet-, slaap-, werk- en ontspannings-gewoonten,
kan alle stoffelijke pijn verzachten door yoga te beoefenen.
BETEKENIS
Overdrijving op het punt van eten, slapen, zieh verdedigen en paren - de
vier eisen van het lichaam - kan vooruitgang bij het beoefenen van yoga in
de weg staan. Wat betreft het eten: dit kan alleen worden gereguleerd als
men zieh erin oefent uitsluitend prasädam , geofferd voedsel, tot zieh te ne
men. Aan Heer Kr�rya worden volgens de Bhagavad-gftä (Bg. 9: 26) groente,
bloemen, vruchten, graan, melk enz. geofferd. Zo wordt iemand in Kr�i:ia
bewustzijn erin geoefend geen voedsel tot zieh te nemen dat niet voor men
selijk gebruik bestemd is of dat niet tot de geaardheid goedheid behoort.
Wat betreft het slapen: een KJ:�rya-bewust persoon is er altijd op gespitst zijn
plichten in het Kr�l)a-bewustzijn te vervullen en daarom beschouwt hij alle
tijd die hij onnodig ligt te slapen als een groot verlies. Een Km1a-bewust
persoon kan het niet verdragen een minuut van zijn leven door te brengen
zonder K��i:ia te dienen. Daarom, beperkt hij zijn slaaptijd tot een minimum.
Wat dit aangaat is zijn ideaal Sr"ila Rüpa Gosväml, die altijd aktief was in
dienst van Kr�i:ia en niet meer dan twee uur per etmaal - en soms niet eens
zo lang - kon slapen. Thakur Haridäsa wilde zelfs geen prasädam tot zieh
nemen en zelfs geen ogenblik slapen als hij niet eerst op zijn meditatie-snoer
zijn dagelijks gebruikelijke driehonderd-duizend namen had gechant. Wat
betreft werk, doet een Kr�rya-bewust persoon niets wat geen verband houdt
met de belangen van Kr�l)a en op deze wijze is zijn werk altijd gereguleerd
en wordt het niet aangetast door zinsbevrediging. Aangezien er geen sprake
van zinsbevrediging is, bestaat er voor iemand in Kr�i:ia-bewustzijn geen ma
terieel comfort. En omdat hij in al zijn werken, spreken, slapen, waken en
alle andere lichamelijke akti0teiten gereguleerd leeft, bestaat er voor hem
gecn stoffelijke ellende.
VERS 18
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yadä viniyatam cittam
ätmany evävat�thate
nisp[h� saroa-kämebhyo
yukta ity ucyate tadä
yadä wanneer; viniyatam bijzonder gedisciplineerd; cittam de geest
en zijn aktiviteiten; ätmani · in het bovenzinnelij ke ; eva · zeker; avatiHha te
raakt gesitueerd ; nisp!ha� verstoken van ; saroa · allerlei ; kämebhya� stof
felijke begeerten; yuk ta!J, · standvastig in yoga; iti · zo; ucyate · wordt ge
zegd te zij n; tadä · dan.
·

·

·

·

·

·

VERTALING
Wanneer de yog1 door yoga-beoefening de aktiviteiten van zijn geest be
teugelt en verstoken van alle stoffelijke begeerte · in het bovenzinnelijke
gevestigd raakt, heet hij tot yoga te zijn gekomen.
·

BETEKENIS
'De aktiviteiten van de yogT onderscheiden zieh van die van een gewoon
persoon door zijn onthechting van allerlei stoffelijke begcerten . waarvan de
geslachtsdrift de voornaamste is. Een volmaakte yogT is wat betreft zijn
geestelijke aktiviteiten zö goed gedisciplineerd, dat hij door geen enkele
stoffeljjke begeerte meer in de war kan worden gebracht. Dit Stadium van
volmaaktheid �an vanzelf worden bereikt door personen in K!�r:ia-bewust
zijn, zoals het SrTmad-Bhägavatam aangeeft (9, 4: 1 8-20):
sa vai mana!J, kr�IJa·padäravindayor
vacämsi vaikuf}{ha-guryänuvarr;a ne
karau harer mandira-märjanädi§u
srutim cakäräcyuta-sat-kath odaye
mukunda-lingälaya-darsane drfau
tad-bh rtyagätra-sparse 'nga-sangamam
gh räryam ca tat-päda-saroja-saurabhe
srTma t tulasyä rasanäm tad-arpite
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pädau hare� k�etra-padänusarpalJe
siro h r§Tkesa-padäbhivandane
kiimam ca diisye na tu käma-kiimyayii
ya th o ttama-sloka-janäfrayä rati�

" Koning A mbarl�a hield zijn geest gericht op de lotusvoeten van Heer Kf�rya,
gebruikte zijn woorden om de woning van de Heer te beschrijven, zijn han
den om de tempel van de Heer te reinigen, zijn oren om naar de verhalen
over de Heer te luisteren, zijn ogen om de gedaante van de Heer te zien, zijn
lichaam om het lichaam van de toegewijde aan te raken, zijn neusvleugels
om de geur te ruiken van de bloemen die aan de lotusvoeten van de Heer ge
offerd worden, zijn tong om de tulasi-blaadjes te proeven die Hem geofferd
worden, zijn benen om zieh naar de heilige plaats te begeven waar Zijn tem 
pel staat, zijn hoofd om het eerbiedig neer te" buigen voor de Heer e n zijn
verlangens om de verlangens van de Heer te vervullen. Al deze bovenzinne
lijke bezigheden betamen een zuivere toegewijde wonderwel."
D i t bovenzinnelijk stadium kan de volgelingen van de onpersoonlijke weg
onuitsprekelijk subjektief voorkomen, maar het is een zeer gemakkelijke en
praktisch bereikbare zaak voor iemand in Kr�i:ia-bewustzijn, zoals uit boven
staande beschrijving van de bezigheden van Mahäräja Ambarl�a blijkt: Ten
zij de geest in voortdurende herinnering op de lotusvoeten van de Heer ge
richt is, zijn deze bovenzinnelijke aktiviteiten ondoenlijk. In de toegewijde
dienst van de Heer worden deze voorgeschreven aktiviteiten arcanii genoemd,
of het betrekken van alle zinnen bij 's Heren dienst. De zinnen en de geest
dienen een bezigheid te hebben. Onthechting zonder meer is ondoenlijk.
D aarom is voor mensen in het algemeen - en in het bijzonder voor hen die
zieh niet in de wereldverzakende levensorde bevinden - het verbinden van
geest en zinnen met bovenzinnelijke aktiviteiten het volmaakte proces voor
het bereiken van het bovenzinnelijke , hetgeen in de Bhagavad-gitii yukta
wordt genoemd.

VERS 19
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yathä dipo nivätastho
nengate sopamä smrtä
yogino yata-cittasya
yuiijato yogam ätmanafi
yathii als; drpal; lamp; nivätasthal; op een plek zonder wind; na n ie t ;
irigate - flakkert ; sä upamä daarmee verge leken ; sm rtä vergeleken; yogirw/;
van de yogf; yata-cit tasya wiens geest beteugeld is; yu iija ta�1 voo r td u 
rend bezig met; yogam meditatie ; ätmanal; - op het bovenzinnelijke.
·

·

.

·

·

·

·

·

·

·

V ERTALING
Zoals een vlam op een plek uit de wind niet flakkert, blijft degeen die hel
bovenzinnelijke nastreeft, wiens geest beteugeld is, voortdurend evenwich
tig in zijn schouwen van het bovenzinnelijke Zelf.
BETEKENIS
Een werkelijk K�?r:ia-bewust persoon, die altijd opgaat in hct bovcnzinne
lijke, in voortdurende, ononderbroken meditatie op zijn Heer, die hij aan
hirlt, is even evenwichtig als een vlam op een plek uit de wi nd.

V ERS 20-23
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yatroparamate cittarh
niruddharh yoga-sevayä
yatra caivätmanätmänarh
pasyann ätmani tu§yati
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sukham ätyantikam yat tad
buddhi-grähyam atindriyam
vetti yatra na caiväyam
sthitas calati tattvata�
yam labdhvä cäparam läbham
manyate nädhikam tata�
yasmin sthito na du�khena
guruf1äpi vicälyate
tarn vidyäd du�kha-samyoga
viyogam yoga-samjnitam
yatra - bij die stand van zaken; uparamate - wanneer men bovenzinnelijk
geiuk ervaart; cittam - geestelijke aktiviteiten; niruddham - afgehouden van
de materie; yoga-sevaya - door yoga-beoefening; yatra - daarin; ca ook;
eva - zeker; iitmanii - door de zuivere geest; ätmanäm - zelf; pasyan - zijn
positie beseffend; iitmani - in het zelf; tu§yati - raakt voldaan; sukham - ge
luk ; ätyantikam - allerhoogst; yat - waarin; tat - die ; buddhi - intelligentie:
grähyam aanvaardbaar; atlndriyam - bovenzinnelijk; vetti - weet; yatra waarin ; na - nooit; ca - ook; eva zeker; ayam - hierin; sthital] zieh bevin
den d ; calati - beweegt; tattvata� - van de waarheid ; yam - dat wat; labdhvä door te behalen; ca - ook; aparam ieder ander; läbham - voordeel; manyate heeft geen bezwaar; na - nooit; adhikam - meer dan dat; tata� daarvan;
yasmin waarin ; s thita� - zieh bevindend ; na nooit; dul]kh ena - door ellen
den ; guru7Jäpi - zelfs indien uiterst moeilijk; vicälya te raakt geschokt; tam dat; vidyiit - je moet weten; du�kha-samyoga - ellenden van kontakt met de
stof; viyogam uitroeiing; yoga-sarhjiiitam - tranee in yoga.
-

-

·

-

,

-

·

·

·

-

VERTALING
De staat der volmaaktheid, waarin de geest door yoga-beoefening volko
men beteugeld is in zijn fijnstoffelijke aktiviteit, wordt tranee of samädhi
genoemd. Deze staat wordt gekenmerkt door het vermogen dat men met de
zuivere geest het zelf kan aanschouwen en ervan geniet en zieh erin verbeugt.
In die blije toestand verkeert men in grenzeloos bovenzinnelijk geluk en ge
niet men door bovenzinnelijke zinnen. Eenmaal in die staat, kan men niet
meer van de waarheid scheiden. Wie dit bereikt heeft, denkt dat er niets
heerlijkers te bereiken is. Wie in zo'n bewustzijnsstaat verkeert, raakt zelfs
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in de emstigste moeilijkheden nimmer uit zijn evenwicht. Dit is waarlijk
vrijheid van alle leed, dat voortkomt uit de aanraking met de stof.
BETEKENIS
Door yoga -beoefening raakt men geleidelijk los van materiele denkbeel
den. Dit is het voornaamste kenmerk van het wezen van yoga . En hierna
raakt men gevestigd in trance, of samä.dhi, hetgeen betckent dat de yogf
met bovenzinnclijke geest en intelligentie de Superziel schouwt, zonder de
vcrgissing te bcgaan dat hij het zelf met de Superziel verccnzclvigt. Ynga
beoefening is min of meer gebaseerd op de beginsclcn van het systccm varr
Patafijali. Sommige eigendunkelijke kommentators trachten de individuelc
ziel mct de Superziel te vereenzelvigen, en de monisten denken dat deze
verecnzelviging bcvrijding is, maar daarmce geven ze blijk van een vcrkeerd
begrip van de werkelijke bedoeling van het yoga-systeem van Patafijali. Hct
yoga-systeem van Patafijali aanvaardt bovenzinnelijke vreugde, maar de mo
nistcn aanvaarden dezc bovenzinnelijke vreugde niet, uit vrees dat zc hun
theorie van alles-is-een ermee op hct spei zetten. De dualiteit van kennis en
kenner wordt door de nict-dualist niet aanvaard, maar in dit vcrs wordt bo
venzinnclijke vreugde - door bovenzinnelijke zinnen gerealisccrd - wel aan
vaard. En dit wordt als juist bekrachtigd door Patafijali Muni, de bcrocmde
pleitvoerder van het yoga-systeem. In zijn Yoga-sütra 's verklaart de grote
wijze: pu ru§ä.rth a-Sünyänärh gu�änärh pratiprasava/_1 kaivalyarh svarüpa-pra
ti§thä. vä citi-sa k tir iti.
Deze citi-sakti, of innerlijke energie, is bovenzinnelijk. Puru§ärtha bete

kent matcrieel bepaalde godsdienstigheid, ekonomisch streven, zinsbevre
diging cn ten slotte de poging om een te worden met het Allerhoogstc. Deze
"eenheid mct het Allerhoogste" wordt door de monist kaivalyam genocmd .
Maar volgens Patafijali i s deze kaivalyam cen inncrlijk o f bovenzinnelijk vcr
mogen waardoor hct lcvcnd wczcn zieh bcwust wordt van zijn wezensstaal .
Deze stand van zakcn wordt door Heer Caitanya ceto-darpar:a-märjanam
gcnoemd , of het reinigen van de onzuivere spiegel van de geest. Dit "reini
gen" is in feite de bevrijding, of bhava-mahädävägni-nirväpa1.w m . De theoric
van hct nirvärya - dat evenecns een voorbereidende fase der God-rcalisatie is
- komt met dit principe overeen.
Na n irvärya , of het laten varen van de stof, openbaart zieh geestelijkc ak
tiviteit, of toegcwijde dienst aan de Heer, bekend als Kf�r:ia-bcwustzijn. Zo
als het Bhägavatam zegt: s va rüperya vyavasthitil_i - dit is "het ware leven van
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het levend wezen ". Mäyä of illusie is de toestand waarin het levend wezen
zieh bevindt wanneer het met stof besmet is. Bevrijding van deze stoffelijke
besmetting betekent niet dat de oorspronkelijke eeuwige wezensstaat van
het levend wezen te niet wordt gedaan. Ook Patafijali aanvaardt dit, met zijn
woorden kaimlyam svarilpa-prati�thä vä citi sak tir iti. De citi-sakti of boven
zinnelijke vreugde is het werkelijke leven. Dit wordt in de Vedänta-sütrq be
vcstigd als änandamayo 'bhyäsiit . Deze natuurlijke bovenzinnelijke vreugde
is het uiteindelijk doel van yoga en kan gemakkelijk worden bereikt door
het verrichten van toegewijde dienst of bhakti-yoga . Bhakti-yoga zal leven
dig worden beschreven in Hoofdstuk Zeven van de Bhagavad-gitä.
In het yoga-systeem, zoals dat in dit hoofdstuk beschreven wordt, zijn
t wee so orten samädh i : samprajiiäta-samädhi en asamprajiiäta-samädh i ge
naamd. Wanneer men langs de weg van allerlei filosofisch onderzoek op bo
venzinnelijk terrein aankomt, wordt dit samprajiiäta-samiidh i genoemd. In
flsamprajnäta-samädhi bestaat er geen verband meer met werelds geluk, want
i11 deze staat is men ontstegen aan alle soorten van voldoening welke door
middel van de zinnen worden verkregen. Wanneer de yogT zieh eenmaal in
de bovenzinnelijke staat bevindt, kan geen schok hem daaruit verdrijven.
Als de yogf de bovenzinnelijke staat niet bereikt, is zijn streven een misluk
king. De manier waarop tegenwoordig yoga wordt gedaan, kompleet met
verschillende vormen van zingenot, is vol innerlijke tegenstrijdigheid. Een
yogf die zieh inlaat met seks en verdovende of opwekkende middelen is be
lachelijk. Zelfs de yogl's die zieh aangetrokken voelen tot de siddhi's of bo
vennatuurlijke gaven ( 1 ) van het yoga-proces, bevinden zieh niet in het
rechte spoor. V oelt een yogf zieh aangetrokken tot de bijprodukten van de
_yoga -beoefening, dan kan hij niet het peil der volmaaktheid bereiken, dat in
dit vers beschreven wordt. Dus degenen die yoga beoefenen met vertoon

·

( 1 ) Men stelt over het algemeen da t de acht belangrij kste siddhi's zijn :
1 ) animä-siddhi - het vermogen, zieh oneindig klein te kunnen maken;
2) /aghimä-siddhi - het vermogen, zieh oneindig licht te kunnen maken;
3) präpti-siddhi - het vermogen, alles wat men hebben wil te kunnen pakken;
4) präkämya-siddhi het vermogen, allerlei wonderen te kunnen doen ;
5) mahimä-siddhi - het vermogen, oneindig groot te kunnen worden;
6) rirta-siddhi - het vermogen, alles te kunnen vervaardigen of vemietigen ;
7) vaiitä-siddhi het vermogen, over elk levend wezen te kunnen heersen;
8) kämävasäyitä-siddhi - het vermogen, het onmogelij ke te kunnen realiseren.
-

-
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van gymnastische toeren of terwille van de siddhi's dienen te weten dat ze
op deze wijzc het doel van yoga niet kunnen bereiken.
De beste manier om yoga te beoefenen in dit tijdperk is K��na-bewustzijn ,
dat niemand in de war brengt. Een Kr�11a-bewust persoon is zö gelukkig in
al wat hij doet, dat hij naar geen enkel ander geluk verlangt. Er zijn mct
name in deze tijd van leugen en schijnheiligheid tal van faktoren die het be
oefenen van hatha-, dhyäna- en jiiäna-yoga hinderen, maar bij het verrichten
van karma - of bhak ti-yoga doen zieh geen problemen voor van deze aard.
Zo lang het stoffelijk lichaam er is, dient men aan de behoeften van het
lichaam - namelijk eten, slapen, zieh verdedigen en paren tegemoel te ko
men . Maar iemand die zuiver in b h akt i y oga of Kr�r:ia-bcwustzijn leeft, zorgt
ervoor dat hij bij het tegemoet komen aan de eisen van zijn lichaam zijn zin
nen niet prikkelt. Hij beperkt zieh liefst tot het beslist noodzakelijke, haalt
uit het slechtste het beste wat erin zit en ervaart bovenzinnelijk geluk in
Kr�!)a-bewustzij n . Hij is volstrekt onverschillig tegenover terloopse gebeur
tenissen zoals ongevallen, ziekte, voedselgebrek en zelfs de dood van een
zeer geliefd familielid maar hij is er voortdurend op uit zijn plichten in
Kr�r:ia-bewustzijn of bhak ti-yoga te vervullen. Ongevallen brengen hem
nooit uit zijn doen . Zoals de Bh agava d-gitä zegt : äga mäpäy in o 'nityäs tärhs
titik�asva bhärata . Hij trotsecrt alle gebeurtenissen van deze aard, omdat hij
weet dat ze komen en gaan en geen invloed hebben op zijn taken. Zo be
reikt hij de hoogste volmaaktheid der yoga-beoefening.
·

-

·

·

VERS 24

f;t'� q)=molft �J()sAfituu1.qrjm
ml{Jf�tf1"1iliti��"f�I ��: 1
it'1��Psr:�nu4 fitf;lqi4f �: 11�\lll

ij'

sa niScayena yoktavyo
yogo 'niroip.pa-cetasä
sankalpa-prabhavän kämärhs
tyaktvä saroän a5e�ata{i
manasaivendriya-grämam
viniyamya samantata{i
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sa� - dat y oga -systeem; ni.Scayena - vastberaden ; yok tavya� - moet beoe
fend worden ; yoga� - bij deze beoefening; anirvirpJa-cetasä - zonder afwij
king; sarikalpa - stoffelijke begeerten; prabhavän - geboren uit; kämän - zins
bevrediging; tyak tvä - opgeven ; sarviin - alle; ase�ata� - volkomen; manasä door de geest ; eva - zeker; indriya-grämam - alle zinnen bij elkaar; viniyam
ya - reguleren; samantata� - van alle kanten.

VERTALING
Men dient zieh vastberaden en vol vertrouwen aan yoga te wijden. Men
moet zieh zonder uitzondering ontdoen van al'e stoffelijke begeerten, die
voortkomen uit het vals ego, en zo met de geest alle zinnen geheel beheer
sen .

BETEKENIS
De yoga -beoefenaar dient vastberaden te zijn en zijn oefeningen geduldig
voort te zetten zonder ervan af te wijken. Hij dient ervan overtuigd te zijn
dat zijn inspanningen met sukses zullen worden bekroond en met grote vol
harding door te gaan en zieh niet ontmoedigd te voelen wanneer het sukses
enigszins op zieh laat wachten. Rüpa Gosväml zegt ten aanzien van bhak ti

yoga :
utsähän nifrayäd dhairyät
tat tat karma-pravartanät
sahga-tyägät satovrtte�
�a�bhir bhakti� prasidhyati
" De yoga -methode kan met sukses worden beoefend , als men met oprechte
geestdrift, volharding en vastberadenheid de voorgeschreven plichten ver
vult in de omgang met toegewijden, en zieh volkomen wijdt aan bezigheden
in de geaardheid goedheid".
Wat vastberadenheid aangaat, dient men een voorbeeld te nemen aan de
mus die haar op het strand gelegde eitjes zag worden meegespoeld door de
golven van de oceaan. De mus raakte volkomen van streek en vroeg de
oceaan haar de eitjes terug te geven. De oceaan nam haar smeekbede niet
eens in overweging. Dus besloot de mus de oceaan te ledigen. Ze begon het
water weg te pikken met haar kleine snavel en iedereen lachte haar uit om
haar onmogelijke vastbeslotenheid. Het nieuws van haar aktiviteiten raakte
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bekend en bereikte tenslotte Garu4a, de reusachtige vogel die Heer Vi�i:iu
door het luchtruim draagt. Hij voelde mededogen jegens zijn kleine zuster
en kwam naar de mus kijken. Garu4a was zeer voldaan toen hij de vastbe·
radenheid van de kleine mus zag en beloofde haar te helpen. En meteen
daarop vroeg Garu4.a de oceaan, de mus haar eitjes terug te geven, anders
zou hij zelf het werk van de mus overnemen. De oceaan werd bang en gaf
de eitjes terug. Zo werd de mus gelukkig door de genade van Garu4a.
Evenzo kan yoga-beoefening, vooral het beoefenen van bhakti-yoga in
Kr�t:la-bewustzijn, er erg moeilijk uitzien. Maar als iemand de principes vast
besloten opvolgt, zal de Heer zeker te hulp komen, want God helpt degenen
die zichzelf helpen.
VERS 25

�: ��q(ft�I tR!•z�ij�I 1
3m'46� ir-1: � ;r Al��fq �;:a�d\ 11��11
$anaqi $anair uparamed
buddhyä dhrti-grhitayä
ätma-sariutham mana� krtvä
na kincid api cintayet
sanai� - geleidelijk; sanai� - stap voor stap; uparamet - geaarzeld; bud
dhyä - door intelligentie; dhrti-grhrtayä - met overtuiging; ätma-sarhs tham
op bovenzinnelijk peil gebracht; mana � - geest; krtvä - zo doende ; na niets;
kincit - iets anders; api - zelfs; cintayet - denken aan.
-

·

VERTALING
Geleidelijk, stap voor stap en met volledige overtuiging, dient men door
gebruikmaking van zijn verstand in trance te geraken, waarbij de geest en
kel en alleen op het Zelf gericht is.
BETEKENIS
Met goede overtuiging en het juiste inzicht dient men geleidelijk zijn zins
aktiviteiten te laten varen. Dit wordt pratyähära genoemd. De geest, beteu-
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geld door overtuiging, meditatie en het wijken der zins-aktiviteit, dient in
trance of samädhi te zijn. Is het eenmaal zo ver, dan bestaat er geen gevaar
meer dat men nog verstrikt raakt in de materiele levensbeschouwing. Met
andere woorden : ook al heeft men, zo lang het lichaam bestaat, met de stof
te maken, dan dient men toch niet aan zinsbevrediging te denken. Men
dient geen enkel genoegen voor ogen te hebben dan het genoegen van het
Allerhoogste Zelf. Deze toestand wordt gemakkelijk bereikt als men zonder
meer Kr�r:ia-bewustzijn beoefent.

V ERS 26

� �) f.11teRI ir.Pfilleit�{'{ I
�) fwiq��V{lt:4f�q �- � 11�,ll
yato yato nücalati
manaA cancalam cuthiram
tatcu tato niyamyaitad
ätmany eva va8ari& nayet
yatal] - wat ook; yata� waar ook; niicalati - zeer opgewonden; mana� de geest ; caficalam flakkerend; asthiram - onevenwichtig; tata� - vandaar;
tata� - en daarna; niyamya - regulerend; e ta t dit; ätmani in het Zelf; eva
zeker; vaiam - beteugelen; nayet - moet binnen brengen.
-

-

-

-

-

VERTALIN G
Hoe de geest ook tracht rond te dwalen, wispelturig e n onevenwichtig als
hij van nature is, steeds dient men hem weer hinnen bereik van het Zelf te

brengen.
BETEKENIS
De natuur van de geest is flakkerend en onevenwichtig. Maar een zelfver
werkelijkte yogi dient de geest te beteugelen; de geest mag niet hem beteu
gelen. Iemand die de geest beteugelt (en derhalve tevens de zinnen) wordt
gosväml of sväml genoemd, en iemand die door de geest beteugeld wordt,
noemt men godäsa of dienaar van de zinnen. Een gosvämr weet wat zinne-
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lijk geluk voorstelt. In bovenzinnelijk zinsgeluk zijn de zinnen in dienst van
Hr�Ikesa of de allerhoogste eigenaar der zinnen - Kr�r:ia. K��r:ia dienen met
gelouterde zinnen wordt Kr�r:ia-bewustzijn genoemd. Dat is de manier waar
op men de zinnen geheel in bedwang krijgt. Het is bovendien de hoogste
volmaaktheid die men bij de yoga-beoefening bereiken kan.
VERS 27

Sf�lkl'M4 Cr;f � ij�i"""
'1_
+1_
'( 1
� �1Pij('3f4 � ll�\911
...
....

pr<JSänta-manasam hy enam
yoginam sukham uttamam
upaiti Sänta-rajasam
brahma-bhütam akalmtl§am
prasän ta - de geest gekoncentreerd op Kr�i:ia 's lotusvoeten ; manasam
van iemand wiens geest zo gekoncentreerd is; hi - zeker; enam - deze ; yogi
nam - de yogi.; sukham - geluk ; uttama m - het hoogste; upaiti - bereikt; sän
ta-rajasam - tot rust gekomen hartstocht; brahma-bh ütam - bevrijd door ver
eenzelviging met het Absolute ; akalma�am - bevrijd van de terugslagen van
alle vroeger zondig doen en laten.

V ERTALIN G
D e yogi wiens geest op Mij gericht is verwerft zieh voorzeker het hoogst
geluk.' Dankzij zijn eenheid met Brahman wordt hij verlost; zijn geest heeft
vrede, zijn drangen zijn tot rust gekomen en hij is van zonden vrij.
BETEKENIS
Brahma-bhüta is de fase waarin men vrij is van stoffelijke besmetting en
zieh in bovenzinnelijke dienst van de Heer bevindt. Mad-bhak tim labhate
paräm (Bg. 1 8 : 54). Men kan niet in de hoedanigheid van Brahman, het
Absolute, verblijven, als de aandacht van de geest niet hecht gericht is op de
lotusvoeten van d� Heer. Sa vai manah krH1a-padäravi11dayofJ . Altijd in bo
venzinnelijke liefdedienst van de Heer zijn of in K��T).a-bewustzijn verblijven,
is in feite bevrijd zijn van de geaardheid hartstocht en alle stoffelijke be
smetting.

V l .29
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V ERS 28

� tta\l".•u4 � �•i('lif\C!q•u 1
� iUIH\�q�iq{q„d �� 11��11
yunjann evam sadätmänam
yogi vigata-kalma�afi
sukhena brahma-samsparfom
atyantam sukham afaute
yunjan aldus yoga beoefenend ; evam zo; sadä altijd; ätmänam zelf;
yogr - iemand die in verbinding staat met het Allerhoogste Zelf; vigata
wordt bevrijd van ; kalma�a� alle stoffelijke besmetting; sukhena - in bo
venzinnelijk geluk; brahma-sarhsparsam voortdurend in kontakt met het
Allerhoogste ; atyan tam - hoogste; sukham geluk; asn u te bereikt.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Standvastig in het Zelf, van alle stoffelijke smetten vrij, bereikt de yögi
de hoogste volmaaktheid des geluks in voortdurende verhinding met het Al
lerhoogste Bewustzijn.
BETEKENIS
Zelfverwerkelijking betekent dat men zijn wezensstaat met betrekking
tot de Allerhoogste kent. De individuele ziel is een volkomen deeltje van de
Allerhoogste en overeenkomstig haar positie dient ze de Heer bovenzinne
lijke dienst te bewijzen. Dit bovenzinnelijk kontakt met de Allerhoogste
word t brahma-sarhsparsa genoemd.
VERS 29

ri·4Jt'l�+ct".+tt4 � •cm+cf.?1 1
(� �''Tf�q1
fil ri1I' tt+ta\��: 11��11
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saroa-bhüta-stham ätmänam
saroa-bhütäni cätmani
ik�ate yoga-yukta-ätmä
saroatra sama-darianafi
saroa-bhüta-s tham in alle wezens aanwezig; ätmänam - de Superziel;
saroa - alle ; bhütäni wezens; ca ook; ätmani - in het Zelf; fk$ale - ziet;
yoga-yuk ta-ätmä; iemand die verbonden is met het Kr�rya-bewustzijn; saroa
tra - overal; sama-darsana� - met gelijke blik zien.
·

·

·

VERTALING
Een ware yogl aansehouwt Me in alle wezens en ziet ook elk wezen in
Mij . De zelfverwerkelijkte ziet Me werkelijk overal.
BETEKENIS
Een Kr�r:i a-bewuste yogT is de volmaakte ziener, omdat hij Kr?r:ia ziel , de
Allerhoogste, die Zieh in ieders hart bevindt als Superziel (Paramätmä).
lsvara� saroa-bhütänärh hrd-dese 'rjuna ti�thati. De Heer zetelt in Zijn
Paramätmä-aspekt zowel in het hart van de hond als in het hart van de bräh
mat;ta. De volmaakte yogT weet dat de Heer eeuwig bovenzinnelijk is en
door Zijn aanwezigheid hetzij in een hond, hetzij in een bräh marza , niet
sto.ffelijk wordt l:teroerd. De individuele ziel bevindt zieh eveneens in het in
dividuele hart, maar de individuele ziel is niet in alle harten tegelijk. Dat is
het versehil tussen de individuele ziel en de Superziel. Jemand die de yoga 
beoefening niet al te serieus neemt, kan niet duidelijk zien. Een Kr�i:ia-be
wust persoon kan Kr?r:ia zowel in het hart van de gelovige als in het hart van
de ongelovige zien. Dit wordt in de smrti als volgt bevestigd : ätatatväc cn
mätrt väd ätmä h i pammo hari�1 .
Als oorsprong van alle wezens is de Heer zowel hun moeder als hun in
standhouder. Zoals de moeder al haar versehillende kinderen gelijkgezind is,
is de Allerhoogste Vader (of Moeder) dit eveneens. Daarom is de Superziel
altijd in ieder levend wezen. Ook uitwendig bevindt ieder levend wezen zieh
in de energie van de Heer. Zoals in Hoofdstuk Zeven zal worden uitgelegd,
heeft de Heer in hoofdzaak twee energieen - de geestelijke (of hogere) en de
stoffelijke (of lagere). Hoewel het levend wezen deel uitmaakt van de hogc-
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re energie, is het gekonditioneerd door de lagere energie. leder levend we
zen bevindt zieh op de een of andere manier in de Heer. De yogr ziet met
gelijkgezinde blik, omdat hij ziet dat alle levende wezens, ook al bevinden
ze zieh als gevolg van hun vruchtdragend streven in verschillende omstandig
heden, onder alle omstandigheden dienaars van God blijven. Wanneer het
zieh in de stoffelijke energie bevindt, dient het levend wezen de stoffelijke
zinnen; bevindt het zieh in de geestelijke energie, dan dient het rechtstreeks
de Heer. In beide gevallen is het levend wezen de dienaar van de Heer. Deze
gelijkgezinde opvatting p ast volmaakt bij iemand in Kr�rya-bewustzijn.

VERS 30

� i{f � � ri � irftr � 1

�WI SIOl�'41fil « � i{ Wf SIU1�'4Rf II� o ll
yo mäm p<Uyati saroatra
saroam ca mayi p<Uyati
tajyäham na prari<Uyämi
sa ca me na prariasyati
yaJ: - wie ook; mäm - Mij ; paiyati ziet; sarvatra - overal; sarvam - alles;
ca en; mayi in Mij ; paiyati hij ziet; tasya zij n ; aham - lk; na - niet; pra
r.wiyami ben verloren; saJ: hij ; ca - ook; me - Mij ; na - noch; pral}aiyati is
-

-

-

-

-

-

-

-

verloren.

VERTALING
V oor wie Mij overal ziet en alles in Mij ziet, ben Ik nimmer verloren,
noch is hij ooit verloren voor Mij .
BETEKENIS
Iemand in Kr�i:ia-bewustzijn ziet Heer Kr�i:ia beslist overal en hij ziet alles

in Kr�i:ia. Het kan lijken of zo iemand alle openbaringen van de stoffelijke
natuur afzonderlijk ziet, maar bij alles en iedereen is hij zieh bewust van
Kr�i:ia, omdat hij weet dat alles een openbaring van Kr�i:ia's energie is. Niets
kan zonder Kr�i:ia bestaan en Kr�i:ia is de Heer van alles - dat is het grondbe-
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ginsel van het Kr�i:ia-bewustzijn. Kr�i:ia-bewustzijn is het ontwikkele11 van
liefde voor Kr�i:ia - een toestand die zelfs nog boven de verlossing uit de ma
terie verheven is. Het is het niveau boven de zelfverwerkelijking, waarop de
toegewij de een wordt met Kr�i:ia in die zin dat Kmia alles voor de toegewij
de wordt en deze volkomen van ��i:ia begint te hou den. Er bestaat dan een
nauwe band tussen de Heer en de toegewijde. In dat stadium verwerft het
levend wezen zieh zijn onsterfelijkheid. En de Persoonlijkheid Gods is dan
nooit meer onzichtbaar voor de toeg�·.-.'ijde. Vereenzelviging met Kr�i:ia
daarentegen is geestelijke zelfvernietiging. Een toegewijde durft dat risiko
niet te nemen. In de Brahrna-sarhhrta wordt gezegd :
pre rnäiijana-c eh urita-bhak ti-vilocane na
santaQ sadaiva hrdaye§U vilokayanti
yarh syärnasundararn acin tya-gui:ia-svarüparh
govindarn ädi-puru�arh tarn aharh bhaji'lrni

"lk aanbid de oorspronkelijke Heer, Govinda, die altijd zichtbaar is voor
hem wiens ogen gezalfd zijn met de balsem der liefde. Hij is in he t hart van
de toegewijdc zichtbaar in Zijn eeuwige Syämasundara-gedaante ." (/-k 5 :
38.)
In deze fase verliest de toegewijde Heer ��r:ia nooit meer uit hct oog,
noch verdwijnt de Heer ooit uit het gezicht van de toegewijde. In het gcval
van de yogl die de Heer als Paramätmä in het hart ziet geldt hetzelfde. Zo'n
yogl verandert ih een zuivere toegewijde en kan geen ogenblik meer leven
als hij de Heer niet in zijn binnenste aanschouwt.
VERS 31

saroa-bhüta-sthitarh yo märh
bhajaty ekatvam ästhitafi
sarvathä vartamäno 'pi
sa yogi mayi vartate
sarva-bh üta-s thitarn - in ieders hart aanwezig; yaQ - hij die; rnärii. - M ij ;
bhaja ti dient in toegewijde dienst; ekatvarn - eenheid; äst h ita�1 - zieh z o
-
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bevindend ; sarva thä in alle opziehten; vartamäna� - zieh bevindend; api in weerwil van ; sal_i - hij ; yogf - transeendentalist; mayi Mij ; vartate - blijft.
-

-

V ERTALING
De yogf die weet dat Ik in alle wezens een ben met de Superziel, aanbidt
Me en blijft onder alle omstandigheden bij Me.
BETEKENIS
De yogT die meditatie op de Superziel beoefent, ziet in zijn hart het vol
komen deelaspekt van K��rya als V i�QU - met vier handen, waarin sehelp
hoorn, werpsehijf, knots en lotus. De yogf .dient te weten dat Vi�n;m niet
versehilt van Kr�Qa. K!�r:ia bevindt zieh in de gedaante van de Superziel in
ieclers hart. Er is bovendien geen verschil tussen de ontelbare Superzielen in
de ontelbare harten van alle levende wezens. En er is ook geen verschil tus
sen een K_r�!)a-bewust persoon die altijd opgaat in Kr�r:ia 's bovenzinnelijke
licfdedienst cn een volmaakte yogT die meditatie op de Superziel beoefent.
De yogT in Knn�a-bewustzijn - ongeacht of hij , terwijl hij zieh nog .in het
stoffelijk bestaan bevindt, zieh met diverse aktiviteiten bezighoudt - is altijd
in Kr�r:ia. Dit wordt bevestigd in de Bhakti-rasämrta-sindhu van Srila Rüpa
C osvämT: 11ikhile§u avasthäsu jfvanmukta sa ucyate. Een toegewijde van de
l l ecr, die altijd in Kr�r:ia-bewustzijn handelt, is vanzelf bevrijd. In de Nä rada
paiicanTtra wordt dit als volgt bevestigd:
dik-kälädy-anavacchinne
kr�lfe ceto vidhäya ca
tanmayo bhavati k�ipram
jfvo brahma�ii yojayet

" Door zijn aandacht te richten op de bovenzinnelijke gedaante van Kr�i:ia,
die alomtegenwoordig en boven tijd en ruimte verheven is, raakt men van
K��r:ia doordrongen en bereikt men de gelukkige staat van bovenzinnelijke
omgang met de Heer. "
Kr�r:ia-bewustzijn i s he t hoogste trance-stadium dat m e n bij yoga kan be
reiken . Juist het inzicht dat Kr�i:ia als Paramätmä in ieders hart aanwezig is,
maakt de yogT volmaakt. De Veda's bevestigen dit onvoorstelbaar vermogen
van de Heer als volgt:
1
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eko 'pi san bahudhä yo 'va bhäti
aiivaryäd rüpam ekam ca süryavad bahudheyate

" V i�r:iu is een en toch is Hij beslist alomtegenwoordig. Door Zijn onvoor
stelbaar alvermogen is Hij in weerwil van Zijn ene gedaante overal aanwezig,
zoals de zon op vele plaatsen tegelijk schijnt."
V ERS 32
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ätmaupamyena saroatra
samam pa5yati yo 'rjuna
sukham vä yadi vä du�kham
sa yogiparamo mata�
ätma zelf; aupamyena - in vergelijking; sarvatra - overal; samam gelijk
heid ; paiyati ziet; ya� hij die; arjuna - 0 Arjuna; sukham - geluk; vä of;
yadi als; vä of; du� kham verdriet ; sa� zulke; yogT - transcendentalist;
parqma� - volmaakt ; mata� - beschouwd.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
De volmaakte yog"i, 0 Arjuna, is hij die door vergelijking met zichzelf de
ware gelijkheid van alle wezens ziet, zowel in geluk als in verdriet.
BETEKENIS
Wie zieh in Kr�i:ia-bewustzijn bevindt is een volmaakte yogT; op grond van
zijn persoonlijke ervaring is hij zieh bewust van ieders geluk en verdriet. De
oorzaak van het verdriet van een levend wezen is het feit dat het zijn relatie
met God uit het oog verloren is. En de oorzaak van zijn geluk is de weten
schap dat Kr�r.ia de allerhoogste genieter van alle aktiviteiten van het mense
lijk wezen is.
Kf�r.ia is de eigenaar van alle landen en planeten. De volmaakte yogT is de
oprechte vriend van alle levende wezens. Hij weet dat het levend wezen, dat
gekonditioneerd is door de geaardheden van de stoffelijke natuur, als gevolg
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van het feit dat het Kr�r:ia vergeten is, onderworpen is aan de drieerlei stof
felijke eilende. Omdat een Kr�r:ia-bewust persoon gelukkig is, tracht hij de
kennis over Kr�r:ia overal te verspreiden. Aangezien de volmaakte yogT ieder
een tracht te laten weten hoc belangrijk het is Kr�r:ia-bewust te worden, is
hij de beste mensenvriend ter wereld en Ki:�i:ia's dierbaarste dienaar. Na tas
mät kaicid me priyakrt tama� . Met andere woorden : een toegewijde van de
Heer let altijd op het welzijn van alle levende wezens en zo is hij in feite de
vricnd van iedereen. Hij is de beste yogr omdat hij geen volmaaktheid in
yoga begeert alleen voor zichzelf, maar zieh ook voor anderen inspant. Hij
is niet jaloers op zijn mede-levende wezens. Er bestaat dus een duidelijk ver
schil tussen een zuivere toegewijde van de Heer en een yogr die alleen in zijn
eigen geestelijke verheffing geinteresseerd is. De yogl die zieh heeft terug
getrokken op een afgelegen pick om er volmaakt te kunnen mediteren, is
wellicht minder volmaakt dan een toegewijde die zijn best doet, iedereen
tot Kr�r:ia-bewustzijn te brengen.
V ERS 33
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arjuna uväca
yo 'yam yog<U tvayä prokta�
sämyena madhusü.dana
et<Uyäham na p<Uyämi
cancalatvät sthitim sthiräm
urju na u väca - Arjuna sprak; ya�i - het systeem ; ayam dit; yoga� mysti
cisme ; tvayä - door Jou ; prokta� beschreven; sämyena - over het geheel;
11wdhusüdana 0 doder van de demon Madhu ; etasya hiervan; aham lk;
rw
niet; pasyami zie; cancalatvät - als gevolg van rusteloosheid ; sthitim staa t ; sthiräm - evenwichtig.
-

-

-

.

-

-

-

-

VERTALIN G
Arjuna ,Zei : 0 M adhusüdana, het yoga-systeem da t J e m e beschreven hebt
lijkt me onuitvoerbaar en niet vol te houden, want de geest is rusteloos en
onevenwichtig.
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BETEKENIS
Het yoga-systeem dat Heer Kr?i:ia aan Arjuna heeft uitgelegd, te beginnen
met de woorden sucau dese en eindigend met yogT parama� , wordt hier
door Arju na, vanuit een gevoel van onvermogen verworpen. Een gewoon
mens kan onmogelijk zijn huis vertaten en naar een eenzame plek in de ber
gen trekken om er in dit Kali-tijdperk yoga te beoefenen. Het huidige tijd
perk wordt gekenmerkt door bittere strijd om een leven van korte duur. De
mensen maken geen ernst met hun zelfverwerkelijking, zelfs niet met de een
voudigste methode daartoe, dus laat staan dat ze beginnen aan dit moeilijke
yoga-systeem, dat de levenswijze, de manier van zitten, de verblijfplaats die
men zieh kiest en het onthechten van de geest van alle stoffelijke bezighe
den aan regels onderwerpt. Als praktisch mens vond Arjuna dit yog11 systeem onuitvoerbaar, ook al had hij in vele opzichten veel op anderen
v66r. Hij behoorde tot de koninklijke familie en op tal van gebieden bevond
hij zieh in een vooraanstaande positie; hij was een groot krijgsman, hij leefde
lang en bovenal was hij de innigste vriend van Heer Kr?i:ia, de Allerhoogstc
Persoonlijkheid Gods. Arjuna had vij fduizend jaar geleden veel mcer moge
lijkheden dan wij thans, maar toch weigerde hij dit yoga -systeem te beoe
fenen. Nergens in de geschiedenis vinden we ook maar de geringste aanwij
zing ,dat hij zieh er ooit mee heeft bezig gehouden. Dit systeem dient dus
over het geheel genomen als onuitvoerbaar te worden beschouwd in dit
Kali-tijdperk. Het kan uiteraard wel uitvoerbaar zijn voor een zeer zeldzame
enkeling, maar voor de mensheid in het algemeen is er geen beginnen aan .
Als dit vij fduizend jaar geleden al het geval was, hoc zal het dan vandaag
niet zijn? Degenen die dit yoga-systeem nabootsen in het kadcr van allerlei
zogenaamde klubs en kursussen, verspillen alleen maar hun tijd. Ze verkeren
totaal in onwetendheid aangaande het doel van yoga .

VERS 34
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cancalam hi mana� kmia
pramäthi balavad dn/ham
tasyäham. nigraham manye
väyor iva s udu§karam
caiicalam flakkerend ; hi zeker; mana� geest; kr�IJa 0 Kr�Qa; pramä
thi zieh roerend ; bala va t sterk; drc;lham koppig; tasya zijn; aham ik;
nirgraham - bedwingen ; mariye denk; väyo�z van de wind; iva zoals;
sudu�karam - moeilijk.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V ERTALIN G
Want de geest i s rusteloos, woelig, koppig en zeer sterk, 0 Kr��a, en hem
bedwingen lijkt me moeilijker dan het bedwingen van de wind.
BETEKENIS
De geest is zo sterk en koppig, dat hij soms het verstand de baas is, ook
al wordt de geest aan het verstand ondergeschikt geacht. V oor iemand die
in het dagelijks leven al zo veel hinderlijke elementen moet bestrijden, is het
beslist zeer moeilijk de geest te beteugelen. Men kan weliswaar een kunst
matig geestelijk evenwicht bewaren jegens vriend en vijand, maar uiteinde
lijk houdt een mens die in de wereld leeft dit niet vol, want het is moeilijker
dan het bedwingen van de razende wind. In de Vedische literattlur wordt
gezegd :
ätmänarh rathinam viddhi
iariram ratham eva ca
buddhiritu särathim viddhi
mana� pragraham eva ca

indriyäTJi hayäriähur
v�ayäri1s te§U gocaräri
ätmendriya-mano-yuk to
bhoktety ähur man�iT}a�

" Het individu is de passagier in de wagen van het stoffelijk lichaam en het
verstand is de wagenmenner. De geest is de teugel en de zinnen zijn de paar
den. Zo bevindt het zelf zieh, al naar gelang zijn verhouding tot geest en
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zinnen, in vreugde of verdriet. Aldus luidt de opvatting van grote denkers. "
Het verstand wordt geacht de geest t e besturen, maar d e geest i s z o sterk e n
balsturig, dat hij dikwijls zijn eigen verstand d e baas is. Zo ' n sterke geest
wordt verondersteld beteugeld te kunnen worden door yoga -beoefening
maar deze beoefening is voor een werelds persoon als Arjuna altijd een on
doenlijke zaak. Wat dan te zeggen van de moderne mens? Er is hier een toe
passelijk beeld gebruikt : men kan de wilde wind niet vangen. Het is zelfs
nog mocilijker de woelige geest te bedwingen_ De gemakkelijkste manier om
de geest te beteugelen is, zoals Heer Caitanya voorstelt, het chanten van
Hare Kr�i:ia, de grote verlossings-man tra - en dit in alle nederigheid. De voor
geschreven methode is sa vai mana� knf!a-padäravindayo� : men dient zijn
geest geheel aan Kr�l)a te wijden. Alleen dan . zuller. er geen dingen meer
kunnen geheuren waardoor de geest in de war raakt.
,

VERS 35
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&ri bhagaVän uväca
asamSayam maha-bäho
mano dumigraham calam
abhyiisena tu kaunteya
vairägyeria ca grhyate
in bhagavän uväca - de Persoonlijkheid Gods zei ; asamsayam - ongetwij
feld; mahä-bäho - 0 sterk-gearmde; mana� - geest; durnigraham - moeilijk te
bedwingen ; calam - flakkerend; a bhyäsena - door oefening; tu - maar; kaun
teya - 0 zoon van Kuntr; vairägyerya - door onthechting; ca - o ok; grhya t e kan zo worden beheerst.

VERTALING
De Allerhoogste zei: 0 sterk-gearmde zoon van Kunti, het is ongetwijfeld
zeer moeilijk de rusteloze geest te bedwingen, maar het is mogelijk door
voortdurende oefening en door onthechting.
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HETEKENIS
Ue 111oeilijkheden bij h e t [ 1 c d „ ingen van d e w i::.peltu rige geest, waarover

A rju n a het heeft, worden dour Je Persoonlijkheid Gods erkend. Maar tege
lijk laat H ij weten dat de geest door oefening en ontheehting toeh bedwong
en kan worden. Wat houdt deze oefening in? In de huidige tijd kan niemand
zieh aan regels en bepalingen houden, zoals gaan wonen op een heilige plek,
de geest op de Superziel koneentreren, zieh onthouden van geslachtsver
keer, eenzaamheid in acht nemen enz. Bij het beoefenen van Kr�f.la-bewust
zijn echter houdt men zieh bezig met negen soorten toegewijde dienst aan
de Heer. De eerste en belangrijkste van deze toegewijde bezigheden i s :
horen over Kr�f.la. D i t is e e n krachtige bovenzinnelijke methode om d e geest
van alle twijfel te zuiveren. Hoe meer men over Kr�f.la hoort, hoe meer men
verlieht raakt en los komt van alles wat de geest van Kr�f.la afleidt. Door de
geest te onthechten van aktiviteiten die niet aan de Heer gewijd zijn, ka1a
men zeer eenvoudig

vairägya

leren.

Vairägya

betekent onthechting van de

stof en verbinding met het geestelijke. Onpersoonlijke geestelijke onthech
ting is moeilijker te verwezenlijken dan de geest aan aktiviteiten met betrek
king tot Kr�r:i a te binden. Dit laatste is praktisch , want door over K��r:ia te
horen raakt men vanzelf gehecht aan de Allerhoogste Geest. Deze gehecht
heid wordt

pareSänu bhüti,

geestelijke voldoening, genoemd. Ze is als het

gevoel van voldaanheid dat de hongerige voelt bij iedere hap die hij eet.
Evenzo voelt men bij het verrichten van toegewijde dienst bovenzinnelijke
voldoening wanneer de geest van stoffelijke neigingen onthecht raakt. Het
heeft iets weg van het genezen van een ziekte door deskundige ·behandeling
en een uitgebalanceerd dieet. Lu isteren naar verbalen over de bovenzinne
lijke bezigheden van Heer Kr�i:ia is de deskundige behandeling van onze
d waze geest en het eten van voedsel dat aan Kr�i:ia geofferd is, is het uitge
balanceerde dieet voor de gekwelde zieke. Deze behandeling is de methode
van het Kr�i:ia-bewustzij n .

VERS 36
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asamyatätmanä yogo
du�präpa iti me matifi
IJllSyätmanä tu yatatä
sakyo 'väptum upäyata{i

asamyal a - ongebreideld; iitmanii - door de geest; y oga�i - zelfverwerkclij
king; du�präpa� - moeilijk te verkrijgen ; iti - zo; me - Mijn; mati�i - m e n ing;
vasya - beheerst; iitmanii - door de geest; tu - maar; yatatii - door te strcven;
sakyal]. - praktisch; aviiptum - bereiken; upiiyata� - geeigende methode.
VERTALING
V oor iemand wiens geest onbeheerst is, is zelfverwerkelijking e e 1 1 moei
lijke zaak. Maar iemand wiens geest beheerst is en die op de juiste manier te
werk gaat, zal zeker slagen. Dat is wat Ik ervan zeg.
BETEKENIS
D e Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid vcrklaart dat w i e de ju iste
behandeling voor het losmaken van de geest van materiele bezighedcn niet
aanvaardt, nauwelijks kans heeft, tot zelfverwerkelijking te kome n . Wie
yoga tracht te beoefenen terwijl zijn geest zieh met stoffelijke geneugten
blijft bezighouden, is als iemand die vuur probcert te maken door watcr op
het hout te gieten. Yoga -beoefening zonder de geest te betcugelen is tijdvcr
spilling. Dit doen alsof men zieh met yoga bezighoudt, kan matcriccl gc
sproken winst opleveren, maar is zinloos als men naar zelfvcrwcrkelijking
streeft. De geest dient derhalve beteugeld te worden door hcm voortdurcnd
te betrekken in de bovenzinnelijke liefdedienst van de Heer. Tcnzij mcn
zieh richt op het verwerven van Kr�r:i a-bewustzijn, kan mcn de gcest niet
evenwichtig beheersen. Een Kr�i:ia-bewust persoon verkrijgt, zondcr zieh
d aar apart voor hoeven in te spannen, gemakkelijk het resultaat van _yor,a
beoefening, maar iemand die zieh uitsluitend met yoga -beocfen ing Lczig
houdt, kan pas sukses behalen wanneer hij Kr�i:ia-bewust wordt.
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arjuna uväca
ayatifl 5raddhayopeto
yogäc calita-mänasa�
apräpya yoga-samsi4dhim
käm gatim kmia gacchati
arjuna� uväca - Arjuna zei; ayatilJ. - falend transcendentalist; sraddhayä upetafJ - verbonden; yogät van de mystieke verbinding;
calita - afgeweken ; mänasa� - van iemand die zo.'n geest heeft; apräpya - fa.
Jen; yoga-samsiddhim - hoogste volmaaktheid op mystiek gebied; käm
welke ; gatim - bestemming; kr!iTJa - 0 Kr�i;ia; gacchati - bereikt.
inet vertrouwen ;

·

VERTALING
Arjuna zei: Wat is de bestemming van de mens die niet volhardt in zijn
geloof, die een begin maakt met zijn streven naar zelfverwerkelijking, maar
�r later als gevolg van wereldsgezindheid van afziet, en zo niet tot mystieke
volmaaktheid komt?
BETEKENIS
D e weg der zelfverwerkelijking o f h e t mystieke pad wordt beschreven in
de

Bhagavad-gnä.

Het grondbeginsel der zelfverwerkelijking is de weten

schap dat het levend wezen niet dit stoffelijk lichaam is, maar dat het ervan
verschilt en dat zijn heil gelegen is in eeuwig leven, eeuwige gelukzaligheid
en kennis. Deze drie zaken zijn bovenzinnelijk, ontstegen aan zowel lichaam
als geest. Zelfverwerkelijking kan worden nagestreefd via het pad der kennis,
het beoefenen van het achtvoudige yoga-systeem, of via

bhakti-yoga .

Bij elk

van deze methoden dient men te doorgronden wat de wezensstaat van het
levend wezen is, zijn relatie tot God, en de aktiviteiten waardoor het de ver-
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broken verbinding kan herstellen en de fase van hoogste volmaaktheid in
het I<.r�i:ia-bewustzijn bereiken. Wanneer men een der bovengenoemde drie
methoden volgt, komt men vroeg of laat beslist tot het allerhoogste doel.
De Heer bevestigde dit in Hoofdstuk Twee : zelfs een beetje inspanning op
het bovenzinnelijk pad biedt al aanzienlijke hoop op verlossing. V an deze
d rie methoden is de weg van bhakti-yoga bij uitstek geschikt voor dit tijd
p erk , omdat het de meest direkte methode van God-verwerkelijking is. Om
extra zeker van zijn zaak te zijn, vraagt Arjuna of Kr�r:ia Zijn eerder gedane
u itspraak nog eens wil bevestigen. Men kan oprecht aan zijn zelfverwerke
lijking willen beginnen, maar de methode van kennis-ontwikkeling en de
beoefening van het achtvoudig yoga-systeem zijn over het algemeen zeer
moeilijk in dit tijdperk. D aarom kan men, hoe men zijn best ook doet, om
allerlei redenen falen. Zo kan men in de eerste plaats een verkeerde metho
de aan het volgen zijn. Wil men het bovenzinnelijke pad begaan, dan houdt
dit min of meer in dat men de oorlog verklaart aan de begoochelende lagere
energie. W anneer men dus aan de valstrikken van de begoochelende energie
p robeert te ontkomen, tracht ze de yoga -beoefenaar met allerlei verleiding
en van de wijs te brengen. Een gekonditioneerde ziel wordt bij voorbaat al
aangetrokken door de drieerlei aard der stoffelijke natuur en de kans blijft
voortdurend bestaan dat ze, zelfs wanneer ze zieh aan de regels van het be
treden van het bovenzinnelijke pad houdt, opnieuw zal worden aangetrok
'
ken . Men noemt dit yogät calita-mänasa� : afdwalen van het bovenzinnelijke
pad. Arjuna wil graag weten wat het voor gevolgen heeft als men van de weg
der zelfverwerkelijking afwijkt.
VERS 38
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chinnäbhram iva na.Syati
aprat�/ho mahä-bäho
vimü!1ho brahmaria� pathi
kaccit - of; na · niet; u bhaya - beide; vibh ra�ta� · afgeweken van; chinna ·
gevallen ; a bhram - wolk; iva vergeleken; nasyati - vergaat; apra ti��ha� ·_
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zonder positie ; mahä-bäho - 0 sterk-gearmde Kr�r:ia; vimü<Jha� - verbijsterd;
brahma'!a� van het Bovenzinnelijke; pathi op het pad.

-

-

V ERTALING

0 sterk-gearmde Kr�i:ia, gaat zo iemand, die van het bovenzinnelijke pad
is afgeweken , niet verloren als een aan flarden gewaaide wolk, die nergens
meer kan zijn?
BETEKENIS
Er zijn twee wegen voorwaarts. Materialisten hebben geen belangstelling
voor het bovenzinnelijke; ze zijn meer ge'interesseerd in materiele vooruit
gang door ekonomische ontwikkeling, of in bevordering naar de hogere pla
neten, door daarvoor geeigende arbeid. Wänneer iemand de weg naar het
bovenzinnelijke op gaat, dient men alle materiele aktiviteiten te staken en
alle vormen van materieel "geluk" op te geven. Faalt de transcendentalist in
zijn streven, dan schijnt hij geen van beide wegen meer te kun ne n volgen ;
met andere woorden : hij kan noch van materieel geluk, noch van geestelijk
welslagen genieten. Hij is nergens: hij is als een aan flarden gewaaide wolk.
Een wolk in de Jucht maakt zieh soms van een kleine wolk los en voegt zieh
bij een grote. Kan hij zieh echter niet bij een grote voegen, dan wordt hij
weggeblazen door de wind en verwaait in het wij de luchtruim tot niets. De
brahmar;ia� pathi is de weg der bovenzinnelijke zelfverwerkelijking waar
bij men van zichzelf beseft dat men in wezen geestelijk is, een integraal
deeltje van de Allerhoogste, die geopenbaard is als Brahman, Paramätmä e n
Bhagavan. Heer Sri KnnJa i s de meest volkomen openbaring van de Absolute
Waarheid, en daarom is iemand die zieh heeft overgegeven aan de Aller
hoogste Persoon een geslaagd transcendentalist. Dit levensdoel bereiken
door eerst Brahman en Paramll:tmll: te doorgronden vergt vele, vele levens.
Bah ünärh janmanam ante . Daarom is het allerhoogste op het gebied der bo
venzinnelijke zelfverwerkelijking bhakti-yoga , of Kr�rya-bewustzijn - de
rechtstreekse methode.
VERS 39
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etan me samsayam k.'§ria
chettum arhasy a5e�ata�
tvad-anya� samwyasyäsya
chettä na hy upapadyate
e tat - dit is ; me - mijn; samsayam - twijfel; kr�r;ia - 0 Kr�f.la; chettum - ver
drijven; arhasi - verzocht te doen ; ase�ata(i - volkomen; tva t - Jezelf; anyaJ:i zonder; sarhsayäsya - van de twijfel; asya - van deze ; chettii - die verwijdert ;
na - nooit ; hi - zeker; upapadyate - te vinden.

VERTALING
Aldus twijfel ik, Kr�i;ia, en Ik vraag Je mijn twijfel volkomen weg te ne
men. Behalve Jij is er niemand te vinden die deze twijfel te niet kan doen.
BETEKENIS
Kf�i;ia is de volmaakte kenner van verleden, heden en toekomst. In het
begin van de Bhagavad-grtä zei de Heer dat alle levende wezens individueel
bestonden in het verleden , dat ze thans, in het heden, bestaan en dat ze hun
individuele identiteit in de toekorrist zullen behouden, zelfs nadat ze be
vrijd zijn uit de materiele gevangenschap. Dus het probleem aangaande de
toekomst van het individuele levende wezen heeft Hij al opgelost. Arjuna
wil nu weten wat de toekomst de falende transcendentalist te bieden heeft.
Niemand is gelijk aan of hoger dan Kr�r;ia en de zogenaamde wijzen en filo
sofen, die overgeleverd zijn aan de genade van de stoffelijke natuur, kunnen
Hem :ll eker niet evenaren. Daarom is Kf�i:ia 's oordeel het definitieve en vol
komen antwoord op alle twijfel-vragen, omdat Hij verleden, heden en toe
komst volledig kent - terwijl niemand Hem kent. Kr�i:ia en de Kf�i:ia-bewus
te toegewij de zijn de enigen die kunnen weten wat wat is.
VERS 40
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$1i bhagavan uvaca
pärtha naiveha nämutra
viruüa& ta&ya vidyate
na hi kalyäcia-krt ka$cid
durgatirh täta gacchati

fri

bhagavän uväca

-

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods sprak; pärtha

-

0 zoon van Pfthä; na eva - het is nooit zo; iha - in deze stoffelijke wereld ;

na nooit; amutra - in h e t volgende leven; vinäsa� vernietiging ; tasya - zij n ;
vidyate bestaat; na nooit; h i - zeker; kalyäl}a-krt iemand die zieh met
gunstige aktiviteiten bezighoudt; kaicit
wie ook; durgatim - verwording;
täta - d aarna ; gacchati - gaat.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
De Allerhoogste sprak: Zoon van Pfthä, de opwaarts strevende, die zieh
bezighoudt met gunstige zaken, gaat noch in deze wereld, noch in de geeste
lijke te niet; iemand die goed doet, Mijn vriend, wordt nimmer docir kwaad
overmand .
BETEKENIS
In het Srimad-Bhägavatam
richt d oor Sri Närada Muni :

( 1 , 5 : 1 7)

wordt Vyäsadeva als volgt onder

tyak tvä sva-dharmarit cara1.1ämbujarit harer
bhajan n apakko 'tha palet tato yadi
yatra kva väbhadram abhüd amu§ya kim
ko värtha äpto 'bhajatärit sva-dhatmata�
"Als iemand alle stoffelijke gedachten verwerpt en zieh volkomen op de Al
lerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid verlaat, lijdt hij verlies noch achter
uitgang. Een niet-toegewijde echter, die zieh volledig aan zijn taken wijdt,
hoeft daar nog niets bij te winnen." Op stoffelijk niveau zijn er tal van akti
viteiten , die zowel op de Schrift als op de traditie berusten . Een transcen
dentalist wordt geacht alle stoffelijke bezigheden te laten varen terwille van
zijn geestelijke vooruitgang in het leven - Kf�r:ia-bewustzijn. Nu kan men
stellen , dat men door 'K!�i:ia-bewustzijn tot de hoogste volmaaktheid des le-
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vens kan komen als men het proces weet te voltööien, maar haalt men de
volmaakte toestand niet, dan ondervindt men daarvan op zowel stoffelijk
als geestelijk gebied nadeel. In de Schriften wordt met nadruk gezegd dat
men de terugslag dient te ondergaan van het niet nakomen van voorgeschre
ven plichten ; daarom raakt iemand die faalt bij het naar behoren verrichten
van zijn bovenzinnelijke aktiviteiten, aan deze terugslag onderworpen. Het
Bhägavatam echter verzekert de transcendentalist die geen sukses heeft, dat
hij zieh niet bezorgd hoeft te maken. Ook al raakt hij onderworpen aan de
terugslag van het onvolmaakt vervullen van zijn plichten, dan is hij daarmee
nog geen verliezer, want het gunstige dat in Kr�r:ia-bewustzijn is verriebt,
raakt nooit verloren en wie op dit vlak bezig is, blijft zo bezig, ook al krijgt
hij in zijn volgend leven een Jage geboorte. Wie zieh daarentegen strikt aan
de voorschriften houdt, hoeft daarom nog niet per se tot gunstige resultaten
te komen, als hij te kort schiet in ��r_ia-bewustzijn.
Deze uitleg kan als volgt worden verstaan: de mensheid kan worden on
derscheiden in twee groepen, namelijk degenen die regels volgen en degenen
die geen regels volgen_ Degenen die zieh louter met dierlijke zinsbevrediging
bezighouden zonder te weten dat ze een volgend leven krijgen en dat er
geestelijke verlossing bestaat, behoren tot de groep die geen regels volgt. En
degenen die zieh aan de regels van de voorgeschreven plichten uit de Schrif
ten houden behoren tot de groep die de regels volgt. De groep die de regels
niet volgt is in al haar geledingen, beschaafd en onbeschaafd, ontwikkeld en
onontwikkeld, sterk en zwak, vol dierlijke trekken . Haar aktiviteiten zijn
nimmer gunstig, omdat ze door het genieten van haar dierlijke neigingen eten, slapen, zieh weren en paren - voortdurend aan het stoffelijk bestaan
gebond�n blijft. Degenen echter die zieh aan de regels van de Schriften
houden en zo geleidelijk opstijgen tot Kr�n:ia-bewustzijn, gaan beslist vooruit
in het leven.
Degenen die het gunstige pad volgen kunnen worden onderscheiden in
drie groepen, namelijk: 1 ) degenen die zieh aan schriftuurlijke regels en be
palingen houden, terwijl ze materiele welstand genieten; 2) degenen die tot
definitieve verlossing uit het stoffelijk bestaan trachten te komen; en 3) de
genen die toegewijd leven in Kr�r:ia-bewustzijn. Degenen die zieh houden
aan de schriftuurlijke bepalingen voor materieel geluk, kunnen verder wor
den onderscheiden in twee groepen : degenen die baatzuchtig streven en de
genen die geen baten terwille van hun zinsbevrediging verlangen. De baat
zuchtig strevenden, wie het om zingenot begonnen is, kunnen tot een hoger
levenspeil worden bevorderd - zelfä tot de hogere planeten; maar omdat ze
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niet vrij zijn van het stoffelijk bestaan, volgen ze niet het echt gunstige
pad. Gunstig zijn alleen die aktiviteiten welke iemand naar zijn bevrijding
leiden. ledere bezigheid die geen verband houdt met iemands uiteindelijke
zelfverwerkelijking of zijn bevrijding van zijn lichamelijk georienteerde le
vensbeschouwing, is allesbehalve gunstig. Aktiviteit in Kr�r.ia-bewustzijn is
de enige gunstige aktiviteit en een ieder die vrijwillig alle lichamelijke on
gemakken aksepteert om vooruit te gaan op de weg van het K��r:i a-bewust

zij n , kan worden beschouwd als een volmaakt transcendentalist, die zieh
streng onthecht. En aangezien het achtvoudige yoga-systeem uiteindelijk

gericht is op verwerkelijking van het Kr�l).a-bewustzijn, is de beoefening
hiervan eveneens gunstig en een ieder die op dit gebied zijn best doet, hoeft
geen terugval te vrezen.

VERS 4 1

�o�tldf ilif'l�A�I m'l«fl: �: 1
� � fi( �rit� 11\l�ll
3"Qf

präpya puriya-krtärit lokän
U§itvä Säwatift samä�
sucinärit Srimatärit gehe
yoga-bhra§to 'bhijäyate

purJya-krtäm - van hen die vrome aktivitei
lokä11 planeten; U§itvä - na te hebben gewoond; Säsvatl� vele; samä� - jare n ; sucinäm van de vromen ; irTmatäm - van de voorspoedi
gen ; gehe in het huis van ; yoga-bhra§fa� - iemand die van het pad der zelf
verwerkelijking is gevallen; abhijäyate wordt geboren.
präpya

- na het bereiken van;

ten verrichtten;

-

-

-

-

V ERTALIN G
Na vele, vele jaren van genieten o p de planeten der vrome levende wezens
wordt de yogi die het niet gehaald heeft, geboren in een familie van recht
vaardig levende rnensen of in een farnilie van rijke adel.
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BETEKENIS
De yogr's die geen sukses hebben behaald worden verdeeld in twee groe
pen : de ene is gevallen na zeer weinig vooruitgang, de andere is gevallen na
langdurige yoga-beoefening. De y ogT die na korte tijd valt, gaat naar de ho
gere planeten, waar de vrome levende wezens heen mogen. Na een lang le
ven aldaar wordt hij teruggezonden naar deze planeet om er geboren te
worden i n de familie van een rechtvaardige brähma�w vai§�wva of van een
vooraanstaand zakenman.
Het werkelijke doel van yoga-beoefening is het bereiken van de hoogstc
volmaaktheid van het K!"?r:ia-bewustzijn. Degenen die niet tot hct eind vol
h arden, en falen als gevolg van de aantrekkingskracht van de stof, mogcn
door de genade van de Heer volop aan hun stoffelijke neigingen gevolg geve n .
E n daarna krijgen ze d e kans e e n voorspoedig leven t e leiden in e e n recht
vaardige of adellijke familie. Degenen die in zu'n familie geboren worden,
kunnen hun voordeel doen met de faciliteiten die hun hierdoor worden ge
boden en trachten zichzelf tot volledig Kr�i:ia-bewustzijn te verheffe n .

V ERS 42

athavä yoginäm eva
kule bhavati dhimatäm
etaddhi durlabhataram
loke janma yad ülrsam
a thavä - of; yoginäm - van geleerde transcendentalisten; eva - zeker; kulc
in de familie van ; bhavati - wordt geboren; dhlmatäm van hen die met
grote wij sheid begiftigd zijn; e ta t - deze ; h i - zeker; durlabha taram zeer
zeldzaam; loke - in deze wereld; janma - geboorte; ya t - die welke ; Tdrsam
zoals deze.
-

-

-

-

V ERTALING
Of hij wordt geboren in een familie van personen die naar het bovenzinne
lijke streven en zeer zeker grote wijsheid bezitten. Zo'n geboorte is waarlijk
zeldzaam in deze wereld.
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BETEKENIS
Geboren worden in een familie van yog!s of transcendentalisten - dege
nen die grote wijsheid bezitten - wordt hierin geprezen, omdat het kind dat
in zo 'n familie verschijnt, vanaf zijn prilste jaren geestelijke im pulsen krijgt.
Dit geldt met name voor de familie van äcärya's en gos väml's. Dergelijke
families zijn door traditie en ontwikkeling zeer geleerd en toegewijd, en
daardoor worden de Jeden ervan dikwijls geestelijk leraar. In India zijn er
veel van zulke äcärya-families, maar ze zijn nu als gevolg van onvoldoende
ontwikkeling en scholing gedegenereerd. Door de genade van de Heer zijn er
echter nog families die van geslacht op geslacht leden hebben die naar het
bovenzinnelijke streven. Het is beslist bijzonder gunstig als men in zo 'n
,
familie geboren wordt. Om Vi�rm
. pada Srr Srrmad Bhaktisiddhanta Sarasvatr
G osvämi Mahäraja en mijn onbeduidende persoon kregen beiden door 's He
ren genade de gelegenheid in zo'n familie geboren te worden en werden
beiden vanaf onze prilste jeugd opgevoed in de toegewijde dienst van de
Heer. Later ontmoetten we elkaar door beschikking van de bovenzinnelijke
ordening.
V ERS 43

� �f.{e�IT � ���ltct1'( 1
tffl� =if mn- �: � t�'1PG\'1 11'1� "
Q;r

tatra tarn buddhi-samyogam
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhüya�
samsiddhau kuro-nandana
tatra - daarop; tarn - die ; buddhi-sarhyogam - opleving van zulk bewust
zijn ; la bhate - herwint; paurva - vorig; dehikam - lichamelijk bewustzijn ;
yatata - tracht; ca - ook; tatal,1 - daarna; bh üya�z - weer; samsiddhau - om vol
maaktheid ; kuru-nandana - 0 zoon van Kuru.

V ERTALING
Wordt hij in zo'n famitie geboren, dan wekt hij zijn goddelijk hewustzijn
van zijn vorig leven weer op en tracht verder te vorderen, teneinde nu vol
komen te slagen, 0 zoon van Kuru.
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BETEKENIS
Koning Bharata, wiens derde geboorte plaatsvond in het gezin van een
goede brähmal}a , is een voorbeeld van een goede geboorte om het vroegere
bovenzinnelijk bewustzijn te doen herleven. Koning Bharata was Keizer der
wereld en sinds zijn tijd kennen de halfgoden deze planeet als Bhäratavar�a.
V oordien was de aarde bekend als llävartavar�a. Op jonge leeftijd trok de
Keizer zieh terug om een geestelijk leven te gaan leiden, maar bracht dit
niet tot een goed einde. In zijn volgende leven werd hij geboren in het ge·
zin van een goede brahmal}a en kende men hem als Ja�abharata, omdat hij
zieh altijd van de mensen afgezonderd hield en met niemand sprak. Later
werd hij door Koning Rahügar.ia ontdekt als zijnde de grootste transcen
dentalist. Van zijn leven kan men leren dat inspanningen op het bovenzin
nelijk vlak, of yoga -beoefening, nooit vergeefs zijn. Door de genade van de
Heer krijgt de transcendentalist bij herhaling de gelegenheid, zieh volkomen
in het Kr�r:ia-bewustzijn te vervolmaken.
VERS 44

� �q' � �sfq- �: 1
fä�m1<ftf � �1;a:ifm1Rl;:c�Ht 1t\l'i1t
püroäbhyäsena tenaiva
hriyate hy aV<lSo'pi sa�
jijnäsur api yogasya
&abda-b rohmätivartate
piirva - kostbaar; abhyäsena - beoef�ning; tena - door de invloed daarvan;
eva - zeker; h riyate - wordt aangetrokken; hi - beslist; avasa� - hulpeloos;
api - ook ; sa� - hij ; jijiias u� - wee tgierig; api - zo; y ogasya - van yoga ; sä bda
brahma - ritualistische beginselen van de Schrift ; a tivartate - gaat te boven.

VERTALING
Krachtens zijn goddelijk bewustzijn van zijn vorig leven raakt hij vanzelf
aangetrokken tot de yoga-beginselen - zonder er zelfs maar op uit te zijn.
Zo'n weetgierige, die naar het bovenzinnelijke streeft, staat altijd boven de
ritualistische beginselen van de Schrift.
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BETEKENIS
Gevorderde

yogi..,s

voelen zieh niet bijzonder aangetrokken t o t d e schrif

tuu rlij ke rituele n , maar raken vanzelf aangetrokken tot de

yoga -beginselen ,

die hcn tot volkomen Kf��a-bewustzij n , de hoogste yoga -volmaaktheid,
kunnen verheffe n . I n het

Snmad-Bhägavatam (3, 3 3 : 8)

wordt deze veron

achtzaming van de V e dische rituelen door de gevorderde transcendentalist
als volgt verklaard:

aho bata svapaco 'to garfyän
yajjihvägre vartate näma tubhyam
tepus tapas te juh uvu� sasnur äryä
brahmänücur näma grrJan ti ye te

"O

mijn Heer ! Lieden die de heilige namen van Uw Coddelijkheid chanten

zijn zeer ver gevorderd in het geestelijk leven, ook al zijn ze geboren in de
familie van een hondevleeseter. Dergelijke chanters hebben zieh ongetwij
feld vroeger allerlei opofferingen en boetedoeningen getroost, in heilige
plaatsen gebaad en de bestudering van alle Schriften voltooid . "
Het beroemde voorbeeld hiervan werd gegeven door Heer Caitanya, die
'fhäkur Haridäsa als een van Zijn belangrijkste leerlingen aannam. Hoewel
Thäkur Haridäsa in een moslim familie geboren was, werd hij door Heer
Caitanya verheven tot het ambt van

nämäcärya

wegens het feit dat hij strak

vasthield aan zijn rege! om dagelijks driehonderd duizend heilige namen van
de Heer te chante n : Hare K��'!-a, Hare K��'!-a, K��'!-a Kf�l!-a, H are Hare

/ Hare

Rlima, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare. En omdat hij de heilige naam
van de Heer o nafgebroken chantte, werd hieruit afgeleid dat hij in zijn vorig
leven alle ritualistische processen van de

Veda's

bekend als

sabda- brahrrian ,

moest hebben doorgemaakt. Dus tenzij men gelouterd is, kan men het be
ginsel van het Kf��a-bewustzij n niet aanvaarden en evenmin de heilige naam
van de Heer, Hare K��i:ia, beginnen te chanten.

V ERS 45

�)ift ��,f(f;�q: 1
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VI.45

prayatnäd yatamänas tu
yogi samsuddha-kilb�a�
aneka-janma-sariisiddhas
tato yäti paräm gatim
prayatnät door strenge oefening; yatamärw�1 iemand die streeft; tu
maar; yogr - zo 'n transcendentalist; samiuddha - weggewist; kilbi�al.i - aller
lei zonden ; aneka zeer vele ; jan ma - geboorten ; samsiddha� - de zo bereik
te volmaaktheid; tata� daama; yäti - bereikt; paräm - hoogste; gatim - be
stemming.
-

-

-

-

-

VERTALING
Maar wanneer de yogi, van alle smetten vrij, oprecht naar verdere voor
uitgang streeft, bereikt hij uiteindelijk, na vele, vele levens van oefenen, het
allerhoogste doeL
BETEKENIS
lemand die geboren wordt in een bijzonder rechtvaardige, aristokratische
of heilige familie, wordt zieh zijn gunstige positie voor het beoefenen van
yoga bewust. Daarom neemt hij vastberaden zijn onvoltooide taak ter hand
en reinigt zieh op deze wijze volkomen van alle stoffelijke smetten. Wan
neer hij tenslotte van alle smetten vrij is, bereikt hij de allerhoogste vol
maaktheid - ��i:ia-bewustzijn. ��i:ia-bewustzijn is het volmaakte stadium
van bevrijding van alle besmetting. Dit wordt in de Bhagavad-gTtä bevestigd
(7: 28) :
ye�äm tv an ta-ga tarh päparh
janänärh pur;ya-karmaryäm
te dvandva-moha-nirmuk tä
bhajante mäm dri;fha-vratäl]

" Personen die zieh in dit leven en vorige levens vroom hebben gedragen,
wier zondige handelingen volkomen zijn uitgewist e n die vrij zijn van de
dualiteit der begoocheling, gaan er vastberaden toe over, Mij te dienen ."
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VERS 46

�s����)fq.��: 1
� lftifhHum•fl 11�rniwt 11\l�ll
tapasvibhyo 'dhiko yogi
jnänibhyo 'pi mato'dhikafi
karmibhya$ cädhiko·yogi
tasmäd yogi bhavärjuna
tapasvibhyalJ. · dan de asceet; adhikalJ. groter ; yogf · de yogi;jiiänibhyalJ.
api · ook ; matalJ. · geacht; adhikalJ. groter dan ; karmibhyal; ·
dan de baatzuch tig strevende; ca · ook; adhikalJ. ·groter dan ; yogf · de yogi;
tasmät daarom ; yogi een transcendentalist; bhava word slechts; arjuna ·
·

.

dan de wijze;

·

·

·

·

·

0 Arju na.

VERTALING
Een yogl i s groter dan de asceet, groter dan de filosoof en groter dan de
baatzuchtig strevende. Wees daarom onder alle omstandigheden yogl, 0
Arjuna.
BETEKENIS
Wanneer we over

yoga

spreken, bedoelen we het verbinden van ons be

wustzijn met de Allerhoogste Absolute Waarheid. Het yoga-proces wordt
verschillend betiteld naar gelang de methode die door· de verschillende be
oefenaars worden gevolgd. Wanneer het verbindings-proces overwegend uit
vruchtdragende aktiviteit bestaat, wordt het

karma-yoga

genoem d ; is het

overwegend uit een liefdevol dienende relatie tot de Opperheer, dan wordt
het

bhakti-yoga genoemd. Bhakti-yoga of K��1.1a-bewustzijn is de bekroning
yoga 's, zoals in het volgende vers zal worden uitgelegd. De Heer be
vestigt hier de superioriteit van yoga , maar Hij zegt niet dat bhak ti-yoga
minder is. Bhakti-yoga is vol geestelijke kennis en als zodanig niet te overtref
van alle

fen. Ascese zonder zelfkennis is onvolmaakt. Filosofische kennis zonder
overgave aan de Heer is eveneens onvolmaakt. Baatzuchtig streven zonder
Kr�f!.a-bewustzijn is tij dverspilling. Daarom is de hoogst geprezen vorm van
yoga -beoefening hier
verduidelijkt.

bhakti-yoga ,

en dit wordt in het volgende vers verder
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VERS 47

�lf'l'11+tftf � +tl=\°(1'1'=it'1
1P\'l(l
11
\l'i(li:ilrfi\iit� �) +ti � q9;"fi6tTI Q: ll\l\911
yoginäm api saroe�m
mad-gatenäntarätmanä
sraddhävän bhajate yo mäm
sa me yuktatamo mataf1
yoginäm - van alle yogT's; api - ook; sarve�äm - alle sooden; mat-gatena in Mij verwijlend ; an ta�-ätmanä - innerlijk altijd aan Me denkend; sraddhä
vän - in vol vertrouwen ; bhajate - bewijst bovenzinnelijke liefdedienst; ya� iemand die ; mäm - Mij (de Opperheer) ; sal.1 - hij ; me - Mijn; yuktatama� - de
grootste yogf; mata� - wordt geacht.

V ERTALING
V an alle yogfs is hij die steeds in Mij blijft met vast geloof en Me in bo
venzinnelijke liefdedienst vereert, het innigst een met Mij in yoga en de
hoogste van alle.
BETEKENIS
Het woord bhaja te is hier belangrijk. De wortel van bhaja te is het werk
woord bhaj, dat gebruikt wordt wanneer er sprake is van de noodzaak tot
dienen. Het woord vereren kan in dezelfde betekenis als bhaja worden gebe
zigd . Dienen in liefde en vertrouwen heeft in het bijzonder betrekking op
de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid. Verzuimt men een achtenswaar
dig man of een halfgod te vereren, dan kan men hierom onwellevend wor
den genoemd, maar men kan niet verzuimen de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods te vereren zonder door en door te worden verdoemd. lcder le
vend wezen maakt volkomen deel uit van de Allerhoogste Goddelijke Per
soonlijkheid en het is de bedoeling dat elk levend wezen krachtens zijn aard
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods dient. Laat het zulks na, dan komt
het ten val. Het Bhägavatam bevestigt dit als volgt:
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ya esälfl. puru§arh säk§äd
ätma-prabhavam isvaram
na bhajanty avajänanti
sthänäd bhra§tä pa tanty adhafJ
" Een ieder die de oorspronkelijke Heer, die de oorsprong van alle levende
wezens is, niet dient en zijn plicht verwaarloost, zal zeker vanuit zijn we
zensstaat ten val komen."
Ook in dit vers wordt het woord

bhajanti

gebruikt.

Bhajanti

heeft daar

om alleen betrekking op de Opperheer, terwijl het woord "vereren" ook kan
worden gebruikt met betrekking tot halfgoden of alle andere gewone leven
de wezens. Het woord

avajänanti

wordt gebruikt, wordt ook in de

märh müt;lhäfJ :

Snmad-Bhägavatam
Bhagavad-grtä aangetroffen : avajänanti

dat in dit vets van het

"Alleen de dwazen en schurken bespotten de Allerhoogste

Persoonlijkheid Gods, Heer Kr��a." Zulke dwazen nemen het op zieh,
kommentaren op de

Bhagavad�grtä

te schrijven zonder een houding van

dienstbaarheid jegens de Heer. D ientengevolge weten ze geen zuiver onder
scheid te maken tussen het woord

bhajan ti en het woord "vereren".
yoga-beoefening is bhakti-yoga. Alle
andere yoga's zijn bedoeld om tot het punt van bhakti in bhakti-yoga te
komen. Yoga betekent in feite bhakti-yoga ; alle andere yoga 's zijn benade
ringen van het doel van bhakti-yoga. V an het begin van karma-yoga tot het
eind van bhakti-yoga ligt de lange weg naar de zelfverwerkelijking. Karma
yoga zonder baatzuchtige aktiviteit is het begin van deze weg. Wanneer
karma-yoga toeneemt in kennis en onthechting, wordt de fase van jiiäna
yoga bereikt. Wanneer jnäna-yoga via verschillende fysieke methodes toc
De bekroning van alle soorten van

neemt

iri meditatie op de Superziel, en wanneer de geest op Hem gekoncen

treerd is, spreken we van

a�tänga-yoga.

En wanneer men boven

a§ !ii1iga-yoga

uit komt en tot het aangezicht van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
Kr��a, nadert, spreken we van
feite is

bhak ti-yoga

bhakti-yoga ,

de bekroning van alle

yogq . In
bhakti-yoga grondig te
yoga 's eerst te kennen . De

het uiteindelijke doel, maar om

kunnen onderzoeken, dient men deze andere

yogT die het steeds hogerop

zoekt, bevindt zieh daarom op het ware pad van

het eeuwige geluk . lemand die zieh vastklampt aan een bcpaald ondcrdeel en
niet verder komt, wordt naar de naam van dit bepaalde onderdeel genoemd :

karma-yogi, jnäna-yogf,

of

dhyäna-yogT, räja-yogf, hatba-yogT enz. Heeft
bhak ti-yogf brengt, dan wordt men geacht

men het geluk dat men het tot
alle andere

yoga 's

te boven gegaan te zijn. Daarom is Kr�r:ia-bewust worden
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de hoogste fase van yoga ; we kunnen de verschillende vormen van yoga-be
oefening vergelijken met de bergtoppen van de Himalaya, het hoogste ge
bergte ter wereld : bhakti-yoga is dan de Mount Everest, de allerhoogste top.
Het is een groot geluk wanneer men tot Kr�r:ia-bewustzijn op het pad van
bhak ti-yoga komt, teneinde zieh volgens de Vedische aanwijzingen in de
juiste positie te situeren. De ideale yogi richt zijn aandacht op K��r:ia, .die
Syämasundara genoemd wordt, die even mooi gekleurd is als een wolk,
wiens lotusgelijk gezicht straalt als de zon, wiens kleding flonkert van de ju
welen en wiens lichaam versierd is met bloemenkransen. Alles om Hem
heen verlichtend, gloeit de brah majyoti , Zijn schitterende uitstraling. Hij
inkarneert in verschillende gedaanten, zoals bijvoorbeeld Räma, Nrsimha,
Varäha en Kmia, de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, en Hij daalt
neer als menselijk wezen, als de zoon van Moeder Ya8odä, en men kent
Hem als Kr�r:ia, Govinda en V äsudeva. Hij is het volmaakte kind, de vol
maakte echtgenoot, vriend en meester, en Hij is vervuld van· alle volheden
en· bovenzinnelijke kwaliteiten. Blijft men zieh volledig bewust van al deze
aspekten van de Heer, dan wordt men de hoogste yogT genoemd.
Dit stadium van hoogste volmaaktheid in yoga kan alleen via bhakti
yoga worden bereikt, zoals overal in de V edische literatuur bevestigd wordt:
yasya deve parä bhaktir
yathä deve tathä gurau
tasyaite kathitä hy arthä�
prakäsante mahätmana�

"Alleen aan die grote zielen, die onvoorwaardelijk geloven zowel in de Heer
als in de geestelijk leraar, wordt de betekenis van alle Vedische kennis van
zelf geopenbaard."
Bhaktir asya bhajanarh tadihämutropädhi nairäsyenämu$min manal} kal
parwm; etad eva nai�karmyam. "Bhakti betekent toegewijde dienst aan de
Heer, die vrij is van het verlangen naar stoffelijk gewin, hetzij in dit, hetzij
in het volgende leven. Verstoken van zulke neigingen, dient men de geest
geheel in het denken aan de Allerhoogste te laten opgaan. Dat is het doel
van nai§karmya. "
Dit zijn enkele van de methoden voor het beoefenen van bhakti of K��r.ia
bewustzijn, de hoogste fase van volmaaktheid van het yoga-systeem .
f
Zo eindigen de verklaringen van Bhaktivedanta Bij het Zesde Joofdstuk
van de Srimad Bhagavad-gitä, getiteld "Säri khya-yoga Brah ma-vidyä "

HOOFDSTUK ZEVEN

Kennis van het Absolute
V ERS
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sri bhagavän uväca
mayy äsakta-manäfi pärtha
yogam yuiijan mad-äsrayafi
o.samsayam samagram mäm
yathä jiiäsyasi tac chrriu
irr bhagavän u väca - de Opperheer sprak; mayi - tot Mij ; äsakta-manä� gehechte geest; pärtha - 0 zoon van Prthä; yogam - zelfverwerkelijking; yun
jan - aldus oefenen d ; mat-äsraya� in bewustzijn van Mij (Kr�i:ia-bewustzijn);
asamsayam - zonder twijfel; samagram - volkomen ; mäm - Mij ; yathä - zo
veel als ; jnäsyas i · je kunt weten; tat - dat ; S["TfU - tracht te horen.
·
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VERTALING
Hoor nu, 0 zoon van Prthä (Arjuna), hoe je door yoga te beoefenen in
vol bewustzijn van Mij en met je geest op Mij gericht, Me geheel kunt ken
nen, zonder een spoor van twijfel.
BETEKENIS
In dit Zevende Hoofdstuk van de

Bhagavad-gitä

wordt het wezen van het

Kr�i:ia-bewustzijn geheel beschreven. Kr�rya is vervuld van alle volheden, en
hoe Hij deze volheden openbaart, wordt hierin uiteengezet. In dit hoofd.
stuk worden tevens beschreven de vier soorten gelukkigen, die aan Kr�r:ia
gehecht raken, en de vier soorten ongelukkigen, die nooit aan Kr�r:ia toe·
komen.
In de eerste zes h oofdstukken van de

Bhagavad-gitä

is het levend wezen

beschreven als niet-stoffelijke, geestelijke ziel, die zieh via verschillende
soorten

yoga

tot zelfverwerkelijking kan verheffen . Aan het eind van

Hoofdstuk Zes wordt duidelijk verklaard dat evenwichtige koncentratie van
de geest op Kr�i:ia, of Kr�rya-bewustzij n , de hoogste vorm van alle

yoga

is.

Door de geest op Krsna te koncentreren kan men de Absolute Waarheid vol·
komen leren kennen - en niet op een andere manier. Realisatie van de on
persoonlijke

brah majyoti

of van de plaatselijke Paramätma is geP.n vol

maakte kennis van de Absolute Waarheid , omdat ze gedeeltelijk is. V olle
dige en wetenschappelijke kennis is Kmia, en aan iemand in Kr�r:ia-bewust
zijn wordt alles geopenbaard. In volkomen K�rya-bewustzijn weet men dat
Kr�rya de uiteindelijke kennis is welke geen twijfel meer toelaat. De verschil
lende soorten yoga zijn slechts trajekten van de weg naar het Kr�rya-bewust
zijn. Wie direkt tot K�rya-bewustzijn overgaat, verkrijgt vanzelf volledige
kennis aangaande

brahmajyoti

en Paramätma. Door het beoefenen van

Kr�rya-bewustzijns-yoga kan men alles volledig kennen - namelijk de Absolu
te Waarheid, de levende wezens, de stoffelijke natuur en hun openbaringen
met alles wat eraan te

pas

kom t.

Men dient daarom die vorm van

yoga

te beoefenen welke wordt aange

duid in het laatste vers van Hoofdstu k Zes. Geestes-koncentratie op Kr�r:ia
de Allerhoogste is mogelijk door voorgeschreven toegewij de dienst in negen
verschillende onderdelen, waarvan

iravanam het eerste en belangrijkste is.
ta t Sff! U . " H oor naar Mij . " Niemand

Daarom zegt de Heer tegen Arjuna:

kan een hogere autoriteit zijn dan Kr�i:ia en daarom krijgt men door van

VIl.l
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Hem te horen de mooiste gelegenheid o m vooruitgang te maken i n het
Kr ?r.i a-bewustzij n . Men dient daarom rechtstreeks van ��r_ia te leren of van
een zuivere toegewijde van ��r_ia - en niet van een niet-toegewijde wijsneus,
die prat ga;it op zijn akademische kennis.
I n het Srfmad-Bhägavatam wordt deze methode om Kr�r_ia, de Allerhoog
ste Persoonlijkheid Gods, de Absolute Waarheid, te leren begrijpen , in
Hoofdstuk Twee van Canto Een

als volgt beschreven :

smvatärh sva-kathiirh krsnah
purJya-sravarJa-kirtana�i
hrdyan ta!J,stho hy abhadrii�ii
vidhunoti suhrt satäm
na§ta-präye§V a bhadre§U
nityarh bhägavata-sevayä
bhagavaty u ttama-sloke
bhaktir bhavati na4thikf
tadä rajas-tamo-bhiivii!J,
käma-lobhiidayas ca ye
ceta e tair anäviddharh
sthitam sattve prasTdati
evam prasanna-manaso
bhagavad-bhak ti-yogata�
bhagavat-tattva-vijnänam
mukta-sarigasya jäyate
bh idyate hrdaya-granthii
chidyante sava-samsayä!J.
k§fyante ciisya karmiil)i
dr§ta evätmanfivare
"Over ��i:ia horen uit de Ve dische geschriften of rechtstreeks van Hem
horen door de

Bhagavad-grtä

is op zichzelf rechtvaardige aktiviteit. En voor

degeen die over Kr�i:ia hoort, handelt Heer Kr?i:ia, die woont in ieders hart,
als vriend die ons het beste wenst, en reinigt de toegewijde die zieh voort
durend bezighoudt met luisteren. Op deze wijze wekt de toegewijde vanzelf
zijn sluimerende bovenzinnelijke kennis. Naarmate hij uit het

Bhägavatam

en van de toegewij den meer over Kr?i:ia hoort, raakt hij steeds meer veran
kerd in 's Heren toegewijde dienst. Tijdens de ontwikkeling van zijn toege
wijde dienst wordt men bevrijd van de geaardheden hartstocht en onwetend-
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heid, en zo worden stoffelijke lust en hebzucht verminderd. Wanneer deze
onzuiverheden worden uitgewist, bevindt de kandidaat zieh evenwichtig in
de positie van zuivere goedheid, raakt geestdriftig door toegewijde dienst en
krijgt een volmaakt begrip van de wetenschap Gods. Zo klieft bhak ti-yoga
de harde knoop van onze stoffelijke gehechtheid en stelt ons in staat ineens
tot het peil te komen van asarnsayarh samagra m , het begrijp_en van de Aller
hoogste Absolute Waarheid, de Persoonlijkheid Gods." (Bhäg. 1 , 2: 1 7-2 1 .)
Dus alleen door van Kr�rya of van Zijn toegewijde in Kr�na-bewustzijn tc
horen, kan men de wetenschap aangaande Kr�i:ia begrijpen.

VERS 2

� �s{ � q-�ql+tf�'Ht: 1
q'i$1�1 � �srtt�ldoqiti4Rl64'6

II � II

jiianam t e 'ham sa-vijiianam
idam vaksyamy aiesatah
yaj jiiatva neha bhuyo 'nyaj
jiiatavyam avaiisyate
jiiänam - fenomenale kennis; te - aan jou ; aham ik; sa met; vijfiänam
noumenale kennis; idam - deze; vakuämi - zal uitleggen ; ase§ataJ.1 - volledig;
yat - hetgeen ; jiiätvä - wetend; na - niet; iha - in deze wereld; bh üya�i - ver
der; anyat wat ook meer; jfiätavyam kenbare; avaii§yate - blijft over om
te weten.
-

-

-

-

-

VERTALING
Ik zal je deze kennis, zowel fenomenaal als noumenaal, nu volledig uit
eenzetten, en ken je haar, dan zal er verder niets te kennen overblij ven.

BETEKENIS
V olkomen kennis omvat kennis aangaande de fenomenale wereld (de we
reld der verschijnselen) en de geest erachter (noumenale kennis). De Heer
wil het bovengenoemde kennis-systeem uitleggen, omdat Arjuna Zijn ver
trou wde tocgewijde en vriend is. In het begin van Hoofdstuk V icr werd dit
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al door de Heer vcrklaard, en hier wordt het weer bevestigd : volkomen ken
nis kan alleen door de toegewijde van de Heer rechtstreeks van de Heer in
geestelijke erfopvolging worden verkregen. Daarom dient men zo verstandig
te zijn te begrijpen wie de bron van alle kennis is, de oorzaak van alle oor
zaken en het enige voorwerp van meditatie bij alle vormen van yoga-beoefe
ning. Wanneer men de oorzaak van alle oorzaken leert kennen, leert men al
les kennen wat er tc kennen valt en blijft er niets te kennen over. De Veda's
zeggen: yasmin vijnate saroam eva vijnatam bhavan ti.
VERS 3

'4�Q41Ulf m! �

�1

�Htdtitfit fü� ��� �: II � II
manu§yti{iäm sahcure1u
kajcid yatati siddhaye
yatatäm api siddhänäm
kaAcin mäm vetti tattvata�

manu§ya�am van mensen; sahasre�u uit vele duizenden ; kafrit ie
mand ; yatati - streeft; siddhaye naar volmaaktheid; yatatifm van hen die
zo streven ; api inderdaad; siddhifnäm van hen die volmaaktheid hebben
bereikt; kaicit iemand ; mäm Mij ; vetti - kent; tattva ta� in feite.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Onder vele duizenden mensen streeft er misschien een naar volmaakt
heid, en van hen die volmaaktheid hebben verkregen kent nauwelijks een
Mij werkelijk.
BETEKENIS
Er zijn diverse soorten mensen, en van vele duizenden is er misschien een
voldoende in bovenzinnelijke realisatie geinteresseerd, dat hij eraehter pro
beert te komen wat het zelf is, wat het lichaam is en wat de Absolute Waar
heid is. Ovcr het algemcen bekommert de mensheid zieh sleehts om zijn
dicrlijke neigingen, te weten : eten, slapen , zieh weren en paren, en is bijna
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niemand geinteresseerd in bovenzinnelijke kennis. De eerste zes hoofdstuk
ken van de

Crtä

zijn bestemd voor hen die belang stellen in bovenzinnelijke

kennis, in het begrijpen van het zelf, het Superzelf en de realisatie-methode
van

jiiäna-yoga , dhyäna-yoga

en het onderscheid tussen het zelf en de stof.

��i:ia kan echter alleen worden gekend door personen die zieh in ��na-be
wustzijn bevinden. Andere transcendentalisten kunnen tot begrip van het
o npersoonlijk Brahman komen, want dit is gemakkelijker te doorgronden
dan Kr�r:ia. Kr��a is de Allerhoogste Persoon, maar tegelijkertijd bevindt Hij
Zieh buiten de kennis van Brahman en Paramätmä. De yogl's en jnanf's zijn
verward in hun pogingen Kr�i:ia te begrijpen, hoewel de grootste onder d e
impersonalisten, S rfp äda Sankaräcarya, in zijn kommentaar op d e Gllä
heeft toegegeven dat Kgn)a de Allerhoogste G oddelijke Persoonlijkheid is.
maar zijn volgelingen aanvaarden Kr�i:ia niet als zodanig, want het is bijzon
der moeilijk ��r:ia te kennen, zelfs als men het onpersoonlijk Brahman ho·
venzinnelijk doorgrondt.
Kr�r:ia is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de oorzaak van alle oor·
zaken, de oorspronkelijke Heer Govinda.

Uvaral) paramal) kr�ryal) sac-cid
änanda-vigrahal) anädir ädir govindalJ sarva-kärar;w-käraryam . Hel is zeer
moeilijk voor niet-toegewijden, Hem te kennen. Er zijn niet-toegewijden die
verklaren dat het pad van

bhakti

of toegewijde dienst uiterst gemakkelijk te

volgen is, maar ze kunnen het zelf niet begaan. Als het pad van

bhakti

zo

gema kkelijk begaanbaar is, zoals de niet-toegewijden verkondigen, waarom
blijven ze dan voortgaan langs de moeilijke weg? In feite is het pad van

bhakti

geenszins gemakkelijk. Het zogenaamde bhakti-pad dat door onbe

voegden zonder kennis van

bhakti

gevolgd wordt is misschien gemakkelijk,

maar wanneer het werkelijk volgens de regels en bepalingen gevo � d wordt,

komP-n de theoretiserende geleerden en filosofen beslist ten val. Srila Rüpa
GosvämT schrijft i n zijn

Bhakti-rasämrta-sindh u :
sru ti-smrti-purär;iädi
pailcarätra-vidhim vinä
aikäntikl harer bhaktir
utpätäyaiva kalpate

"Toegewijde dienst aan de Heer welke voorbij gaat aan de gezaghebbende
Vedische geschriften zoals de

Upan4ads , Purä1Ja 's,

de

Närada-pancarätra

enz. is niets anders dan een onnodige verstoring van de samenleving. "
De impersonalist die Brahman heeft gerealiseerd of de

yogT die

Param 

ätmä heeft doorschouwd kunnen onmogelijk alleen daardoor K��i:ia, de Al-
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lerhoogste Persoonlijkheid Gods, als de zoon van moeder Y a8odä of als de
wagenmenner van Arjuna aanvaarden. Zelfs de grote halfgoden verkeren
soms in twijfel aangaande Kr��a: muhyanti yat sürayal]. , märh tu veda na
kaicarw . " N iemand kent Me zoals Ik ben, " zegt de Heer. En als iemand
Hem kent, dan : sa mahätmä sudurlabhal.i - "zo'n grote ziel is uiterst zeld
zaam". Dus tenzij men de Heer toegewijde dienst bewijst, kan men K���a
niet kennen zoals Hij is (tattvatal.i ), ook al is men r.og zo'n groot geleerde of
filosoof. Alleen de zuivere toegewijden kunnen iets afweten van de onbe
grijpelijke bovenzinnelijke eigenschappen in ��r:ia, in de oorzaak van alle
oorzaken, in Zijn almacht en alvermogen, en in Zijn rijkdom, roem , kracht ,
schoonheid, kennis e n verzaking, - omdat Kr�r:ia Zijn toegewijden welge
zind is. Hij is het allerhoogste op het gebied van Brahman-realisatie en al·
leen Zijn toegewijden kunnen Hem doorgronden zoals Hij is. Daarom wordt
er gezegd :
atah .frT-krsna-nämädi
.
na bhaved grähyam indriyail].
sevonmukhe hi jihvädau
svayam eva sphura ty adal].
.

. .

"Niemand kan K��r:ia zoals Hij is begrijpen met behulp van zijn grove, stof
felijke zinnen. Maar Hij openbaart Zieh aan Zijn toegewijden, omdat Hij
voldaan is over de bovenzinnelijke liefdedienst die ze Hem bewijzen."
(Padma PurärJa.)
VERS 4

1'ftt<•i�
it �) cni: � ir.rr 00� � 1

3[{� �d\'lt ff t1f'IT sttRIO!�I LI 'cl II
bhümir äpo 'nalo väyu�
kham mano buddhir eva ca
ahankära itiyam me
bhinnä prakrtir �tadhä

bhümif.i aarde; äpaf.i water; analaf.i vuur; vayul]. - Jucht; kham - ether;
manal.i geest; b uddh il.i - intelligentie; eva zeker; ca - en; ahahkiiraf.i - vals
ego; iti - zo; iyam - al deze; me - Mijn; bhinnä gescheiden; prakrtil]. - ener
gieen ; aHadhä acht tezamen.
-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Aarde, water, vuur, lucht, ether, geest, verstand en vals ego - tezamen
omvatten deze acht Mijn afgescheiden, stoffelijke ene rgieen
.

BETEKENIS
De wetenschap Gods analyseert de wezensstaat van God en Zijn verschil
lende energieen. De stoffelijke natuur wordt prakrti genoemd, of de energie
van de Heer in Zijn verschillende
schreven in het

puru �a

inkarnaties (expansies), zoals be

-

Svatvata Tantra :
vi�lfOS t u t fi'}i rüpälfi
puru�äkhyäny a tho vidu�
ekantu mahataf} sra�! r
dvitfyaril tv a!l-<;ia-sarilsthitam
trti'yaril sarvabhüta-stharil
täni jnätvä vimucyate

" V oor d e stoffelijke schepping neemt Heer Kr�l).a's volkomen ex pansie
V i�l).U drie aspekten aan. De eerste, Mahä-Vi��u, schept de gehele stoffelijke
energie, bekend als

mahat-tat tva.

De tweede, Garbhodakasäyr V i�i:iu, gaat in

alle universa binnen om er verscheidenheid te scheppen. De derde, K�Tro
daka8äyT V i�r;iu , verspreidt Zieh als de alomtegenwoordige Superziel in alle
universa en is bekend als Paramätmä, die zelfs in elk atoom aanwezig is. Een
ieder die deze drie V i�l).u's kent, kan bevrijd worden uit zijn gevangenschap
in de stof."
Deze stoffelijke wereld is een tijdelijke openbaring van een van 's Heren
energieen. Alle aktiviteiten van de stoffelijke wereld worden geleid door
deze drie Vi�i:iu-expansies van Heer Kr�l).a. Deze Pu ru�a 's worden inkarna
ties genoemd. Over het algemeen denken degenen die de wetenschap van
God (Kr�l').a) niet kennen, dat deze materiele wereld er is voor het genoe
gen van de levende wezens en dat de levende wezens de veroorzakers (Puru
�a's), bestuurders en genieters van de materiele energie zijn. V olgens de

Bhagavad-gltä

is deze atheistische opvatting onjuist. In het hier besproken

vers wordt verklaard dat JSr�l').a de oorspronkelijke oorzaak van de stoffe
lijke openbaring

is.

Het

Snmad-Bhägavatam

bevestigt dit eveneens. De

samenstellende onderdelen van de stoffelijke openbaring zijn afgescheiden

energieen van de Heer. Zelfs de

brah majyoti,

het einddoel van de imperso-
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nalisten, is een geestelijke energie, die in de geestelijke hemel wordt geopen
baard. Er is in de brah majyoti geen geestelijke verscheidenheid zoals die in
de Vaikur:ithaloka 's bestaat, en toch aanvaarden de impersonalisten deze
brah majyoti als het uiteindelijke, eeuwige doel. Zelfs de Paramätmä-open
baring, het tijdelijke, alomtegenwoordige aspekt van de K�rro<lakasäyl
Vi�r:iu , kent geen eeuwig bestaan in de geestelijke wereld. Daarom is in feite
de Absolute Waarheid de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, Kr�i:ia.
Hij is de oorsprong en de Heer van alle energieen, zowel de innerlijke als de
uitwendige.
In de stoffelijke energie zijn de voornaamste openbaringen acht in getal,
zoals hierboven vermeid. H iervan worden de eerste "ijf openbaringen, name
lijk aarde, water, vuur, lucht en ether, de vijf gigantische of grofstoffelijke
scheppingen genoemd, waarin de vijf zinsobjekten zijn opgenomen. Dit zijn
de fysieke openbaringen van klank, gevoel, vorm , smaak en geur. De mate
riele wetenschap behandelt deze tien onderdelen en niets meer. De andere
drie onderdelen - te weten: geest, verstand en vals ego - worden door de
materialisten over het hoofd gezien. Filosofen die zieh bezighouden met de
aktiviteiten van de geest, hebben evenmin volmaakte kennis, om dat ze de
oorspronkelijke bron van de geest, Kr�i:ia, niet kennen. Het vals ego - "ik
ben" en "dit is van mij", dat het grondbeginsel van het stoffelijk bestaan
vormt - omvat de tien zintuiglijke organen voor stoffelijke aktiviteiten. Ver
stand, of intelligentie, heeft betrekking op de gehele stoffelijke schepping,
het mahat-tattva . Uit de acht afgescheiden energieen van de Heer worden
dus de vierentwintig elementen van de stoffelijke wereld geopenbaard (1 ).
Deze vierentwintig elementen vormen tevens het onderwerp van de atheis
tische sähkhya -filosofie: het zijn oorspronkelijk produkten van Kr�r:ia's
energieen en van Hem afgescheiden, maar de atheistische sänkhya-filosofen
met hun schamel beetje kennis weten niet dat Kr�r:ia de oorzaak van alle
oorzaken is. Wat in de sälikhya-filosofie besproken wordt is louter de open
baring van de uitwendige energie van Kri:i�a, zoals deze in de Bhagavad-gitä
beschreven wordt.

( 1 ) Deze vierentwintig elementen zijn: de vijf grofstoffelijke elementen, de drie fijnstof
felijke, de vijf zinsobjekten, de vijf waamemende zintuigen, de vijf aktie-zintuigen,
en als vierentwintigste element: het geheel van de drieerlei aard der stoffelijke na
tuur in ongeopenba.arde staat (pradhäna).
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VERS 5

3T� � Ftf.{ � � I
�� if6J'llU' � � � II � II
apareyam itas tv anyärh
prakrtim viddhi me paräm
jiva-bhütärh mahä-bäho
yayedarh dhäryate jagat
aparä - lager; iyam - deze; ita� - hierboven; tu - maar; anyäm - een andere;
prakrtim energie; viddhi - tracht te begrijpen; me - Mijn; paräm - hogere;
1Tva-bh ütäm - de levende wezens; mahä-bäho - 0 sterk-gearmde; yayä door
wie ; idam deze; dhäryate - benut of gebruikt ; jaga t - de stoffelijke wereld.
-

-

-

VERTALING
Behalve deze lagere natuur, 0 sterk-gearmde Arjuna, heb Ik een hogere
natuur, welke bestaat uit alle levende wezens, die met de stoffelijke natuur
worstelen en het universum schragen.
BETEKENIS
Hier wordt duidelijk gezegd dat de levende wezens tot de hogere natuur
(of energie) van de Opperheer behoren. De lagere energie is stof, geopen
baard in verschillende elementen, namelijk, aarde, water, vuur, lucht, ether,
geest, verstand en vals ego. Beide vormen van de stoffelijke natuur, namelijk
de grofstoffelijke (aarde enz.) en de fijnstoffelijke (geest enz.) zijn voort
brengselen van de lagere energie. De levende wezens, die dcze lagere energie
en voor verschillende doeleinden gebruiken, vormen de hogere energie van
de Heer, en het is door toedoen van deze energie dat de stoffelijke wereld
funktioneert. De kosmische openbaring kan niets uitrichten, tenzij ze bewo
gen wordt door de hogere energie, het levend wezen. Energieen worden al
tijd bestuurd door de energie-verwekker en daarom worden de levende we
zens bestuurd door de Heer - ze bestaan niet onafhankelijk. Ze evenaren
de Heer nooit in macht , zoals niet al te schrandere lieden wel eens denken.
Het verschil tussen de levende wezens en de Heer wordt in het Srimad-Bhä
gavatam als volgt beschreven (10, 87: 30):
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aparimitä dhruväs tanubhrto yadi saroa-gatäs
tarhirh na iäsyateti niyamo dhruva netarathä
ajani ca yanmayarh tad avimucya niyantr
bhavet samam anujänatärh yad-amatam mata-du��a tayä

"O Allerhoogste Eeuwige ! Als de belichaamde levende wezens eeuwig en
alomtegenwoordig waren zoals U, zouden ze niet onder Uw bestuur staan.
Maar als de levende wezens worden gezien als nietige energiecn van U , 0
Heer, zijn ze daarmee meteen onderworpen aan Uw allerhoogste leiding.
Daarom houdt werkelijke bevrijding in dat de levende wezens zieh overge
ven aan Uw leiding, en deze overgave zal ze gelukkig maken. Alleen in deze
wezensstaat kunnen ze zelf bestuurder zijn. Lieden met ecn beperkte hoe
veelheid kennis, die de monistische theorie voorstaan dat God en de levende
wezens in alle opzichten gelijk zij11, misleiden daarom zichzelf en anderen."
De Allerhoogste Heer Kr�n:ia is de enige bestuurder en alle levende wezens
worden door Hem bestuurd. Deze levende wezens zijn Zijn hogere energie,
omdat de kwaliteit van hun bestaan een en hetzelfde is met de Allerhoog
ste, maar ze zijn nimmer aan de Heer gelijk in machts-kwantiteit. Terwijl ze
de grof- en fijnstoffelijke energie (de stof) gebruikt, vergeet de hogerc ener
gie (het levend wezen) haar werkelijke geestelijke geest en verstand. Deze
vergeetachtigheid komt door de invloed van de stof op het levend wezen.
Wanneer het levend wezen echter los komt van de invloed van de begooche
lcnde stoffelijke energie, komt het tot het peil dat mukti of bevrijding
wordt genoemd. Onder invloed van de stoffelijke begoocheling denkt het
vals ego: " Ik ben stof en alle stoffelijk gewin behoort mij toe." Het leert
zijn feitelijke positie pas kennen wanneer het bevrijd wordt van alle mate
rielc opvattingcn, met inbegrip van de gedachte dat het in alle opzichten
ecn kan w orden met God. We mogen hicrom konkluderen dat de Grtä be
vestigt dat hct lcvcnd wczen slechts een van de vele encrgiccn van Kf�l)a i�;
en wannecr dczc cncrgic van stoffelijke smetten wordt ontdaan, raakt zc gc
hcel K��r:ia-hcwust of bevrijd.
VERS 6

�� � � I
3l{ �

\if1Rr: snrq: SM�«t�

II � II
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etad yonini bhütäni
saroäriity upadhäraya
aham krtsnasya jagata�
prabhava� pralayas tathä
etat - deze twee naturen; yonTrzi - bron van geboorte ; bhiltäni - al het ge
schapene; sarvär_1i - alles; iti - zo; upadhäraya weet; aham - Ik ; krtsnasya alles-omvattend·; jagata� van de wereld; prabhava� - bron van openbaring;
pralaya� - vernietiging; tatha eveneens.
-

-

-

VERTALIN G
Wees ervan verzekerd dat van al wat stoffelijk en geestelijk is in deze we
reld, Ik zowel de oorsprong als de ontbinding ben.
BETEKENIS
Al het bestaande is een produkt van stof en geest. Geest is de grondslag
der schepping en stof wordt door de geest geschapen. Het is niet zo dat er
in een bepaalde fase van stoffelijke ontwikkeling geest geschapen wordt.
Het is integendeel zo, dat deze stoffelijke wereld geopenbaard wordt louter
op basis van geestelijke energie. Dit stoffelijk .lichaam wordt ontwikkeld,
omdat er in de stof geest aanwezig is; een kind groeit geleidelijk naar jeugd
en naar volwassenheid vanwege het feit dat die hogere energie, de gecste
lijke ziel, aanwezig is. Evenzo komt de gehele kosmische openbaring van het
gigantisch universum tot ontwikkeling, omdat de Superziel, Vi�l)U, aanwe
zig is. Daarom zijn geest en stof, die aan elkaar gepaard deze gigantische
universele vorm openbaren, oorspronkelijk twee energieen van de Heer en
derhalve is de Heer de grondoorzaak van alles. Een nietig integraal deeltje
van de Heer, te weten het levend wezen, kan door hantering van stoffelijke
energie een wolkenkrabber, een fabriek of een stad bouwen, maar het kan
nimmer uit niets stof kreeren en het kan beslist geen planeet of universum
scheppen. De oorzaak van het universum is de Superziel, K!�i;i.a, de aller
hoogste schepper van alle individuele zielen en de grondoorzaak van alle
oorzaken, zoals de Ka!ha Upani§ad bevestigti nityo nityänärh cetanas ceta
nänäm .
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VERS 7

matta� parataram nänyat
kincid asti dhanafijaya
mayi saroam idam protam
sütre macii-gaciä iva
buiten Mijzelf; parataram hoger; na - niet; anyat - iets anders;
iets; asti er is; dhananjaya 0 overwinnaar der rijkdom ; mayi in
Mij ; sarvam al wat is; idam - hetgeen we zien; protam - geregen; sütre - aan
ecn draad ; mai:i i-gai:iä parels ; iva - vergeleken.
m a l ta�i

kincit

-

-

-

-

-

-

-

-

V ERTALING

0 overwinnaar der rijkdom (Arjuna), er is geen waarheid die boven Mij
uit gaat. Alles houdt verband met Mij , als parels, aan een draad geregen.
BETEKENIS
Het is een algemeen geschilpunt, of de Allerhoogste Absolute Waarheid
persoonlijk of onpersoonlijk is. Wat betreft de Bhagavad-grtä is de Absolute
Waarheid de Persoonlijkheid Gods, Sri Kr�i:ia, en dit wordt telkens weer be
vestigd. Met name in dit vers wordt er de nadruk op gelegd dat de Absolute
Waarheid een persoon is. Dat de Persoonlijkheid Gods de Allerhoogste Ab
solute Waarheid is wordt ook bevestigd door de Brahma-sarhhitä : livara�
para malJ. kr�ryah sac-cid-ä11a11da-vigraha1J. : dat wil zeggen dat de Absolute
Waarheid de Absolute Persoonlijkheid Gods Heer Kr�i:ia is, die de oorspron
kelijke Heer is, de bron van alle vreugde, Govinda, de eeuwige gedaante van
volkomen gelukzaligheid en kennis. Deze gezaghebbende geschriften taten
er geen twijfel over bestaan dat de Absolute Waarheid de Allerhoogste Per
soon is, de oorzaak van alle oorzaken. De impersonalist echter komt met
tegenwerpingen op grond van de volgende Vedische beschrijving in de
Svctäsvatara Vpani§ad: tato yad uttara tararh tad arüpam anämayarh ya etad
vidur amrtäs te bhava11ti athetare du�kham eväpi ya11 ti . "In de stoffelijke
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wereld wordt Brahmä, het eerste levende wezen in het universum, geaeht de
allerhoogste te zijn onder de halfgoden, menselijke wezens en lagere dieren.
Maar boven Brahmä bevindt zieh het bovenzinnelijke, dat geen stoffelijke
vorm heeft en vrij is van alle stoffelijke besmetting. Jeder die Hem kan ken
nen, wordt eveneens bovenzinnelijk, maar degenen die Hem niet kennen,
ondergaan hP-t lijden van de stoffelijke wereld. "
D e impersonalist legt d e nadruk o p het woord arüpam . Maar dit arüpam
is niet onpersoonlijk. Het geeft de bovenzinnelijke gedaante aan van eeuwig
heid, gelukzaligheid en kennis, zoals besehreven in de Brah ma-samh itä vol
gens de aanhaling hierboven. Andere verzen in de Sve täivatara Upan4ad
ondersteunen dit als volgt :
vedäham etam puru�am mahäntam äditya-varr;iam tamasa� parastät
tarn eva vidvän amrta iha bhavati nänya� pan thä vidyate ayanäya
yasmät param näparam asti kincid yasmännfiTJ'iyo na jyäyo 's ti kincit

"lk ken die Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die boven alle stoffelijke
opvattingen der duisternis verheven is. Alleen wie Hem kent kan ontstijgen
aan de banden van geboorte en dood. Er is geen andere weg naar de bevrij
ding dan deze kennis aangaande de Allerhoogste persoon. Er is geen waar
heid, hoger dan die Allerhoogste Persoon, omdat Hij de allergrootste is. Hij
is kleiner dan het kleinste en groter dan het grootste. Hij is als een stille
boom en H ij verlieht de bovenzinnelijke hemel, en zoals een boom zijn wor
tels uitstrekt, strekt Hij Zijn ver-reikende energieen uit."
Op grond van deze verzen komt men tot de slotsom dat de Allerhoogste
Absolute Waarheid de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, die met al Zijn
zowel stoffelijke als geestelijke energieen alles doordringt.

VERS 8

füTS� � � �1Ria,��: 1
�: ����,; �: � � � I I � I I
roso 'ham apsu kaunteya
prabhäsmi sa8i-süryayo{i
prariavafi sarva-vede§U
5abda{i khe pauru§am nnu
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rasa� - smaak; aham - lk; apsu - in water; kaun teya 0 zoon van Kuntr;
prabhii asmi - Jk ben het licht; sasi-süryayo� - in de zon en maan ; prarJaVa�
de drie letters A .U.M . ; saroa - alle; vede�u - in de Veda 's; sabda� klank
vibratie; khe - in de ether; pauru�am - bekwaamheid; nr�u in de mens.
-

-

-

-

V E RTALING

0 zoon van Kunti (Arjuna), Ik hen de smaak van water, het licht van zon
en maan, de lettergreep om in de Vedische mantra's; I k hen het geluid in
ether en de hekwaamheid in de mens.
BETEKENIS
Dit vers laat zien hoe de Heer met Zijn verschillende stoffelijke en geeste
lijke energieen alles doordringt. De Opperheer kan het eerst worden waarge
nomen in Zijn verschillende energieen en in dit opzicht wordt Hij op de on
persoonlijke wijze gerealiseerd. Zoals de h alfgod in de zon een persoon is
en kan worden waargenomen in zijn alles-doordringende energie, de zonne
schijn, zo wordt ook de Heer, al bevindt Hij Zieh in Zijn eeuwige woning,
waargenomen in Zijn alomtegenwoordige en zieh overal uitbreidende ener
gieen. De smaak van water is het aktieve principe van water. Niemand
drinkt graag zeewater, omdat daarin de zuivere watersmaak vermengd is
met zout. De aantrekkingskracht van water berust op zijn zuivere smaak en
deze zuivere smaak is een van 's Heren energieen. De impersonalist proeft
de aanwezigheid van de Heer in water aan de smaak, en de personalist ver
heerlijkt de Heer, omdat Hij de mens in Zijn goedheid water schenkt om
zijn dorst te !essen. Dat is de manier waarop we de Allerhoogste waarne
men. Praktisch gesproken, zijn personalisme en impersonalisme niet met el
kaar in strijd. lemand die God kent weet dat de onpersoonlijke en de per
soonlijke opvatting terzelfdertijd in alles aanwezig zijn en dat hier geen te
genspraak in schuilt. Daarom heeft Heer Caitanya Zijn verheven leer ver
kondigd van acin tya-bh eda en a bh eda-tattvam - terzelfdertijd een en ver
schillend.
Het licht van zon en maan komt oorspronkelijk voort uit de brah majyoti,
de onpersoonlijke uitstraling van de Heer. Evenzo is de prarJaVa of omkiira ,
de bovenzinnelijke klank die aan het begin van elke Vedische zang wordt
aangeheven om de Heer aan te spreken, van Hem afkomstig. Aangezien de
impersonalisten erg bang zijn de Opperheer K��i:ia aan te spreken met
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Zijn ontelbare namen, laten ze liever de bovenzinnelijke klank omkära
opklinken. Maar ze beseffen niet dat omkära de klank-vertf:genwoordiging
van Kr1?r:ia is. Het rechtsgebied van het Kr�r:ia-bewustzijn strekt zieh overal
uit en wie het Kr�r:ia-bewustzijn kent is gezegend. Degenen die Kr�ma niet
kennen leven in illusie : kennis aangaande Kr�r:ia is bevrijding en onweten d
heid aangaande Hem is gevangenschap.
VERS 9

�

itq;f

�t :q �� �lllm 1
rt�!! <ftf�tm <ftf� 1 1 � 11

tp:t:

puriyo gandhafz prthivyäm ca
tejas cäsmi vibhävasau
jivanam sarva-bhüte§u
tapa.S cäsmi tapasv4u
pu'fya� - oorspronkelijk; ga11 dhal! - geur; p rthivyäm - in de aarde; ca
ook; teja� - temperatuur ; ca ook; asmi - lk ben; vibhävasau in het vuur;
jivanam - leven ; sarva - alle; bhüte�u - levende wezens; t a pa� - boetedoening;
ca - ook; asmi - Ik ben; tapasvi�u - in hen die boete doen.
-

·

-

VERTALING
Ik ben de oorspronkelijke geur van de aarde en Ik ben de hitte in het
vuur. Ik ben het leveri van al wat leeft en Ik ben de boetedoening van alle
asceten.
BETEKENIS
PuT_1ya heeft betrekking op hetgeen niet uiteenvalt; pur_iya is oorspronke
lijk. Alles in de stoffelijke wereld bezit een zekere geur of aroma, zoals geur
en aroma in een bloem of in de aarde, in water, in vuur, in lucht enz. De
onbesmette geur, de oorspronkelijke geur, die alles doordringt, is Kr�r:ia.
Evenzo heeft alles een bijzondere, oorspronkelijke smaak en deze smaak
kan worden veranderd door menging van chemische stoffen. Zo heeft al
het oorspronkelijke een zekere geur, aroma en smaak. Vibhäva betekent
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vuur. Zonder vuur kunnen we geen fabrieken laten werken, zonder vuur kun·
nen we niet koken enz. - en dit vuur is Kf��a. V olgens de Vedische genees·
kunde is indigestie een gevolg van te lage temperatuur in de buik. Dus zelfs
voor de spijsvertering is er vuur nodig. In het Kr�r:ia-bewustzijn worden we
ons ervan bewust dat aarde, water, vuur, lucht en elk ander aktief pricipe,
alle stoffen en alle elemcnten, er door Kr�r:ia zijn. De duur van het mensen
leven is eveneens afhankelijk van Kr�r:ia. Daarom kan de mens alleen door
Kr�r:ia 's genade zijn levensduur verlengen of verkorten. Op deze wijze is het
��r:ia-bcwustzijn op elk gebied aktief.
VERS 1 0

bijam mäm sarva-bhütänäm
viddhi pärtha sanätanam
buddhir buddhimatäm asmi
tejas tejasvinäm aham
bfjam zaad; mäm - Mij ; sarva-bhütänäm - van alle levende wezens; viddhi
tracht te begrijpen ; piirtha · 0 zoon van f>rthä; sa11ätanam - oorspronkelijk,
eeuwig; buddhi� · intelligentie; buddhimatäm - van de intelligenten; asmi
Ik ben; teja� moed ; tejasvinäm van de sterken; aham - Ik.
-

·

-

·

-

VERTALING

0 zoon van P�thä, weet dat lk het oorspronkelijk zaad ben van al wat is,
het verstand van de verstandigen en de moed van alle dapperen.
BETEKENIS
Bijam betekent zaad. Kf�r:ia is het zaad van alles. In kontakt met de stof
felijke natuur draagt het zaad vruchl in verschillende, bewegende en onbe
weeglijke levende wezens. V ogels, dieren, mensen en vele andere levende
schepselen zijn bewegende levende wezens; hornen en planten echter zijn
onbeweeglijk · ze kunnen niet bewegen, doch slechts staan. Elk wezen be-
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vindt zieh binnen de reeks der 8.400.000 levensvormen - sommige bewe
gend, andere onbeweeglijk. In alle gevallen echter is Kr��a het levengevend
zaad. Zoals vermeid in de Vedische literatuur is Brahman, of de Allerhoog
ste Absolute Waarheid, datgene waaruit alles voortkomt. Kr�r:ia is Parabrah
man, de Allerhoogste Geest. Brahman is onpersoonlijk en Parabrahman is
persoonlijk. Het onpersoonlijk Brahman bevindt zieh in het persoonlijk as
pekt - dit wordt verklaard in de Bhagavad-grtä. Daarom is Kr��a oorspron
kelijk de bron van alles. Hij is de wortel. Zoals de wortel van de boom de
hele boom in stand houdt, houdt Kr��a, de oorspronkelijke wortel van alle
dingen, alles in de stoffelijke openbaring in stand. Dit wordt ook in de Ve
dische literatuur bevestigd. Ya to vä imäni bhütäni jäyante. "De Allerhoog
ste Absolute Waarheid is datgene waaruit alles geboren wordt . " Hij is de
eerste eeuwige onder alle eeuwigen. Hij is het allerhoogste levende wezen
van alle levende wezens en Hij alleen houdt alle leven in stand. Kr��a zegt
tevens dat Hij de wortel van alle verstand is. Als iemand niet intelligent is,
kan Hij de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, Kr�r:ia, niet begrijpen.
VERS 1 1

il"t � :qrt �1q<1•1filqffta� 1
\it'flfi1�4_1 � 'fi11itsRr �lf I I t � II
balam balavatäm cäham
käma-räga-vivarjitam
dharmäviruddho bhüte�u
kämo 'smi bharatar�abha
ba/,am kracht; ba/,a vatäm van de sterken; ca en; aham Ik ben; käma hartstocht; räga - gehechtheid; vivarjitam vrij van; dharma-aviruddha - niet
tegen de beginselen der godsdienst ; bhüte§U - in alle wezens; käma� - ge
slachtsleven ; asmi - Ik ben ; bharatar§a bha - 0 heer van de Bhärata's.
-

-

-

-

-

VERTALI NG
Ik ben de kracht der sterken en Ik ben verstoken van hartstocht en be
geerte. Ik ben het geslachtsverkeer dat niet tegen de beginselen der gods
dienst indruist, 0 Heer der Bhärata's.
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BETEKENIS
De kracht van de sterke dient gebruikt te worden om de zwakke te be
schermen, niet voor persoonlijke agressie. Evenzo dient het geslachtsleven,
volgens de beginselen der godsdienst (dharma), bestemd te zijn voor het ver
wekken van kinderen en niet voor iets anders. Het behoort dan tot de ver
an twoordelijkheid van de ouders, hun kroost Kr�r.ia-bewust te maken.
VERS 1 2

� � l11�if'I � (1'5tl11«1�
1'fl11 lt' 1
� � <11f>qf.l Wf�Qij- 'f'fq- II t � II
ye caiva sättvikä bhävä
räjasäs tämasäs ca ye
matta eveti tän viddhi
na tv aham te�u te mayi
ye al die ; ca - en; eva zeker; sättvikii� - in goedheid; bhävä� - zijnstoe
standen; räjasä� de geaardheid harstocht; tämasii� de geaardheid onwe
tendheid ; ca ook; ye - hoewel; mat ta� van Mij ; eva - zeker; iti - zo; t än die; viddhi tracht te weten; na - niet; tu - maar; aham - lk; te§U - in die; te zij ; mayi aan Mij.
-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Alle zijnstoestanden - in goedheid, hartstocht of onwetendheid - worden
geopenbaard door M ijn vermogen. Ik ben in zekere zin alles, maar Ik bfm
onafhankelijk. Ik word niet beinvloed door de drieerlei aard der stoffelijke
natuur.
BETEKENIS
Alle stoffelijke aktiviteiten in de wereld staan onder leiding van de drieer
lei aard der materiele natuur. H oewel deze stoffelijke geaardheden der na
tuur uit de Opperheer, Kr�r.ia, voortkomen, is Hij er niet aan onderworpen.
Men kan bijvoorbeeld volgens de wetten van de staat worden gestraft, maar
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d e Koning, die d e wetten maakt, is e r niet aan onderworpen. Evenzo zijn
alle geaardheden van de stoffelijke natuur - goedheid, hartstocht, onwetend
heid - afkomstig van Kr�i:ia, maar Heer K!"�i:ia is niet aan de stoffelijke na
tuur onderworpen. Daarom is Hij nirguf!a , hetgeen betekent dat deze
guf!a 's, of geaardheden, hoewel ze uit Hem voortkomen, Hem niet beroeren.
Dat is een van de bijzondere kenmerken van Bhagavän of de Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid.
VERS 1 3

tribhir gu!lamayair bhävair
ebhi.fi sarvam idam jagat
mohitam näbhijänäti
mäm ebhya� param avyayam
t ribhi� - drie; gul}amayai� - door de drie gu �w s; bhävai�1 - zij nstoestand;
ebhi� - al dit; sarvam - de hele wereld; idam in deze wereld; jaga t - univer
sum; moh itam - begoocheld ; na abhijänäti - weet niet; mäm - Mij ; e bhya�1 boven deze ; param de Allerhoogste; avyayam - onuitputtelijk.
'

-

-

VERTALING
Begoocheld door de drieerlei aard der stoffelijke natuur (goedheid, harts
tocht, onwetendheid), is de gehele wereld onbekend met Mij, die boven de
geaardheden ben en onuitputtelijk.
BETEKENIS
De hele wereld is in de ban van de drie geaardheden der stoffelijke natuur.
Degenen die begoocheld zijn door deze drie geaardheden kunnen niet be
grijpen dat er, ontstegen aan deze stoffelij ke natuur, een Opperheer, Kr�i:ia,
is. In deze materiele wereld bevindt iedereen zieh onder de invloed van deze
drie gu'fa 's en is hierdoor begoocheld.
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V an nature hebben de levende wezens een eigen soort lichaam en een ei
gen, dienovereenkomstig soort psychische en biologische aktiviteit. De sa
menleving kan worden onderverdeeld in vier groepen mensen naar gelang
hun onderhevigheid aan de geaardheden der natuur. Degenen die zieh uit
sluitend in goedheid bevinden worden b rähmal)a's genoemd. Degenen die
zieh uitsluitend in hartstocht bevinden worden k§atriya 's genoemd. Degenen
die zieh zowel in hartstocht als in onwetendheid bevinden worden vai.{ya 's
genoemd. Degenen die zieh volkomen in onwetendheid bevinden worden
.füdra 's genoemd. Allen die minder zijn dan deze klassen zijn dieren of dier
lijk leven. Deze benamingen zijn echter even tijdelijk als het lichaam waarop
ze betrekking hebben. Maar hoewel het leven tijdelijk is en we niet weten
wat we in ons volgende leven zullen zijn, zien we onszelf, in de ban van de
begoochelende energie, in het licht van de lichamelijk bepaalde levensbe
schouwing en denken derhalve dat we Amerikaan, lndier, Rus of bräh ma
�w , hindoe, moslim enz. zijn. En raken we verward in de geaardheden der
stoffelijke natuur, dan vergeten we de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
die zieh achter al deze geaardheden bevindt. Heer Kr�i;ia · zegt dus dat de
mensen, begoocheld door de drieerlei aard der natuur, nief begrijpen dat er
achter de stoffelijke achtergrond een Allerhoogste God is.
Er zijn vele verschillende soorten levende wezens - menselijke wezens,
halfgoden, dieren enz. - en alle bevinden ze zieh stuk voor stuk in de macht
van de stoffelijke natuur en alle zijn ze de bovenzinnelijke Persoonlijkheid
Gods vergeten. Degenen die zieh in de geaardheden hartstocht en onwe
tendheid bevinden en zelfs degenen die in goedheid zijn, kunnen niet verder
komen dan de opvatting dat het onpersoonlijk Brahman de Absolute Waar
heid is. Ze zijn verbijsterd ten aanzien van de Opperheer in Zijn persoonlijk
aspekt, dat alle schoonheid, rijkdom, kennis, kracht, roem en verzaking be
zit. Wanneer zelfs degenen die zieh in goedheid bevinden dit niet kunnen
begrijpen, wat voor hoop bestaat er dan voor degenen die in hartstocht en
onwetendheid zijn? Kr�i:ia-bewustzijn is verheven boven deze drie geaardhe
den van de stoffelijke natuur en degenen die zieh werkelijk in l<.r?i:ia-bewust
zijn bevinden, zijn werkelijk verlost.
VERS 1 4
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daivi hy e�ä guramayi
mama mäyä duratyayä
mäm eva ye prapadyante
mäyäm etäm taranti te
daivl - bovenzinnelijk; hi zeker; e�ä deze; gui:iamayr - bestaande uit de
drieerlei aard der stoffelijke natuur; mama - Mijn; mäyä - energie; duratya
yä - zeer moeilijk te overwinnen ; mäm Mij ; eva - zeker; ye die; prapa
dyante · zieh overgeven ; mäyäm e täm - deze begoochelende energie ; taranti overwinnen ; te zij.
·

·

-

.

·

VERTALING
Deze Mijn goddelijke energie, bestaande uit de drieerlei aard der stoffe
lijke natuur, is moeilijk te overwinnen. Maar degenen die zieh aan Mij over
geven, komen haar gemakkelijk te boven.
BETEKENIS
De Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid heeft ontelbare energieen en
al deze energieen zijn goddelijk. Hoewel de levende wezens deel uitmaken
van Zijn energieen en derhalve goddelijk zijn, is hun oorspronkelijke hogere
macht, als gevolg van aanraking met de stoffelijke energie, verhuld geraakt.
Is men op deze wijze door de stoffelijke energie bedekt, dan kan men haar
invloed onmogelijk te boven komen. Zoals hiervoor vermeid, is zowel de
stoffelijke als de geestelijke natuur, die beide voortkomen uit de Allerhoog
ste Per�oonlijkheid Gods, eeuwig. De levende wezens behoren tot de eeuwi
ge hogere natuur van de Heer, maar als gevolg van besmetting door de la
gere natuur, de stof, is ook hun begoocheling eeuwig. De gekonditioneerde
ziel wordt daarom nitya-baddha of eeuwig gebonden genoemd. Niemand
kan historisch nagaan wanneer de ziel in de loop der materiele geschiedenis
gekonditioneerd is geraakt. Daarom is haar bevrijding uit de greep van de
stoffelijke natuur een uiterst moeilijke zaak, omdat de stoffelijke energie
per slot bestuurd wordt door de allerhoogste wil, waartegen het levenä we
zen niet op kan. De lagere stoffelijke natuur wordt hier als goddelijke na
tuur hestempeld, omdat ze in verbinding staat met en bewogen wordt door
de goddelijke wil. Op deze wijze werkt de stoffelijke natuur, hoewel ze
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lager is, onder leiding van de goddelijke wil schitterend bij de opbouw en af
braak van de kosmische openbaring. De Veda 's hevestigen dit als volgt :

mäyäm tu prakrtim vidyän mäyinam tu mah esvaram
" H oewel mäyä (illusie) vals of tijdelijk is, is de oorsprong van mäyä de aller
hoogste tovenaar, de Persoonlijkheid Gods, Mahesvara, de allerhoogste he
stuurder."
Een andere betekenis van gui:w is koord. Men wordt dus te verstaan gege
ven dat het levend wezen stevig gebonden is door de koorden der illusie.
Wie aan handen en voeten gebonden is kan zichzelf niet bevrijden : men
moet geholpen worden door iemand die niet gebonden is. Omdat de gebon
dene de gebondene niet kan helpen, moet de redder een hevrijde zijn. Daar
om kan alleen Heer Kr�l)a of Zijn bona fide vertegenwoordiger, de geestelijk
leraar, de gebonden ziel verlossen. Zonder deze hogere bijstand kan men
niet bevrijd worden uit de gevangenschap der stoffelijke natuur. Toegewijde
dienst of ��r:ia-bewustzijn kan ons deze verloSl?ing helpen bereiken. Als
Heer der begoochelende energie kan ��r:ia hevel geven dat deze onover
winnelijke macht de gekonditioneerde ziel los laat. Hij beveelt deze hevrij
ding vanuit Zijn grondeloze genade jegens de ziel die zieh aan Hem over
geeft en uit vaderlijke liefde voor het levend wezen, dat van huis uit een ge
liefde zoon des Heren is. Daarom is overgave aan de lotusvoeten van de Heer
de enige manier om te ontkomen aan de greep van de vasthoudende materi
ele natuur.
De woorden mäm eva zijn ook bel�ngrijk. Mäm betekent aan Kr�i:ia
,
(Vi�l)U) alleen en niet aan Brahmä of Siva. Hoewel Brahmä en Siva hoog
verheven en bijna op het peil van Vi�l)U zijn, kunnen deze inkarnaties van
räjo-guT}a (hartstocht) en tamo-gurya (onwetendheid) onmogelijk de gebon
den ziel uit de greep van mäyii bevrij den. Met andere woorden : zowel
Brahmä als Siva staat onder invloed van mäyä. Alleen Vi�l)U is meester van
mäyä: daarom kan alleen Hij de gekonditioneerde ziel verlossing schenken.
De Veda's bevestigen dit met de zinsnede tvam eva viditvä: " Vrijheid is
,
alleen mogelijk door ��l)a te doorgronden. " Zelfs Heer Siva beves!igt
dat men alleen bevrijd kan worden door de genade van Vi�1_1u. Heer Siva
zegt:

mukti-pradätii sarve�äm v4T}ur eva na samsaya�
"Het lijdt geen twijfel dat Vi�l)U voor iedereen de brenger der bevrijding is."
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VERS 1 5
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na mäm du§krtino müflhäfi

prapadyante narädhamäfi
mäyayäpahrta-jnänä
äsuram bhävam äsritäfi

-

-

na nie t ; mäm Mij ; du§k!tina� - anverlaat; mü<}hä/_1 - dwaas ; prapadyan
te - zieh avergeven ; narädhamä� - de laagsten onder de mensen; mäyayä door de begaoehelende energie ; apahrta - door illusie gestolen ; jiiänäQ ken
nis ; äsuram - demoniseh ; bhävam - aard; äfritä� - aannemend.

-

VERTALING
Die afvalligen, die dom en afgestompt zijn, de laagsten onder de mensen,
degenen wier kennis gestolen is door begooeheling en degenen die de godde
loze aard van demonen hebben, geven zieh niet aan Me over.
BETEKENIS
In de Bhaguvad-grtä wordt gezegd dat men doar zieh gewaon aan de lo
tusvaeten van de Allerhaagste Persaonlijkheid Kr�r�a aver te geven, de
strenge wetten van de staffelijke natuur te baven kan kamen. Hier daet
zieh nu de vraag vaor : hae kamt het dat antwikkelde filasofen, weten
sehapsmP-nsen, zakenlui , ambtenaren en alle leiders der mensheid, zieh niet
avergeven aan de latusvoeten van S ri Kr�r:ia, de almaehtige Persoanlijkheid
Gads? De leiders der mensheid streven ap versehillende wijzen en met grote
plannen en valharding gedurende vele jaren en levens naar rnu k t i , af bevrij
d ing van de wetten der staffelijke natuur, maar als deze bevrijding magelijk
is doar zieh eenvoudigweg aan de latusvaeten van de Allerhoogste Godde
lijke Persaonlijkheid aver te geven, waarom maken deze sehrandere en hard
werkende leiders dan geen gebruik van deze simpele methode?
De G!tä beantwoardt deze vraag zeer apenhartig. De werkelijk geleerde
leiders der samenleving, zaals Brahmä, Siva, Kapila, de Kumära's, Manu ,
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Vyäsa, Devala, Asita, Janaka, Prahläda, Bali en later Madhväcärya, Rämä
nujäcärya, Sri Caitanya en vele anderen - oprechte filosofen, politici, peda
gogen, wetenschapsmensen enz. - geven zieh over aan de lotusvoeten van de
Allerhoogste Persoon, de almachtige autoriteit. Degenen die niet werkelijk
filosoof, man van wetenschap, pedagoog, hestuurder enz. zijn, maar zieh als
zodanig voordoen om stoffelijk gewin, aanvaarden noch het hestel, noch de
weg van de Opperheer. Ze hehben geen idee van God. Ze bedenken gewoon
hun eigen wereldse plannen en maken bijgevolg, in hun ijdele pogingen om
ze op te lossen, de problemen van het stoffelijk bestaan steeds ingewikkel
der. Omdat de materiele energie (de natuur) zo machtig is, kan ze de eigen
dunkelijke plannen van de athei"sten weerstaan en zet ze de "plan-kommis
sies" met al hun geleerdheid voor schut.
De atheistische plannenmakers worden hier aangeduid met het woord
du�krtinu of "onverlaten . Krtina heeft betrekking op iemand die verdien
stelijk werk heeft gedaan. De athei'stische plannenmaker is soms erg intelli
gent en kan ook verdienstelijk optreden, omdat ieder reusachtig plan, of
het nu goed of siecht is, alleen met intelligentie kan worden uitgevoerd.
Maar omdat het brein van de athei'st onjuist wordt gebruikt, omdat hij zieh
legen het bestel van de Opperheer verzet, wordt de athei'stische plannenma
ker du.� krtina genoemd, hetgeen aangeeft dat zijn intelligentie en inspanning
verkeerd georienteerd zijn.
In de Crtä wordt duidelijk verklaard dat de stoffelijke energie geheel on
der leiding van de Opperheer werkt. Ze heeft geen onafhankelijk gezag. Ze
werkt zoals de schaduw zieh voortbeweegt overeenkomstig de bewegingen
van het schaduw-gevende voorwerp. Maar de materiele energie blijft bijzon
der machtig en de atheist kan vanwege zijn goddeloze instelling niet begiij
pcn hoe ze te werk gaat; evenmin kan hij het plan van de Opperheer ken
nen. Door toedoen van illusie en de geaardheden hartstocht en onwetend
heid worden al zijn plannen verijdeld, zoals in het geval van Hirai:iyakasipu
en Rävar�a, wier plannen volstrekt te niet werden gedaan, ook al waren ze
materiecl gesproken beiden geleerd als man van wetenschap, filosoof, be
stuurder en opvoeder. Er zijn vier verschillende typen du� krt ina 's of onver
laten, zoals hieronder nader omschreven.
"

( 1 ) De mü<Jha's zijn afgestompt en dom, als de zwaar werk verrichtende
lastdieren. Ze willen zelf de vruchten van hun arbeid plukken en er geen af
stand van doen ten gunste van de Allerhoogste. Hel typische voorbeeld van
een lastdier is de ezel. Dit nederig dier wordt door zijn baas gedwongen zeer
hard te werken. De ezel weet niet eens voor wie hij <lag en nacht zo hard
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moet werken. Hij i s a l tevreden wanneer hij zij n maag vult met een bos gras,
een poosje slaapt in angst dat hij door zijn baas zal worden afgeranseld en
zijn geslachtsdrift bevredigt op gevaar af dat hij herhaaldelijk een trap krijgt
van de wederhelft. Soms brengt de ezel poezie en filosofie ten gehore, maar
dit gebalk is anderen slechts tot stoornis. Dit is de situatie van de baatzuch
tig strevende dwaas die niet weet voor wie hij dient te werken. Hij weet niet
dat karma (aktie) bedoeld is voor yajfia (offer).
Zeer dikwijls zeggen degenen die dag en nacht zeer hard werken om zieh
van de last van hun zelf opgelegde taken te bevrijden, dat ze geen tijd heb·
ben om naar geklets over de onsterfelijkheid van het levend wezen te lui
steren. V oor deze mü<jha 's is stoffelijk gewin, dat vernietigbaar is, het hoog
ste levensgoed - in weerwil van het feit dat de mü<jha 's slechts van een ui
terst gering deel van de vruchten van hun arbeid kunnen genieten. Soms sla
pen ze dagenlang niet, om er materieel op vooruit te gaan, en ze zijn, ook al
krijgen ze er ingewandsstoornissen en maagzwcren van, tevreden met haast
geen eten. Ze gaan alleen maar op in dag en nacht hard werken ten dienste
van irree!e meesters. Onbekend met het bestaan van hun werkelijke meester,
verspillen de hard werkende dwazen hun kostbare tijd met het dienen van
Mammon. Tot hun ongeluk geven ze zieh nimmer over aan de allerhoogste
meester der meesters en evenmin gunnen ze zieh een ogenblik tijd om gege
vens over Hem te vernemen uit de juiste bron. Varkens, die drck vreten, ge
ven niet om lekkers gemaakt van suiker en ghee. Evenzo zal de hard wer
kende dwaas onvermoeibaar blijven toegeven aan de zinnelijke impulsen van
de flakkerende materiete kracht die de stoffelijke wereld beweegt.
(2) Een ander type du�krtina of onverlaat is de narädhama , of de laagstc
onder de mensen. Nara betekent menselijk wezen en adhama betekent laag
ste. V an de 8.400.000 levenssoorten zijn er 400.000 menselijk. Van deze
behoren er talrijke tot de lagere, doorgaans onbeschaafde, menselijkc le
vensvormen. De bcschaafde menselijke wezens houden zieh in het maat
schappelijk, politiek en geestelijk leven aan regels cn bepalingen. Degcnen
die maatschappelijk en politiek hoog ontwikkeld zijn, maar er gcen rcl i 
gieuze principes op na houden, dienen te worden beschouwd als 11ariidlrn
ma s Religie zonder God is geen religie, want het doel van het volgcn van
religieuze principes is de Allerhoogste Waarheid en 's mensen verhouding
tot Hem te leren kennen. In de Giüi zegt de Persoonlijkheid Gods duidelijk
dat er geen gezag is dat boven Hem uitgaat en dat Hij de Allerhoogste Waar
heid is. De beschaafde vorm van het mensenleven hecft tot bedoeling de
mens te wekken tot zijn verloren bewustzijn aangaande zijn eeuwige band
'
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met de Allerhoogste Waarheid, de Goddelijke Persoonlijheid Sri K��I,la, die
alle macht bezit. Wie deze kans mist behoort tot de

narädhama 's.

Uit de ge

openbaarde Schriften vernemen we dat wanneer de baby zieh in de moeder
buik bevindt ( eP.n uiterst ongerieflijke situatie), hij God om verlossin g

smeekt en belooft H e m alleen t e aanbidden zodra hij vrij komt. Tot G o d
bidden wanneer men in moeilijkheden z i t i s e e n natuurlijke neiging, die in

elk levend wezen aanwezig is, omdat het een eeuwige band met God heeft.
Maar n a zijn verlossing vergeet het kind zowel de moeilijkheden van zijn ge
boorte

als zijn verlosser, want het wordt meteen be"invloed door mäyä, de

begoochelende energie.
Het is de plicht van de opvoeders, het goddelijk bewustzij n dat in hun
kinderen sluimert tot leven te wekken. De tien voorgeschreven louterings
ceremonieen die beschreven staan in de

Manu-smrti,

het handboek der reli

gieuze principes, zijn bedoeld om in het kader van de

varl'}äsrama

het God

bewustzijn tot leven te wekken. Nergens ter wereld echter wordt er aan ook
maar een van deze rituelen strikt de hand gehouden en derhalve is

99,9

per

cent van de wereldbevolking
Wanneer iedereen

narädhama .
narädhama wordt, wordt uiteraard

door de almachtige

energie van de stoffelijke natuur alle zogenaamde ontwikkeling en kennis
van nul en gener waarde.

V olgens de

lijk geleerd, wanneer hij de geleerde

maatstaf van de

Grtä

is iemand werke

de hond, de koe, de olifant
en de hondevleeseter als gelijken ziet. Zo kijkt de ware toegewij de. Sri

brähmar:za ,

Nityananda Prabhu, de i nkamatie van God
doorgewinterde

narädhama's,

als goddelijk leraar, verloste de

de broeders Jagai en Madhai, en liet hiermee

zien hoe de genade van een ware toegewijde aan de laagsten onder de me�
sen kan worden geschonken. De

narädhama ,

die door de Persoonlijkheid

Gods veroordeeld is, kan dus alleen door de genade van een toegewijdc zijn
geestelijk bewustzijn weer opwekken.
In Zijn verkondiging van het

bhägavata-dharma

ried SrT Caitanya Mahä

prabhu de mensen aan nederig te luisteren naar de boodschap van de Per
soonlijkheid Gods. De essentie van deze boodschap is de

Bhagavad-gltä.

De

laagsten onder de menselijke wezens kunnen alleen worden bevrij d door
deze methode van nederig luisteren, maar ongelukkigerwijs weigeren ze zelfs
het oor aan deze b oodschappen te lenen, dus hoe zullen ze zieh dan kunnen
overgeven aan de wil van de Opperheer?

Narädhama 's

of de laagsten onder

de mensen verwaarlozen de allereerste plicht van het menselijk wezen altijd
volledig.
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(3 ) D e volgende klasse du§krtina wordt mäyayäpah!la-jiiäna genoemd of
personen wier geleerdheid tot niets is teruggebracht door toedoen van de
begoochelende stoffelijke energie. Het zijn meestal uiterst geleerde figuren grote filosofen, dichters, letterkundigen, geleerden enz. - maar de begooche
lende energie leidt ze om de tuin en daarom zijn ze de Opperheer ongehoor
zaam.
Er zijn op het ogenblik vele ml1yayäpah r ta jii ä'!a 's, zelfs onder de Gilä
kenners. In de Grtä wordt in klare taal gezegd dat Sri Kf��a de Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid is. Niemand evenaart of overtreft Hem. Hij
wordt vermeid als de vader van Brahmä en ook als de vader van alle levens
soorten. Hij is de wortel van het onpersoonlijk Brahman en van Paramätmä de Superziel in elk wezen is Zijn volkomen deel-aspekt. Hij is de oorsprong
van alles en een ieder wordt aanbevolen zieh over te geven aan Zijn lotus
voeten. In weerwil van al deze duidelijke verklaringen echter bespotten de
mäyayäpahrta-jiiäna's de Persoonlijkheid van de Opperheer en beschouwen
Hem als niets meer dan willekeurig welk ander menselijk wezen. Ze weten
niet dat de menselijke gedaante, die zo veel kansen hiedt , ontworpen is naar
de eeuwige en bovenzinnelijke gedaante van de Opperheer.
Alle eigendunkelijke uitleggingen van de Grtä door de klasse der mäya
yäpah rta-jiiäna 's, dus buiten het paramparä-stelsel om, zijn even zo vele
struikelblokken op het pad naar het geestelijk inzicht. De misleide tekstver
klaarders geven zieh niet over aan de lotusvoeten van Sri Kf��a, noch leren
ze anderen zieh aan dit beginsel houden.
-

(4) De laatste klasse der du�krtina's wordt äs u ra m bhävam äirita genoemd
of degenen die er demonische principes op na houden. Deze klasse is ronduit
atheistisch. Sommige van hen betogen dat de Opperheer nooit in deze stof
felijke wereld kan neerdalen, maar vermogen geen tastbare reden op te ge
ven waarom Hij dit niet kan. Er zijn anderen die Hem ondergeschikt achten
aan het onpersoonlijke Gods-aspekt, hoewel de Grtä juist het tegenoverge
stelde verklaart. Afgunstig jegens de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijk
heid, komt de atheist met een reeks vrijzinnige inkarnaties aandragen, die
door zijn eigen brein bij elkaar zijn gefantaseerd. Dit soort personen, wier
enige levensbeginsel eruit bestaat, af te geven op de Persoonlijkheid Gods,
kan zieh niet overgeven aan de lotusvoeten van K:�i:ia.
Sri Yämunäcarya Albandru van Zuid lndia zei: "O m ijn Heer, U kunt
niet gekend worden door mensen die zieh met atheistische principes bezig
houden, ook al heeft U nog zulke ongewone eigenschappen, hoedanigheden
en aktiviteiten en ook al wordt Uw persoonlijk aspekt door alle geopenbaar-
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de Schriften in de geaardheid goedheid bevestigd en ook al wordt U erkend
door de beroemde autoriteiten, die vermaard zijn om de diepte van hun
kennis aangaande het bovenzinnelijke en om hun verheven eigenschappen."
Daarom geven ( 1 ) de domoren, (2) de laagsten onder de mensen, (3) de
begoochelde theoretici en (4) de uitgesproken atheisten, zoals hierboven
vermeid, zieh nimmer over aan de lotusvoeten van de Persoonlijkheid Gods,
in weerwil van alle aanbevelingen daartoe van de Schriften en de autoriteiten.
VERS 1 6

'it«fcl�I � lff iiAJ : Qtfetwtl� 1
3TRiT ßl�lij(�l?ff � :q lt(ij4'f 11��11
catur-vidhä bhajante mäm
janä� sukrtino 'rjuna
ärto jijiiäsur arthärthi
jiiäni ca bharatar�abha
catur-vidhäl). · vier soorten; bhajante diensten bewijzen; mäm · Mij; ja
nä� personen; su krtina� · degenen die vroom zijn; arjuna 0 Arjuna; ärtal).
de verdrietigen ; jijnäsu!J. · de nieuwsgierigen; artha-arthi · degenen die stof
felijk gewin verlangen; jnänT iemand die de dingen kent zoals ze zijn ; ca
ook ; bharatar§a bha - 0 grote onder de telgen van Bharata.
·

.

·

·

-

·

VERTALING

0 beste onder de Bhärata's, vier soorten vrome lieden bewijzen me toege·
wijde dienst · de verdrietige, hij die rijkdom begeert, de nieuwsgierige en hij
die naar kennis van het Absolute zoekt.
BETEKENIS
In tegenstelling tot de onverlaten, zijn deze personen aanhangers van de
schriftuurlijke regels en bepalingen en zij worden sukrtina genoemd of dege·
nen die zieh houden aan de regels en bepalingen van de Schriften en de ze.
delijke en maatschappelijke wetten, en die de Opperheer min of meer zijn
toegewijd. Ze zijn er in vier soorten - degenen die van tijd tot tijd bedroefd
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zij n , degenen die geld nodig hebben, degenen die wel eens nieuwsgierig zijn

en degenen die op zoek zijn naar kennis betreffendt;! de Absolute Waarheid.

Deze personen komen onder verschillende omstandigheden tot de Heer voor
toegewijde dienst. Het zijn geen zuivere toegewijden, omdat ze ernaar stre
ven in ruil voor hun toegewijde dienst iets te ontvangen. Zuivere toegewijde
dienst wordt verricht zonder enig streven en zonder verlangen naar stoffe.
lijk gewin. De

Bhakti-rasämrta-sindh u

definieert zuivere toewijding aJs volgt:

anyä bhil.ä�itäiünyam jiiäna-karmädy-anävrtam
änukülyena kr�r:änusTianam bhak tir uttamä
" Men dient de Opperheer Kr�i:ia, in gunstige zin en zonder verlangen naar
stoffelijk voordeel of gewin door vruchtdragende aktiviteit of wijsgerige be
spiegeling, bovenzin nelijke liefdedienst te bewijzen. Dit wordt zuivere toe
gewijde dienst genoem d . "
Wanneer deze vier soorten mensen t o t d e Opperheer komen om toege
wij de dienst te verrichten en volkomen gereinigd worden door de omgang
met een zuivere toegewijde, worden ook zij zuivere toegewijden.

V oor

o nverlaten is toegewijde dienst bijzonder moeilijk, omdat hun leven

de

zelf

zuchtig, ongeregeld en zonder geestelijk streven is. Maar toch kan een enke
ling onder hen , die door toeval met een zuivere toegewijde in aanraking

komt, ook een zuivere toegewij de worden.

Degenen die altijd in de weer zijn met baatzuchtige aktiviteiten komen
tot de Heer in materiele nood en gaan dan om met zuivere toegewijden en
worden in hun benauwdheid toegewij den van de Heer. Degenen die gewoon
gefrustreerd zijn zoeken soms ook omgang met de zuivere toegewijden en
raken nieu wsgierig naar God. Evenzo vergaat het de droge filosofen, wan
neer ze op elk gebied van kennis gefrustreerd raken : dan willen ze so ms iets
o ver God weten en dan komen ze tot de Opperheer om Hem toegewijde
dienst te bewijzen en zo gaan ze de kennis van het onpersoonlijk Brahman
en de alom plaatselijk vertegenwoordigde Paramätmä te boven en komen
door de genade van de Opperheer of Zijn zuivere toegewijde tot de persoon
lijke Gods-beschouwing. Over het algemeen geldt : wanneer de bedroefde,
de nieuwsgierige, degeen die naar kennis zoekt en degeen die geld begeert,
vrij van alle stoffelijk verlangen zijn, en wanneer ze volledig begrijpen dat
materiele beloning niets te maken heeft met geestelijke vooruitgang, wor
den ze zuivere toegewijden. Zo lang het peil der zuiverheid niet is bereikt,
zijn de toegewijden in 's Heren bovenzinnelijke dienst besmet met baat
zuch tige neigingen en zijn ze nog op zoek naar wereldse kennis enz. Dus

VII . 1 7

Kennis van het Absolute

393

men dient aan dit alles te ontstijgen vooraleer men tot het peil der zuivere
toegewijde dienst kan naderen.
VERS 1 7

rn � f.1€Q9;'ffi �RhfU�1.Qt(l 1
m) ft �nfir�)�� � :q ipr ßA: ll t"'ll
te�äm jiiäni nitya-yukta
eka-bhaktir viS4yate
priyo hi jnänino ' tyartham
aham sa ca mama priyafl
te�äm van hen ; jfiä11T iemand in volledige kennis; 11itya-yuk ta� - altijd
verbonden; eka - sleehts een; bhak ti� - toegewijde dienst; visi�yate - speeiaal;
priya� - zeer dierbaar; hi zeker; jfiänina� - iemand in kennis; atyartham
hogelijk; aham Ik ben; sa� - hij ; ca ook; mama Mijn; priya� - dierbaar.
·

·

-

-

-

-

-

VERTALING
Van dezen is de wijze, die in volledige kennis door toegewijde dienst met
Mij verenigd is, de beste. Want Ik ben hem en hij is M ij zeer dierbaar.
BETEKENIS
Onbesmet door stoffelijke verlangens kunnen de bedroefde, de nieuwsgie
rige, de berooide en de kennis-zoeker allen zuivere toegewijden worden.
Maar van hen wordt degeen die zieh in kennis aangaande de Absolute Waar
heid bevindt en vrij is van alle stoffelijke begeerte, een werkelijk zuivere toe
gewijde van de Heer. V an deze vier typen is de toegewijde die zieh in volledi
ge kennis bevindt en terzelfdertijd in toegewijde dienst is, zo zegt de Heer,
de beste. Terwijl men naar kennis zoekt, ziet men dat zijn ik versehilt van
zijn stoffelijke liehaam, en wanneer men verder vordert, komt men tot in
zieht aangaande het onpersoonlijk Brahman en Paramätmä. Is men geheel
gezuiverd, dan beseft men dat het zijn wezensstaat is, Gods eeuwige dienaar
te zijn. Dus door omgang met zuivere toegewijden worden de nieuwsgierige,
de bedroefde, degeen die zijn materiele positie verbeteren wil en degeen die
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zieh in kennis bevindt, zelf allemaal zuiver. Maar in de fase van voorberei
ding is degeen die zieh in volledige kennis aangaande de Heer bevindt en ter
zelfdertijd toegewijde dienst verrieht, de Heer zeer dierbaar. Wie zieh in zui
vere kennis aangaande de bovenzinnelijkheid van de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods bevindt, wordt in de toegewijde dienst zo besehermd, dat hij
niet door stoffelijke besmetting kan worden aangetast.
VERS 1 8

� �ij � � ff' l«f1{ 1
�: � ft: �'ffi1�+u +11�tt•d�flf � 11��11

�:

udäriifi saroa evaite
jnäni tv ätmaiva me matam
ästhita� sa hi yuktätmä
mäm evänuttamärh gatim
u därä� - grootmoedig; saroe - alle; eva - zeker; e te - deze; jnänr - iemand
die in kennis is; tu - maar; ätmä eva - evenals lk; me - Mijn; matam - mening;
ästhita� - gesitueerd ; sa� - hij ; hi - zeker; y ukta-ätmä - in toegewijde dienst;
mäm - Mij ; eva - zeker; anut tamäm - het hoogste doel ; gatim - bestemming .

VERTALING
Al deze toegewijden zijn ongetwijfeld grootmoedige zielen, maar degeen
die zieh in kennis bevindt aangaande Mij, verhlijft waarlijk in Mij. Werk
zaam in Mijn hovenzinnelijke dienst, hereikt hij Mij.
BETEKENIS
Het is niet zo dat toegewijden die over een minder volkomen kennis be
sehikken de Heer minder dierbaar zijn. De Heer zegt dat ze allemaal groot
moedig zijn, omdat iedereen die, om wat voor reden dan ook, tot de Heer
komt, een mahätmä of grote ziel wordt genoemd. De toegewijden die het
een of andere voordeel uit de toegewijde dienst willen slaan, worden door
de Heer aangenomen, omdat er hoe dan ook een uitwisseling van genegen
heid is. Uit genegenheid vragen ze de Heer om een bepaald materieel voor-
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dcel en wanneer ze hct krijgen, zijn ze zo voldaan, dat ze tegelijk vooruit
gaan in toegewijdc dienst. Maar de toegewijde die volledig in kennis is,
wordt geacht de Heer zeer dierbaar te zijn, omdat hij niets anders wil dan
de Heer met liefde en toewijding dienen. Zo'n toegewijde kan geen sekonde
leven zonder kontakt met de Opperheer te zocken of Hem te dienen. Even
zo is de Opperheer bijzonder op Zijn toegewijde gesteld en kan niet van
hem gesch,eiden zijn.
In het Sr!mad-Bh ägavatam (9, 4: 57) zegt de Heer:
aharh bhak ta-parädhfno
hy asvatan tra iva dvija
sädh u bhir grasta-h rdayo
bhak tair bhakta-jana-priya�
"De toegewijden zijn altijd in Mijn h art en Ik ben altijd in het hart van de
toegewijden. De toegewijde kent niets buiten Mij en ook lk kan de toege
wijde niet vergeten. Er bestaat een zeer innige band tussen Mij en. de zuivere
toegewijden. Zuivere toegewijden in volledige kennis verliezen het geestelijk
kontakt nooit en daarom zijn ze Me uiterst dierbaar."

VERS 1 9

"Fff �·'1'1l'lofc !lll'1'4irid � 1
�: tt�fltfü (1' � �: "''"
bahünäm janmanäm ante
jnänavän mäm prapadyate
väsudevafi saroam iti
sa mahätmä sudurlabha[i
bahünäm - veel; janmaniim - geboorten; ante - na; jiiänaviin - hij die ken
is bezit; mäm - Mij ; prapadyate overgeeft; väsudeval]. - oorzaak aller oor
zaken ; sarvam - alles; iti - zo; sa� - zulk; mahätmii - grote ziel ; sudurla bha� uiterst zeldzaam.
n

·

VERTALING
Na vele malen geboren en gestorven te zijn, geeft hij die werkelijk kennis
bezit zieh aan Me over, omdat hij weet dat Ik de oorzaak van alle oorzaken
ben en al wat is. Zo'n grote ziel is uiterst zeldzaam.
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BETEKENIS
Wanneer het levend wezen na vele, vele geboorten toegewijde dienst ver
rieht of bovenzinnelijke rituelen ten uitvoer legt, kan het werkelijk tot de
bovenzinnelijke, zuivere kennis komen, dat de Allerhoogste Goddelijke
Persoonlijkheid het uiteindelijke doel der geestelijke zelfverwerkelijking is.
Wanneer men in het begin van zijn geestelijke realisatie zijn geheehtheid aan
de stof traeht op te geven, treden er impersonalistisehe neigingen op, maar
wanneer men verder vordert, kan men inzien dat er aktiviteiten in het gees
telijk leven zijn en dat deze aktiviteiten tezamen de toegewijde dienst vor
men. Beseft men dit, dan raakt men geheeht aan de Allerhuogste Persoon
lijkheid Gods en geeft men zieh aan Hem over. Dan kan men inzien dat
Heer Sri Kr�i:ia 's genade alles is, dat Hij de oorzaak aller oorzaken is en dat
deze stoffelijke openbaring niet onafhankelijk van Hem plaatsvindt. Men
beseft dan dat de stoffelijke wereld een omgekeerd spiegelbeeld is van de
gevarieerdheid van de Geest en dat er in alles een band is met de Opperheer
Kr�i:ia. Zo ziet men alles in relatie tot Väsudeva of Sri Kr�i:ia. Een dergelijke
universele kijk op Väsudeva bespoedigt de volledige overgave aan de Opper
heer SrT K��r:ia als hoogste levensdoel. Grote zielen die zieh op deze wijze
overgeven zijn uiterst zeldzaam.
Dit vers wordt zeer fraai uitgelegd in Hoofdstuk Drie van de Svetäsva tara
Upani§ad : "Er zijn in dit lichaam krachten van spraak, gezieht, gehoor, ver
standelijke aktiviteit enz. Maar deze zijn onbelangrijk, tenzij ze in relatie
staan tot de Opperheer. En omdat Väsudeva alomtegenwoordig en omdat
alles Väsudeva is, geeft de toegewijde zieh in volledige kennis aan Hem
over." ( Zie Bhagavad-grtä 7 : 17 en 1 1 : 40.)

VERS 20

�·���(<t!ltl"U: �Srq�q(tl: 1

�ht f;p�qq1(141tnf�T �: � ll �o fl
kämais tais tair hrta-jnänäfl
prapadyante'nya-devatäfl
tarn tarn niyamam ästhäya
prakrtyä niyatäfl svayä
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karnai� - door begeerten ; tai� - door die; tai� - door die ; hrta verwrong
jfiänä� - kennis; prapadyante - overgeven; a nya - andere; devatä� half
goden; tarn - dat; tarn dat; niyarnarn - regels; ästhäya - volgend; prakrtyä door hun natuur; niyatä� bestuurd ; svayä - door hun eigen.
-

en ;

-

-

-

VERTALING
Degenen wier geest verwrongen wordt door stoffelijke begeerte geven
aan halfgoden en v olgen de bijzondere re gel s en bepalingen van
hun eredienst al naar gelang hun eigen aard.

zieh over

BETEKENIS
Degenen die bevrijd zijn van alle stoffelijke smetten geven zieh over aan
de Opperheer en treden in toegewijde dienst. Zo lang de materiele besmet
ting niet geheel is weggewist, zijn ze van nature niet-toegewijden. Maar zelfs
degenen die stoffelijke verlangens hebben en zieh tot de Opperheer wenden,
worden niet zo hevig aangetrokken door de uitwendige natuur; omdat ze op
weg zijn naar het goede doel, raken ze al spoedig bevrijd van alle materiele
lust. In het

SrTrna d-Bhägavatarn

wordt aanbevolen - of men nu vrij van stof

felijke verlangens is of er vol van, of men nu bevrijding van de stoffelijke
besmetting wenst of een zuivere toegewijde is en niet naar stoffelijke zins
bevrediging verlangt - dat men zieh in alle gevallen aan V äsudeva moet over
geven en Hem aanbidden.
In het

Bhägavatarn

wordt gezegd dat minder schrandere lieden, die hun

geestelijk inzicht hebben verloren, hun toevlucht zoeken bij halfgoden om
hun stoffelijke wensen onmiddellijk in vervulling te laten gaan. Over het al
gemeen gaan dergelijke lieden niet naar de Alle rhoogste Persoonlijkheid
Gods, omdat ze zieh in hepaalde geaardheden van de natuur bevinden (on
wetendheid en hartstocht) en derhalve verschillende halfgoden aanhidden.
Het volgen van de regels en bepalingen van de halfgodenverering schenkt
hun voldoening. De halfgodenvereerders worden aangedreven door kleine
verlangens en weten niet hoe ze het allerhoogste doel moeten bereiken,
maar een toegewijde van de Opperheer kan niet worden misleid. Omdat er
in de Vedische literatuur aanhevelingen staan voor het aanbidden van ver
schillende goden voor verschillende doeleinden (zo wordt bijvoorbeeld een
zieke aanbevolen de zon te aanhidden), denken degenen die geen toegewij
den zijn van de Opperheer, dat voor bepaalde doeleinden de halfgoden be-
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ter zijn dan Heer ��r_ia. Maar een zuivere toegewijde weet dat de Opper
heer, Kf�i:ia, ciller Heer is. In de Caitanya-caritämrta wordt gezegd dat alleen
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, K��i:ia, Heer is en dat alle anderen
dienaars zijn. Daarom gaat een zuivere toegewijde met zijn stoffelijke be
hoeften nooit naar de h alfgoden. Hij stelt zieh afhankelijk van de Opper
heer. En de zuivere toegewijde is tevreden met al wat Hij geeft.
VERS 2 1

� � � � � �: �"'"''fttuf'4"4Jfd 1
� ij�l*Mi ��� l l � U I
yo yo yäm yäm tanum bhakta�
sraddhayärcitum icchati
tasya tasyäcaliim sroddhäm
täm eva vidadhämy aham
yal), dat; ya!J dat; yäm wat; yäm wat; tanum gedaante van de half
goden ; bhaktalJ toegewijde; sraddhayä met geloof; arcitum aanbidden ;
icchati verlangt; tasya - daarvan; tasya daarvan ; acaliim evenwichtig;
iraddhäm geloof; tam hem ; eva zeker; vidadhämi geef; aham lk.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Ik woon in ieders hart als de Superziel. Zodra iemand de halfgoden wenst
te aanbidden, sterk Ik hem in zijn geloof, zodat hij zieh aan een bepaalde
godheid kan wij den.

BETEKENIS
God heeft iedereen onafhankelijkheid verleend; als derhaJve iemand stof
felijk genot begeert en zieh daartoe in alle opreehtheid tot de stoffelij ke
halfgoden wendt, heeft de Opperheer, als Superziel aanwezig in ieders hart,
daarvoor begrip en geeft zulke personen de gewenste gelegenheid. Als hoog
ste vader van alle levende wezens tornt Hij niet aan hun onafhankelijkheid,
maar biedt ze alle gelegenheid, aan hun materiele verlangens te voldoen. Nu
kan men zieh afvragen waarom de almachtige God de levende wezens in de
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gelegenheid stelt van deze stoffelijke wereld te genieten en ze hierdoor in
de val van de begoochelende energie laat lopen. Het antwoordt hierop luidt
dat als de Opperheer als Superziel dit soort gelegenheid niet biedt, de onaf·
hankelijkheid van de levende wezens geen betekenis heeft. Daarom geeft H ij
iedereen volledige onafhankelijkheid

·

precies zoals men haar hebben

maar Zijn uiteindelijke boodschap vinden w e i n d e

Bhagavad-grtii:

wil · ,

de mens

dient al zijn overige bezigheden op te geven en zieh volledig aan Hem te on
derwerpen. Dat zal de mens gelukkig maken.
Zowel het levend wezen als de halfgoden zijn ondergeschikt aan de

wil

van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; daarom kan het lcvend wezen de
halfgod niet aanbidden uit eigen verlangen, noch kan de halfgod zegeningen
schenken zonder goedkeuring van boven. Zoals gezegd, beweegt er zieh
geen grasspriet, als de Allerhoogste G oddelijke Persoonlijkheid het niet wil.
Over het algemeen wenden personen die in m oeilijkheden verkeren in deze
stoffelijke wereld zieh tot halfgoden, zoals in de Vedische literatuur wordt
aangeraden. lemand die een bepaald voordeel wil hebben, kan daarvoor een
bepaalde halfgod aanbidden. Z o wordt bijvoorbeeld een zieke aanbevolen
de zonnegod te aanbidden; iemand die ontwikkeling begeert, kan de godin
der kennis, Sarasvatr, vereren; en iemand die een mooie vrouw wil hebben,
kan de godin U m ä , de echtgenote van Heer � iva, aanbidden. Op deze wijze
verstrekken de

iäs tra 's

(Vedische geschriften ) aanbevelingen ten aanzien van

de verschillende manieren van aanbidding van de verschillende halfgoden.
En wanneer een bepaald levend wezen een bepaald stoffelijk voordeel genie
ten wil, geeft de Heer het een sterk verlangen om de gewenste zegen te ont
vangen van de desbetreffende halfgod en zo slaagt het erin zieh de zegen te
verwerven . De bijzondere vorm van toewijding jegens een bepaalde halfgo d
regelt de Heer eveneens voor het levend wezen. De halfgoden kunnen de le
vende wezens zulke ingevingen niet bezorgen, maar omdat Hij de Opperheer
of de Superziel is, die aanwezig is in het hart van alle levende wezens, spoort
l<f��a de mens aan , bepaalde halfgoden te vereren. De halfgoden zijn in
feite verschillende delen van het u niversele lichaam van de Opperheer; daar
om zijn ze niet onafhankelijk. In de Vedische literatuur wordt verklaard

(TaittirTya Upan4ad,

Eerste

anuväka) :

"De Allerhoogste Persoonlijkheid

Gods is als Superziel ook aanwezig in het hart van de halfgod ; langs deze
weg zorgt H ij ervoor dat de halfgod de wens van het levend wezen in vervul
ling laat gaan. Maar zowel de halfgod als het levend wezen zijn afhankelijk
van de allerhoogste wil. Ze zijn niet onafhankelijk."
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VERS 22

� ij'� � tl"fi(d�l(IEl"lifl� 1
� � � : �1q1.qact �fg:ij1PUt1'l ll��ll
sa

tayä sraddhayä yuktas
tasyärädhanam ihate
labhate ca tatafi kämän
mayaiva vihitän hi tän
sa� hij ; tayä - daarmee; iraddhayä - met geloof; yukta� begiftigd;
tasya - zij n ; ärädhanam aanbidding; ihate - zoekt; labhate verkrijgt ; ca en; tata� - waarvan ; kämän - verlangens; mäyä - door Mij ; eva - alleen; vih i
tän - gereguleerd ; h i voor; tän - die.
-

-

-

-

-

VERTALING
Begiftigd met zo'n geloof, tracht hij de gunst van een bepaalde halfgod te
verwerven om zijn wens in vervulling te laten gaan. Maar in werkelijkheid
worden deze gunsten alleen door Mij bewezen.
BETEKENIS
De halfgoden kunnen de toegewijden geen gunsten bewijzen zonder toe
stemming van de Opperheer. Het levend wezen kan vergeten zijn dat alles
het eigendom van de Allerhoogste is, maar de halfgoden vergeten dit niet.
Dus het aanbidden van de halfgoden en het bereiken van de gewenste resul
taten zijn niet aan de halfgoden te danken, maar uiteindelijk aan de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods. Het minder intelligente levende wezen weet
dit niet en daarom wendt het zieh in zijn onnozelheid tot de halfgoden als
het iets voor elkaar wil krijgen. Maar wanneer een zuivere toegewijde iets
nodig heeft, bidt hij alleen tot de Opperheer. Het vragen naar stoffelijk
voordeel is geen teken van zuivere toewijding. Een levend wezen gaat ge
woonlijk naar de halfgoden, omdat het een wild verlangen heeft zijn lusten
bot te vieren. Dit gebeurt wanneer het levend wezen iets onnodigs verlangt
en wanneer de Heer Zelf dit verlangen niet in vervulling laat gaan. In de
Caitanya-caritämrta wordt gezegd dat wie de Opperheer aanbidt en terzelf-
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dertijd stoffelijk genot begeert, zieh tegenstrijdig gedraagt. Toegewijde
d ienst aan de Opperheer en het vereren van een halfgod kunnen niet van ge
lijk peil zijn, omdat het aanbidden van een halfgod stoffelijk en het toege
wijd dienen van de Opperheer volkomen geestelijk is.
V oor het levend wezen dat terug wil keren naar God, zijn stoffelijke ver
langens struikelblokken . Een zuivere toegewijde van de Heer ontvangt daar
om niet de stoffelijke gunsten welke door minder intelligente wezens wor
den verlangd, die liever de halfgoden van de stoffelijke wereld aanbidden
d an de Opperheer toegewijde dienst te bewijzen.

VERS 23
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antavat tu phalam te�m
tad bhavaty alpa-medhasäm
devän deva-yajo yänti
mad-bhaktä yänti mäm api
antava t tu beperkt en tijdelij k ; phalam vruchten; te�iim - hun; tat - dat;
bhavati wordt; alpa-medhasäm van hen die weinig intelligentie hebben ;
devän planeten van de halfgoden ; deva-yaja� h alfgoden-vereerders; yänti
bereiken; mal Mijn ; bhak tä� toegewijden ; yänti - bereiken; mäm Mij ;
api zeker.
VERTALING
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mensen met weinig verstand aanbidden de halfgoden en wat ze ontvang
en is beperkt en tijdelijk. Degenen die de halfgoden aanbidden gaan naar de
planeten van de halfgoden, maar Mijn toegewijden bereiken uiteindelijk
Mijn allerhoogste planeet.
BETEKENIS
Sommige Grtii-kommentatoren zeggen dat iemand die een halfgod aan
bidt de Allerhoogste kan bereiken, maar hier wordt duidelijk verklaard dat

402

De Bhagavad-gitä zoals ze is

VII.23

de halfgoden-aanbidders naar de verschillende planetenstelsels gaan, waar de
verschillende halfgoden zieh bevinden, zoals iemand die de zon aanbidt de
zon zal bereiken of iemand die de maan aanbidt de maan. Zo zal ook ie
mand die een halfgod als Indra aanbidden wil, diens planeet kunnen berei
ken. Het is niet zo dat iedereen, ongeacht welke halfgod men aanbidt, de
Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid zal bereiken. Dat wordt hier weer
sproken, want er wordt duidelijk verklaard dat de halfgoden-vereerders
naar verschillende planeten in de materiele wereld gaan, maar de toegewijde
van de Opperheer gaat rechtstreeks naar de allerhoogste planeet van de Per
soonlijkheid Gods.
Men kan hier te berde brengen dat, als de halfgoden verschillende delen
van het lichaam van de Opperheer zijn, hetzelfde doel kan worden bereikt
door hen te aanbidden. H alfgoden-aanbidders zijn echter niet bijster intelli
gent, omdat ze niet weten welk deel van het lichaam van voedsel moet wor
den voorzien. Sommige van ze zijn zo dwaas, dat ze beweren dat er vele
lichaamsdelen zijn en vele wijzen om ze voedsel toe te dienen. Dit is een
tamelijk ongezonde redenering. Kan iemand het lichaam voedsel verschaf.
fen via de oren of de ogen? Ze weten niet dat deze halfgoden verschillende
delen van het universele lichaam van de Allerhoogste zijn en in hun onwe
tendheid denken ze dat iedere halfgod een op zichzelf staande God is, een
rivaal van de Opperheer.
Niet alleen de halfgoden zijn delen van de Opperheer, maar ook de ge·
wone levende wezens. In het Srrmad-Bhägavatam wordt verklaard dat de
briih marya's het hoofd van de Opperheer vormen, de k§a l riya s de armen
enz. en dat ze elk hun eigen funktie hebben. Wanneer men weet dat zowel
de halfgoden als wijzelf, ongeacht de positie waarin we ons bevinden, vol
komen deel uitmaken van de Opperheer, is onze kennis volmaakt. Zien we
dit niet in, dan gaan we naar de planeten waar de halfgoden wonen. Dit is
een andere bestemming dan die welke de toegewijde bereikt.
Datgene wat men zieh door de gunst der halfgoden verwerft is verganke
lijk, omdat in deze stoffelijke wereld de planeten, de halfgoden en hun
vereerders alle vergankelijk zijn. Daarom wordt hier in dit vers duidelijk ver
klaard dat alle resultaten die men zieh verwerft door halfgoden-dienst, ver
gankelijk zijn, en dat dit soort dienst hierom dus verricht wordt door min·
der schrandere levende wezens. Omdat de zuivere toegewijde zieh in Kr�r:ia
bewustzijn in toegewijde dienst van de Opperheer een eeuwig gelukzalig be
staan verwerft, verschilt hetgeen hij bereikt van wat de gewone halfgoden
vereerder bereikt. De Allerhoogste kent geen beperkingen ; Zijn gunst is on'
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begrensd. Daarom is de genade van de Allerhoogste jegens Zijn zuivere toe
gewijden grenzeloos.
VERS 24

3Tö� ölff'q'6i
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avyaktarh vyaktim äpannarh
manyante mäm abuddhaya�
pararh bhävam ajänanto
mamävyayam anuttamam
avyaktam niet-geopenbaard; vyak tim persoonlijkheid ; äpannam aan
genomen; manyante denken ; mäm Mij ; a buddhaya!J minder verstandige
lieden; param allerhoogst; bhävam zijnstoestand; ajänanta_IJ zonder te
weten; mama Mijn; avyayam onvergankelijk; anu t tamam fijnste.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

·

VERTALING
Onverstandige lieden, die Me niet kennen, denken dat lk deze gedaante
en persoonlijkheid heb aangenomen. Als gevolg van hun geringe kennis, we
ten ze niets van Mijn hogere natuur, die onveranderlijk en hoog verheven is.
BETEKENIS
Degenen die de halfgoden aanbidden zijn beschreven als minder intelli
gente lieden, en nu wordt hetzelfde gezegd van de impersonalisten. Heer
Kr�i:ia spreekt hier in Zijn persoonlijke gedaante tot Arjuna, maar toch be
logen de impersonalisten, als gevolg van hun onwetendheid, dat de Aller
hoogstc uiteindelijk geen gedaante heeft. Yämunäcärya, een groot toege
wijde van de Heer in de geestelijke erfopvolging van Rämänujäcärya, heeft
in dit verband twee zeer toepasselijke verzen geschreven. Hij zegt : "Mijn lieve
Heer, toegewijden als Vyäsadeva en Närada weten dat U de Persoonlijkheid
Gods bent. Door een goed begrip van de verschillende Vedische geschriften,
kan men Uw eigenschappen en Uw gedaante leren kennen en zo tot het in
zicht komen dat U de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid bent. Maar
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degenen die in de geaardheid hartstocht en onwetendheid leven, de demo
nen, de niet.toegewijden, kunnen U niet begrijpen. Ze zijn niet in staat U te
doorgronden. Ook al zijn dergelijke niet·toegewijden nog zo bekwaam in
het spreken over de Vediin ta, de Upani§ads en andere Vedische literatuur,
toch kunnen ze de Persoonlijkheid Gods onmogelijk begrijpen. "
In d e Brahma-samhitä wordt verklaard dat d e Persoonlijkheid Gods niet
kan worden begrepen rloor ·slechts de Vedänta te bestuderen. De Persoon
lijkheid van de Allerhoogste kan alleen worden begrepen door Zijn genade.
Daarom wordt er in dit vers duidelijk verklaard dat niet alleen de halfgo
den-vereerders minder verstandig zijn, maar ook die niet-loegewijden die
zieh zonder een zweem van Kr9r.ia-bewustzijn bezighouden met de Vedän ta
en allerlei getheoretiseer over de Vedische literatuur, en dat ze onmogelijk
inzicht kunnen krijgen in Gods persoonlijkf! aard. Lieden die menen dat de
Absolute Waarheid onpersoonlijk is, worden beschreven als asura's, hetgeen
betrekking heeft op personen die het wezenlijke aspekt van de Absolute
Waarheid niet kennen. In het Srrmad-Bhägavatam wordt verklaard dat het
hoogste inzicht begint bij realisatie van het onpersoonlijk Brahman, en van
daar opstijgt naar realisatie van de overal plaatselijk aanwezige Superziel maar dat het allerhoogste inzake de Absolute Waarheid de Persoonlijkheid
Gods is. Modeme impersonalisten zijn nog minder intelligent, want ze hou
den zieh niet eens aan de woorden van hun grote voorganger Sankaräcärya,
die uitdru kkelijk heeft verklaard dat Kr9r.ia de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods is. Dus de impersonalisten, die de Allerhoogste Waarheirl niet kennen,
denken dat Kr�r.ia alleen maar de zoon van DevakT en V asudeva is, of een
vorst, of een machtig levend wezen. Deze zienswijze wordt ook in de Bha
gavad-gilä veroordeeld : "Alleen dwazen beschouwen Me als een gewoon
persoon." Het feit wil, dat niemand Kr9r.ia kan begrijpen, tenzij men Hem
toegewijde dienst bewijst en tenzij men Kr?r.ia-bewustzijn ontwikkelt. De
Grtä bevestigt dit.
Men kan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�i:ia, of Zijn gedaante,
eigenschappen of naam niet slechts door getheoretiseer of door praten over
de Vedische literatuur leren begrijpen. Men moet Hem leren begrijpen door
toegewijde dienst. Alleen wanneer men geheel opgaat in Kr9r.ia-bewustzijn,
te beginnen met het chanten van de mahäman tra - Hare Kr�i:ia, Hare K��r:ia,
Krsna Krsna, Hare H are / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare all��n d��- kan men de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid begrijpen.
Niet-toegewijde impersonalisten denken dat Kr9i:ia een lichaam heeft dat
van deze stoffelijke natuur gemaakt is en dat al Zijn aktiviteiten, Zijn ge-
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zijn. Deze impersonalisten staan bekend als Mäyävä

drs. Ze kennen de diepste waarheid niet.
Het twintigste vers zegt duidelijk: "Degenen wier geest verwrongen wordt
door stoffelijke begeerte geven zieh over aan de halfgoden." We aanvaarden
dat er naast de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods halfgoden bestaan, die
allen hun eigen planeet hebben (Bg.

7:

23), en de Heer heeft ook een pla

neet. Er wordt tevens verklaard dat de halfgoden-vereerders naar de ver
schillende planeten van de halfgoden gaan en dat degenen die Heer Kmia
zijn toegewijd naar de planeet Kr�ryaloka gaan. Hoewel dit duidelijk ver
klaard wordt, blijven de dwaze impersonalisten volhouden dat de Heer
vormloos is en dat alle gedaanten bedrog zijn. Blijkt soms uit bestudering
van de

Gitä

dat de halfgoden en hun woningen onpersoonlijk zijn? Kenne

lijk zijn noch de halfgoden noch Kf�rya, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, onpersoonlijk. Ze zijn allen personen : Heer Kr�i;ia is de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods en Hij heeft Zijn eigen planeet en de halfgoden heb
ben de hunne.
Derhalve is de monistische bewering dat de diepste waarheid gedaante
loos is en dat deze vorm slechts is aangenomen, niet steekhoudend. Er wordt
hier duidelijk gezegd dat ze geen bedrog is. De

Grtä

geeft ons duidelijk te

verstaan dat de gedaante van de halfgoden en de gedaante van de Opperheer
terzelfdertijd bestaan en dat de Heer

Veda's bevestigen tevens
änandamaya is, of vol gelukzalige

sac-cid-änanda ,

eeuwige gelukzalige

kennis, is. De

dat de Allerhoogste Absolute Waar

heid

vreugde, en dat Hij

a bhyäsät

is, de

natuurlijke oorsprong van onbegrensde goede eigenschappen. En in de
zegt de Heer dat Hij, hoewel
feiten die we van de

Grtä

aja

Gitä

(ongeboren), toch verschijnt. Dit zijn de

mogen aannemen. We kunnen niet begrijpen hoe

de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid onpersoonlijk zou kunnen zij n ;
d e impersonalistisch monistische theorie dat e r bedrog i n het spei zou zijn,
is onjuist wat de

Grtä aangaat.

Want hier blijkt duidelijk dat de Allerhoogste

Absolute Waarheid, Heer Kr�I')a, zowel vorm als persoonlijkheid bezit.

VERS 25
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näham prakä5ar saroasya
yoga-mäyä-samävrtar
mü�ho 'yam näbhijänäti
wko mäm ajam a vyayam
na noch ; aham lk; prakäia� openbaar; saroasya . aan iedereen ; yoga
mäyä · innerlijk vermogen; samävrta� bedekt; mü<f.ha� - dwaas; ayam - dit;
na niet; abhijänäti kan begrijpen; loka� dergelijke minder verstandige
personen ; mäm - Mij ; ajam - ongeboren; avyayam - onuitputtelijk.
·

·

·

·

·

·

·

VERTALING
Ik ben nimmer herkenhaar voor de dwazen en onverstandigen. Ik hen
door Mijn eeuwige scheppende kracht voor hen verhuld; zo word Ik, die
ongehoren en onfeilbaar hen, door de hegoochelde wereld niet gekend.
BETEKENIS
Kr?r:ia is al op aarde geweest en iedereen kon Hem zien, zo kan men zeg
gen , dus waarom is Hij dan nu niet voor iedereen zichtbaar? In feite kon
niet iedereen Kr�r:ia zien. Toen Kr?r:ia er was, konden slechts weinigen be
grijpen dat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Toen Sisupäla tij
dens de vergadering van de Kuru 's zieh ertegen uitsprak dat Kr?r:ia tot voor
zitter werd benoemd, werd Kr�l)a gesteund door Bhr�ma, die verkondigde
dat Hij de Opperheer was. Ook de Päl)�ava's en nog enkele anderen wisten
dat Hij de Allerhoogste was, maar niet iedereen wist dit. Hij openhaarde
Zieh niet aan de niet-toegewijden en de gewone man. Daarom zegt Kr�r:ia in
de Gltä dat alle mensen, behalve Zijn zuivere toegewijden, Hem beschou
wen als een der hunnen. Alleen aan Zijn toegewijden openbaarde Hij Zieh
als de oorsprong van alle vreugde. Maar voor anderen, onintelligente niet
toegewij den, hleef Hij door Zijn eeuwig alvermogen verhuld.
In de geheden van Kunff in het Srfmad-Bhägavatam ( 1 , 8: 1 8 ) wordt ge
zegd dat de Heer verhuld is door de sluier van Zijn yoga-mäyä, waardoor ge
wone mensen niet kunnen hegrijpen wie Hij is. Kunff hidt: "O mijn Heer, V
hent de instandhouder van het gehele universum, en toegewijde dienst aan
V is het hoogste beginsel der godsdienst. Daarom bid ik dat V ook mij in
stand wilt houden. Uw hovenzinnelijke gedaante is versluierd door Uw
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is de omhulling van Uw innerlijk vermogen.

Wil zo goed zijn, deze gloeiende schittering te verwijderen, die me hindert
Uw sac-cid-änanda-vigraha te zien, Uw eeuwige gedaante van gelukzaligheid
en kennis."
Deze yoga-mäyä-verhulling wordt ook vermeid in H oofdstuk Vijftien van
de

Cftä.

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in Zijn bovenzinnelijke ge

daante van gelukzaligheid en kennis wordt verhuld door het eeuwig stralen
van de

brah majyoti

en hierdoor kunnen de minder intelligente impersonalis·

ten de Allerhoogste niet onderscheiden. Eveneens in het

tam

Srfmad-Bhägava

( 1 0, 1 4 : 7) staat dit gebed van Brahmä: "0 Allerhoogste Goddelijke

Persoonlijkheid, 0 Superziel, 0 meester van alle mysterie, wie kan Uw al

macht en Uw spei doorgronden in deze wereld? Immer vergroot U Uw
eeuwig vermogen en daardoor kan niemand U begrijpen. Ook al onderzoe
ken natuurkundigen en geleerden de atomische samenstelling van de stof
felijke wereld of zelfs van de planeten, toch kunnen ze Uw energie en ver
mogen niet meten, zelfs al bent U voor ze aanwezig." De Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods, Heer Kr�r:ia, is niet alleen ongeboren, Hij is ook avyaya ,
onvergankelijk. Zijn eeuwige gedaante is gelukzaligheid en kennis en Zijn
energieen zijn alle onuitputtelijk.

V ERS 26
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VERTALING

0

Arjuna, als Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, weet Ik wat er allemaal

in het verleden

is

geheurd, wat er allemaal geheurt in het heden en alles wat

er nog geheuren zal. Ook ken

ik

alle levende wezens; maar Mij kent nie

mand.
BETEKENIS
Hier wordt duidelijk antwoord gegeven op de vraag of Kf�i:ia al dan niet
persoonlijk is. Als Kf�r:ia, de gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, door de impersonalisten wordt beschouwd als zijnde

mäyä, stoffelijk,

dan zou Hij , zoals het levend wezen, van lichaam verwisselen en alles van
Zijn vorige leven vergeten. Een ieder die zieh in een stoffelijk lichaam be
vindt, herinnert zieh niets van zijn vorig leven, noch kan hij zijn volgend le
ven voorspellen, noch kan hij zeggen hoe zijn huidig leven zal verlopen ; der
halve kan hij niet weten wat er plaatsvindt in verleden, heden en toekomst.
Tenzij men van stoffelijke smetten vrij is, kan men verleden, heden en toe
komst niet kennen.
In tegenstelling tot het gewone levende wezen, zegt Kf�r:ia onomwonden
dat Hij volkomen weet wat er gebeurd is in het verleden, wat er gebeurt in
het heden en wat er geheuren zal in de toekomst. In Hoofdstuk Vier hebben
we gezien dat Heer Kf�r:ia Zieh herinnert dat Hij V ivasvän, de zonnegod,
miljoenen j aren geleden onderricht heeft. Kf�i:ia kent ieder levend wezen,
omdat Hij Zieh als Superziel in ieders hart bevindt. Maar ook

al

bevindt Hij

Zieh als Superziel in het hart van ieder levend wezen en ook al is Hij tegelijk
aanwezig buiten deze stoffelijke hemel, toch kunnen de minder schranderen
niet begrijpen dat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Het boven
zinnelijk lichaam van Sri Kf��a is beslist niet vergankelijk. Hij is als de zon
en

miiyä

is als een wolk. In de stoffelijke wereld kunnen we zien dat de zon

er is en dat er wolken en verschillende sterren en planeten zijn. De wolken
kunnen hen in de hemel tij delijk aan het oog onttrekken, maar dit vindt
alleen plaats, omdat ons gezichtsvermogen beperkt is. De zon, de maan en
de sterren worden niet werkelijk weggenomen. Evenzo kan

mäyä geenszins

de Opperheer verhullen. Door Zijn innerlijk vermogen is Hij niet zichtbaar
voor de minder intelligente mensen. Zoals in het derde vers van dit hoofd
stuk vermeid wordt, zijn er onder de miljoenen en nog eens miljoenen men
sen slechts enkelen, die in deze menselijke levensvorm volmaakt trachten te
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worden en onder de duizenden en duizenden die de volmaaktheid bereiken
is er hooguit een, die begrijpen kan wat Heer Kt�J.la is. Zelfs als men door
doorschouwing van het onpersoonlijk Brahman en de plaatselijke Param
ätmä de volmaaktheid heeft bereikt, kan men onmogelijk de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, Srr Kr�1.1a, begrijpen, als men zieh niet in ��1.1a-be
wustzijn bevindt.
VERS 27

�4fl'Ht�� �')tf ltmf 1

�"{�flf'f mlit �q lfrRr mtr 1 1 � II
'9

icchä-dve§a samutthena
dvandva-mohena bhiirata
sarva-bhütiini sammoharil
sarge yiinti parantapa
icchä begeerte; dve§a - haat; samu tth ena - geboren; dvandva - dualiteit;
mohena overwonnen ; bhärata - 0 teig van Bharata; sarva alle; bh ütäni
levende wezens ; sammoham - in begoocheling; sarge in de schepping;
yänti gaan ; paran tapa 0 overwinnaar van de vijand.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

0 teig van Bharata (Arjuna), 0 bedwinger van de vijand, alle levende we
zens worden geboren in hegoocheling, overweldigd door de dualiteit van
haat en begeerte.
BETEKENIS
De feitelijke wezensstaat van het levend wezen is ondergeschiktheid aan
de Allerhoogste Heer, die zuivere kennis is. Wanneer men door begooche
ling van deze zuivere kennis gescheiden raakt, komt men in de ban van de
begoochelende energie en kan men de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijk
heid niet begrijpen. De begoochelende energie wordt geopenbaard in de
dualiteit van begeerte en haat. Door begeerte en haat wil de onwetende een
worden met de Opperheer en is hij afgunstig op Kr�1.1a als Allerhoogste Per-
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soonlijkheid Gods. Zuivere toegewijden, die niet begoocheld of besmet zijn
door haat en begeerte, kunnen begrijpen dat Heer Kr�i:ia verschijnt door
Zijn innerlijk vermogen, maar degenen die begoocheld zijn door dualiteit en
onwetendheid denken dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods door stof
felijke krachten geschapen wordt. Dat is hun ongeluk. Dergelijke begoochel
de lieden leven, zeer kenmerkend, in dualismen als eer en schande, geluk en
eilende, man en vrouw, goed. en kwaad, genot en pijn enz. en houden er ge
dachten op na als : "Dit is mijn vrouw; dit is mijn huis; ik ben de eigenaar
van dit huis ; ik ben de echtgenoot van deze vrouw." Dit zijn de dualismen
der begoocheling. Degenen die door tegenstellingen begoocheld worden,
zijn volkomen dwaas en kunnen daardoor de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods niet begrijpen.
VERS 28
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ye�ärh t v anta-gatarh päparh
janänärh puriya-karmariäm
te dvandva-moha-nirmuktä
bhajante märh dnlha-vratä[l
ye�äm - wier; tu maar; an ta-ga tam - volkomen uitgewist; päpam - zonde;
janänäm - van de personen; pu(iya - vroom ; karma(läm vorige aktiviteiten;
te - zij ; dvandva - dualiteit; moha - begoocheling; nirmuk tä�1 - vn3 van;
bhaja n te aanbidden; mäm Mij ; d:tjha-vratä� vastberaden.
-

-

-

-

-

VERTALING
Personen die zieh in dit leven en vorige levens vroom hebben gedragen,
wier zondige handelingen volkomen zijn uitgewist en die vrij zijn van de
dualiteit der begoocheling, gaan er vastberaden toe over, Mij te dienen.
BETEKENIS
In dit vers worden degenen genoemd die ervoor in aanmerking komen,
verheven te worden naar het bovenzinnelijk vlak. V oor degenen die zondig,
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goddeloos, dwaas e n leugenachtig zijn is het uiterst moeilijk aan de dualiteit
van haat en begeerte te ontstijgen. Alleen degenen die hun hele leven de re
gulerende beginselen der religie hebben nageleefd, die vroom hebben gehan
deld en de terugslagen van hun vroegere zonden hebben overwonnen , kunnen
de toegewijde dienst aanvaarden en geleidelijk opstijgen tot zuivere kennis
aangaande de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dan kunnen ze in trance
op Hem mediteren. Dat is de methode waarmee men zieh verheft naar het
gcestelijk vlak. Deze verheffing is mogelijk in K���a-bewustzijn, in de om
gang met zuivere toegewijden, die ons van alle begoocheling kunnen verlos
sen.
In het SrTmad-Bhägavatam wordt verklaard dat als men werkelijk bevrijd
wil worden, men de toegewijden moet dienen ; en dat iemand die met ma
terialisten omgaat, zieh op de weg naar de duisterste oorden van het bestaan
bevindt. Alle toegewijden van de Heer begeven zieh uitsluitend over deze
aarde heen en weer om de gebonden zielen te verlossen van hun begooche
ling. De impersonalisten weten niet, dat het feit dat ze hun ondergeschikte
wezensstaat jegens de Opperheer vergeten zijn, de grootste overtreding van
Gods wet is. Tenzij men hersteld wordt in zijn wezensstaat, kan men de
Allerhoogste Persoonlijkheid onmogelijk leren kennen, noch er vastberaden
toe over gaan Hem in bovenzinnelijke liefde te dienen.
VERS 29

:.:it(i'i(Oi�
il\
inint� � � 1
� ;m �tq: �cm� d- �1�e'( 11�\ll
jarii-mara11a-mok�äya
mäm äSritya yatanti ye
te brahma tad vidufi krtsnam
adhyätmam karma cäkhilam
jarä ouderdom ; maraf!a dood; mok§äya met het oog op bevrijding;
mäm Mij ; äiritya toevlucht zoekend; yatanti trachten ; ye al die; te
zulke personen; brahma Brahman ; tat dat; vidu�1 ze weten ; krtsnam
alles ; adhyätmam bovenzinnelijk; karma baatzuchtige aktiviteiten ; ca
ook; akhilam geheel.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Verstandige lieden die naar bevrijding van ouderdom en dood streven,
zoeken hun toevlucht bij Mij in toegewijde dienst. Zij zijn in feite Brahman,
omdat ze werkelijk alles afweten van zowel bovenzinnelijke als baatzuchtige
aktiviteiten.

BETEKENIS

Geboorte, dood, ouderdom en ziekten beroeren dit stoffelijk lichaam,
maar niet het geestelijk lichaam. Er bestaan geen geboorte, dood, ouderdom
en ziekte voor het geestelijk lichaam, dus wie zieh een geestelijk lichaam
verwerft, een der metgezellen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
wordt en de Heer eeuwig toegewijd dient, is werkelijk verlost. A harh
brah miis mi - ik ben geest. Er staat geschreven dat men moet trachten te be
grijpen dat men Brahman is - een geestelijke ziel. Deze Brahman-levensbe
schouwing is ook toegewijde dienst, zoals beschreven in dit vers. De zuivere
toegewij den bevinden zieh in bovenzinnelijke positie op het Brahman-vlak
en weten alles af van bovenzinnelijke en stoffelijke aktiviteiten.
V ier soorten onzuivere toegewijden die zieh in 's Heren bovenzinnelijke
dienst begeven, bereiken elk hun doel, en wanneer ze geheel Kr�r;ia-bewust
zijn, genieten ze door de genade van de Heer in feite geestelijke omgang met
de Allerhoogste. Maar degenen die de halfgoden aanbidden komen nooit tot
de Opperheer en Zijn allerhoogste planeet. Zelfs degenen die Brahman ken
nen, maar niet intelligent genoeg zijn om verder te kijken, kunnen de hoog
ste planeet van Kr�i;ia, Goloka V rndävana, niet bereiken. Alleen degenen die
aktiviteiten verrichten in Kr?i:ia-bewustzijn (mäm äsritya) mogen eigenlijk
Brahman worden genoemd, omdat ze werkelijk trachten Kr?rya's planeet te
bereiken. Deze personen twijfelen niet aan Kr?i:ia en zijn daarmee in feite
Brahman.
Degenen die zieh bezighouden met het aanbidden van de arcä-g_e daante
van de Heer of met mediteren op de Heer, louter om van hun gevangen
schap in de stof te worden verlost, kennen door de genade van de Heer ook
de betekenis van Brahman, adh ibhüta enz., zoals door de Heer in het vol
gende hoofdstuk uitgelegd.
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VERS 30
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sädh ibhütädhidaivam mäm
sädhiyajnam ca ye vidup
prayä!la-käle 'pi ca mäm
te vidur yukta-cetasap
sa-adhibhüta het leidend beginsel van d e stoffelijke openbaring; adhi
daivam aan alle halfgoden ten grondslag liggend; mäm - Mij; sa-adhiyajfiam
alle offers ondersteunend; ca - en; ye die; vidu!J - weten ; prayärya van de
dood; käle ten tijde; api zelfs ; ca en ; mäm Mij ; te zij ; vidu!J - weten ;
yukta-cetasa� met standvastige geest.
-

·

·

-

·

·

·

.

·

·

·

VERTALING
Degenen die Mij kennen als de Opperheer, als het grondbeginsel van de
stoffelijke openbaring, als degeen die de halfgoden in stand houdt en alle
offers mogelijk maakt, kunnen, evenwichtig van geest, zelfs in het uur van
hun dood, Mij kennen en aan Mij denken.
BETEKENIS
Personen die in Kr�1.1a-bewustzijn handelen worden nooit helemaal afge
leid van de weg die leidt tot het begrijpen van de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods. In de bovenzinnelijke omgang van het Kf�Qa-bewustzijn kan
men begrijpen hoe de Allerhoogste het grondbeginsel van de stoffelijke
openbaring en zelfs van de halfgoden is. Door deze bovenzinnelijke omgang
raakt men geleidelijk aan van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods door
drongen en zo kan men in het uur des doods Kr�i:ia nimmer vergeten . Z o
wordt men vanzelf hevorderd naar d e planeet van de Opperheer, Goloka
Vrndävana.
Dit Zevende Hoofdstuk laat in het bijzonder zien hoe men een volkomen
Kr�i:ia-bewust persoon kan worden. Het begin van Kf�9a-bewustzijn is om
gaan met personen die Kr�1.1a-bewust zijn. Deze omgang is geestelijk en

4 14

De Bhagavad-gitä zoals ze is

VIl.30

brengt ons direkt in aanraking met de Opperheer, en door Zijn genade kan
men begrijpen dat Kr�r.ia de Allerhoogste is. Tegelijkertijd kan men werke
lijk begrijpen wat de wezensstaat van het levend wezen is en hoe het levend
wezen Kr��a vergeet en verward raakt in materiele aktiviteiten. Door gelei
delijke ontwikkeling van Kr�r.ia-bewustzijn, in omgang met toegewij den van
de Heer, kan het levend wezen begrijpen dat het door Kr��a te vergeten
door de wetten der stoffelijke natuur gekonditioneerd is geraakt. Het kan
tevens begrijpen dat deze menselijke levensvorm een kans is om weer tot
Kr��a-bewustzijn te komen en dat ze volkomen benut moet worden om de
grondeloze genade van de Allerhoogste te verkrijgen.
Er zijn in dit hoofdstuk veel onderwerpen besproken : de verdrietige
mens, de nieuwsgierige, de berooide, kennis van Brahman, kennis van Pa
ramätmä, verlossing van geboorte, dood en ziekte, en aanbidding van de
Opperheer. Degeen echter die werkelijk verheven is in Kr�r.ia-bewustzijn, is
niet in de verschillende bewustwordings-methoden geinteresseerd. H ij gaat
gewoon rechtstreeks over tot Kf�ry.a-bewuste aktie en bereikt daarmee in
feite zijn wezensstaat van eeuwige dienaar van Heer Kf��a. In die situatie
schept hij behagen in het horen over en verheerlijken van de Opperheer in
zuivere toegewij de dienst. Hij is ervan overtuigd dat hierdoor al zijn ver
langens zullen worden vervuld. Dit vastberaden geloof wordt dr<f.ha-vra ta
genoemd en is het begin van bhak ti-yoga of bovenzinnelijke liefdedienst.
Zo luidt het oordeel van alle Schriften. Dit Zevende Hoofdstuk is de kern
van dit oordeel.
Zo eindig� n de verklaringen van Bhak tivedanta bij het Zevende Hoofd
stuk van de SrTmad Bhagavad-gitä, getiteld "Kennis van het A bsolute ".

HOOFDSTUK ACHT

Hoe men de Allerhoogste bereikt
VERS 1

��I

f<li ij'" f<filfr."tft� lt <li� ��)� 1
3TN� :q lt �� ffi�� I I t II
arjuna uväca
kim tad-brahma kim adhyätmam
kim karma puru§ottama
adhibhütam ca kim proktam
adhidaivam kim ucyate
11rju 11a�1 u väca - Arj una sprak; kim - wat ; tat - dat ; brahma Brahman;
kim - wat; arlhyätma - het zelf; kim - wat ; karma vruchtdragcnde aktivitei
ten ; pum�o t tama - 0 Allerhoogste Persoon ; a dhibh ii tam - de stoffelijke
openbaring; ca - en; kim wat; proktam - wordt genoemd ; arlhidaivam de
halfgoden ; kim - wat ; u cyate wordt genoemd .
-

-

-

-

-
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VERTALIN G
Arjuna vroeg: 0 mijn Heer, 0 Allerhoogste, wat i s Brahman? Wat i s het
zelf? Wat zijn vruchtdragende aktiviteiten? Wat is deze stoffelijke openha
ring? En wat zijn de halfgoden? Wees zo goed me dit uit te leggen.
BETEKENIS
In dit hoofdstuk beantwoordt Heer Kr�i:ia deze verschillende vragcn van
Arjuna, te beginnen met "Wat is Brahman?" De Heer legt tevens uit wat
karma , vruchtdragende aktiviteiten, toegewijde dienst en de beginselen van
yoga en toegewijde dienst in zuivere vorm zijn. Het Srrmad-Bhägavatam ver
klaart dat de Allerhoogste Absolute Waarheid bekend is als Brahman, Pa
ramätmä en Bhagavän. Bovendien wordt het levend wezen, de individuele
ziel, ook Brahman genoemd. Arjuna vraagt tevens naar ätmä, hetgeen be
trekking heeft op lichaam, ziel en geest. Volgens het Vedische woorden
boek heeft ätmä betrekking op geest, ziel, lichaam en ook op de zinnen.
Arjuna spreekt de Opperheer aan als Puru�o t tama, Allerhoogste Persoon,
hetgeen betekent dat hij deze vragen niet alleen aan een vriend, maar aan
de Allerhoogste stelde, van wie hij wist dat Hij de allerhoogste autoriteit
was in het geven van definitieve antwoorden.
VERS 2

m�: �?f �s;r �{s�� 1
wrtlJICtire :q �?f ��Tsf« fir;r�: II � 1 1
adhiyajftal;i katham ko 'tra
dehe 'smin madhusüdana
prayäria-käle ca katham
jneyo 'si niyatätmabhiJ:i
adhiyajnaf:t de Heer der offers; katham hoe; kaf:t - wie ; atra - hier; dehe
in het lichaam ; asmin - in dit ; madhusüdana 0 Madhusüdana; prayäl)a-käle
- in het uur des doods; ca - en; katham - hoe; jneya�i - gekend zijn ; asi - Je
kunt; niyata-iitma bhif:t door hen die zichzelf in bedwang hebben.
-

•

-

-

-
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VERTALING
Hoe leeft deze Heer der offers in het lichaam en in welk deel woont Hij,
0 Madhusüdana? En hoe kunnen zij die toegewijde dienst verrichten Je
kennen in het uur van hun dood?
BETEKENIS
" Heer der offers" kan duiden op Indra, de koning der halfgoden die de
wereld besturen , maar ook op Vi�r;iu, de Heer der belangrijkste halfgoden,
zoals Brahmä en �iva. Zowel Indra als Vi�r;iu wordt vereerd door het breng
en van yajiia . Maar hier vraagt Arjuna wie nu werkelijk de Heer der yajiia's
is en hoe de Heer in het lichaam van het levend wezen woont.
Arjuna spreekt de Heer aan met Madhusiidana, omdat Kr�i:ia eens een
demon doodde die Madhu heette. Eigenlijk zouden deze vragen, die twijfel
verraden, niet bij Arjuna moeten hebben opkomen, omdat Arjuna een
Kr�l)a-bewuste toegewijde is. Daarom is deze twijfel als een demon. Aange
zien Kr�i:ia zo bedreven is in het doden van demonen, spreekt Arjuna Hem
hier aan als Madhusüdana, opdat Kr�i;ia de demonische twijfels zal kunnen
doden die bij hem opkomen.
Het woord prayäria-käle is zeer belangrijk in dit vers, omdat alles wat we
in dit leven doen in het uur des doods op deugdelijkheid zal worden ge
toetst. Arjuna is bang dat degenen die in Kr�rya-bewustzijn verwijlen, de
Opperheer in het uur des doods zullen vergeten, omdat de lichamelijke
funkties dan worden verbroken en de geest in paniek kan raken. Daarom
bidt Mahäräja Kula.Sekhara, een groot toegewijde : "Mijn lieve Heer, moge ik
onmiddelijk sterven nu ik nog gezond ben, zodat de zwaan van mijn geest
mag binnengaan in het stengel-netwerk van Uw lotusvoeten." Dit beeld
wordt gebruikt, omdat de zwaan er dikwijls genoegen in schept binnen te
dringen in het netwerk van de stengel van de lotus - en evenzo wordt de
geest van de zuivere toegewijde aangetrokken tot de lotusvoeten van de
Heer. Mahäraja Kulasekhara is bang dat in zijn stervensuur zijn keel zo toe
geknepen zal zijn, dat hij daardoor de heilige namen niet zal kunnen zingen,
zodat hij het dus beter vindt "onmiddellijk" te sterven. Arjuna vraagt hoe
de geest onder zulke omstandigheden evenwichtig op Kr�l)a 's lotusvoeten
gericht kan blijven.

4 18

De Bhagavad-gitä zoals ze is

VIII.3

VERS 3
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sri bhagavän uväca
ak§aram brahma paramam
svabhävo 'dhyätmam ucyate
bhüta-bhävodbhava-karo
visarga[i karma-samjnita{i
irr bhagauän u uäca - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei ; ak�aram onvernietigbaar; brahma Brahman ; paramam - bovenzinnelijk; svabhäva� eeuwige natuur; adhyät mam - het zelf; ucyate - wordt genoem d ; bhiita
bhäva-udbhava-kara�i - aktie waardoor de stoffelijke lichamen van de leven
de wezens worden voortgebracht; visarga�i - schepping; karma - baatzuchtige
aktiviteiten; samjfiita�i - wordt genoemd .
-

VERTALING
De Allerhoogste zei : Het onvernietigbare, bovenzinnelijke levend wezen
wordt Brahman en zijn eeuwige natuur wordt het zelf genoemd. Aktie die
betrekking heeft op het ontwikkelen van de stoffelijke lichamen van het
zelf wordt karma genoemd, of vruchtdragende aktiviteit.
BETEKENIS
ßrahman is onvernietigbaar en eeuwig bestaand en zijn gesteldheid veran
dcrt nimmer. Maar boven Brahman is Parabrahman. Brahman heeft betrek
king op het levend wezen en Parabrahman heeft betrekking op de Aller
hoogste Goddelijke Persoonlijkheid. De wezensstaat van het levend wezen
verschilt van de positie die het inneemt in de stoffelijke wereld. In stoffelijk
bcwustzijn ligt het in zijn aard te trachten de baas te speien over de stof,
maar in geestelijk ( ��r:ia-) bewu stzijn is het zijn taak de Allerhoogste te
dienen. Wanncer hct levend wezen zieh in stoffelijk bewustzijn bevindt,
dir: nt het verschillende lichamen aan te nemen in de stoffelijke wereld .
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I n d e Vedische literatuur wordt het levend wezen jfvätmä en Brahman ge
noemd, maar nooit Parabrahman. Het levend wezen (jfvätmä) neemt verschil
lende posities in - soms gaat het op in de duistere materie!e natuur en vereen
zelvigt zieh met de stof, en soms vereenzelvigt het zieh met de geestelijke
natuur. Daarom wordt het de tussenenergie van de Opperheer genoemd. Af
hankelijk van zijn stoffelijke dan wel geestelijke vereenzelviging ontvangt het
cen stoffelijk dan wel geestelijk lichaam. In de stoffelijke natuur kan het
een lichaam krijgen naar een der 8.400.000 levensvormen, maar in de gees
telijke natuur heeft het slechts een lichaam. In de stoffelijke natuur wordt
het geopenbaard als mens, halfgod, dier, vogel enz., overeenkomstig zijn
karma . Om de planeten van de stoffelijke hemel te bereiken en van hun ge
neugten te genieten, brengt het soms offers (yajfia ), maar wanneer zijn te
goed op is, komt het weer terug naar de aarde in de gedaante van de mens.
Als het offert, brengt het levend wezen speciale offers om speciale plane
ten te bereiken en het bereikt ze daardoor dan ook. Wanneer het tegocd van
het offer op is, keert het levend wezen terug naar de aarde in een regen
druppel, neemt de vorm van een graankorrel aan, de korrel wordt gegeten
door een man en verandert in sperma, dat een vrouw bezwangert, en zo be
reikt het levend wezen wederom de menselijke gedaante om offers te breng
en en dezelfde kringloop weer in te gaan. Op deze wijze gaat het levend
wezen voortdurend dezelfde stoffelijke weg. Een Kr�i:ia-bewust persoon
echter houdt zieh liever niet met dit soort offers bezig. Hij wijdt zieh recht
streeks aan Kr�i:ia, en bereidt zieh zo voor op zijn terugkeer naar God.
Er zijn impersonalistische Grtä-kommentatoren, die op zeer onredelijke
wijze denken dat Brahman in de stoffelijke wereld de jivä-gedaante aan
neemt, en om deze mening te ondersteunen verwijzen ze naar Hoofdstuk
Vijftien, vers 7, van de Gftä. Maar dit vers spreekt eveneens van het levend
wezen als "een eeuwig deeltje van Mijzelf". Het deeltje van God, het levend
wezen , kan in de stoffelijke wereld vallen , maar de Opperheer (acyu ta) komt
nimmer ten val. D aarom is de gedachte dat het Allerhoogste Brahman de
gedaante van de jrva aanneemt niet akseptabel. Het is belangrijk in het oog
te houden dat de Vedische literatuur onderscheid maakt tussen Brahman
(het levend wezen) en Parabrahman (de Opperheer).
VERS 4
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adhibhütam k�aro bhävafi
puru§aS cädhidaivatam
adhiyajno 'ham evätra
dehe deha-bhrtäm vara
adhibhütam - de natuurlijke openbaring; k�ara� - voortdurend verande
rend ; bhiiva� - natuur; puru�a�1 de universele gedaante ; c a - en; adh idaiva
tam met inbegrip van alle halfgoden als de zon en de maan; adhiyajiialJ
de Superziel; aham - Ik ( Kr�r:ia); eva - zeker; atra in dit; deh e - lichaam ;
deha-bhrtäm van de belichaamde; vara de Allerhoogste.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
De stoffelijke natuur staat bekend als gedurig veranderlijk. Het univer
sum met al zijn halfgoden is de kosmische gedaante van de Heer, en Ik ben
die Heer die vertegenwoordigd als Superziel in het hart van ieder belichaamd
wezen woont.
BETEKENIS
De stoffelijke natuur verandert voortdurend. Stoffelijke lichamen maken
doorgaans zes fasen door: ze worden geboren, ze groeien, ze houden enige
tijd stand, ze brengen wat bijprodukten voort, ze verschrompelen, en dan
verdwijnen ze. Deze stoffelijke natuur wordt adh ibhütam genoemd. Omdat
ze op een bepaald punt geschapen en op een bepaald punt te niet gedaan
wordt, wordt de universele gedaante van de Heer, die alle halfgoden en hun
verschillende planeten omvat, adhidaivatam genoemd. In ieder lichaam be
vindt zieh een individuele ziel (jfva ). De Superziel, die een volkomen verte
genwoordiging van Heer Kr�r:ia is, wordt Paramätmä of adhiyajiia genoemd
en zetelt naast de individuele ziel in het hart. Het woord eva is zeer belang
rijk voor het verband van dit vers, omdat de Heer ermee benadrukt dat de
Superziel niet van Hem verschilt. De Superziel, de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods, die naast de individuele ziel zetelt, is getuige van de aktiviteiten
van de individuele ziel en is de oorsprong van het bewustzijn. De Superziel
geeft de jrva een kans om vrij te handelen en slaat zijn aktiviteiten gade. De
funkties van al deze verschillende openbaringen van de Heer worden vanzelf
duidelijk voor de zuiver Kr�r:ia-bewuste toegewijde, die opgaat in het boven-
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zinnelijk dienen van de Heer. De gigantische universele gedaante van de
Heer, die adhidaivatam wordt genoemd, is onderwerp van beschouwing
voor de nieuweling, die de Opperheer niet in Zijn openbaring als Superziel
benaderen kan. De nieuweling wordt aangeraden de universele gedaante te
beschouwen, wier benen geacht worden de lagere planeten te zijn, wier
ogen zon en maan zijn, en als wier hoofd het hogere planeten-stelsel wordt
aangeduid.
VERS 5

3(Rt'f11e l'f � �w·U<t(141 41�4(4( 1
tr: � � � trmro:u��SI ir�: II "\ II
anta-käle ca mäm eva
smaran muktvä kalevaram
yap prayäti sa mad-bhävam
yäti nästy atra sarmaya[i
anta-käle - aan het eind des levens ; ca - ook; mäm - Mij ; eva - zeker; sma
ran - zieh herinnerend; muk tvä - verlatend; kalevaram - het lichaam ; ya� - hij
die ; prayäti - gaat; sa� - hij ; mad-bhävam - Mijn natuur; yäti - bereikt; na niet; asti - er is ; atra - hier; sarhsayah - twijfel.
VERTALING
En alwie in het uur des doods zijn lichaam verlatend uitsluitend aan Mij
denkt, komt onmiddellijk tot Mij. Dit lijdt geen twijfel.
BETEKENIS
I n dit vers wordt de nadruk gelegd op het belang van het Kr�r:ia-bewust
zijn. Jeder die zijn lichaam in Kr�r:ia-bewustzijn verlaat, wordt terstond over
gebracht naar de bovenzinnelijke woonplaats van de Heer. Het woord sma
ran (zieh herinneren) is belangrijk. Zieh Kr�r:ia herinneren is onmogelijk
voor de onzuivere ziel, die zieh niet bedreven heeft in 's Heren toegewijde
dienst. Om zieh Kr�r:ia te herinneren dient men onophoudelijk de mahä
man tra Hare Kr�r:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�r:ia, Hare Hare / Hare Räma, Harc
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VIII.6

Räma, Räma Räma, H are Hare te chanten, waarbij men in navolging van
Heer Caitanya, verdraagzamer dient te zijn dan een boom, nederiger dan het
gras, en anderen met alle achting te bejegenen zonder er achting voor terug
te verlangen. Op deze wijze zal men, van Kr�1.1 a vervuld, erin slagen het li
chaam op de juiste manier te verlaten en zo het allerhoogste doel te berei
ken.
VERS 6

q � q'ijq �l{lcj {l4;Jt{.'q„a- 'ii�tt(4( 1
d ij�� lfil� � ij�+flf�: II �

II

yarh yarh väpi s maran bhävarh
tyajaty ante kalevaram
tarh tarn evaiti kaunteya
sadä tad-bhäva-bhävita�

-

yam yam - wat ook; vä - hetzij ; api ook; smara11 - zieh herinneren; hlrä
vam - aard ; tyajati - opgeven ; ante - aan het eind; kalevaram - dit liehaam;
tam tam - evenzo ; eva zeker; eti - krijgt; kaun teya - 0 zoon van Ku ti ; adä altijd; tat die ; bhäva - zijnstoestand ; bhävital;t zieh herinnerend.

-

-

-

n s

VERTALING
De zijnstoestand die men zieh bij het verlaten van het lichaam herinnert,
zal men voorzeker weer bereiken.
BETEKENIS
Hier wordt uitgelegd, hoe men op het kritieke moment van de dood aan
zijn stoffelijke natuur moet ontstijgen. H oe kan men in de juistc geestesge
steldheid sterven? Toen M ahäräja Bharata stierf, <lacht hij aan een hert en
werd bijgevolg in die levensvorm overg<>bracht. Als hert kon Mahäräja Bha
rata zieh echter zijn vroegere aktiviteiten herinneren. Uiteraard beinvloedt
de som van alle gedachten en handelingen van ons leven onze gedachten in
het uur des doods; de handelingen die we tijdens ons leven verrichten be
palen dan ook onze toekomstige zijnstoestand. Als men bovenzinnelijk op-
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gaat in het dienen van Kr�r:i a, zal men worden overgebracht in een bovenzin·
nelijk (geestelijk) lichaam, en niet meer in een stoffelijk. Daarom is het
chanten van Hare Kr�r,ia de beste methode om onze zijnstoestand met suk
ses te veranderen in bovenzinnelijk zijn.
V ERS 7

�mff1 ötira, 'll'l��H �� l'-f 1

�'tfflitwt1�f4:itlft�Q4�Hi�tt: II \9 II
tasmät sarve§u käle§u
mäm anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano buddhir
mäm evai§yasy asam$ayafl

tasmät - daarom; sarve�u - altijd ; käle�u - tij d; mäm - Mij ; anusmara - blijf
je herinneren ; yudhya - strij d; ca - ook; mayi - tot Mij ; arpita overgeven;
mana� - geest; buddhi� intelligentie; mäm Mij ; eva zeker; e§yasi zal be
rciken; asarhsaya� zonder twijfel.
-

-

-

-

-

-

V ERTALING
Daarom, Arjuna, dien je altijd aan Mij te denken en tegelijk je voorge
schreven plicht te vervullen en te strijden. Als je je <laden aan Mij wijdt en je
geest en verstand naar M ij richt, zul je ongetwijfeld tot Me komen.
BETEKENIS
Deze instruktie aan Arjuna is zeer belangrijk voor allen die zieh bezighou
den met stoffelijke aktiviteiten. De Heer zegt niet dat men zijn voorgeschre
ven plichten en taken dient op te geven. Men kan ermee doorgaan en ter
zelfdertijd aan Kr�i:ia denken door Hare Kr�r,ia te chanten. Dit zal ons van
stoffelijke smetten bevrijden en geest en verstand aan Kr9i:ia binden. Door
Kf9qa's namen te chanten zal men voorzeker worden overgebracht naar de
allerhoogste planeet, Kr�i:ialoka.
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VERS 8

�"'tfT�rim� �Qm rrrrq•11f'l'i1 1
1R1i' � f�q tfTfü 1it�f=q„6if'l 11 � 11
abhyäsa-yoga-yuktena
cetasä nänya-gäminä
paramam puru§arh divyam
yäti pärthänucintayan
a bhyäsa - beoefening; _yoga-yuktena - zieh wijden aan meditatie; cetasä door geest en verstand; na an ya-gäminä - zonder te worden afgeleid ; para
mam - de AJlerhoogste ; pum�am - de Persoonlijkheid Gods ; divyam - boven
zinnelijk; yäti bereikt; pärtha - 0 zoon van Prthä; anucin taya11 - voortdu
rend denkend aan.
-

VERTALING
Wie mediteert op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, zijn geest voort
durend op Mij gevestigd, zonder af te dwalen van de weg, 0 Pärtha, zal
voorzeker tot M ij komen.
BETEKENIS
In dit vers benadrukt Heer Kr�i:ia hoc belangrijk het is, aan Hem te den
ken. Het denken aan Kr�r:ia wordt bevorderd door het chanten van de mahä
man t ra , Hare Kr�r:ia. Door het beoefenen van het chanten en het luisteren
naar de geluidstrilling van de namen van de Opperheer, zijn oren, tong en
geest steeds aktief. Deze mystieke meditatie is uiterst gemakkelijk te beoe
fenen en helpt ons de Opperheer te bereiken. Pum$am betekent genieter.
Hoewel de levende wezens tot de tussenenergie van de Heer behoren, zijn
ze stoffelijk besmet. Ze denken dat zij de genieter zijn, maar ze zijn niet de
hoögste genieter. Hier wordt duidelijk verklaard dat de hoogste genieter de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, in Zijn verschillende openbaringen en
vC>1komen expansies als Näräyai:ia, Väsudeva enz.
De toegewij den kunnen voortdurend denken aan het voorwerp van hun
verering, de Opperheer, in al Zijn aspekten, N äräyal).a, Kr�l).a, Räma enz.,
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door Hare Kr�r:ia te ehanten. Hierdoor raakt men gezuiverd en zal men aan
het eind van zijn leven wegens zijn voortdurend ehanten worden overge
braeht naar het koninkrijk Gods. Yoga beoefenen betekent mediteren op de
Superziel in het hart; rloor Hare Kr�i:ia te ehanten houdt men de geest even
zo voortdurend op de Opperheer gerieht. De geest is wispelturig en daarom
moet hij gedwongen worden aan Kf�r:ia te denken. Een voorbeeld dat in
dit verband dikwijls gegeven wordt, is dat van de rups die eraan denkt dat
hij een vlinder wordt en dus in hetzelfde leven in een vlinder wordt veran
derd. Als we evenzo voortdurend aan Kr�r:ia denken, staat het vast dat we
aan het eind van ons leven dezelfde liehamelijke gesteldheid zullen hebben
als Krsna.
VERS 9

rn �l11flt�Fmm
ltQm1rfT�ieit��{q : 1
• \i(ij({i{�„��qinf�;pi{ �: 'ffifü ({_ II � II
kavim puräriam anusäsitäram
arior ariiyämsam anusmared ya�
sarvasya dhätäram acintya-rüpam
äditya-varriam tamasa� parastät
kavim iemand die alles weet; puräl'}am de oudste; anusäsitäram - de be
stuurder; aryol). van het atoom; ar.iTyämsam kleiner dan; anusmaret altijd
denken; ya� iemand die; sarvasya van alles; dhätäram - instandhouder;
acintya onvoorstelbaar; rüpam gedaante; äditya-uarryam verlieht als de
zon; tamasal). der duisternis; parastät bovenzinnelijk.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

VERTALING
Men dient te mediteren op de Allerhoogste Persoon als degeen die alles
weet, die de oudste is, die de bestuurder is, die kleiner is dan het kleinste,
die alles in stand houdt, die Zieh aan elke stoffelijke benadering onttrekt, die
men zieh niet kan voorstellen en die altijd een persoon is. Hij straalt als de
zon en bevindt Zieh, bovenzinnelijk als Hij is, buiten deze stoffelijke natuur.
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BETEKENIS
In dit vers wordt aangegeven hoe men aan de Allerhoogste dient te den
ken . Het belangrijkste is dat Hij niet onpersoonlijk of leeg is. Men kan niet
op iets onpersoonlijks of leegs mediteren. D at is uiterst moeilijk. Denken
aan Kf�l).a echter is uiterst gemakkelijk en wordt hier feitelijk beschreven.
Ten eerste is Hij puru�a, geestelijk, Räma en Kr�i;ia, en wordt Hij hier aan·
geduid als kavim ; dat wil zeggen dat Hij verleden, heden en toekomst en
daarmee alles kent. Hij is de oudste persoon, omdat Hij de oorsprong van
alles is ; alles komt uit Hem voort. H ij is tevens de allerhoogste bestuurder
van het universum, de instandhouder en onderrichter der mensheid. Hij is
kleiner dan het kleinste. Het levend wezen heeft de omvang van het 1 0 .000
ste deel van het puntje van een haar, maar de Heer is zo onvoorstelbaar
klein, dat Hij in het hart van dit deeltje binnengaat. Daarom wordt Hij klei
ner dat het kleinste genoemd. Als Allerhoogste kan Hij binnengaan in het
atoom en in het hart van het kleinste en het als Superziel besturen. Hoewel
Hij zo klein is, is Hij tevenf: alles-doordringend en houdt Hij alles in stand.
Door Hem worden al deze planetenstelsels in evenwicht gehouden. We vra·
gen ons dikwijls af hoe het komt dat deze grote planeten in de lucht blijven.
Hier wordt verklaard dat de Opperheer al deze grote planeten en melkweg·
stelsels door Zijn onvoorstelbare energie op hun plaats houdt. Het woord
acin tya ( onvoorstelbaar) is in dit verband veelzeggend. Gods energie is iets
wat zieh buiten ons voorstellingsvermogen, buiten het bereik van ons den·
ken bevindt, en wordt derhalve onvoorstelbaar genoemd (acintya). Wie zal
Gods onvoorstelbaarheid tegenspreken? God doordringt deze stoffelijke
wereld en is er toch buiten. We kunnen deze stoffelijke wereld, die onbe
duidend is vergeleken bij de geestelijke wereld, niet eens bevatten · dus hoe
kunnen we bevatten wat zieh erbuiten bcvindt? Acintya heeft betrekking
op wat zieh buiten deze stoffelijke wereld bevindt, op wat ons verstand,
onze logika en ons filosofisch denken niet kunnen peilen, op datgene wat
onvoorstelbaar is. Daarom dienen intelligente lieden, teneinde onnodig gere·
deneer en gefantaseer te voorkomen, te aanvaarden wat er verklaard wordt
in geschriften als de Veda's, de Cüii en het SrTmad-Bhiigava ta m , en de regels
te volgen die daarin worden gegeven. Dit zal ons tot inzicht brengen.

IV. · · 1 n het begin van de schepping zond de Heer aller schepselen geslach ten van men
sen en h a l fgoden uit met offers aan V i�r� u en zegende ze, zegge n d e : 'Weest gel u k k ig
door c.leze yajfia ( offers), want Le schenken j u llie alles wat je begeer t . '

" (111 . 1 0)

V. "De geestelijke ziel, die door de invloed van de drieerlei aard der stoffelijke na
tuur ,geheel in de war is, denkt dat ze zelf van alles doet, wat in werkelijkheid door de
natuur wordt gedaan ." ( 1 1 1 .27)

VI. "Hoewel l k angeboren ben en M ijn bovenzinnelijke gedaante nooit vergaat en
hoewcl l k de Heer van alle geboren wezens ben, verschijn Jk in ieder tijdvak in M ij n
oorspronkelijke bovcnzinnclijke gedaante." ( I V .6)

VII. "Om de toegewijden te bevrijden en de goddelozen te verdelgen en om de begin
sclen der godsdienst te herstellen, verschijn lk Zelf in tijdperk na tijdperk." ( I V.8)

Vfil. "Tracht de waarheid te vernemcn <loor je tot ecn geestelijk lcraar te wenden.
Stel hem in alle bcscheidcnheid vragen en wees hem dienstbaar. Ecn zelfverwerkelijk
te ziel kan je de kennis overdragen, omdat ze de waarheid heeft doorschouwd ." ( I V .34)

IX. "Van alle yogls is hij die steeds met vast geloof in M ij blijft en M e in boven
zinnelijke liefdedienst vereert, het innigst een mct M ij in yoga en de hoogste van alle.''
( V I .4 7)

X.

"Die allerhoogste woonplaats wordt genoemd onvergankelijk en niet-geopen
en ze is ieders hoogste doel. Wie daarheen gaat keert nimmer terug. Dat is
M ijn allerh oogste woning." (Yill.2 1 )
baard ,

XI.

"'Hij zal zeer spoedig rechtvaardig worden en zieh blijvende vrede verwerven.

0 zuon van KuntT, je kunt zonder meer verkondigen dat M ijn toegewijde nimmer zal

vergaan." (IX.3 1 )
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VERS 1 0
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prayäria-käle manasä'calena
bhaktyä yukto yoga-balena caiva
bhruvor madhye präriam ävesya samyak
sa tarn param puru§am upaiti divyam
prayäf!a-käle - in het uur des doods; manasä - door de geest; acalena zonder te worden afgeleid ; bhaktyä in volledige toewijding; yuk tal]. - ver
bonden; yoga-balena - door de kracht van yoga ; ca - ook; eva zeker; bhru
vol]. - tussen de twee wenkhrauwen; madhye - in; präf!am - de levenskracht;
äveiya - vestigend; samyak - volkomen; sa� - hij ; tarn die; param - boven
zinnelij k ; puru§am Persoonlijkheid Gods; upaiti - hereikt; divyam - in het
geestelijk koninkrijk.
-

-

-

-

VERTALIN G
Wie in het uur van zijn dood zijn levenskracht op het punt tussen zijn
wenkhrauwen richt en zieh in volledige toewijding de Opperheer voor ogen
houdt, zal voorzeker tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods komen.
BETEKENIS
In dit vers wordt duidelijk verklaard dat men zijn geest in het uur des
doods op de Allerhoogste dient te vestigen. Degenen die bedreven zijn in
yoga wordt aangeraden de levenskracht op het punt tussen de wenkhrauwen
te richten, maar een zuivere toegewijde, die dus dit type yoga niet beoefent,
dient zijn geest altijd te laten opgaan in Kr�i:ia-bewustzijn, zodat hij tijdens
het sterven aan de Allerhoogste kan denken door Diens genade. Dit wordt
uiteengezet in vers veertien.
Het bijzondere gebruik van het woord yoga-balena is belangrijk in dit
vers, omdat men zonder yoga-beoefening niet tot deze· bovenzinnelijke
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zij nstoestand kan geraken in het uur des doods. Men kan zieh bij het ster
ven niet opeens de Opperheer herinneren, tenzij men zieh hierin geoefend
heeft met behulp van een yoga-systeem , met name bhak ti-yoga. Aangezien
de geest in het uur des doods hevig in beroering is, dient men zieh zij n gehe
le leven, door yoga , evenwichtig op h::t bovenzinnelij ke te richten.
V ERS 1 1

�� �t ���

f4-�Rr <1?•Ftl.fl mnirn 1
qfa:4„�) � �Rr
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'l/t mf� !ftr�<r II � � II

yad ak§aram veda-vido vadanti
viSanti yad yatayo vita-rägä{&
yad icchanto brahmacaryam caranti
tat te padam sangraheria pravak§ye
yat - dat wat; ak§aram - onuitputtelij k ; veda-vida�1 - iemand die op de
hoogte is van de Veda 's; i:adanti - zeggen ; visanti - gaat binnen; yat - waarin ;
yatayalJ - grote wij zen; vlta-riigäf.i - in de wereldverzakende levensorde; yat dat wat; iccha11 ta�1 - verlangend; brah macaryam - celibaat; cara11 ti - beoe
fent; tat - dat; te - j ou ; pada m - situatie ; saiigrah e1Ja - in het kort ; pravakue lk zal uitleggen.
V ERTALING
De wijzen, die de Veda's kennen, die het omkära taten klinken en die de
wereld verzaken, gaan in Brahman binnen. Wie deze volmaaktheid verlangt,
dient het celibaat te beoefenen. Ik zal je thans de methode uiteenzetten
waarmee je Brahman kunt bereiken.
BETEKENI S
Heer Kr�nJa verklaart dat Brahman, hoewel he t zij n gelij ke niet kent, ver
schillende openbaringen en aspekten vertoont. Voor de impersonalist is de
lettergreep om identiek aan Brahman. Kr�r.ia geeft hier een uiteenzetting
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over het onpersoonlijk Brahman, waarin de wereld-verzakende orde der wij
zen binnengaat.
In het V edische onderricht wordt de leerlingen vanaf het allereerste begin
geleerd, om tot trilling te brengen en kennis te ontvangen over het onper
soonlijk Brahman, door in volkomen celibaat samen te leven met de geeste
lijk leraar. Dit is van essentieel belang voor de vooruitgang van de leerling in
het leven, maar op het ogenblik is deze brahmacärya (dit ongehuwde leven)
niet in de praktijk te brengen. De maatschappelijke struktuur van de wereld
is zo veranderd, dat men onmogelijk vanaf het begin van zijn leerlingschap
het celibaat kan beoefenen. Overal ter wereld zijn er tal van instellingen die
zieh bezighouden met verschillende gebieden van kennis, maar er bestaat
geen enkele erkende instelling waaraan leerlingen kunnen worden opgeleid
in de beginselen van brahmacärya. Tenzij men zieh aan het celibaat houdt,
is het uiterst moeilijk vooruitgang te maken in het geestelijk le\·en. Daarom
heeft Heer Caitanya verkondigd dat er, overeenkomstig de schriftuurlijke
geboden voor dit Kali-tijdperk, geen andere methode voor het doorschouwen
van de Allerhoogste bestaat dan het chanten van de heilige namen van Heer
Kr�r_i.a: H are Kr�r_i.a, Hare ��r_i.a, ��r:ia ��I).a, Hare Hare / Hare Räma, Hare
Räma, Räma Räma, Hare Hare.
VERS 1 2

e41iHtfill ��li ll'{f �� R�� � 1
��<ft'=ll<tmr-n SflOlitlf�.HfT �� 11 Z� I I
saroa-dväräri samyamya
mano hrdi-nirudhya ca
mürdhny ädhäyätmanafl präram
ästhito yoga-dhäraräm
sarva-dvärä�ii - alle deuren van het lichaam ; sarhyamya
beheersend;
mana� - gecst; hrdi - in het hart; nirudhya - heperkt; ca ook; mürdhni op
het hoofd ; ädhäya - gericht; ätmana�i - ziel ; pränam - de levenskracht; ästhi
ta�1 - zieh bevindend ; yoga-dhära(läm - de yoga-situatie.
-

-

-

VERTALING
Yoga betekent dat men zieh onthoudt van alle zinsbedrijvigheid. Door
alle poorten van de zinnen te sluiten, de geest te richten op het hart en de
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levenskraeht op het hoogste punt van het hoofd, verankert men zieh
yoga.

m

BETEKENIS
Om yoga te beoefenen dient men allereerst, zoals hier wordt duidelijk ge
maakt, de deur te sluiten voor alle zingenot. Dit onderdeel wordt pratyähä
ra genoemd , of het terugtrekken van de zinnen van hetgeen ze aantrekt. De
zintuigen voor het verwerven van kennis, zoals ogen, oren, neus, tong en ge
voel dienen geheel beteugeld te zijn en m ogen zieh niet met zinsbevrediging
bczighouden. Nu richt de geest zieh op de Superziel in het hart en rijst de
levenskracht op naar het hoogste punt van het hoofd. In H oofdstuk Zes
staat dit proces in bijzonderheden beschreven. Maar zoals eerder gezegd :
deze methode is onpraktisch voor dit tijdperk. D e beste methode is het
Kr�i:i a-bewustzijn. Als men zijn geest voortdurend in toegewijde dienst op
��i:ia gevestigd weet te houden, kan men uiterst gemakkelijk in een onge
stoorde bovenzinnelijke trance - samädhi - verblijven.
VERS 1 3

om ity ekäk§aram brahma
vyäharan mäm anusmaran
ya� prayäti tyajan deham
sa yäti paramäm gatim
om - het nmkära ; iti
zo; eka-ak§aram - allerhoogst, onvernietigbaar;
ura h ma - absoluut; vyäharan - vibrerend; mäm - Mij ( Kr�i:ia) ; anusmaran zieh herinnere n d ; yal; wie dan ook ; prayäti verlaat; tyajan verlatend;
deham - dit lichaam ; sa!1 - hij ; yäti - bereikt; paramäm - allerhoogste; gatim -

-

-

-

bestem ming.

V E RTALING
Wanneer men zieh aldus in yoga bevindt en de heilige lettergreep om, de
allerhoogste let�erkombinatie, laat klinken, en aan de Allerhoogste Persoon-
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lijkheid Gods denkend zijn lichaam verlaat, zal men zeker de geestelijke
planeten hereiken.
BETEKENIS
Hier wordt duidelijk verklaard dat om, Brahman en Heer ��i:ia niet van
elkaar verschillen. De onpersoonlijke klank van Kr�1.1a is o m , m aar de klan
ken van Hare Kr�i:ia bevatten o m . V oor dit tij dperk geldt de duidelijke aan
beveling, wanneer men aan het eind van dit leven zijn lichaam verlaat, de
mahiiman tra Hare Kr�i:ia te chanten, teneinde de geestelijke planeten te be
reiken. Zo bereiken de toegewijden van Kr�r:ia de planeet van Kr�i:ia, Goloka
V p1dävana, terwijl de impersonalisten in de b rahmajy o ti blijven. Er gaan
ook personalisten naar de ontelbare planetcn in de geestelijke hemel, die
men kent als de Vaikur:itha 's.
V ERS 1 4

at'1'4:4�an mrd � irt � �: 1
d� �l{: qf� ��� �)fir;f: llt\11 1
ananya-cetäfi satatam
yo mäm smaroti nitya5afi
tasyäham sulabhafi pärtha
nitya-yuktasya yoginafi
an anya-cetäl). - zonder af te wijken ; satata m altijd; yah - iedereen ; mäm
Mij (Kr�i:ia); s mara t i - zieh herinnert; n ityasal). - geregeld; tasya - hem ; aham Tk ben ; sula bha!i - zeer gemakkelijk te bereiken; pärtha - 0 zoon van Prthä;
nitya - geregeld; yuk tasya verbonden ; yogina� - van de toegewijde.
-

-

-

V ERTALING
V oor iemand die onophoudelijk aan Me denkt, hen Ik gemakkelijk te he
reiken, 0 zoon van Prthä", vanwege zijn voortdurende aktiviteit in toegewij
de dienst.
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BETEKENIS
In dit vers wordt de bhakti-yoga van de zuivere toegewijden van de Al
lerhoogste beschreven. De voorgaande verzen noemen vier verschillende
soorten toegewijden - de verdrietigen, de nieuwsgierigen, degenen die op
stoffelijk gewin uit zijn en de wijsgerige denkers. Ook zijn er verschillende
methoden van bevrijding uit de stoffelijke gevangenschap beschreven :
karma-yoga , jnäna-yoga en ha�ha-yoga. Maar hier wordt gesproken over
bhak ti-yoga zonder meer. In bhak ti-yoga verlangen de toegewijden niets an
ders dan K��r;ia. De zuivere bhakti-toegewijde verlangt er niet naar, bevorderd
te worden naar de hogere planeten, noch streeft hij naar bevrijding of ver
lossing uit de materiele gevangenschap. Een zuivere toegewijde is vrij van
verlangens. In de Caitanya-caritämrta wordt de zuivere toegewijde ni§käma
genoemd, wat betekent dat hij geen verlangens hceft met betrekking tot zich
zelf. Volmaakte vrede kent alleen hij en niet degeen die uit is op persoonlijk
gewin. De zuivere toegewijde verlangt er alleen naar, de Heer te verblijden,
en de Heer zegt dan ook dat Hij gemakkelijk te bereiken is voor een ieder
die Hem onwankelbaar is toegewijd. De toegewijde kan elke bovenzinne
lijke gedaante van de Heer dienen en heeft daarbij geen enkele last van de
problemen waardoor degenen, die andere vormen van yoga beoefenen, wor
den gehinderd. Bhak ti-yoga is heel eenvoudig en zuiver en gemakkdijk te
doen. Men kan ermee beginnen door gewoon H are Kn;i:ia te chanten. Kr��a
is degenen die Hem dienen zeer genadig en H ij helpt de toegewijde diP. zieh
geheel aan Hem heeft overgegeven op verschillende wijzen, zodat deze Hem
kan leren kennen zoals H ij is. De Heer schenkt zo'n toegcwij de zo vcel ver
stand, dat hij tenslotte tot Hem kan komen in Zijn geestelijk koninkrijk.
Het bijzondere van de zuivere toegewijde is dat hij altijd, ongeacht tijd cn
plaats, aan ��r:ia denkt. Er hoort hem hierbij nicts in de weg tc staan . Hij
dient zijn dienst altijd en overal te kunnen verrichten. Er zijn lieden die zeg
gen dat de toegewijden dienen te verblijven in heilige plaatsen zoals V �ndä
vana of in een heilige stad waar de Heer leefde, maar ecn zuivcrc toegewijde
kan overal leven en er door zijn toegewijde dienst de sfeer van V rndävana
scheppen. Het was Sri Advaita die tegen Heer Caitanya zei : "Waar U ook
bent, 0 Heer - daar is Vrndävana."
Een zuivere toegewijde denkt voortdurcnd aan Kr�r:ia en mediteert op
Hem. Door deze eigenschappen van de zuivere toegewijde kan de Heer het
gemakkelijkst worden benaderd. Bhakti-yoga is het systeem dat door de
Heer boven alle andere wordt aanbevolen. Over het algcmecn verrichten de
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bhaktr-yogi's hun dienst op een der volgende vijf wijzen : 1) als sän ta-bhakta,
toegewijd dienaar in neutrale relatie; 2) als däsya-bhak ta , toegewijd dienaar
in dienaars-relatie; 3) als sakhya-bhakta, toegewijd dienaar als vriend; 4)
als vätsalya-bhakta, toegewijd dienaar als ouder; en 5) als rnädhurya-bhakta„
die de Opperheer toegewijd dient in echtelijke liefde. In elk van deze vijf ge
vallen is de zuivere toegewijde altijd voortdurend aktief in bovenzinnelijke
liefdedienst en kan de Opperheer niet vergeten, zodat hij dus gemakkelijk
tot de Heer komt. Een zuivere toegewijde kan de Heer geen ogenblik verge
ten en evenzo kan de Allerhoogste zijn toegewijde geen ogenblik vergeten.
Dit is de grote zegen van het Kr��a-bewuste chanten van de mahäman tra ,
H are Krsna.

VERS 1 5

itoi<t� �91�„q �:��m� 1
wrracrRJ 't6J�•H91! � Wlf tt�m 11�'-\ll
mäm upetya punar janma
dufikhälayam a8äfoatam
näpnuvanti mahätmänafi
samsiddhim paramäm gatäfi
mäm - Mij ; upetya - bereikend; punafJ - weer; jan ma - geboorte ; du�kha
älayam - oord van eilende; asäsvatam - tijdelijk; na nooit; äpnuvanti - be
reiken ; mahätmäna�1 - de grote zielen; samsiddhim - volmaaktheid; paramäm
- allerhoogste; gatälf - bereikt.
-

VERTALING
Wanneer die grote zielen, de toegewijde yogi's, Mij hebben bereikt, zullen
ze nimmer terugkeren naar deze tijdelijke wereld, die vol eilende is; omdat
ze zieh de hoogste volmaaktheid hebben verworven.
BETEKENIS
Aangezien deze stoffelijke wereld vol is van de eilenden van geboorte,
ziekte, ouderdom en dood, zal uiteraard degeen die de hoogste volmaaktheid
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e n d e allerhoogste planeet, Kr�r:i aloka, Goloka Vrndävana, bereikt, niet te
rug willen gaan. De allerhoogste planeet wordt in de Vedische literatuur be
schreven als iets wat zieh buiten ons stoffelijk waarnemingsvermogen be
vindt en wordt beschouwd als het hoogste doel. De mahätmä's (grote zie
len) ontvangen bovenzinnelijke boodschappen van de zelfverwerkelijkte
toegewijden en komen geleidelijk tot toegewijdc dienst in Kr�r:i a-bewustzijn
en gaan na verloop van tijd z6 op in het bovenzinnelijke dienen, dat ze niet
meer verheven willen worden naar welke stoffelijke planeet dan ook, terwijl
ze evenmin willen worden overgebracht naar een van de geestelijke planeten .
Z e willen alleen maar bij Kr�r:ia zijn e n anders niet. Zulke grote, K��r.i a-be
wuste zielen bereiken de hoogste volmaaktheid des levens. Met andere
woorden : zij zijn de meest verheven zielen.
VERS 1 6

äbrahma-bhuvanäl lokäfl
punar ävartino 'rjuna
mäm upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate
äbrahma - omhoog tot aan Brahmaloka; bhuvaniit van de planetenstel
sels; lokii�1 planeten; punalJ. - weer; iivarti11,a lJ. - terugkcren ; arjuna - 0 Arju
na; miim - Mij ; upetya - bereikend; tu - maar; kau11teya - 0 zoon van Kunfi;
pu11alJ. jan ma - wedergeboorte; na nooit; vidya te - neemt.
-

·

-

VERTALING
Alle planeten in de stoffelijke wereld, van de hoogste tot de laagste, zijn
oorden van eilende, waar geboorte en dood zieh steeds herhalen. M aar wie
Mijn woning bereikt, 0 zoon van Kunti, wordt nooit meer geboren .
BETEKENIS
Alle soorten yogY's - karma, jnäna, hatiJ.a - dienen uiteindelijk de vol
maaktheid der toewijding te bereiken in bhak ti-yoga , of Kr�r:i a-bewustzijn,
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voordat ze naar Kr�i:ia's bovenzinnelijke woning kunnen gaan om nimmer
terug te keren. Degenen die de hoogste stoffelijke planeten of de planeten
van de halfgoden bereiken, worden wederom onderworpen aan de herha
ling van dood en geboorte. Zoals personen op aarde verheven kunnen wor
den naar hogere planeten, vallen mensen op hogere planeten als Brahma
loka, Candraloka en Indraloka terug naar de aarde. Het brengen van het of
fer dat pancägnividya wordt genoemd, zoals aanbevolen in de Kafha Upani
§ad, stelt de mens in staat Brahmaloka te bereiken, maar als men, eenmaal
op Brahmaloka, geen Kr�i:ia-bewustzijn ontwikkelt, dient men terug te ke
ren naar de aarde. Degenen die zieh op hogere plan�ten bevinden en daar
steeds meer Kr�i:ia-bewustzijn ontwikkelen worden geleidelijk naar steeds
hogere planeten bevorderd en bij de algehele vernietiging van het universum
overgebracht naar het eeuwig geestclijk koninkrijk. Wanneer dit stoffelijk
universum verwoest wordt, worden Brahmä en zijn toegewijden, die voort
durend in Kr��a-bewu stzijn verwijlen, allen overgebracht naar het geestelijk
universum , en wel naar die planeten waar men verlangt te zijn.
VERS 1 7

(t(��•1q4retVTit(�J:IA T Al: 1

uftJ �g:w�f �si\(l'fnt� �;rn II t\91 1
sahasra-yuga-paryan ta m
ahar yad brahmarw viduft
rätrim yuga-sahasräntäm
te 'ho-rätra-vido janäft
sahasra - duizend ; yuga - millennia; paryan tam - omvattend; aha� dag;
yat dat; brahma'!a� - van Brahmä; vidu� - weet; rätrim - nacht( yuga mil
lennia; sahasra-antäm evenzo aan het eind van duizend; te dat; ahal}
rätra - dag en nacht; vida� - begrijp; janäl! mensen .
·

-

·

-

·

-

VERTALI NG
N aar menselijke berekening hebben duizend tijdperken tezamen de tijds
duur van een dag van Brahmä. En zijn nacht duurt even lang.
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BETEKENIS

De tijdsduur van het stoffelijk u niversum is beperkt. Het openbaart zieh
in kringlopen van kalpa's. Een kalpa is een dag van Brahmä en een dag van
Brahmll bestaat uit duizend kringlopen van vier yuga 's of tijdperken : Satya,
Tretä, Dväpara en Kali. Satya-yuga wordt gekenmerkt door deugd, wijsheid
en religie, terwijl er vrijwel geen onwetendheid en slechtheid zijn ; dit yuga
duurt 1 .728.000 jaar. In Tretä-yuga verschijnt het kwaad ; dit yuga duurt
1 .296.000 jaar. In Dväpara-yuga gaan deugd en religie verder achteruit, ter
wijl het kwaad toeneemt; dit yuga duurt 864.000 jaar. In Kali-yuga tenslot·
te (het yuga dat we de afgelopen 5000 jaar hebben meegemaakt) is er een
overvloed aan twist, onwetendheid, goddeloosheid en kwaad, terwijl er vrij·
wel geen ware deugd meer bestaat, en dit yuga duurt 432.000 jaar. In Kali
yuga stijgt het kwaad tot zulke hoogte, dat aan het eind ervan de Allerhoog·
ste Zelf verschijnt als de avatära Kalki , de demonen verslaat, Zijn toegewij
den redt en een nieuw Satya-yuga laat beginnen, waarmee alles weer van
voor af aan begint. Duizend van deze kringlopen van vier yuga 's omvatten
een dag van Brahmä, de schepper van het u niversum , en een even groot aan
tal omvat een nacht van Brahmä. Brahmä leeft honderd "jaren" die uit zul
ke dagen en nachten bestaan. Deze "honderd jaar" belopen naar aardse
maatstaven in totaal 3 1 1 biljoen 40 miljard (3 1 1 .040.000.000.000) zonne
jaren. Zo berekend, schijnt het leven van Brahma fantastisch en eindeloos
lang, maar bezien vanuit het gezichtspunt der eeuwigheid duurt het even
kort als een bliksemflits. In de oceaan der oorzaken verschijnen en verdwij
nen ontelbare Brahmä's als schuimbelletjes in de branding. Brahmä en zijn
schepping maken beide deel uit van het stoffelijk universum en zijn derhal
ve in voortdurende overgang.
In het stoffelijk universum is zelfs Brahmä niet vrij van het proces van ge
boorte-ziekte-ouderdom-dood. Brahmä is echter als bestuurder van dit uni
versum rechtstreeks in dienst van de Opperheer - en daarom wordt hij met
een verlost. Verheven sannyäsl's worden bevorderd naar Brahmll's eigen
planeet, Brahmaloka, welke de hoogste planeet van het universum is en die
langer b lijft bestaan dan alle hemelse planeten in de hogere regionen van het
planetenstelsel, maar te bestemder tijd worden ook Brahmä en alle bewo
ners van Brahmaloka onderworpen aan de dood, zoals de wet der natu ur
.
het wil.
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V E RS l 8

����: �: �� '
�ttif w�� m�� 11t�11
avyaktäd vyaktayafi. sarväfi.
prabhavanty ahar-ägame
rätry-ägame praliyante
tatraivävyakta-samjnake
avyaktät - van het ongeopenbaarde ; vyaktaya� levende wezens; sarvä� alle ; prabhavanti - komen tot zijn; aha�-ägame aan het begin van de dag;
rätri-ägame - bij het vallen van het duister; praliyänte - worden vernietigd;
tatra - daar; eva zeker; avyakta het ongeopenbaarde; sarhjiiake genoemd.
-

-

-

-

-

V ERTALING
Wanneer Brahmä's dag geopenhaard wordt, komt deze menigte levende
wezens te voorschijn en met het vallen van Brahmä's nacht worden ze alle
vernietigd.
BETEKENIS
De minder schrandere jfva 's trachten in deze stoffelijke wereld te blijven
en worden dienovereenkomstig over de verschillende planetenstelsels be
vorderd of teruggezet. Tijdens de dag van Brahmä vertonen ze hun aktivitei
ten en wanneer Brahmä's nacht valt worden ze vernietigd. Tijdens de dag
krijgen ze verschillende lichaamsvormen waarin ze materieel aktief kunnen
zijn en 's nachts gaan deze lichamen te niet. De jrva's (individuele zielen) ver
blijven op elkaar gepakt in het lichaam van Vi�r;iu en worden telkens wan
neer er weer een dag van Brahmä aanbreekt, geopenbaard. Wanneer er ten
slotte een eind komt aan het leven van Brahma, worden ze alle te niet ge
daan en blijven miljoenen en miljoenen jaren ongeopenbaard. Wanneer ten
slotte in een nieuw tijdvak de volgende Brahmä geboren wordt, worden ze
weer openbaar. Op deze wijze zijn de ]Tva 's gevangen in de stoffelijke we
reld. De intelligente wezens echter die tot ��r:ia-bewustzijn komen en Hare
��r;i a, Hare Räma chanten in toegewijde dienst, brengen zichzelf nog in dit
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leven over naar d e geestelijke planeet van Kr�i:ia en worden daar, van weder
geboorten vrij , ecuwig gelukzalig.
V ERS 1 9

Wf!ITir! (1' � � � � 1
�TtTir�: 'fl� ��roitif 11 ��II
bhüta-grämafl s a eväyam
bhütvä bhütvä praliyate
rätry-ägame 'vafo/i pärtha
prabhavaty ahar-ägame
bhü ta-gräma� - alle levende wezens bij elkaar; sal] - zij ; eva - zeker; ayam dit; bhütvä bhütvä - geboren worden; pralfyate - vernietigen ; rätri - nacht ;
ägame - bij aankomst; avasa� - vanzelf; pärtha - 0 zoon van Prtha; pra bh a v a
ti - wordt openbaar; ahah - overdag; ägame bij aankomst.
-

V ERTALING
Telkens weer wordt het dag en komt deze schare wezens in beweging; en
telkens weer valt het duister, 0 Pärtha, en worden ze hulpeloos ontbonden.
V ERS 20

��.lfRTSf:tlf�TSöll'f�('twt
fil H'lwt: 1
li! (1' (1'�1 � � ;r filwt�ttfd I I � o I I
paras tasmät t u bhävo 'nyo
'vyakto 'vyaktät sanätanafl
yafl sa sarve§u bhüte§u
na5yatsu na vinasyati
para!J - bovenzinnelijk; tasmät - vandaar; tu - maar; bhäva!J - natuur;
anyal.1 - een andere; avyaktal] - ongeopenbaard; avyaktät - van het ongeopen
baarde ; sanatäna!J - eeuwig; ya� - dat; sa!J - wat ; sarve�u - alle; bh üte�u openbaring; naiya tsu te niet gedaan; na - nooit ; vinasyati - te niet gedaan.
-
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VERTALING
M aar er is ook een andere natuur, die eeuwig is en ontstegen aan deze ge
openbaarde en ongeopenbaarde stof. Ze is hoog verheven en wordt nimmer
te niet gedaan. Wann�er deze hele wereld te niet gaat, hlij ft dat deel zoals
het is.
BETEKENIS
Kr�r_ia 's hogere geestelijke energie is bovenzinnelijk en eeuwig. Ze bevindt
zieh buiten alle veranderingen van de stoffelijke natuur, welke geopenbaard
en vernietigd wordt tijdens de <lagen en nachten van Brahma. Kr�l)a's hoge
re natuur is in kwaliteit precies het tegenovergestelde van de stoffelijke na
tuur. H ogere en lagere natuur worden beschreven in Hoofdstuk Zeven.
VERS 2 1

�).s� ���: 1100 it� 1

� mQf .;r �q�Rt � wt

�

ll�tll

avyakto 'k§ara ity uktas
tarn ähu� paramäm gatim
yam präpya na nivartante
tad dhäma paramam mama
avyak tal; - ongeopenbaard ; ak�ara� - onfeilbaar; iti - zo ; uktal; - gezegd ;
tam - dat wat; ähu� - is bekend; paramäm - uiterste ; gatim bestemming;
yam - dat wat ; präpya - bereiken ; na nooit ; nivartante - keert terug; tat
dhäma die woning; paramam - allerhoogste; mama - Mijn.
.-

-

-

VERTALING
Die allerhoogste woonplaats wordt genoemd onvergankelij k en niet-ge
openbaard, en ze is ieders hoogste doel. Wie daarheen gaat keert nimmer
terug. Dat is Mijn allerhoogste woning.
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BETEKENIS
De allerhoogste woning van de Persoonlijkheid Gods, Kr9r:ia, wordt in d1

Brah ma-sarhh itä beschreven als cintäma1J.i-dhäma , een oord waar alle wen
sen worden vervuld. De allerhoogste woonplaats van Heer Kr9r:ia, bekend ah
Goloka V rndävana, is vol paleizen, gemaakt van geestelijke juwelen. Er zijn
ook hornen, die "wensbomen" worden genoemd en desverlangd alle moge
lijke soorten voedsel verstrekken, en er zijn koeien, bekend als surabhi
koeien , die een onbeperkte hoeveelheid melk geven. In deze woonplaatf
wordt de Heer gediend door honderdduizenden geluksgodinnen (Lak�mi's)
en Hij wordt Govinda genoemd, de Heer van het begin, en de oorzaak van
alle oorzaken. De Heer speelt altijd op Zijn fluit (venum kvanantam ). Zijn
bovenzinnelijke gedaante is de aantrekkelijkste in alle werelden - Zijn ogen
zijn als de blaadjes van een lotus en de kleur van Zijn lichaam doet aan wol
ken denken . Hij is zo aantrekkelijk, dat Zijn schoonheid die van duizenden
cupido's overtreft. Hij is gekleed in het saffraangeel, met een bloemensling·
er om Zijn hals en een pauweveer in Zijn haar. In de Gitä geeft Heer Kmia
slechts een korte aanduiding van Zijn persoonlijke woning (Goloka V rndä
vana), die de allerhoogste planeet is in het geestelij k koninkrijk. De Brahma
sarhhitä geeft er een levendige beschrijving van. De V edische literatuur ver
klaart dat er niets hogers is dan de woning van de Allerhoogste, en dat deze
woning aller uiteindelijke bestemming is. Wanneer men haar bereikt, keert
men nimmer terug naar de stoffelijke wereld. Kr�1_1a 's hoog verheven woning
en H ij Zelf verschillen niet van elkaar, omdat ze een zijn in kwalitei t. V rndä
vana hier op aarde, honderdveertig kilometer ten zuidoosten van Delhi, is
een kopie van het hoog verheven Goloka V rndävana in de geestelij ke hemel.
Toen Kr�1_1a neerdaalde op deze aarde, bedreef H ij Zijn spel in die streek van
het d istrikt Mathurä in lndia welke men kent als V rndävana.

VERS 22

�: « qr: lfN �lfT ����rif"fT 1

�R: �f.r �Tf.r i'{;r «C{� � 1 1 � �1 1
puru§a{I sa para{I pärtha
bhaktyä wbhyas tv ananyayä
yasyanta{lsthäni bhütäni
yena sarvam . idam tatam
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puru�a!J. - de Allerhoogste Persoonlijkheid; sa!J. Hij ; para!J. de Allerhoog
ste, die door niemand wordt geevenaard; pärtha 0 zoon van J>rthä ; bhak
tyä - door toegewijde dienst; labhya� kan worden bereikt; tu maar ; anan
yayä - onvermengde, niet aflatende toewijding; yasya Zijn ; anta�s thäni
binnen; bhiitäni deze hele stoffelijke openbaring; yena door wie; saroam
alles ; idam al wat we kunnen zien; tatam verdeeld.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die groter is dan allen, is bereik
baar door zuivere toewijding. Hoewel Hij altijd aanwezig is in Zijn woning,
is Hij alomtegenwoordig en bevindt alles zieh in Hem.
BETEKENIS
Hier wordt duidelijk verklaard dat de allerhoogste bestemming, vanwaar
men niet terugkeert, de woning is van Kr��a, de Allerhoogste Persoon. De
Brah ma-sarhhitä besehrijft deze allerhoogste woning als änanda-cinmaya
rasa , een oord waar alles vervuld is van geestelijke gelukzaligheid. Alles wat
er geopenbaard wordt in al zijn verseheidenheid, is vol geestelijke gelukza
ligheid - er is niets stoffelijks. Alle verscheidenheid breidt zieh uit als geeste
lijke expansie van de Allerhoogste Zelf, want het geopenbaarde aldaar be
h oort geheel tot de geestelijke energie, zoals uiteengezet wordt in Hoofd
stuk Zeven. Wat betreft deze stoffelijke wereld is de Heer, hoewel Hij Zieh
altijd in Zijn allerhoogste woning ophoudt, niettemin alles-doordringend via
Zijn stoffelijke energie. Dus door Zijn geestelijke en stoffelijke energie is Hij
overal aanwezig - zowel in de stoffelijke u niversa als in de geestelijke hemel.
Yasyän ta�sthäni betekent dat alles, of het nu stoffelijke dan wel geestelijke
e nergie is, door Hem in stand wordt gehouden.
Hier wordt duidelijk verklaard dat men alleen door bhakti of toegewijde
dienst kan binnengaan in het Vaikur:i. t ha (geestelijk) planetenstelsel. In alle
V aikur:itha's bestaat sleehts een Allerhoogste God, Kr;;i:ia, die Zieh heeft
uitgebreid in miljoenen en nog een miljoenen expansies. Deze volkomen ex
pansies zijn vier-armig en zwaaien de seepter over talloze geestelijke plane
ten. Men kent ze onder een grote verscheidenheid van namen - Puru§ottama,
Trivikrama, Kesava, Mädhava, Aniruddha, H�§'ikesa, Sankar§ar:ia, Pradyum
na, Srldhara, V äsudeva, Dämodhara, Janärdana, Näräyai:ia, V ämana, Padma
näbha enz. Deze volkomen expansies worden vergeleken met de bladeren
·
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van een boom en d e boom zelf wordt vergeleken met Kr�r:ia. Kr�r:ia leidt
vanuit Zijn allerhoogste woning, Goloka Vrndävana, krachtens Zijn alomte
genwoordigheid feilloos alle aangelegenheden van beiderlei universa (stof
felijk en geestelijk).

VERS 23

� � �'11tR14fl'l� � �: 1
� � (f � 'f�cnilr � 11��11
yatra käle t v anävrttim
ävrttirh caiva yogina[i
prayätä yänti tarn kälarh
vak§yämi bharatar§abha
yatra - in die ; käle - tijd; tu - maar; anävrttim - geen terugkeer ; ävrttim terugkeer; ca - ook; eva - zeker; yogina� - van verschillende soorten mystici ;
prayätäl}. - iemand die gaat; yänti - vertrekt; tam - die ; kälam - tij d ; vakuä
mi - beschrijvend ; bharatar�abha - 0 beste der Bhärata's.

VERTALING

0 beste der Bhärata's, Ik zal je nu uitleggen wanneer je bij het verlaten
van deze wereld al dan niet terugkeert.
BETEKENIS
Het kan de zuivere toegewijden van de Heer, volkomen overgegeven zielen
die ze zij n , _niet schelen wanneer of hoe ze hun lichaam vertaten. Ze geven
alles aan Kf�l)a over en keren hierdoor gemakkelijk en gelukkig terug naar
God. Maar degenen die geen zuivere toegewijden zijn en zieh in plaats daar
van afhankelijk stellen van geestelijke realisatiemethoden als karma-yoga ,
jnäna-yoga , hat�a-yoga enz., moeten het lichaam op een geschikt tijdstip
verlaten om er zeker van te zijn dat ze niet zullen terugkeren naar de wereld
van geboorte en dood.
Is de yogT volmaakt, dan kan hij tij dstip en plaats uitkiezen van zijn ver
trek uit de stoffelijke wereld, maar is hij niet zo volmaakt, dan moet hij
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gaan wanneer de natuur het gebiedt. De gesch1ktste tijd om het lichaam te
verlaten zonder terug te keren, wordt door de Heer in deze verzen aange
duid . Volgens Äcärya Baladeva Vidyäbhü�ar:ia heeft het hier gebruikte
Sanskrit woord käl.a betrekking op de halfgod die de tijd regeert.

VERS 24

31fil��Rtu: �: tfo•mu i3"1<1�01'( 1
� wmrT 11� Qf itlA�(l �: 1 1�\lll
agnir jyotir aha� 5ukla�
§af1-miisä uttaräya!lam
tatra prayätä gacchanti
brahma brahma-vido janä�
agni�i - vuur; jyoti� licht; aha!J - dag; sukla!J - wit; �a !-mäsä� zes maan
den; ut taräywwm - wanneer de zon passeert aan de noordzij ; tatra daar;
prayätä!J iemand die gaat ; gacchanti heengaat; brahma - het Absolute;
brahma-vidalJ - iemand die het Absolute kent; janälJ - persoon.
-

-

-

-

-

VERTALING
Degenen die het Absolute kennen gaan heen uit de wereld tijdens de in
vloedsperiode van de vuurgod, in het licht, op een gunstig ogenblik, tussen
het eerste en laatste maankwartier en tijdens de zes maanden wanneer de
zon in het noorden reist.
BETEKENIS
Wanneer vuur, licht, dag en maan worden genoemd, dienen we te begrij
pen dat deze alle worden geregeerd door verschillende halfgoden, die rege
lingen treffen voor de reis van de ziel. In het doodsuur begeeft de jfva zieh
op weg naar een nieuw leven. V erlaat men het lichaam op de hierboven aan
gegeven tijd, hetzij bij toeval, hetzij volgens plan, dan is het mogelijk dat
men de onpersoonlijke brah majyoti bereikt. Mystici die gevorderd zijn in
het beoefenen van yoga kunnen het zo regelen, dat ze hun lichaam op een
bepaalde tijd en plaats verlaten. Anderen, die hier geen beheersing over heb-
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ben, keren wanneer ze op een gunstig moment heengaan niet terug in de
kringloop van geboorte en dood; maar gaan ze op een ongunstig m oment,
dan bestaat er alle kans dat ze zullen moeten terugkeren. De zuivere toege
wijde in Kr��a-bewustzijn echter behoeft niet te vrezen dat hij zal terugke
ren , of hij zijn lichaam nu op een gunstig of op een ongunstig m oment, bij
toeval of volgens plan verlaat.
VERS 25

dhümo rätris tathä knriafl
§llrt-mäsä dak§iriäyanam
tatra cändramasam jyotir
yogi präpya nivartate
dhüma� rook ; rätril! - nacht; tathä ook; kf�T_ta� de veertien dagen van
de donkere maan ; §at-mäsä� - de zes maanden; dak§ii:ia-ayanam wanneer
de zon passeert aan de zuidzij ; tatra - daar; cändramasam de maanplaneet;
jyo ti� - licht; yogr de mysticus; präpya bereikt; nivartate - komt terug-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
De yogi die van deze wereld heengaat bij rook, 's nachts, tussen het
laatste en eerste maankwartier, tijdens de zes maanden wanneer de zon in
het zuiden langs trekt, of die de maanplaneet bereikt, komt weer terugBETEKENIS
In het Derde Canto van het Srimad-Bhägavatam wordt ons meegedeeld
dat degenen die bedreven zijn in het verrichten van baatzuchtige aktivitei
ten en het brengen van allerlei offers op aarde, bij hun sterven de m aan be
reiken. Deze verheven zielen leven ongeveer 10.000 jaar (naar de maatstaf
der halfgoden) op de maan en genieten er van het leven door soma-rasa te
drinken. Uiteindelijk keren ze weer naar de aarde terug. Dit houdt in dat er
op de maan hogere klassen van levende wezens zijn, hoewel we ze met onze
grofstoffelijke zinnen niet kunnen waarnemen.
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VERS 26

5ukla-krn1e gati hy ete
jagata� säfoate mate
ekayä yäty anävrttim
anyayävartate pun�
iukla licht; km1e - duisternis; gatr - heengaan; hi - zeker; ete al deze;
jagata}J van de stoffelijke wereld ; säsvate de Veda 's; mate - in de mening;
ekayii door een ; yiiti - gaat; anävrttim geen terugkeer; anyayä door de
ander; iivartate - keert terug; puna�1 - weer.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Volgens de Veda's zijn er twee wijzen waarop men deze wereld verlaat een in het licht en een in het duister. Wanneer men heengaat in het licht,
komt men niet terug; maar gaat men heen in het duister, dan keert men
weer.
BETEKENIS
Dezelfde beschrijving van heengaan en terugkeer wordt door Äcärya Ba
ladeva V idyäbhu�aqa aangehaald uit de Chandogya Upani§ad. Op deze wij ze
zijn degenen die zieh baatzuchtig of met filosofisch getheoretiseer bezig
houden sinds onht:uglijke tijden onderworpen aan een voortdurend komen
en gaan . Ze verkrijgen in feite geen definitieve verlossing, want ze geven
zieh niet over aan _Kr�r;ia.

VERS 27

� � � \ifl'1�•ft � �� 1
6l•me'if1 � �1·1�'ffi) ll$ 11�'911
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naite srti pärtha jänan
yogi muhyati kascana
tasmät saroe§u käle§u
yoga-yukto bhavärjuna

na - nooit; ete a l deze; srtr - verschillende wegen; pärtha - 0 z oon van
Prthä; jänan - zelfs als ze kennen; yogT - de toegewijden van de Heer; m u h
yati - verbijsterd ; kaicana - iedereen ; tasmät - daarom ; saroe�u käle�u - altij d ;
yoga-yukta� - i n ��r:ia-bewustzij n ; bhava - wees slechts; arjuna - 0 Arjuna.
-



VERTALING

De toegewij den die deze twee paden kennen, 0 Arjuna, raken nimmer
van streek. Wees daarom altijd hecht in toewijding ve ranke rd .
BETEKENIS
Kr�r:ia raadt Arjuna hier aan zieh niet van streek te laten brengen door de
verschillende mogelijkheden die er openstaan voor de ziel wanneer ze de
stoffelijke wereld verlaat. Een toegewijde van de Opperheer moet zieh er
geen zorgen over maken of hij dient heen te gaan volgens plan of zoals de
natuur het wil. De toegewijde dient hecht in K��r:ia-bewustzijn verankerd te
zijn en Hare Kr�r:ia te chanten. Hij dient te beseffen dat hij er alleen maar
hinder van heeft als hij zieh druk maakt over deze twee paden. De beste
manier om op te gaan in ��r:ia-bewustzijn, is altijd volledig in 's Heren
dienst te zijn, waardoor onze weg naar het geestelijk koninkrijk, veilig, ze
ker en lijnrecht zal zijn. Het woord yoga-yukta is bijzonder belangrijk in
dit vers. Wie zieh werkelijk aan yoga houdt, is in al zijn aktiviteiten voort
durend in Kr�rya-bewustzijn. Sri Rüpa Gosväml raadt aan, dat we ons niet
hechten aan de stoffelijke wereld en dat al onze bezigheden verbonden die
nen te zijn met Kr�r:ia- Zo bereikt men de volmaaktheid. Daarom raakt de
toegewijde door dit soort beschrijvingen niet van streek, omdat hij weet dat
zijn toegewijde dienst hem garandeert dat hij de weg naar de allerhoogste
woonplaats zal vinden.
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VERS 28

fu �" Q<f!ij �
� �%04'fie � 1
� ij�ij�f'l� f?lfd:€itl
� � �101uqfü � 11��11
vede§U yajne§U tapafisu caiva
däne§u yat purzya-phalam prad4!am
atyeti tat saroam idam viditvä
yogi param sthänam upaiti cädyam
vede�u - bij het bestuderen va.n de Veda s; yajiie§U bij het brengen van
yajiia , offers; lapa�su - het ondergaan van verschillende soorten van boete;
ca ook; eva - zeker; däne§u bij het doen van schenkingen ; yat - dat wat;
pu l)ya-phalam het resultaat van vrome arbeid ; pradi§fam - gericht; atyeti overtreft; tat al die ; saroam idam al het hierboven beschrevene ; viditvii wetend; yogT - de toegewijde; param - allerhoogste ; s thänam - woonplaats;
upaiti - bereikte vrede; ca ook; ädyam - oorspronkelijk.
'

-

-

-

-

-

-

-

VERTALIN G
Wie d e weg der toegewijde dienst op gaat, behoudt d e vruchten van het
bestuderen der Veda's, van het naleven van strenge zelftucht, het doen van
schenkingen of het verrichten van filosofische en vruchtdragende bezighe
den.
BETEKENIS
Dit vers is de samenvatting van Hoofdstu k Zeven en Acht, met name
voor zo ver ze betrekking hebben op Kr�r:ia-bewustzijn en toegewijde dienst.
Men dient de Veda's te bestuderen onder leiding van een geestelijk leraar en
terwijl men onder zijn hoede leeft vele boetedoeningen en ontberingen te
ondergaan. Een brahmaciirf dient in het huis van zijn geestelijk leraar te wo
nen als lijfknecht en hij dient van deur tot deur om aalmoezen te vragen en
die aan zijn leraar te brengen. Hij eet alleen wanneer zijn meester het hem
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zegt en als deze nalaat zijn leerling te roepen om te komen eten, vast de
leerling die dag. Dit zijn enkele van de Vedische beginselen die verbandhou
den met het naleven van brahmacarya.
Wanneer de leerling gedurende vijf tot twintig jaar de Veda's heeft bestu
deerd onder leiding van de geestelijk leraar, kan hij een man van volmaakt
karakter worden. Het bestuderen van de Veda's is geen zaak van mensen die
er eens makkelijk voor willen gaan zitten en er hun spekulatieve bijgedach
ten bij hebben, maar is bedoeld voor karaktervorming. Na deze opleiding is
het de brah macärT toegestaan te trouwen en een gezinsleven te leiden. Wan
neer hij gezinshoofd is, dient hij zieh vele opofferingen te blijven getroosten
en te streven naar meer verlichting. Wanneer hij zieh daarna uit het gezins
leven terugtrekt en het teruggetrokken bestaan van de vänaprastha aan
vaardt, ondergaat hij strenge boetedoeningen, zoals wonen in de wildernis,
zieh kleden met boombast, zieh niet scheren enz. Door de vier levensordes brah macän, grhas tha, vänaprastha en tenslotte sannyäsa te doorlopen be
reikt men tenslotte de verhevenheid van het levenspeil der volmaaktheid.
Sommigen worden dan bevorderd naar de hemelse koninkrijken en wanneer
ze nog verder stijgen, worden ze opgenomen in de geestelijke hemel, het
zij in de onpersoonlijke b rah majyoti, of op de VaikuQtha planeten of Kr�l!a
loka. Dit is de weg die door de V edische literatuur gewezen wordt.
Het is echter de schoonheid van het Kr�l)a-bewustzijn, dat men door in
toegewijde dienst te gaan ineens alle rituelen van de verschillende levensor
den kan overslaan.
Men dient te proberen Hoofdstuk Zeven en Acht van de Grtä niet door
geleerdheid of getheoretiseer te begrijpen, maar door er kennis van te ne
men in de omgang met zuivere toegewij den. Hoofdstuk Zes tot en met
Twaalf zijn de essentie van de Grtä. Als men het geluk heeft de Grtä - met
name deze middelste hoofdstukken - te leren kennen in de omgang met toe
gewij den, wordt het leven meteen verheerlijkt en stijgt het boven alle boete
doeningen, opofferingen, ontzeggingen, spekulaties enz. uit. Men dient de
Gitä te vernemen van een toegewijde, want in het begin van Hoofdstuk Vier
wordt verklaard dat de Grtä alleen volmaakt begrepen kan worden door toe
gewij den. Wanneer men de Grtä liever wil horen van toegewijden dan van
theoretici, heet dit : geloof. Door omgang met toegewijden raakt men in
toegewij de dienst en door deze dienst worden Kr�l)a's aktiviteiten, gedaan
te, spei, naam enz. duidelijk en verdwijnt alle twijfel. Is het eenmaal zo ver,
dan wordt de bestudering van de Grtä uiterst aangenaam en krijgt men de
smaak van het Kr�r:ia-bewustzijn te pakken. In de gevorderde fase raakt men
-
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vervuld van liefde voor I<.r�i:ia, en dat is het begin van de hoogste fase der le·
vensvolmaaktheid, die de overgang van de toegewijde voorbereidt naar
I<.r�i:ia's woning in de geestelijke hemel, Goloka Vrndlivana, waar hij binnen·
gaat in eeuwige gelukzaligheid.

Zo eindigen de verkla ringen van Bhak tivedanta bij het A ch tste Hoofd
stuk van de Srimad Bhagavad-grtä, getiteld "Hoe men de A llerhoogste be
reik t ".

H OOFDSTUK N EGEN

De Meest Vertrouwelijke Kennis
VERS 1
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sri bhagavän

uväca
idam tu te guhyatamarh
pravak§yämy anasüyave
jiiänam vijiiäna-sahitarh
yaj jiiätvä mok§yase '5ubhät
irT bhaga 1 1iin u väca

- de Allerhoogsle Persoonlijkheid Gods iei;

idam -

dil;

t u - maar; lc - tot j o u ; gu hyalama 111 - mccsl vcrtrouwclijk; p m vak�yämi - lk

spreek; a11 asi"iyavr - tot de niet-afgunstigc ; jfiärwm - kennis; v ijrllirw - gereali
sccrdc kennis; s a h i t a m - met; yal - wat; jfiiitvä - wetend ; m o k�ycm• - bevrij<l
worden ; a.fo bhät - van dit ellendige stoffelijke bestaan.
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De Meest V ertrouwelijke Kennis
V E RTALING

De Allerhoogste zei : Mijn beste Arjuna, omdat je nimmer afgunstig op
Me bent, zal lk je deze meest geheime wijsheid meedelen; en als je haar
kent, zul je verlost zijn van de ellenden van het stoffelijk bestaan.
BETEKENIS
De toegewijde die stceds meer hoort over de Opperhecr, raakt geleidelijk
aan verlieht. Deze methode van het luisteren wordt aanbevolen in het SrT
mad-Hhägava lam : " De boodschappen aangaande de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods zijn vol kracht en deze kracht kan worden gerealiseerd wan
necr ondcrwcrpen betreffende de Allerhoogstc onder de toegewijden be·
sproken worden. Men kan dit niet bereiken door omgang met theoretici of
akademische geleerden te zocken, want het gaat um gerealiseerde kennis."
De . toegewijden zijn voortdurend in dienst van de Opperheer. De Heer
kent de instclling en de oprechthcid van elk levend wezen dat zieh wijdt aan
het Kr�11 a-bewustzijn cn geeft het de intelligentie om in omgang met de toe
gewijden de wetenschap van Kr�i:ia te begrijpen. Van hct spreken over Kr�11a
gaat ecn bijzonder sterkc invloed uit, en als iemand zo gelukkig is dat hij
met tocgewijden kan . omgaan en als hij de kennis tracht te verwerken, zal
hij beslist vorderen in de richting van zijn geestelijke realisatie. Teneinde
Arjuna stecds hoger te verheffen in Zijn almachtige dienst, besehrijft Heer
Kr�r.i a hier in 1-l oofdstuk Negen zaken die vertrouwelijker zijn dan alles wat
tot dusvcr is onthuld.
llet IJ<.:gin van de Hhagavad-gllä, H oofdstuk Een, is min of meer een in
leiding tot d e resl van hct boek; en in Hoofdstuk Twee en Drie wordt de
beschrcvcn kcnnis vcrtrouwelijk gcnoemd. De onderwerpen besproken in
l l oofdstuk Zeven en Achf houdcn speeiaal verband met de toegewijde
dienst, en omdat ze tot verlieh ting in Kr��a-bewustzijn leiden, worden ze
mcer vertrau welijk genoemd. Maar de zaken die in Hoofdstuk Negen wor
den beschreven hebben betrekking op onvermengde, zuivere toewij ding.
Daaro m wordt hier gesproken van de meest vertrouwelijke kennis. Wie ver
ankcrd is in de meest vertrouwelijke kennis aangaande Kr�11a is vanzelf bo·
venzinnelij k; hij kent derhalve g�en stoffelijke smart, ook al bevindt hij zieh
in de stoffelijke wereld. In de Bhak ti-rasamrta-sindh u wordt gezegd dat ook
al hevin d t iemand, die de Heer opre eht in liefde wenst te dienen, zieh in de
gcbonden staat van het stoffelijk bestaan, hij niettemin als bevrijd dient te
,
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worden beschouwd. Evenzo zullen we in H oofdstuk Tien van de Bhagavad
grtä zien dat ieder die aktief is in 's Heren dienst een bevrijd pcrsoon is.
Nu heeft dit eerste vers een bijzondere betekenis. Kennis (idarii jiiänam )
heeft betrekking o p zuivere toegewijde dienst, welke uit negen verschillende
aktiviteiten bestaat: luisteren, loven, gedenken, dienen, vereren, bidden,
gehoorzamen, vriendschap onderhouden en alles overgeven. Door het beoe
fenen van deze negen onderdelen van de toegewijde dienst raakt men verhe
ven tot geestelijk bewustzijn, Kr�r:i a-bewustzijn. Wanneer het hart gereinigd
raakt van de materiele besmetting, kan men deze wetenschap aangaande
Kr�r:ia bcgrijpen. Louter begrijpen dat een levend wezen niet stoffelijk is, is
onvoldoendc. Dat kan het begin zijn van geestelijke realisatie, maar men
dient het verschil te leren zien tussen aktiviteiten van het lichaam en geeste
lijke aktiviteiten, waardoor men begrijpt dat men niet het lir.haam is.
Het Sanskrit woord anasiiyave in dit vers is eveneens zeer belangrijk.
Over het algemeen zijn de kommentatoren, hoe hooggeleerd ze ook mogen
zijn, allen jaloers op Kr�r:ia, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Zelfs de
meest erudiete geleerden kunnen soms uiterst onzorgvuldig over de Bhaga
vad-grtä schrijven. Omdat ze jaloers zijn op Kr�r:ia, heeft hun kommentaar
geen nut. Het kommentaar van de hand van toegewijden van de Heer is bona
fide. Niemand kan de Bhagavad-gftä verduidelijken of volmaakte kennis
over Kr�r:ia overdragen, als hij afgunstig is. Wie het karakter van Kr�l)a kriti
seert zonder Hem te kennen, is een dwaas. Dit soort kommentaren dienen
wc dus zorgvuldig uit de weg te gaan. V oor degeen die begrijpt dat Kr�r:ia de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, de zuivere en bovenzinnelijke Per
soonlijkheid , zullen deze hoofdstukken uiterst heilzaam zijn.
V ERS 2

<tliilfehu � �a>i=ttit� 1
��tm � aa� Cfid'4°Q'14( II � II
räja-vidyä räja-guhyam
pavitram idam uttamam
pratyak�ävagamam dharmyam
susukham kartum avyayam
räja-vidyä - de koning der ontwikkeling; räja-guhyam - de koning der ver·
trouwelijke kennis; pavitram de zuiverste ; idam - deze ; u t tamam - boven·
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zinnelijk; pratyak�a - direkt ervaren ; avagamam begrepen ; dharmyam het
beginsel der religie; susukham zeer gelukkig; kartum uitvoP-rP-n; avyayam eeuwig durend.
-

-

-

-

VERTALING
Deze kennis is de bekroning van alle onderricht, het geheimste van alle
geheimen. Het is de zuiverste kennis en omdat ze door realisatie rechtstreeks
inzicht geeft in het zelf, is ze de vervolmaking der religie. Ze is onverganke
lijk en wordt met vreugde toegepast.
BETEKENIS
De inhoud van dit hoofdstuk van de Bhagavad-grtä wordt de bekroning
van alle onderricht genoemd, omdat het de essentie bevat van alles wat er
tot dusver uiteen is gezet op het gebied van leerstellingen en filosofie. Er
zijn zeven vooraanstaande filosofen: Gautama , Ka1.1äda, Kapila, Yäjiiavalkya,
Sary�ilya, Vaisvanara en tenslotte Vyasadeva, de schrijver van de Vedänta
sü tra. Dus er is geen gebrek aan kennis op het gebied van filosofie of boven
zinnelijke kennis. Nu zegt de Heer dat dit Hoofdstuk Negen de kroon van al
dezc kennis is, het wezen van alle kennis die ontleend kan worden aan het
bestuderen van de Veda 's en verschillende soorten filosofie. Deze kennis is
het meest vertrouwelijk, omdat vertrouwelijke of bovenzinnelijke kennis
inzicht behelst in het verschil tussen lichaam en ziel. En de bekroning van
alle vertrouwelijke kennis is toegcwijde dienst.
Over het algemeen worden de mensen niet onderwezen in deze vertrouwe
lijke kennis; ze worden onderwezen in kennis van uiterlijke zaken. Door het
gewone onderwijs worden de mensen betrokken bij politiek, maatschappij,
natuurwetenschappen, techniek enz. Er zijn vele vormen van onderwijs over
de gehele wereld en tal van reusachtige universiteiten, maar er is helaas geen
enkele universiteit of opleiding waaraan de wetenschap van de geestelijke
ziel wordt onderwezen. Toch is de ziel het belangrijkste in dit lichaam ; zon
der de aanwezigheid van de ziel heeft het lichaam geen waarde. De mensen
hechten echter enorm veel gewicht aan hun lichamelijke levensbehoeften,
zonder dat ze aandacht schenken aan de van levensbelang zijnde ziel.
De Bhagavad-grtä legt, met name vanaf Hoofdstuk Twee, nadruk op de
ziel. Helemaal in het begin al zegt de Heer dat dit lichaam vergankelijk en
de ziel niet vergankelijk is. Dat is een vertrouwelijk stuk kennis: gewoon te
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weten dat de geestelijke ziel niet hetzelfde is als het liehaam en dat ze van
nature onveranderlijk, onvernietigbaar en eeuwig is; maar dit versehaft geen
positieve kennis over de ziel. Soms denkt men dat de ziel van het liehaam
versehilt en dat wanneer het liehaam het begeeft of wanneer men van het
liehaam bcvrijd wordt, de ziel in leegte opgaat en onpersoonlijk wordt.
Maar dat is in feite niet juist. Hoe kan de ziel, die in het liehaam zo aktief
is, onaktief worden wanneer ze van het liehaam is bevrijd? Ze is altijd aktief.
Als ze eeuwig is, is ze eeuwig aktief en haar aktiviteiten in het geestelijk ko
ninkrijk vormen het meest vertrouwelijke deel der geestelijke kennis. Deze
aktiviteiten van de geestelijke ziel worden daarom hier samengevat als de
kroon of het meest vertrouwelij ke deel van alle kennis.
Deze kennis is de zuiverste vorm van alle aktiviteit, zoals in de Vedische
literatuur wordt uitgelegd. In de Padma Puräf!a worden de zondige aktivi
teiten van de mens ontleed en wordt er getoond dat ze het resultaat zijn van
zonde op zonde. Degenen die zieh bezighouden met baatzuchtige aktivitei
ten zijn verstrikt in versehillende fasen en vormen van terugslagen van hun
zondig doen en laten. W anneer er bijvoorbeeld zaad van een bepaalde boom
wordt geplant, ziet men dat de boom niet meteen begint te groeien ; dat
duurt eventjes. In het begin is hij sleehts een kiemplantje, dan krijgt hij de
vorm van een boom, daarna bloeit hij en geeft vruchten cn wanneer hij zijn
voldragen vorm heeft, genieten de personen die zijn zaad hebben geplant
van de bloemen en vruehten. Evenzo kan iemand een zondige daad verrich
ten en net als bij een zaadje duurt het enige tijd voordat deze daad vrucht
draagt. Er zijn hierbij versehillende stadia te onderseheiden. Hel individu
kan zelf al uitgeseheden zijn met zondig handelen, maar het genict nog
steeds van het resultaat of de vruehten ervan. Er zijn zonden die :tich nog i11
h e t zaad-stadium bevinden en er zijn zonden die a l tot wasdom gc ko m e n
zijn en vrueht dragen, hetgeen wij aanvoelen als verdriet e n p ij n , zoals be 
schreven in vers twintig van Hoofdstuk Zeven.
Jemand die de terugslagen van al zijn zondig doen en laten volkomen te
boven is en volledig opgaat in vrome aktiviteiten, en verlost is van df' duali·
leiten van deze stoffelijke wereld, gaat over tot toegewijde di1·nst aan dt! A l 
lerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�r:i a. Met an dere woord c n : dq!;e nen d if'
werkelijk in toegewijde dienst van de Opperheer zijn, zij n al b e v r ijd van
iedere terugslag. Zij die in toegewijde dienst zijn van de Allcrh oogstc Pcr
soonlijkheid Gods zien alle terugslagen van hun zonden o f z c nu vrueh t
dragen, in de groei zijn, of zieh nog iri zaadvorm bevinden - gcki dl'l ijk vi : r
dwijnen. De zuiverende werking van de toegewijdc d ienst is dan ook hijzon·
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der sterk en ze wordt pavitram u ttamam , de zuiverste, genoemd. Uttamam
betekent bovenzinnelijk. Tamas heeft betrekking op deze stoffelijke wereld
of op duisternis en u t tamam heeft betrekking op wat aan stoffelijke aktivi·
teiten ontstegen is. Toegewijde aktiviteiten dienen nimmer als stoffelijk te
worden beschouwd, hoewel het er soms op lijkt dat toegewijden hetzelfde
werk doen als iedereen. Wie echter ogen in zijn hoofd heeft en vertrouwd is
met de toegewijde dienst, weet dat deze aktiviteiten niet stoffelijk zijn. Ze
zijn alle geestelijk en toegewijd en niet bcsmet door de materiele geaardhe
den der natuur.
Er wordt gezegd dat het verrichten van toegewijde dienst zo volmaakt is,
dat men de resultaten ervan meteen merkt. Er is inderdaad onmiddellijk re
sultaat bespeurbaar en we weten uit praktische ondervinding dat ieder die
de heilige namen van Kr�i:ia chant (Hare Kr�rya, Hare Kr�rya, Kr�i:ia Kr�i:ia,
Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare H art), na verloop
van tijd bovenzinnelijk genoegen begint te ondervinden en zeer snel gerei
nigd wordt van alle stoffelijke aanslag. Dit kan men werkelijk ervaren. Als
men zieh niet alleen met luisteren bezighoudt, maar ·bovendien de bood
schap van de toegewijde aktiviteit tracht uit te dragen of zieh bezighoudt
met het helpen verspreiden van het Kr�i:ia-bewustzijn, voelt men dat men
geleidelijk geestelijke vooruitgang maakt. Deze vordering in het geestelijk
leven is niet afhankelijk van vooropleiding of bijzondere bekwaamheden.
De methode zelf is zo zuiver, dat men louter door haar te volgen gezuiverd
raakt.
Dit wordt ook beschreven in de Vedän ta-sütra, en wel met de woorden :
pra kiiiai ca karmU'))' abhyäsät . "Toegewijde dienst is zo krachtig, dat men
louter door over te gaan tot de aktiviteiten der toegewijde dienst, beslist
verlieht raakt." N ärada, die de zoon was van een werkvrouw, had geen ont
wikkcling en was evenmin van bijzondere komaf. Maar toen zijn moeder
grote toegewijden begon te dienen, kwam N ärada vanzelf ook bij hen in
dienst, en als zijn moeder er soms niet was, bediende hij de grote toegewij
den zelf. N ärada zegt zelf: " Slechts een keer nam ik met hun goedvinden
wat er van hun maaltijd over was gebleven en daardoor werden al mijn zon
den in een keer uitgewist. Terwijl ik hen diende, raakte mijn hart gezuiverc
en toen begon het wezen van de transcendentalist me aantrekkelijk voor te
komen." (Bhäg. 1 , 5 : 25.) Närada vertelt zijn leerling Vyäsadeva dat hij in
een vorig leven vier maanden lang het dienaartje was geweest van gezuiverde
toegewijden, die bij hem in de omgeving verbleven, en dat hij vertrouwelijk
mel hen omging. Soms lieten deze wijzen wat eten op hu n bord liggen en de
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jongen, die de vaat deed, wilde de voedselresten proeven. Dus vroeg hij de
grote toegewijden of hij ervan mocht eten en ze gaven hem hun toestem
, ming. Vervolgens at Närada de voedselresten en daardoor raakte hij bevrijd
van de terugslagen van al zijn zondig doen en laten. Terwijl hij steeds hun
voedselresten at, werd hij langzamerhand even zuiver van hart als de wijzen
en geleidelijk kreeg ook hij de smaak van de toegewijde dienst te pakken.
De grote toegewijden genoten van de smaak van hun onophoudelijke toege
wijde dienst aan de Heer - luisteren, chanten enz. - en terwijl hij dezelfde
smaak ontwikkelde, wilde ook Närada over de heerlijkheden van de Heer
horen en zingen. Door zo met de wijzen om te gaan, ontwikkelde hij een
groot verlangen naar de toegewijde dienst. Daarom citeert hij uit de Vedän
ta-sütra (prakäiai ca karmaFJy abhyäsät): Als men gewoon opgaat in de ak
tiviteiten van de toegewijde dienst, wordt alles vanzelf onthuld en kan men
het doorschouwen. Dit heet prakäia�, rechtstreeks waargenomen.
Narada was de zoon van een werkvrouw. Hij was niet'in de gelegenheid,
onderwijs te ontvangen. Hij hielp gewoon zijn moeder en gelukkigerwijs
diende zijn moeder op een gegeven ogenhlik de toegewijden. Het kind Nära
da kreeg toen ook de kans hen te dienen en alleen maar doordat hij met hen
verkeer e, bereikte hij het hoogste doel van alle religies - toegewijde dienst.
In het Srfmad-Bhägavatam wordt gezegd dat religieuze mensen over het al
gemeen niet weten dat de hoogste volmaaktheid der godsdienst bestaat uit
het bereiken van het stadium der toegewijde dienst. Doorgaans heeft men
V edische kennis nodig om te kunnen begrijpen waar de weg der zelfverwer
kelijking ligt. In dit geval echter verwierf Närada zieh, hoewel hij geen Vedi
sche ontwikkeling bezat, de hoogste resultaten van de bestudering der Ve
da 's. Deze methode is zo krachtig, dat ook al houdt men zieh niet strikt aan
.
de religieuze rituelen, men verheven kan worden tot de hoogste volmaakt
heid. Hoe is dit mogelijk? Ook dit wordt in de Vedische literatuur verklaard :
äcäryavän puru§O veda. lemand die omgaat met d e grote äcärya 's kan, ook
al heeft hij geen ontwikkeling of heeft hij de Veda's niet bestudeerd, ver
trouwd raken met alle kennis die men nodig heeft om tot zelfverwerlfrlij
king te komen.
De methode der toegewijde dienst is buitengewoon opgewekt. Waarom?
Toegewijde dienst bestaat uit fravarJam kirtanam vi§rJo� : men kan gewoon
luisteren naar het bezingen van de heerlijkheden van de Heer, of wijsgerige
lezingen over bovenzinnelijke kennis bijwonen, die gegeven worden door
bevoegde äcärya's. Men kan leren, gewoon door te zitten luisteren ; voorts
kan men eten wat de Heer overlaat van het aan Hem geofferde voedsel -
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fijne, smakelijke gerechten. Toegewijde dienst is vol vreugde in iedere fase.
Zelfs in de meest armelijke omstandigheden kan men toegewijde dienst ver
richten. De Heer zegt: patrarh pu�pam phala m : H ij is bereid elk offer van de
toegewijde te aanvaarden, het doet er niet toe wat het is. Zelfs een blad, een
bloem, een stukje fruit of een beetje water, zaken die overal ter wereld be
schikbaar zijn, kunnen door iedereen, ongeacht zijn maatschappelijke posi
tie, geofferd worden en zullen worden aanvaard als ze worden geofferd met
liefde. Er bestaan hiervan tal van historische voorbeelden. Slechts door de
tu lasr-blaadjes te proeven die aan de lotusvoeten van de Heer waren geof
ferd, werd een grote wijze als Sanatkumära een groot toegewijde. De me
thode der toewijding is dus bijzonder fijn en kan in een blije gemoedstoe
stand worden toegepast. God aanvaardt alleen de liefde, waarmee de offer
gaven Hem worden aangeboden.
Er wordt hier gezegd dat toegewijde dienst onvergankelijk is. Ze is niet
wat de Mäyävädi-filosofen ervan beweren. Deze wijden zieh soms aan zoge
naamde toegewijde dienst en gaan ermee door zo lang ze nog niet bevrijd
zijn, maar wanneer ze tenslotte worden bevrijd, worden ze "een met God".
Dit soort tijdelijke voorbijgaande toegewijde dienst wordt niet geaksepteerd
als zuivere toegewijde dienst. Echte toegewijde dienst blijft zelfs na de be
vrijding nog doorgaan. Wanneer de toegewijde naar een der geestelijke pla
neten in het koninkrijk Gods gaat, zal hij ook daar bezig zijn de Heer te die
nen. H ij tracht niet een te worden met de Opperheer.
Zoals we zullen zien, begint werkelijke toegewijde dienst na de bevrij
ding. In de Bhagavad-grtä wordt in dit verband de uitdrukking brahma-bhü
ta gebruikt. Nadat men bevrijd is, of wanneer men zieh in de positie van. het
Brahman bevindt, begint de toegewijde dienst. Door toegewijde dienst te
verrichten, kan men de Allerhoogste begrijpen. Niemand kan de Allerhoog
ste Persoonlijkheid Gods leren kennen door karma-yoga , jfiiina , a��iinga
yoga of wat voor yoga ook, los van de beoefening van bhakti. Zonder tot
het peil van toegewijde dienst te komen, kan men niet begrijpen wie de Per
soonlijkheid Gods is. In het SrTmad-Bhiigavatam wordt tevens bevestigd dat
wanneer men gereinigd raakt door de methode der toegewijde dienst te vol
gen, met name door het SrTmad-Bhägavatam of de Bhagavad-grtii te verne
men van zelfverwerkelijkte zielen, men de wetenschap aangaande Kf�l)a of
de wetenschap Gods kan begrijpen. Evam prasan na-manaso bhagavad-bhak
ti-yogatal! . Wanneer het hart gereinigd wordt van alle onzin, kan men begrij
pen wat God is. Zo is de methode der toegewijde dienst, of Kr�r:ia-bewust
zijn, de kroon van alle onderricht en de bekroning van alle vertrouwelijke
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kennis. Ze is de zuiverste vorm van religie en ze kan zonder moeilijkheden,
met blijdschap, worden bedreven. Daarom dient men er meteen aan te be
ginnen.

VERS 3

asraddadhänä� puru�ä
dharmasyäsya parantapa
apräpya mäm nivartante
mrtyu-samsära-vartmani
a.fraddadhänäl! de trouwelozen; puru�äfJ - dergelijke lieden; dharmasya van deze religieuze methode; asya - ervan; paran tapa - 0 vijanden-dodcr;
apräpya zonder te verwerven; mäm - Mij ; nivartan te - komen terug; rnrtyu
dood; samsära - stoffelijk bestaan ; vartmani - op het pad van.
-

-

-

VERTALING
Degenen die de weg der toegewijde dienst niet getrouw volgen kunnen
Me niet bereiken, 0 overwinnaar der vijanden, maar keren terug in de kring
loop van geboorte en dood in deze stoffelijke wereld.
BETEKENIS
De strekking van dit vers is dat ongelovigen de methode der toegewijdc
dienst niet tot een goed einde weten te brengen. Geloof ontstaat door om
gang met toegewijden. Er zijn ongelukkigen die, zelfs nadat ze van grote
persoonlijkheden alle gegevens van de Vedische literatuur hebben verno
men, nog steeds geen geloof in God hebben. Ze blijven aarzelen en weten in
's Heren toegewijde dienst geen standvastigheid te bereiken. Geloof is dus
een uiterst belangrijke faktor bij het vooruitgaan in Kr�r:i a-bewustzijn. In de
Caitanya-caritämrta wordt gezegd dat men er vo,Ikomen van overtuigd dient
te zijn dat men door eenvoudig de Opperheer Sri Kr�r:ia te dienen, alle vol
maaktheid kan bereiken. Dat is wat men waarachtig geloof noemt. ln het
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SrTmad-Bhägavatam wordt verklaard (3, 4: 1 2) dat men door de wortel van
de boom te drenken, zijn takken, twijgen en bladeren verzadigt, en dat men
door voedsel te verstrekken aan de maag alle zinnen tevreden stelt, en dat
men evcnzo door toegewijde dienst aan de Opperheer alle halfgoden en alle
levende wezens vanzelf voldoening schenkt.
Na lezing van de Bhagavad-g""itä zou men meteen de slotsom van de Bha
gavad-grtli dienen te aanvaarden, namelijk dat men alle overige aktiviteiten
behoort te staken en zieh te wijden aan de dienst van de Opperheer, Kr�i:ia,
de Persoonlijkheid Gods. Wie van deze levense>pvatting overtuigd is, heeft
geloof. Het ontwikkelen van dit geloof nu is de methode -van het Kr?r:ia-be
wustzijn.
Er zijn drie soorten Kr?r:ia-bewuste mensen. De derde soort zijn de men
sen zonder geloof. Indien ze uiterlijk bij de toegewijde dienst betrokken
zijn, maar er bijbedoelingen mee hebben, kunnen ze nooit de hoogste fase
der volmaaktheid bereiken. H oogstwaarschijnlijk vallen ze na een poosje te
rug. Het kan wel zijn dat ze beginnen te dienen, maar omdat hun geloofs
overtuiging niet volkomen is, is het voor hen uiterst moeilijk voort te gaan
op de weg van het Kr�r:ia-bewustzijn. We weten u it de praktijk van onze
zendings-aktiviteit dat er mensen zijn die met verborgen bedoelingen met de
methode van het Kr?r:ia-bewustzijn beginnen, maar zodra ze er ekonomisch
wat beter bij komen te zitten, geven ze er de brui aan en gaan weer verder
op de oude voet. Het is alleen door geloof dat men vooruitgang kan maken
in het K��r:ia-bewustzijn. Wat betreft het ontwikkelen van geloof: iemand
die tlrnis is in de literatuur van de toegewijde dienst en het niveau van een
vast geloof heeft bereikt, wordt beschouwd als een Kr�r:ia-bewust persoon
van de eerste orde. En tot de tweede soort behoren degenen die niet zo ver
zijn in hun begrip van de toegewijde Schriften, maar zonder meer vast gelo
ven dat Kr�'f).a-b ha k t i of het dienen van K�'f).a, het beste is wat men doen
kan en er derhalve te goeder trouw mee begonnen zijn. Hiermee bevinden
ze zieh dus bovcn de derde soort, welke noch volmaakte kennis van de
Schriften , noch een vast geloof bezit, maar door eenvoud en omgang met
andere toegewijden tracht mee te komen. De toegewijde van de derde soort
kan terug vallen, maar bevindt men zieh eenmaal bij de tweede of eerste
soort, dan komt men niet meer ten val. Wie tot de eerste soort is gaan beho
ren, maakt beslist vooruitgang en zal het eindresultaat behalen. Wat betreft
de derde-klasser in het Kr?r:i a-bewustzij n: hoewel hij gelooft in de opvatting
dat toegewijde dienst aan Kn;r;ia zeer goed is, heeft hij geen kennis van
Kr�'f).a door de Schriften, zoals het SrTmad-Bhägavatam en de Bhagavad-grtä.
,
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Soms voelen deze derde-klassers in het Kr�i:ia-bewustzijn zieh enigszins an
getrokken tot karma-yoga en jiiäna-yoga , maar zodra de besmetting hiervan
afdoende is bestreden, worden ze tweede- of eerste-klassers in het ��r:i a-be
wust2;.ijn . Het geloof in Kr�i:ia wordt eveneens in drie fasen verdeeld en in
het Snmad-Bhägavatam beschreven. Eerste-klas gehechtheid, tweede-klas
gehechtheid en derde-klas gehechtheid worden eveneens in het Srfmad-Bhä
gavatam uiteengezet, en wel in Canto Elf. Degenen die geen geloof hebben,
zelfs nadat ze over Kr�i:ia en de voortreffelijkheid der toegewijde dienst heb
ben gehoord, die denken dat dit alleen maar mooie woorden zijn, vinden het
een uiterst moeilijke weg, ook al houden ze zieh uiterlijk wel met de toege
wijde dienst bezig. Er bestaat voor hen weinig hoop dat ze het tot volmaakt
heid zullen brengen. Geloof is daarom een zeer belangrijke zaak bij het ver
richten van toegewijde dienst.
VERS 4

� iji{ ij{tlf!\o"f'ffi�ff;rr 1
� ��� � � ij�:

i:rtrf

II � II

mayä tatam idam sarvam
jagad avyakta-mürtinä
mat-sthäni sarva-bhütäni
na cäham te§V avasthitafi
mayii - door Mij ; tatam verspreid ; idam al deze openbaringen ; sarvam
alle ; jaga t - kosmische openbaring; avyakta-mürtinä - ongeopenbaarde ge
daante ; mat-sthäni - in Mij ; sarva-bhütäni - alle levende wezens; na niet ;
ca - ook ; aham - Ik; te�u - in hen ; avasthitab - zieh bevindend.
-

-

-

-

VERTALING
Dit gehele universum is van Mij doordrongen in Mijn ongeopenbaarde
vorm. Alle wezens zijn in Mij, maar lk ben niet in hen.
BETEKENIS
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan niet worden waargenomen
mct behulp van de grofstoffelijke zinnen. N aar verluidt kunnen Heer Srr
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Kr�r.ia 's naam, roem, spel enz. niet door de stoffelijke zinnen worden bevat.
Alleen aan iemand die zieh onder de juiste leiding in zuivere toegewijde
dienst bevindt, openbaart Hij Zieh. In de Brahma-sarithitä wordt verklaard:
premänjanacchurita . Men kan de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid,
Govinda, altijd in en buiten zieh aanschouwen, als men het gevoel van bo
venzinnelijke liefde jegens de Heer heeft ontwikkeld. Hier wordt gezegd dat
Hij , ook al is Hij alomtegenwoordig, toch niet te bevatten is door de mate
riele zinnen. Maar ook al kunnen we Hem niet zien, toch rust in feite alles
in Hem. Zoals besproken in Hoofdstuk Zeven, is de gehele kosmische open
baring slechts een kombinatie van Zijn twee verschillende energieen, de ho
gere geestelijke en de lagere stoffelijke energie. Zoals de zonneschijn ver
spreid is over het hele universum , is de energie van de Heer verspreid over de
hele schepping, en alles rust in deze energie.
Men moet hieruit echter niet konkluderen dat Hij , omdat Hij overal ver
spreid is, Zijn persoonlijk bestaan is kwijtgeraakt. Teneinde dit te bevesti
gen zegt de Heer: "Ik ben overal en alles is in Mij, maar toch sta Ik erbui
ten." Een koning staat bijvoorbeeld aan het hoofd van een regering, welke
slechts de openbaring van zijn energie is ; de verschillende regerings-departe
menten zijn niets anders dan energieen van de vorst en elk departement be
rust op de macht van de koning. Maar men kan niet verwachten dat hij per
soonlijk op elk departement aanwezig is. Evenzo echter berusten alle open
baringen die we zien en alles wat zowel in deze stoffelijke als in de geeste
lijke wereld bestaat, op de energie van de Allerhoogste Goddelijke Persoon
lijkheid . De schepping vindt plaats door de uitstroming van Zijn verschillen
de energieen, en zoals in de Bhagavad-gftä verklaard wordt, is Hij overal aan
wezig door Zijn persoonlijke vertegenwoordiging, de uitstroming van Zijn
verschillende energieen.
VERS 5

� '4��1f.t � � il" �"!W( 1
� � � '4'41�'41 �: 1 1 � I I

Wf

na ca mat-sthäni bhütäni
paSya me yogam ai.Svaram
bhüta-bh.m na ca bhüta-stho
mamätmä bhilta-bhävanalt
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na nooit; ca ook; mat-sthani - in Mij zijnde ; bhutani - de gehele schep
ping; paiya - zie slechts; me Mijn; yogam aiivaram onvoorstelbare mystie
ke macht; bhüta-bhrt - instandhouder van alle levende wezens; na - nooit;
ca
ook; bhüta-stha� - in de kosmische openbaring; mama - Mijn; ätmä Zelf; bh üta-bhävana� - is de oorsprong van alle openbaringen.
-

,

-

-

-

VERTALING
En toch rust al het geschapene niet in Mij . Aanschouw Mijn mystieke vol
heid ! Ook al ben Ik de instandhouder van alle levende wezens en ook al ben
lk overal, toch is Mijn Zelf de oorsprong der gehele schepping.
BETEKENIS
De Heer zegt dat alles op Hem berust. We dienen dit niet verkeerd te be
grijpen. De Heer heeft geen rechtstreekse bemoeienis met het in stand en op
peil houden van deze stoffelijke openbaring. We hebben wel eens een af
beelding gezien van Atlas die de aarbol op zijn schouders torst; hij ziet er
zeer moe uit, met deze hele planeet op zijn nek. We dienen niet aan zö'n
soort voorstelling te denken wanneer we K��r:ia als instandhouder van dit
geschapen universum willen zien. Hij zegt dat hoewel alles op Hem berust,
Hij erbuiten staat. De planeten-stelsels drijven in de ruimte en deze ruimte
is de energie van de Opperheer. Maar Hij verschilt van de mimte. Hij be
vindt Zieh in een andere situatie. Daarom zegt de Heer: " Hoewel ze zieh be
vinden in Mijn onvoorstelbare energie, sta Ik, als Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods, erbuiten. " Dat is de onvoorstelbare volheid van de Heer.
In het Vedisch woordenboek staat te lezen : "De Opperheer speelt een
onvoorstelbaar prachtig spel, waarbij Hij Zijn energie ontvouwt. Zijn per
soonlijkheid is vol verschillende krachtige energieen en Zijn onwankelbaar
heid is een volkomen feit. Zo dient de Persoonlijkheid Gods te worden be
grepen ." So ms willen we iets doen, maar vaak zijn er allerlei hinderpalen en
soms kunnen we onmogelijk docn wat we graag zouden willen. Wanneer
��r:ia echter iets doen wil, wordt alles, alleen maar omdat Hij het wil , zo
volmaakt gedaan, dat men geen idee heeft hoe het mogelijk is. De Heer
geeft hier een verklaring voor: hoewel Hij de instandhouder en onderhouder
van de hele stoffelijke openbaring is, laat Hij Zieh niet met deze stoffelijke
openbaring in . Louter door Zijn allerhoogste wil wordt alles geschapen,
wordt alles in stand gehouden en wordt alles te niet gedaan. Er bestaat gecn
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verschil tussen Zijn geest en Hemzelf (zoals er wel verschil bestaat tussen
ons en onze huidige materiele geest), omdat Hij absoluut is. Tegelijkertijd is
de Heer in alles aanwezig; toch kan een gewoon mens niet begrijpen hoe Hij
ook persoonlijk aanwezig is. Hij verschilt van deze stoffelijke openbaring, en
toch mst alles in Hem. Dit wordt hier verklaard als yogam aiivaram, het
mystiek vermogen van de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid.
VERS 6

<r�fü«fr R� �: � � 1
ij'� �tfUr WftR � I I �

II

yathäkäsa-sthito nityarh
vayu� sarvatra-go mahän
tathä sarvärii bhütäni
mat-sthänity upadhäraya
yathä zo veel als; äkiiia-s lhita!J zieh bevindend in de mimte; nityam
altij d ; väyulJ wind ; sarvatra-gai} - overal waaiend ; mahiin groot; tathä
evenzo; sarvär:i alle; bhiitäni geschapen wezens; mat-sthäni zieh in Mij
bevindend; iti zo; upadhäraya tracht te begrijpen.
·

·

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Zoals de machtige wind, die overal rond waait, immer in het luchtruim
verblijft weet dat zo ook alle wezem verblijven in Mij.
-

BETEKENIS
Een gewoon mens kan nagenoeg niet begrijpen hoe de reusachtige stoffe
lij ke schepping in de Heer mst. Maar Hij geeft hier een voorbeeld dat ons
kan helpen dit te begrijpen. De mimte is de grootste openbaring die we ons
kunnen voorstellen. De kosmische openbaring mst in de mimte. Ruimte
staat zelfs de atomen toe te bewegen en ook de grootste planeten, de zon
en de maan. Hoewel de hemel (of wind of lucht) groot is, bevindt hij zieh
binnen de mimte en niet erbuiten.
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Evenzo bestaan alle prachtige kosmische openbaringen door de verheven
wil Gods en alle zijn ze aan deze allerhoogste wil onderworpen. Zoals we
doorgaans zeggen, beweegt er geen grasspriet buiten de wil van de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods om. Zo beweegt alles volgens Zijn wil; door
Zijn wil wordt alles geschapen, wordt alles in stand gehouden en wordt alles
te niet gedaan. Toch blijft Hij buiten alles, zoals de ruimte altijd buiten de
aktiviteiten van de atmosfeer blijft. In de Upani§ads wordt verklaard: "Het
is uit vrees voor de Opperheer dat de wind waait." In de Carga Upani§ad
wordt ook vcrklaard : "Op allerhoogst bevel en onder oppertoezicht van de
Allerh oogste Persoonlijkheid Gods bewegen de maan, de zon en de grote
planeten." Dit wordt ook verklaard in de Brah ma-sarhh itä . Daar vindt men
tevens ecn beschrijving van de beweging van de zon en wordt er gczcgd dat
de zon besch ouwd wordt als zijnde een oog van de Heer en dat hij een
enorm vcrmogen heeft om hitte en licht te verspreiden. Toch bcweegt hij
zieh in zijn voorgcschreven baan op bevel en naar de verheven wil van Go
vinda. Dus in de Vedische literatuur vinden we bewijsplaatsen voor het
feit dat dczc stoffclijke openbaring, die ons buitengewoon prachtig en
groots voorkomt, volkomen wordt bcstuurd door de Allerhoogste Persoon
lijkheid G ods. Dit zal nader worden verklaard in de laterc verzcn van dit
hoofdstuk.
VERS 7

�4!�TR �{;:ij� �fü ll'W� �TfiltfiTt{ 1
� �'1�1M tf;C!'q1a71 MQ:JllRI� I I \9 I I
saroa-bhütäni kaun teya
p rakrtirh yän ti mämikäm
kalpa-k§aye punas täni
kalpädau visrjämy aham

saroa-bhütäni alle geschapen wezens; kaunteya - 0 zoon van Kunfi; pra
krtim de natuur; yän ti binnengaan ; mämikäm - tot Mij ; kalpa-k§aye aan
het eind van het millennium ; punal) weer; täni al die ; kalpa-ädau in het
begin van het millennium ; visrjämi Ik schep; aham Ik.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING

0 zoon van Kuntr, aan het eind van de kalpa gaat iedere stoffelijke open
baring in Mij binnen, en aan het begin van een volgende kalpa schep Ik door
Mijn alvermogen opnieuw.
BETEKENIS
De schepping, instandhouding en vernietiging van deze stoffelijke kosmi·
sehe openbaring zijn volkomen afhankelijk van de allerhoogste wil van de
Persoonlijkheid Gods. "Aan het eind van de kalpa" betekent bij de dood
van Brahmä. Brahmä leeft honderd jaar, en efo dag van zijn leven wordt be
rekend als 4.320.000.000 van onze aardse jaren. Zijn nacht duurt even lang.
Zijn maand bestaat uit dertig van zulke dagen en nachten en zijn jaar uit
twaalf van zulke maanden. Na honderd jaar, wanneer Brahmä sterft, vindt de
verwoesting of vernietiging plaats; dit betekent dat de door de Opperheer
geopenbaarde energie weer in Hem terug·gewonden wordt. -Wanneer het dan
weer nodig is de kosmische wereld te openbaren, geschiedt dit naar Zijn
wil : "Hoewel Ik een ben, zal Ik velen worden." Zo luidt de Vedische zegs
wijze. Hij breidt Zieh uit in deze stoffelijke energie en hiermee voltrekt zieh
de gehele kosmische openbaring.
VERS 8

SI'� ��'1.f fclij0>51tfft' �: �: 1
�ITTliflrii �� SIt'ij��la'._ I I � II
prakrtirh sväm ava§{abhya
visrjämi punaft punaft
bhüta-grämam imarh krtsnam
ava5am pralqter vasät
prakrtim de stoffelijke natuur; sväm van Mijn persoonlijk Zelf; ava�{a
bhya binnengaan; visrjämi scheppen; puna� punal; weer en weer; bhilta
grämam al deze kosmische openbaringen; imam dit; krtsnam geheel;
avaiam vanzelf; prakrte� door de kracht der natuur; vaiät verplicht.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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I X .8

V E RTAL I N G
De gehele kosmische orde bevindt zieh onder Mij. Door Mijn wil wordt
ze telkens wcer geopenbaard en door Mijn wil wordt ze, wanneer het eind
er is, vern ietigd.
BETEKE NIS

I I i1:r gaal het o m d e openbari ng v a n de l agere e ne rgi e van d e A l lerh oo g·
Pnso o n l ij khe i d G u ds. 1-l i erover is al ve rse hi l le n d e m a l e n u i t l eg gpgeve n .
T e n t i j d e van de sehepping w o rd l de s to ffc l ij ke ener gi e 011 t w onden a l s
s tc

de H eer binnengaa l in Z ij n eerste fJu rn�a -inkarnatic,
H ij ligt i n de Oeeaan der Oorzaken en ade m t o n l e l b a rc u n iver
sa u i t , en in elk u niversu m gaat de 1 -!Per o p n ie u w binnen en wcl als Ca rb h o
d a kasäyf V i� r:i u . Elk u n iversu m word t op deze wij ze gcsehapen. Hij opcn
baart Z ieh verder nog als K �TrodakaSäyT V i �r)U e n d e z1'. V i;;r:iu ga al o v er al i n
binnen z e l fs in het nietige a t o o m . D i t word t h ie r u i te e n ge z e t : H ij gaat i n
alles binnen.
W a t n u d e levende wezens betrdt : dezl' worden in deze stoffr lij ke 11atuur
gezaaid e n a fh a nke l ij k v a n hu11 v ro eg e re d o e n en l a t c n 11 em c n ze clk c c n
e ige n plaats i n . Z o begi n n en de aktiviteiten van d eze ma teriiqc wcrd d . 01·
a kt ivi t e it e n van de verschillende lcvcnssoorkn be gi nnen up hct 111om c11 t dn
sehepping zelf. Het is niet zo dat het ccn zieh uit het andn o n t w i k k c l t . O e
ve rseh ill en d e levenssoortcn worden alle gclij ktij d ig met dt: seh . · p p i n g van l i ct
u n i v e rsu m mee-gesehapcn. Mensen, d ierc n , vissen, vogcls - al les wurdt. t q�t·
l ijk gc se h a pc n , w a n t m e t de verlangens die ze t ij d e n s de voorgaandc vc rnic
t i gin g hadden worden ze w e e r gcopcn baard . Er wurdt hier dui d<'lij k vcr
klaard dat dt• lr·vn1dc wezens nie.t s te m a kur h c bben m d d e vol t n : k k i n g v a n
d i t proecs. 1 1 11 1 1 z ij nstoes t a n d i n h u n voorbij e leven tij dcns <le vorige schep
ping wordt gc w oon weer ge op e nbaa rd cn dit alles gebc ur t lou t er door Zij n
w i l . D i t is lwt o n v oorste l b a a r al v e r m o gen van de A IJerhoogslc Persoonlij k
heid C ods. I·:n na de seh e pp i n g van de verseh illende lcvcnssoorlcn hrdt
1- l ij er gccn kontak t m cer mce. De sehcpping v i n d t pl aat s o m tcgemoel tc
komen aan de ncigi11gcn van de vcr�chillendc lrvcndc wezens f ' ll d aa rom bc
moeit de Heer Z ieh er Zelf niet mee.
m a lr n t - 1 11 1 / 1111 , waarin
M a h ä- V i�r� u .

·
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VERS 9

na ca märh täni karmäri
nibadhnanti dhanaiijaya
udäsinavad äsinam
asaktarh te§u karmasu
rw nooit; ca ook ; mäm Mij ; täni - al die ; karmär;ii - aktiviteiten ; ni
badhnanti - bin den ; dhananjaya 0 overwinnaar der rijkdom ; udäsTriavat
als neutraal ; äsi11am zieh bevindend ; asaktam - zonder aantrekkingskracht ;
tc�n - i n hen ; karmasu in aktiviteiten .
·

-

-

-

-

·

-

VERTALING

0 Dhanaiijaya, al deze arbeid kan Mij niet binden. Ik ben altijd onthecht
en Ik sta er als het ware buiten.
BETEKENIS
Men dient in dit verband niet te denken dat de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods niets te doen heeft. In Zijn geestelijke wereld is Hij altijd in de
wcer. In de Brah ma-sarnhitä wordt verklaard : "Hij is altijd betrokken bij
Zijn eeu w:ige, gelukzalige, geestelijke aktiviteiten, maar Hij heeft niets te
maken met deze stoffelijke aktiv:iteiten". Stoffelijke aktiviteiten worden
uitgevoerd door Zijn verschillende vermogens. De Heer staat altijd afzijdig
tegenover de stoffelijke aktiviteiten van d e geschapen wereld. Deze afzijdig
heid wordt hier u itgelegd. Hoewel Hij in wezen de kleinste onderdelen van
de stof bestuurt, staat Hij er neutraal tegenover. Men kan hier het voorbeeld
aanhalen van de rechter bij een Angelsaksisch hooggerechtshof op zijn ver
hcven zetel. Op zijn bevel geheuren er tal van dingen; er wordt iemand op
gchangen, er gaat iemand achter slot en grendel; iemand krijgt een enorme
hoeveelheid geld toegckcnd - maar hij blijft neutraal. Hij heeft niets te ma
ken met alle winst en verlies. Evenzo is de Heer altijd afzijdig, hoewel er
geen levenssfeer is waarin Hij niet in alles de hand heeft. In de Vedän ta-
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sütra wordt verklaard dat Hij zieh niet in d e dualiteiten van deze materiele

wereld bevindt. Hij is boven deze dualiteiten verheven. Evenmin is Hij ge
hecht aan de schepping en vernietiging van deze stoffelijke wereld. De le
vende wezens nemen verschillende vormen aan in de uiteenlopende levens
soorten overeenkomstig hun vroeger doen en laten, en de Heer komt niet
tussenbeide.
VERS 1 0

im„�iJtJT �: � �ffill I
(tJWil;.91 �tr �qftqf(*�� I I � olf
mayädhyak�eria prakrtifi
süyate sa-caräcaram
hetunänena kaunteya
jagad viparivartate

mayä door Mij ; adhyak§e'!a - door oppertoezicht; prakrti� - de stoffe
lijke natuur; süyate openbaar; sa met; caräcaram bewegend en niet-be
wegend; hetunä - hiero m ; anena dit ; kaun teya - 0 zoon van Kuntf; jaga t de kosmische openbaring; viparivartate werkt.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
Deze stoffelijke natuur werkt onder Mijn leiding, 0 zoon van Kunti, en
ze brengt alle bewegende en niet-bewegende wezens voort. Volgens haar
wetten wordt deze openbaring telkens weer geschapen en te niet ged aan.
BETEKENIS
Hier wordt duidelijk verklaard dat de Opperheer, hoewel afzijdig van alle
aktiviteiten van de stoffelijke wereld, de allerhoogste bestuu rder blijft. De
Opperheer is de allerhoogste wil en ach tergrond van deze stoffelijke open
baring, maar de leiding wordt overgelaten aan de stoffelijke natuur. Knn;ia
verklaart ook in de Bhagavad-gitä dat Hij van alle levendc wezens in de
verschillende vormen en soorten de Vader is. De vader brengt zaad in de
schoot van de moeder terwille van een kind en evenzo brengt de Heer louter
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door Zijn blik alle levende wezens in de schoot der stoffelijke natuur, en ze
komen eruit in verschillende gedaanten en soorten naar gelang hun doen en
laten in vroegere levens. Al deze levende wezens krijgen, hoewel ze geboren
zijn uit de blik van de Heer, een verschillend lichaam overeenkomstig hun
vroegere aktiviteiten en verlangens. Dus de Heer heeft geen rechtstreekse
ban d met deze stoffelijke natuur. Hij werpt er slechts een blik op ; hierdoor
wordt de stoffelijke natuur geaktiveerd en wordt alles onmiddellijk gescha
pen . Aangezien Hij een blik op de stoffelijke natuur werpt, is er ongetwij
feld sprake van aktiviteit van de kant van de Heer, maar Hij heeft geen
rechtstreekse bemoeienis met de openbaring van de stoffelijke wereld. In de
smrti word t het volgende voorbeeld gegeven: wanneer iemand een geurende
bloem voor zieh heeft, zijn geur en bloem niettemin los van elkaar. Een der
gelijk verband bestaat er tussen de stoffelijke wereld en de Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid; Hij heeft feitelijk niets met de stoffelijke we
reld te maken, maar Hij schept en beveelt door Zijn blik. Kortom : zonder
oppertoezicht van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan de stoffelijke
natuur niets uitrichten. Toch is de Allerhoogste Persoonlijkheid van alle
stoffelijke aktiviteiten onthecht.
V ERS 1 1

31q;:i1'1RJ irt � �tff �Tf� 1
� �uqlf\l11'1„(lt 1{1{ �� I I� �II
avajii.nanti mii.m müfihii.
mänu§irh tanum äSritam
param bhävam ajänanto
mama bhüta-mahefoaram
avajänanti - hespotten; mäm Mij ; mü<fha� dwazen ; mänu�Tm in men
selijke gedaante ; tanum lichaam ; äiritam aannemend ; param - bovenzin
nelijk; bhävam aard; ajiinanta� - niet kennend; mama Mijn; bh üta - al wat
bestaat; maheivaram - allerhoogste eigenaar.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Dwazen bespotten Me wanneer lk neerdaal in Mijn menselijke gedaante.
Ze weten niet dat Mijn wezen bovenzinnelijk is, noch dat Ik heers over al
het zijnde.
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BETEKENIS
Uit de verklaringen bij de voorgaande verzen van dit hoofdstuk blijkt dat
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, hoewel hij als menselijk wezen ver
schijnt, geen gewoon mens is. De Persoonlijkheid Gods, die de schepping,
instandhouding en vernietiging van de gehele kosmische openbaring be
stuurt, kan geen menselijk wezen zijn. Toch zijn er tal van dwazen die Kr��a
louter als een machtig persoon beschouwen en niets meer. In feite is H ij ,
zoals bevestigd wordt in d e Brahma-samhitä (rivaraf; parama�1 kr§TJ-a� ) d e
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; H ij i s d e Opperheer.
Er zijn vele Tivara 's, bestuurders, en de een lijkt groter dan de ander. Bij
het gewoon geven van zakelijke leiding in de stoffelijke wereld treffen we
een ambtenaar of direkteur aan met boven zieh een staatssekretaris en bo
ven hem een minister en boven hem een premier. Ze zijn allemaal bestuur
der, maar de een wordt bestuurd door de ander. In de Brahma-samhitä
wordt gezegd dat ���a de Allerhoogste bestuurder is; er zij n ongetwijfeld
zowel in de stoffelijke als in de geestelijke wereld vele bestuurders, maar
���a is de allerhoogste bestuurder (fivara� paramal.1 kr�'!aJ.1 ) en Zijn li
chaam is sac-cid-änanda, onstoffelijk.
Stoffelijke lichamen kunnen geenszins de wonderdaden verrichten die in
de voorgaande verzen beschreven staan. Zijn lichaam is eeuwig, gelukzalig
en vol kennis. Hoewel Hij geen gewoon mens is, bespotten de dwazen Hem
en zien Hem voor een mens aan. Zijn lichaam wordt hier mänu�Tm genoemd ,
omdat Hij net als een mens handelt, als vriend van Arjuna, o f als een staats
man die betrokken is bij de Slag van Kuruk�etra. In vele opzichten handelt
Hij precies als een gewoon mens, maar in werkelijkheid is Zijn lichaam sa c
cid-änanda-vigraha - eeuwige gelukzaligheid en absolute kennis. Dit wordt
ook bevestigä in het Vedisch spraakgebruik (sac-cid-änanda-rilpäya kw1aya ) :
"Ik knie! eerbiedig neer voor d e Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, K��i:ia,
die de eeuwige, gelukzalige gedaante van alle kennis is." Er zijn nog andere
beschrijvingen volgens het Vedische spraakgebruik. Ta m ekam govindam :
"Jij bent Govinda, de vreugde van de zinnen en de koeien. " Sac-cid-änanda
vigraha m : "En Je gedaante is bovenzinnelijk, vol kennis, gelukzaligheid en
eeuwigheid."
In weerwil van de bovenzinnelijke aard van Heer Kr�i:ia's lichaam, met
zijn volledige gelukzaligheid en kennis, zijn er vele zogenaamde geleerden en
kommentators op de Bhagavad-grtä die Kr�i:ia doodverven als gewoon mens.
Misschien is zo'n geleerde wel een heel bijzonder iemand omdat hij in vorige
,
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levens mogelijk van allerlei goeds heeft gedaan, maar een dergelijke opvat
ting van Kr�T).a getuigt van een sehamel beetje inzieht. Daarom wordt hij een
rnuqhä genoemd , want alleen dwazen besehouwen Kr�T).a als een gewoon
mens, omdat ze onbekend zijn met de vertrouwelijke aktiviteiten en de ver
sehillende energieen van de Opperheer. Ze weten niet dat Kr�r:ia's liehaam
een symbool is van volkomen kennis en gelukzaligheid, dat Hij de eigenaar
is van al wat is en dat Hij ieder kan verlossen. Omdat ze niet weten dat
Kr?r:i a zo veel bovenzinnelijke eigensehappen heeft, bespotten ze Hem.
Evenmin weten ze dat de versehijning van de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods in deze stoffelijke wereld een openbaring is van Zijn innerlijke
energie. Hij is de meester der stoffelijke energie. Zoals op versehillende
plaatsen reeds uitgelegd is (mama mäyä duratyayä) , stelt Hij dat de stoffe
lijke energie, hoe maehtig ze ook is, onder Zijn leiding staat, en dat alwie
zieh aan Hem overgeeft, uit de gevangensehap van deze stoffelijke energie
kan worden bevrij d . Als een aan Kr�r:ia onderworpen ziel zieh kan onttrek
ken aan de invloed van de stoffelijke energie, hoe kan dan de Heer, die
sehepping, instandhouding en vernietiging van de gehele ·kosmisehe natuur
bestuurt, een stoffelijk liehaam hebben zoals wij ? Dus dit beeld van Kr?r:ia is
volkomen dwaas. Dwazen kunnen zieh niet voorstellen dat de Persoonlijk
heid Gods, Kr?r:ia, die er als een gewoon mens uitziet, de bestuurder van alle
atomen en van de reusaehtige openbaring van de universele vorm is. Zowel
het grootste als het kleinste ligt buiten hun bevattingsvermogen, dus ze kun
nen zieh niet voorstellen dat iemand in de gedaante van een mPnselijk we
zen tegelijkertijd het oneindig grote en het oneindig kleine kan leiden. In
feite is H ij , hoewel Hij het oneindige en het eindige bestuurt, boven deze
gehele openbaring verheven. Aangaande Zijn yogam aisvaram , Zijn onvoor
stelbare bovenzinnelijke energie, wordt duidelijk verklaard, dat Hij tegelij
kertijd het oneindige en het eindige kan besturen en van beide ontheeht kan
blijven. Hoewel de d wazen zieh niet kunnen voorstellen hoe Kr?r:ia, die er
gewoon als een menselijk wezen uitziet, het oneindige en het eindige kan
besturen, wordt dit wel aanvaard door Zijn zuivere toegewijden, want zij
weten dat Kr�T).a de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Daarom leveren
ze zieh volkomen aan Hem over en gaan op in Kr�i:ia-bewustzij n, toege
wij de dienst aan de Heer.
Er bestaat velerlei versehil van mening tussen de impersonalisten en de
personalisten aangaande 's Heren versehijnen in menselijke gedaante. Maar
als we te rade gaan bij de Bhagavad-grtä en het Srrmad-Bhägavatam , de ge
zaghebbende teksten waaruit men de wetensehap van Kr�r:ia kan begrijpen,
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kunnen we inzien dat Kr�l)a de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid is.
Hij is geen gewoon mens, ook al verscheen Hij in mensengedaante op deze
aarde. In Hoofdstuk Een, canto Een van het SrTmad-Bhägavatam , waar de
wijzen informeren naar de aktiviteiten van Kr�r:ia, wordt verklaard dat Zijn
verschijning als mens de dwazen verbijstert. Geen enkel menselijk wezen
zou de schitterende daden kunnen nadoen die Kr�r:ia verrichte toen Hij op
aarde was. Toen Krg1a voor Zijn vader en moeder, V asudeva en Devakr, ver
scheen , stond Hij voor hen met vier handen, maar toen Zijn ouders Hem er
om baden, veranderde Hij Zieh in eeri gewoon kind. Zijn verschijnen als ge
woon menselijk wezen is een van de aspekten van Zijn bovenzinnelijk li
chaam. In Hoofdstuk Elf van de Grtä wordt ook verklaard : tenaiva rüpe'}a
enz. Arjuna bad dat Hij de gedaante met de vier handen weer m ocht aan
schouwen, en nadat Kp�r:ia deze smeekbede verhoord had , nam Hij Zijn oor
spronkelijke gedaante weer aan. Al deze verschillende aspekten van de Op
perheer ziet men beslist niet bij gewone menselijke wezens.
Sommige van degenen die Kr�r:ia bespotten en die aangetast zijn door de
Mäyll.vädI-filosofie, halen om te bewijzen dat Kr�r:ia een gewoon mens is het
volgend vers aan uit het Snmad-Bhägavatam: aharh sarve�u bhüte� u bh ütät
miivasth ita� sadii. "De Allerhoogste is aanwezig in ieder levend wezen . "
(Bhäg. 3, 29: 2 1 . ) W e kunnen wat dit vers aangaat beter afgaan op het kom
mentaar van een V ai�l)ava äcärya als Jiva Gosväml dan op de eigen machtige
uitleg van personen die Kr�i:ia bespotten. JTva Gosvämf zegt in zijn kommen
taar op dit vers dat Kr�i:ia Zieh in Zijn volkomen expansie als Paramätmä in
de bewegende en niet-bewegende levende wezens bevindt als Superziel, dus
iedere nieuweling in de toegewijde dienst die louter aandacht schenkt aan
de arca-mürti, de gedaante van de Opperheer in de tempel, en geen acht
slaat op andere levende wezens, aanbidt de gedaante van de Heer in de tem 
pel ondoordacht. Er zijn drie soorten toegewijden van de Heer en d e nieu
weling bevindt zieh in de laagste fase. De nieuweling schenkt meer aandacht
aan de arca-miirti in de tempel dan aan andere toegewijden, dus Jiva Gosva
m'i waarschuwt dat deze manier van doen moet worden gekorrigeerd. Een
toegewijde dient te zien dat Kreyr:ia in ieders hart woont als Paramätmä:
daarom is ieder lichaam de belichaming of tempel van de Opperheer en in
dit licht dient men, zoals men 's Heren tempel met achting bejegent, even
eens de juiste achting te betonen jegens willekeurig welk lichaam waarin Pa
ramätmä woont. ledereen dient dus met de gepaste achting te worden beje
gend en niemand dient te worden verwaarloosd.

De Meest V ertrouwelijke Kennis

IX. 1 2

473

Er zijn ook veel impersonalisten die de draak steken met de aanbidding
in de tempel. Ze zeggen : God is overal, dus waarom zullen we ons tot aan
bidding in de tempel beperken? Maar als God overal is, is Hij dan ook niet
in de tempel of in de mürti? Hoewel de personalist cn de impersonalist on
ophou delijk met clkaar zullen blijven twisten, weet een volmaakt toegewij
de in Kr�i:i a-bewustzijn dat Kr�i:ia, hocwel Hij de Allerhoogste Persoonlijk
heid is, ook alles-doordringend is, zoals bevestigd wordt in de Brahma-sam
h itil. Hoewel Zijn pcrsoonlijke woning Goloka V �ndävana is, waar Hij altijd
verwijlt, is Hij toch door Zijn verschillcndc energie-openbaringen en door
Zijn volkomen expansie overal in alle delen van de stoffelijke en geestelijke
schepping aanwezig.
VERS 1 2

iTil:fI�( it�tJit iflw;JT fcR��n I
u�«tirruft � � iltft;ff f�n 1 1 t� 11
moghiiSä mogha-karmäro
mogha-jnänä vicetasa�
räh�asim äsurim caiva
prakrtim mohinim sritä�
moghäiäl) veri1delde hoop; mogha-karmärai) · verijdeld baatzuchtig stre
ven ; mogha-jnänä� · verijdelde kennis; vicetasa� · verbijsterd; räk�asrm · de
monisch ; asunm · atheistisch; ca en; eva zeker; prakrtim . de natuur; mo
hinrm . verbijsterend; iritäh . toevlucht nemen tot.
·

·

·

VERTALIN G
Degenen die aldus verdwaasd zijn, voelen zieh aangetrokken tot demo
nische en goddeloze opvattingen. In hun begoochelde staat blijft er van hun
hoop op verlossing, hun baatzuchtige aktiviteit en hun kennis-ontwikkeling
niets over.
BETEKENIS
Er zijn veel toegewijden die menen dat ze zowel in Kr�i:ia-bewustzijn als
in toegewijde dienst zijn, maar die in hun hart de Allerhoogste Persoonlijk-
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heid Gods, Kr�r:ia, niet als d e Absolute Waarheid aanvaarden. Zij zullen nim
mer de .vruchten plukken - de terugkeer naar God - van de toegewijde dienst.
Evenzo zullen degenen die zieh bezighouden met baatzuchtige vrome aktivi
teiten en degenen die uiteindelijk op verlossing hopen uit deze stoffelijke
omstrengeling, ooit kans van slagen hebben, omdat ze de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods, Kr�r:ia, bespottcn. Met andere woorden : personen die de
draak steken met Krsna dienen te worden beschouwd als demonisch of
atheistisch . Zoals beschreven in H oofdstuk Zeven van de Bhagavad-gTtä , ge
ven zulke demonische onverlaten zich· nimmer aan Kr�r:ia over. Daarom leidt
hun getheoretiseer, waarmee ze tot de Absolute Waarheid willen komen,
hen tot de onjuiste slotsom dat het gewone levende wezen en Kr�r:ia een en
hetzelfde zijn. Vanuit deze onjuiste opvatting denken ze dat het lichaam
van ieder menselijk wezen nu gewoon door de stoffelijke natuur omhuld is
en dat er, zodra men van het stoffelijk lichaam is bcvrijd, geen verschil be
staat tussen God en onszelf. Deze poging tot eenwording met Kr�r�a word t
verijdeld, omdat ze op begoocheling berust. Dit soort goddelozc en demo
nische ontwikkeling van geestelijke kennis loopt altijd op niets uit. Dat is
het wat dit vers te kennen geeft. Voor zulke mensen wordt de ontw:ikkeling
van kennis door bestudering van de Vedische literatu ur, zoals de Vedän la
sülra en de Upani�ads , altijd verijdeld.
Hel is dus een ernstige overtreding Kr�r:ia , de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods, als een gewoon mens te besehouwen. Degenen die dit doen zijn
beslist begoocheld, omdat ze de eeuw:ige gedaante van Kr�r.i a niet kunnen
begrijpen . In de Brh ad-vai�IJ.ava ma n t ra wordt duidelijk verklaard dat
iemand die het lichaam van Kr�r:ia als stoffelijk besehouwt, geweerd dient te
worden uit alle rituelen en aktiviteiten van de fru ti. En ziet iemand bij toe
val het gezieht van zo'n persoon, dan dient men onverw:ijld een bad in de
Ganges te nemen om zieh te vrijwaren van besmetting. De mensen lachen
Kr�r:ia uit, omdat ze jaloers zijn op de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijk
heid. Het is voorzeker hun lot dat ze geboorte na geboorte zullen ondergaan
in goddeloze en demonisehe levensvormen. Hun werkelijke kennis zal voort
durend door begooeheling verhuld blijven en geleidelijk zullen ze terug zak
ken in de diepste duisternis der schepping.
VERS 1 3

irt tn� � Sft1Rl'41f� : 1
lt\l1„�wt„tl'4wt«1 � '{�nfü:q0�ti'.( II� � II
1'U'='41wt�t!
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mahätmänas tu mäm pärtha
daivim prakrtim äSritäfl
bhajanty ananya-manaso
jiiätvä bhatädim avyayam
mahätmäna� - de grote zielen ; tu - maar; mäm - Mij ; pärtha - 0 zoon van
P_rtha; daivTm - goddelijk; p ra krt im - de natuur; äfritü� - toevlucht geno
men tot; bhaja n ti - dienst bewijzen ; ananya-manasa� - zonder dat de geest
afd waalt; jr1 ütvü - wetend; bh üta - schepping; ädim - oorspronkelijk; avya
yam - onuitputtelijk.

VERTALI NG

0 zoon van Prthä, degenen die niet begoocheld zijn, de grote zielen, wor
den beschermd door de goddelijke natuur. Ze zijn geheel in toegewijde
dienst, omdat ze Mij kennen als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de
oorspronkelijke en onuitputtelijke.
BETEKENIS
I n dit vers wordt een duidelijke beschrijving gegeven van de mahütmä.
Het eerste teken dat iemand een mahätmä is, is dat hij zieh reeds i11 de god
delijke natuur bevindt. En hoe wordt dit bewerkstelligd? Dat wordt uitge
legd in H oofdstuk Zeven : wie zieh overgeeft aan de Allerhoogste Persoon
lij kheid Gods, S rT Kr�r:ia, komt onmiddellijk los uit de grecp van de stoffe
lijke natuur. Dat is het vereiste waaraan moet worden voldaan. Men kan los
komcn uit de greep van de stoffelijke natuur als mcn zijn ziel overlevert aan
de Allerh oogste Persoonlijkheid Gods. Dit is het eerste wat er geheuren
moet. Aangezien het levend wezen tot de tussenenergie behoort, komt het,
zodra het aan de greep van de stoffelijke energie is ontkomen, onder leiding
van de gccstelijke energie. De leiding van de gecstelijke energie wordt dai
vfrii pra k rtim , goddelijke natuur, genoemd. Wanncer men op dczc wijzc
wordt vcrheven - dus door zieh over te geven aan de Allerhoogste Pcrsoon
lijkheid Gods -, bereikt mcn meteen het niveau van de grote ziel , de mahät
mä.
De mahütmä schenkt geen aandacht aan enig-iets builcn Kr�r�a, omdat hij
ervan doordrongen is dat Kr�r:ia de oorspronkelijke Allerhoogste Persoon is,
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de oorzaak aller oorzaken. Dit lijdt geen twijfel. Zo'n mahätmä of grote ziel
komt tot ontwikkeling door omgang met andere mahätmä's, zuivere toege
wij den. Zuivere toegewijden voelen zieh niet eens aangetrokken tot ��r:ia 's
andere aspekten, zoals de vier-armige Mahä-Vi�r:iu. Ze voelen zieh louter
aangetrokken tot de twee-armige gedaante van Kr�i:i a. Aangezien ze zieh
niet tot de andere aspekten van K��i:ia (laat staan tot de halfgoden) aange
trokken voelen, zijn ze niet geYnteresseerd in wat voor halfgoddelijke of
menselijke gedaante ook. Ze mediteren sleehts op Kr�i:ia in K��i:ia-bewust
zij n . Ze zijn altijd en onwankelbaar bezig de Heer in ��i:ia-bewustzijn te
dienen.
VERS 14

m 'fi�T lli t«RY� mrnr: 1
wttt�!f in- � ���� . l l t\lll
satatarh k irtayanto märh
yatan tas ca dnlha-vratälz
namasyantas ca märh bhak tyä
nitya-yuk tä upäsate
satatam - altij d ; kTrtayan ta�i - bezingend; mäm Mij ; yatantaJ:i ca - tevens
geheel trachtend ; dr�ha-vratä�i - vastberaden ; namasya ntaJ:i ca - eerbetui
gingen aanbiedend; mäm - Mij ; bhaktyä - in toewijding; nitya-yu ktäJ:i - al
tijd verbonden; upäsate - aanbidden.
-

VERTALING
Immer Mijn roem verheerlijkend, vastberaden voortstrevend en zieh voor
Me verootmoedigend, aanbidden deze grote zielen Me onophoudelijk en
toegewij d.
BETEKENIS
Men kan geen mahiitmä maken door een gewoon mens even een stempel
op te drukken. H ier wordt beschreven hoe een mahätmä is: hij bezingt
voortdurend de heerlijkheden van de Opperheer, K��i:ia, de Persoonlijkheid
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Gods. Hij doet niets anders. H ij verheerlijkt voortdurend de Heer. Hij is dus
geen impersonalist. Wanneer er sprake is van verheerlijking, verheerlijkt men
de Opperheer en prijst men Zijn naam, Zijn eeuwige gedaante, Zijn boven
zinnelijke eigensehappen en Zijn ongewone spei. Men dient dit alles te ver
heerlijken, dus daarom is een mahätmä geheeht aan de Allerhoogste Godde
lijke Persoonlijkheid.
Wie geheeht is aan 's Heren onpersoonlijk aspekt, de brah majyoti , wordt
in de Bhagavad-grtä niet als mahätmä besehreven. Hij wordt in het volgende
vers op een andere manier aangeduid. De mahätmä houdt zieh steeds bezig
met de versehillende akt_iviteiten van de toegewijde dienst, zoals deze be
sehreven worden in het Srfmad-Bhägavatam , het horen en zingen over Vi�
r:iu , en niet over een halfgod of menselijk wezen. Dit is toewij ding: sravai:iam
kfrtanam vi�f!O� smara'!am - en aan Hem denken. Zo'n mahätmä is vast be
sloten het zo ver te krijgen, dat hij tenslotte met de Heer zal kunnen om
gaan in een der vijf bovenzinnelijke rasa 's. Teneinde dit te bereiken, vere
nigt hij al zijn aktiviteiten - van geest, liehaam , stem, illes - in dienst van de
Opperheer, Sri Kr�r:ia. Dat wordt volkomen ��r:ia-bewustzijn genoemd.
In de toegewijde dienst zijn er bepaalde aktiviteiten die vaststaand wor
den genoemd , zoals vasten op bepaalde dagen, bijvoorbeeld op de elfde dag
van de maan, Ekädasl, en de versehijningsdag van de Heer enz. Al deze re
gels en bepalingen worden door de grote äcärya 's gegeven aan hen die er
werkelijk in ge"interesseerd zijn te worden toegelaten tot omgang met de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods in de bovenzinnelijke wereld. De mahät
mä's, grote zielen, houden zieh streng aan al deze regels en bepalingen en
zullen daarom zeker het gewenste resultaat bereiken.
Zoals besehreven in het tweede vers van dit hoofdstuk, is toegewij de
dienst niet alleen gemakkelijk, maar kan ze ook in opgewekte stemming wor
den verrieht. Men behoeft geen strenge onthoudingen en boetedoeningen te
ondergaan. Men kan zijn leven leiden in toegewijde dienst, onder leiding van
een geestelijk leraar, in elke denkbare levensstaat, als gezinshoofd, als sa11nyäsi, als brahmacärf; in willekeurig welke situatie waar ook ter wereld kan
men toegewij de dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid G ods bewijzen
en zo werkelijk een mahätmä worden, een grote ziel.
V E RS 1 5

$1'1C4�'1 "41Qf„� � inaq1e6 1
0::'6�'1 'ltt<t�"I � fcr-SQ«tij�i( II �'-\II
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jnäna-yajriena cäpy anye
yajanto mäm upäsate
ekatvena prthak tvena
bahudhä viSvato-mukham
Jnan a-ynjri ena - door kennis-ontwikkeling; c a - ook; api - zeker ; anye
anderen ; yaja n tal1 - aanbiddend; mäm - Mij ; upäsa te - aanbidden ; ekatvena .
in eenheid ; prthaktvena · in dualiteit; bah udhä · verseheidenheid ; visvataf)
mukham · in de universele gedaante.
-

V ERTALING
Anderen, die zieh bezighouden met kennis-ontwikkeling, aanbidden de
Opperheer als de ongeevenaarde, die verscheidenheid toont in veelheid, en
in de universele gedaante.
BETEKENIS
Dit vers is de samenvatting van de voorgaande verzen. De Heer zegt Arju
na dat degenen die zuiver in Kr�r:ia-bewustzijn verwijlen en niets anders ken
nen dan K:�1_1a , mahätmä worden genoemd; toeh zijn er ook anderen, die
zieh niet helemaal in de situatie van de mahätmii bevinden, maar die even
eens Kr�r:ia aanbidden op versehillende manieren. SommigP- van hen zijn
reeds besehreven als de verdrietigen, de behoeftigen, de nieuwsgierigen en
degenen die zieh bezighouden met kennis-ontwikkeling. Maar er zijn ande
ren die zieh nog lager bevinden en dezen zijn in drieen te verdelen : 1) hij
die ziehzelf vereert als zijnde een met de Opperheer; 2) hij die een bepaalde
vorm of gedaante bedenkt van de Opperheer en haar aanbidt; 3) hij die de
universele gedaante of visvarüpa van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
aanvaardt en deze aanbidt. Van de drie bovengenoemden zijn de laagsten ,
degenen die ziehzelf aanbidden als d e Opperheer en zieh als monisten be
sehou wen , het meest algemeen. Ze denken dat ze zelf de Opperheer zijn en
vanuit deze men taliteit aanbidden ze ziehzelf. Het is weliswaar een vorm
van God-aanbidding, want ze kunnen begrijpen dat ze niet het stoffelijk li
ehaam zij n , maar geestelijke ziel; dit gevoel komt althans sterk naar voren.
Het zijn over het algemeen de impersonalisten die de Heer op deze wijze
aanbidden . De tweede groep omvat degenen die de halfgoden aanbidden en
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degenen die zieh verbeelden dat willekeurig welke vorm de gedaante van de
Opperheer is. En de derde groep omvat degenen die zieh niet kunnen voor
stellen dat er buiten de openbaring van dit stoffelijk universum iets anders
bestaat. Ze beschouwen het universum als het allerhoogste organisme of we
zcn en vereren dät. Het universum is inderdaad ook een vorm van de HP.er.

VERS 16

3ft � �: �� I

�S(it(ftql-:rf4+hi+4fif<( � II�� I I
aham kratur aham yajiia{I
'
svadhäham aham au�adham
mantro'ham aham eväjyam
11ham agnir aham hutam
aham · lk; kra tu�i - ritueel; aham lk ; yajiia/.i - offer; svadhä - offergave ;
aha m - lk; aham - lk; au�adh a m - geneeskruid; m an t raf.i - bovenzinnelijke ge
luidstrilling; aham - lk; aham - lk; eoo zeker; ajyam - gesmolten boter;
alwm - lk ; ag11i�1 - vuur; aham - Ik ; h utam - het offeren.
-

-

VERTALING
Jk ben het ritueel, het offer, de offergave aan de voorvaders, het genees
kruid , de bovenzinnelijke mantra. Ik ben de boter, het vuur en de offerande.
BETEKENIS
Hr.t offer dat men kent als jyoliH o ma is eveneens Kr?r�a en H ij is ook de
rruzh ii-yajiia . De offergaven aan Pitrloka, of het offer dat opgezonden wordt
orn de bewoners van Pitrloka te behagen, een soort opwekkend middel in
d e vorm van gezuiverde boter, zijn evenecns Kr;;r;ia. De man tra 's die erbij ge
zongen worden zijn ook Kr?r:ia. En veel andere offergaven die mct behulp
van melkprodukten worden bereid zijn ook K��r.rn. Het vuur is eveneens
Kr�r:ia, omdat vuur een der vijf stoffelijke elementcn is, waarvan gczegd
wordt dat ze de afgescheiden energie van Kr?r:ia zijn. Met andere woorden :
de V ed ische offers, welke in de karma kä �iqa -afdeling van de Veda 's worden
-
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aanbevolen, zijn in hun geheel eveneens i(r�I_la. Of nog anders gezegd : dege
nen die zieh bezighouden met het toegewijd dienen van K��r:ia, dienen te
worden beschouwd als personen die alle offers hebben gebracht die in de
Veda's worden aanbevolen.

VERS 1 7

fqenc:fl� � fllffi' \:lmT fq(f1fl(: 1
� qfihrait'fil< � m1' � � 1 1 �\911
pitäham asya jagato
mätä dhätä pitämahafi
vedyam pavitram orirkära
rk säma yajur eva ca
pitä - vader; aham - lk ; asya - van dit ; jaga ta b - van het universum ; mätä
moeder ; dhätä - instandhouder; pitä mahary - grootvader; vedyam - wat m oet
worden geweten ; pavitram - wat loutert ; orhkära� - de lettergreep om ; rk de �g-veda ; samä - de Säma-veda ; yaju� de Yajur- veda ; eva - zeker; ca - en.

-

-

VERTALING
Ik ben de vader van dit universum, de moeder, de instandhouder en de
grootvader. Ik ben het doel der kennis, de alles-reinigende, en de lettergreep
om. En Ik ben ook de �k-, de Säma- en de Y ajur-veda.
BETEKENIS
De gehele kosmische openbaring wordt in al haar - bewegende en niet
bewegende - aspekten geopenbaard door de verschillende aktiviteiten van
Kr�r:ia's energie. In het materieel bestaan kreeren we verschillende verhou
dingen met verschillende levende wezens, die niets anders zijn dan Kr��a 's
tussenenergie, maar in de schepping van prakrti komen sommige ons voor
als onze vader, moeder, grootvader, "verwekkers" enz., terwijl ze in feite
alle vol.komen deeltjes van Kr�i:ia zijn. Als zodanig zijn deze levende wezens,
die we voor onze vader, moeder enz. aanzien, niets anders dan Kr�i:ia. In dit
vers betekent het woord dhätä schepper. N iet alleen onze vader en moeder
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zijn volkomen deeltjes van Krl2r.ia, maar hun "verwekkers", grootmoeder en
grootvader enz. zijn ook Kr�r:ia. In feite is elk levend wezen, als volkomen
deeltje van Kr��a, Kr�r:ia. Daarom wijzen alle Veda's uitsluitend op ��r:ia.
Alles wat we door de Veda's willen weten is slechts een stap vooruit in het
begrijpen van Kr?r:ia. De dingen die ons helpen onze wezensstaat te zuiveren
zijn in het bijzonder Kr�i:ia. Evenzo is het levend wezen dat graag alle Vedi
sche beginselen wil leren kennen eveneens een volkomen deeltje van K��r:ia
en als zodanig ook ��r:ia. In alle V edische man tra's is het woord om, pra'}a
va genaamd , een bovenzinnelijke geluidstrilling en eveneens ��r:ia. En om
dat in alle zangen van de vier Veda's - Säma , Yajur, �g en A tharva - de pra1,1ava of o mkära op de voorgrond staat, wordt hij beschouwd als Kr�r:ia.

VERS 1 8

•1Rt� sr1: � mm: � m. 1
Jll'R: �: � � ifhlf+t0tt�'( 11 t.� 11
gatir bhartä prabhu{i säk§i
niväsa{i sarariam suhrt
prabhava{i pralaya{i sthänam
nidhänam bijam avyayam
gatilJ. - doel; bhartä - instandhouder ; p rabhulJ. Heer; säk$i - getuige; ni
väsa� - woonplaats; sara1,1am - toevlucht; s uh rt - meest intieme vriend; pra
b havalJ. - schepping; p ralayalJ, ontbinding; sthänam - grond ; nidhänam rustplaats; bTjam - zaad ; avyayam - onvergankelijk.
-

-

VERTALING
Ik hen het doel, de instandhouder, de meester, de getuige, de woning, de
toevlucht en de hartsvriend. lk hen de schepping en de vemietiging, de
grond van alles, de rustplaats en het eeuwig zaad.
BETEKENIS
Ga ti heeft betrekking op de hestem m ing die we willen bereiken. Maar het
u iteindelijke doel is Kr�r:ia, ook al weten de mensen dit niet. Jemand die
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Kr�r:ia niet kent is misleid e n zijn zogenaamde vooruitgang is hetzij gedeelte
lijk, hetzij denkbeeldig. Er zijn velen die de verschillende halfgoden tot hun
bestemming maken, en door zieh strikt aan de regels van de respektieve na
deringsmethoden te houden , bereiken ze verschillende planeten, bekend als
Candraloka, Süryaloka, Indraloka, Maharloka enz. Maar al deze loka's of
planeten zijn als scheppingen van Kr�r:ia tegelijkertijd Kr�r:ia en niet K��l)a.
In feite zijn deze planeten als openbaringen van Kr�r:ia 's energie evcneens
Kr�r:ia, maar ze dienen slechts als een stap voorwaarts bij het doorgronden
van ��i:ia. Het benaderen van de verschillende energieen van Kr��a is Hem
benaderen langs een omweg. Men dient Kqi:ia rechtstreeks te benaderen,
want dat spaart tijd en energie. Als men bijvoorbeeld naar de bovenste ver
dieping van een gebouw kan komen met de lift, waarom zal men dan de
trap nemen? Alles rust in Kf�i:ia's energie ; daarom kan er zonder Kr�r:ia's
hoede niets bestaan. Kf�i:ia is de allerhoogste regeerder, omdat alles Hem
toebehoort en bestaat krachtens Zijn energie. Kr�i:ia, die zieh in ieders hart
bevindt, is de allerhoogste getuige. De verblijfplaatsen, landen of planeten
waar we ons bevinden zijn eveneens Kr�i:ia. Kr�r:ia is onze uiteindelijke toe
vlucht en daarom dient men zijn toevlucht bij ��r:ia te zoeken hetzij om
bescherming, hetzij om een eind te maken aan zijn netelige situatie. En al
tijd wanneer we bescherming nodig hebben, dienen we te weten dat onzc
bescherming een levende kracht moet zijn. Zo is Kf�r:ia het allerhoogste le
vend wezen. Aangezien Kf�i:ia de oorsprong is van onze verwekking of de al
lerhoogste vader, kan niemand een betere vriend voor ons zijn of het beter
met ons voorhebben. Kr��a is de oorspronkelijke bron der schepping en de
uiteindelijke rustplaats na de vernietiging. Daarom is Kr�i:ia de eeuwige oor
zaak van alle oorzaken.
VERS 19

(lql"'4('4( crti f;t•J:«l'"9;ffl:iiillfif � 1
qir � � (ia\(iifll(itJ;'1 1 1 ��II
tapämy aham aham var§am
n igrhriämy uts.rjämi ca
amrtam caiva mrtyus ca
sad asac cäham a rjuna
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tapämi - geef hitte; alwm - Ik; aham - lk; var§am - regen; nigrhr;ami - weer
houd; u tsrjämi - zend uit; ca - en; amrtam - onsterfelijkheid; ca - en ; eva - ze
ker; mrtyu� - dood; ca en ; sat zij n ; asat - niet-zij n ; ca - en ; aham - lk ;
arjuna - 0 Arjuna.
-

VERTALING

0 Arjuna, lk bestuur hitte, regen en droogte. Ik ben de onsterfelijkheid
en lk ben ook de dood. Zowel zijn als niet-zijn is in Mij.
BETEKENIS
Door Zijn vcrschillende energieen verspreidt Kr�l)a, door de bemiddeling
van elektriciteit en de zon, hitte en licht. Tijdens de droge tijd is het Kr�i:ia
die ervoor zorgt dat er geen regen uit de lucht valt en tijdens de regentijd is
H ij het die de regen onophoudelijk laat neerstromen. De energie die ons li
chaam in stand houdt, doordat ze de levensduur verlengt, is Kr?i:ia. En aan
het eind staat K��i:ia voor ons als de dood. Door ontleding van al deze ver
schillende energieen van ��i:ia kan men vaststellcn dat er voor Kr��a geen
verschil bestaat tussen stof en geest, of dat H ij - met andere woorden - zo
wel stof als geest is. In gevorderd �?i:ia-bewustzijn maakt mcn dan ook
geen onderscheid meer. Dan ziet men Kr?�a in alles.
Aangezien Kr?i:ia zowel stof als geest is, is de reusachtige universele ge
daante die alle stoffelijke openbaringen omvat eveneens Kr?�a, en Zijn spei
in V rndävana als de twee-handige Syämasundara met de fluit is het �pel van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
VERS 20

� irt �: '{dq1q1

��Rtt �qftf!n��;ij

� ��'41(11q �)„S(J°l'tlll-llR fa:�1�JC. � I I � oll
trai-vidyä mäm soma-päfl püta-päpä
yajnair i§tvä svargatim prärthayante
te puriyam äsädya surendra-lokam
a5nanti divyän divi deva-bhogän
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trai-vidyä� degenen die de drie Veda 's kennen; mäm - Mij ; soma-pä� drinkers van het s oma -nat; püta - gereinigd; papä/i - zonden; yajnail.1 - met
offers; i��vä - na te hebben aanbeden; svargatim weg naar de hemel; prär
thayanle bidden; le - zij ; puQyam - deugd; äsädya - genieten; surendra . van
l ndra ; lokam - wereld ; ainan ti - genieten; divyän - hemels; divi - in de hemel;
deva-bh ogän genietingen der goden.
·

·

·

·

V ERTALING
Degenen die de Veda's bestuderen en soma drinken, opdat ze de hemelse
planeten bereiken, aanbidden Me langs een omweg. Ze zullen geboren wor
den op de planeet van Indra, waar ze goddelijke geneugten zullen smaken.

BETEKENIS
Het woord trai-vidyä� heeft betrekking op de drie Veda 's, Säma , Yäjur
en EJ.g. Een brähmarJa die deze drie Veda's heeft bestudeerd wordt een tri
vedr genoemd. Een ieder die veel waarde hecht aan kennis die aan deze drie
Veda 's wordt ontleend, staat maatschappelijk in aanzien. Helaas zijn er vele
grote Veda-kenners die niet weten waar het in de Veda's uiteindelijk om be
gonnen is. Daarom verklaart Kr�r:i.a hier Zelf dat Hij het uiteindelijke doel is
van de bestudering van de drie Veda's. Waarachtige tri-vedi's zoeken hun
heil bij de lotusvoeten van Kr�r:i.a en gaan op in zuivere toegewijde dienst,
teneinde de Heer voldoening te schenken. Toegewijde dienst begint met het
chanten van de Hare Kr�r:i.a-ma n t ra , terwijl men daarnaast Kr�r�a tracht te
begrijpen zoals Hij werkelijk is. Helaas zijn degenen die zieh slechts uiterlijk
met het bestuderen van de Veda 's bezighouden meer gelnteresseerd in hel
brengen van offers aan de verschillende halfgoden als lndra, Candra enz.
Hierdoor raken ze voorzeker gereinigd van de besmetting van de lagere ge
aardheden der natuur, zodat ze verheven kunnen worden naar de hogere of
hemelse planeten-stelsels, die men kent als Maharloka, Janaloka, Tapoloka
enz. Wanneer men zieh eenmaal in de hogere planeten-stelsels bevindt, kan
men zijn zinnen honderdduizenden keren beter bevredigen dan op deze pla
neet.
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VERS 2 1

ij- � Wfffi (qqJ\cfi �
� � „�Jti ��HI 1

� sr4ht�'l�scq•u

1Rf11Ri Cfil'ICfil'll �lR ll�tll

te tarn bhuktvä svarga-lokam visäl.am
k§ire purye martya-lokam viSanti
evam trayi-dharmam anuprapannä
gatägatam käma-kämä labhante
te - zij ; tam dat; bhuktvä - genietend; s varga-lokam - de hemel; visä
lam - u itgestrekt; k�Ti:e - uitgeput; pui:ye - verdiensten; martya-lokam - de
sterfelijke aarde; viianti - terugvallen; evam - zo; trayi - drie Veda 's; dhar
mam - leerstellingen; anuprapannä� - volgend; gata-agatam - geboorte en
dood; käma-kämä11 - zingenot begerend; la bhante - bereiken.

VERTALING
Wanneer ze op deze wijze hemels zingenot hebben gesmaakt, keren ze
weer terug naar deze sterfelijke planeet. Zo komen ze door de Vedische be
ginselen te volgen slechts tot voorbijgaand geluk.
BETEKENIS
Wie naar de hogere planeten-stelsels wordt verheven heeft daar een lange
re levensduur en betere faciliteiten voor zingenot, maar men mag er niet
blijven. Wanneer de vruchten van de vrome aktiviteiten van vorige levens op
zijn, word t men weer teruggestuurd naar dezc aardse planeet. Wie niet tot
de volmaaktheid der kennis gekomen is, zoals deze in de Veda's wordt aan
geduid (ja nmady asya yata�1 ), of - met andere woorden - wie maar niet be
grijpen kan wie Kr�i:ia, de oorzaak aller oorzaken, is, verliest het uiteinde
lijke levensdoel uit het oog en raakt hierdoor onderworpen aan de kring
loop van nu eens verheven te worden naar de hogere planeten, dan weer te
rug te keren naar de aardse planeten, alsof hij op de kermis in een luch trad
zit, waarin hij beurtelings stijgt en daalt. De betekenis hiervan is dat men, in
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p laats van omhoog te gaan n aar de geestelijke wereld , vanwaar men onmo
gclij k meer omlaag kan komen, gewoon blijft rond d raaien i n de kri ngloop
van dood cn geboortc tussen de h ogere en lagere p laneten-stclsels. Men kan
zieh be ler toelcggen op de reis naar · de geestelijke wereld, om daar een
eeu wig lcven vol gcl u kzaligheid en kennis t e leiden en nooit meer lerug te
kcren naar dit ellendige stoffelijke bestaan.

VERS 22

3M�1�1'(1*4pffl 1ft if" �:

q§;q1e� 1

rn � .fl·•�it Clt•�ti( 11��11
ananyäS cintayanto mäm
ye janä� paryupäsate
te§ärii nityäbhiyuktänäm
yoga-k�emam vahämy aham
a 11c111yä�1 - gcen ander; ci11 taya11 ta�1 zieh koncentrere n d ; mäm - op M ij ;
- wie; ja111il.1 - persone n ; paryupäsate o p d e j uiste w ijze aanbidden ; tP
§Üm hun ; n itya - altij d ; a b h iyu k t änäm standvastig t oegewij d ; yoga-k.� e
ma m - vereisten ; vahämi draag; aham I k .
-

yc

-

-

-

-

-

VERTALING
Maar wie Mij toegewijd aanhidden en op Mijn hovenzinnelijke gedaan le
mediteren, schenk lk wat ze missen en laat lk hehouden wat ze hehben.
BETEKENIS
Ic mand die gecn moment zondcr Kr�r:ia-bewustzijn kan levcn , kan niet
an ders dan viercn twintig uur per <lag aan K r�r�a denke n , lerwijl hij tocgc
wijde d ienst verrich t door te luistere n , chanlen, gedenken , biddcn , aanbid
d e n , 's 1-leren lo tusvoeten dienen, andere dienstcn te bewijze n , vriendschap
te on twikkelen en z ieh geheel aan de H eer over te geven . Dergelijke aktivi
tciten zijn alle hcilzaam en vol geestelijke m ogelij khede n ; ze makcn de
toegewijde dan ook volmaakt in z ij n zelfverwerkelij king. 1-l ij wil dan allecn
n og maar m ogen o mgaan mel de A llerhoogste Persoon lij kheid G ods. Dit
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wordt yoga genoemd . Door de genade van de Heer keert zo'n toegewijde
nooit meer terug naar deze stoffelijke levenstoestand. K§ e m rz heeft betrek
king op 's Heren genadige beseherming. De Heer helpt de toegewijde, Kr�r:ia
bewustzijn te bereiken door middel van yoga , en wanneer H ij geheel Kr�r:ia
bewust word t, vrijwaart de Heer hem van terug vallen in een ellendig, ge
bonden bestaan.
VERS 23

ye 'py anya-devatä-bhaktä
yajante sroddhayänvitäfl
te 'pi mäm eva kaunteya
ya1anty avidhi-pürvakam
n'
die ; api - ook; a nya - andere ; devatä halfgoden; bhak tä�i - toegewij
den ; yajante - aanbidden; sraddhaya-anvitä� - met geloof; te - zij ; api - ook ;
111iim - Mij ; eva zelfs; kau nteya - 0 zoon van Kuntl; yajanti - offeren ;
a vidh i-piirva kam op een verkeerde manier_
-

-

-

-

VERTALING
Wat iemand ook maar aan andere goden offert, 0 zoon van Kuntl, is
eigenlijk bedoeld voor Mij alleen, maar het wordt geofferd zonder kennis
van zaken_
BETEKENIS
" Lieden die zieh bezighouden met het vereren van halfgoden zijn niet erg
snugger, ook al aanbidden ze hiermee uiteindelijk Mij ," zegt Kr?r:i a. Wan
neer iemand bijvoorbeeld water op de bladeren en takkcn van een boom
giet zonder de wortel te drenken, handelt hij zonder voldocnde kennis of
zonder zieh aan de regulerende prineipes te houden. Evcnzo worden de ver
schillende liehaamsdelen ermee gediend als men niet hcn , maar de maag van
voedsel voorzict. De halfgoden zijn als het ware de versch illende ministers
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en staatssekretarissen in de regering van de Allerhoogste Heer. Men dient
zieh te houden aan de wet van de regering en niet aan de verordeningen van
de ministers of staatssekretarissen. Evenzo dient een ieder alleen de Aller
hoogste Heer te aanbidden. Hierdoor worden vanzelf de verschillende minis
ters en staatssekretarissen van de Heer tevreden gesteld. De ministers en
.
staatssekretarissen zijn aangesteld als vertegenwoordigers van de regering,
dus het is onwettig de ministers en staatssekretarissen steekpenningen aan
te bieden. Dit wordt hier bedoeld met avidhi-pürvakam . K��1_1a keurt het
nodeloos verercn van h alfgoden niet goed.
VERS 24

3Tt f{ ijii�!ltiwtf � ;:r � ;:r 1
Wf ij �d�wtld�q� ij- 11�\lll
aham hi saroa-yajiiänäm
bhoktä ca prabhur eva ca
na tu mäm abhijänanti
tattvenätai cyavanti te
aham lk ; hi - zeker; sarva - van alle; yajiiänäm offers; bhoktä genieter;
ca e n ; p rabhu� - Heer; eva - ook; ca en ; na niet; tu maar; miim - Mij ;
abhijänan ti - kennen; tattvena in werkelijkheid; ata� daarom ; cyavanti terug vallen ; te zij .
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALI NG
Ik ben de enige genieter en het enige doel van alle offers. Zij die Mijn
werkelijke, bovenzinnelijke aard niet doorgronden vallen terug in het stoffe
lijk bestaan.
BETEKENIS
Hier wordt duidelijk verklaard dat er vele vormen van yajiia worden aan
bevolen in de Vedische literatuur, maar in feite zijn ze alle bedoeld om de
Opperheer tevreden te stellen. Yajiia betekent V i�l)U. In Hoofdstuk Twee
van de Bhagavad-grtä wordt duidelijk verklaard dat men alleen dient te wer-
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ken om Yajfi.a of V i�i:iu tevreden te stellen. De volmaakte vorm van mense
lijke samenleving, bekend als varf!äirama-dharma , is speciaal ingesteld om
V i�i:iu tevreden te stellen. Daarom zegt K��i:ia in dit vers : "Ik ben degeen die
van alle offers geniet, omdat Ik de allerhoogste meester ben." Minder
schrandere lieden echter, die niet op de hoogte zijn van dit feit , aanbidden
de halfgoden om er tijdelijk wel bij te varen. Daardoor vallen ze. terug in het
stoffelijk bestaan en weten ze het begeerde levensdoel niet te bereiken.
Heeft iemand echter een stoffelijk verlangen dat vervuld moet worden, laat
hij dan liever de Allerhoogste Heer om vervulling bidden (ook al is dit geen
zuivere toewijding) en hij zal op deze wijze het gewenste resultaat bereiken.
VERS 25

� � (::;:r1frq<M1Hi Nq}ntt: 1
� � �� ittußl.ftsfq im{ 11��11
yänti deva-vratä devän
pitjn yänti pitr-vratä�
bhütäni yänti bhütejyä
yänti mad-yäjino 'pi inäm
yänti - bereiken ; deva-vratäl]. - halfgoden-aanbidders; devän - bij halfgo
den ; pitfn - voorouders; yänti - gaan; pitr-vratäl]. - voorouder-vereerders;
bhütäni - naar spoken en geesten ; yän ti - gaan; bhütejyäl]. - spoken- en
geesten-aanbidders; yänti - gaan ; ma t - Mijn ; yäjinal]. - toegewijden ; api - ook;
mäm - bij Mij.
VERTALING
Degenen die de halfgoden aanbidden zullen geboren worden onder de
h alfgoden; degenen die de voorouders vereren gaan naar de voorouders; de
genen die spoken en geesten vereren worden onder dergelijke wezens gebo
ren; en degenen die Mij aanbidden zullen tot Mij komen.
BETEKENIS
Wil iemand naar de maan, de zon of een andere planeet, dan kan hij zijn
bestemming bereiken door zieh te houden aan de daartoe aanbevolen leefre-
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gels. Deze staan helder uiteengezet in de afdeling vruchtdragende aktivitei
ten van de Veda's en zijn technisch bekend als darsa-paur1J.amäsf, waarin
voor de halfgoden op de verschillende planeten verschillende wijzen van ver
ering worden aanbevolen. Evenzo kan men door een speciale yajfia de pi tä
planeten bereiken. Men kan ook naar vele geesten-planeten gaan en er een
yak�a , rak§a of piiaca worden. Pisaca -verering wordt "zwarte kunst" of
"zwarte magie" genoemd. Er zijn veel mensen die deze zwarte kunst beoe
fenen en ze denken erbij dat ze zieh hiermee op het geestelijk vlak bevin
den, maar in feite zijn ze volkomen materialistisch bezig. Een zuivere toege
wijde, die alleen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods aanbidt, bereikt
evenzo ongetwijfeld de planeten van V aikunt�a, en Kr�r;ialoka. Men kan
dankzij dit belangrijke vers heel gemakkelijk begrijpen dat als men door de
halfgoden te aanbidden de hemelse planeten kan bereikcn, door de pitä te
vereren de pitä-planeten, of door zwarte kunst te boefenen de planeten van
de geesten, men als zuivere toegewijde vanzelf de planeet van Kf�l).a of
V i�r;iu bereiken kan. Helaas weten tal van mensen niets af van deze hoog ver·
heven planeten waar Kf�l).a en Vi�r:iu vertoeven, en omdat ze hen niet ken
nen, vallen ze terug. Zelfs de imperson.alisten vallen terug uit de b rahmajy o
ti. De beweging voor Kr�r:ia-bewustzijn is er om de gehele menselijke samen
leving de verheven kennis te verschaffen, dat men door gewoon de Hare
Kf�r;ia-man tra te chanten in dit leven volmaakt kan worden en terugkeren
naar huis, terug naar God.


V E RS 26

q;f � � m m- 1l' � sr�4� 1
� '+l'diqC!itmfif SP'Hm'4'1 : 11��11
patram pu§pam phalam toyarh
yo me bhak tyä prayacchati
tad aham bhak ty-upahrtam
afaämi prayatätmanafi.
patram een blad ; pu§pam - een bloem; phalam - een vrucht ; toyam - wa
ter; yaf:i - wie ook; me Mij ; bhaktyä - met toewijding; prayacclwti - offert;
tat dat ; aham - Ik; bhakti-upahrtam geofferd in toewijding; asnämi - aan
neem; prayata-ätmana�i - van iemand in zuiver bewustzijn.
-

-

-

-
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VERTALIN G
Als men Mij m e t liefde e n toewijding een blad, een hloem, fruit of water
offert, zal Ik

het aanvaarden.
BETEKENIS

Nadat Heer Kr�l)a heeft duidelijk gemaakt dat Hij de enige genieter, de
Heer van het hegin en het ware doel van alle offers is, onthult Hij wat Hij
als offerande verlangt te ontvangen. Als men de Heer toegewijd wil dienen,
teneinde gereinigd te worden, en het doel des levens - hovenzinnelijke lief
dedienst aan God - hereiken wil, dient men na te gaan wat de Heer van ons
verlangt. lemand die van Kr�r:ia houdt zal Hem alles willen geven wat Hij
hebben wil, en vermijden Hem iets te offeren wat ongewenst is. Zo dienen
Kr�r:ia geen vlees, vis en eieren te worden geofferd. Wilde Hij dat dit aan
Hem geofferd werd, dan zou Hij dat ook gezegd hebben. In plaats daarvan
vraagt Hij uitdrukkelijk om een blad, fruit, bloemen en water, en van z6'n
offer zegt Hij : "Ik zal het aanvaarden. " Derhalve dienen we te begrijpen dat
Hij geen vlees, vis en eieren aanneemt. Groente, graan, fruit, melk en water
zijn het juiste voedsel voor de menselijke wezens en worden voorgeschreven
door Heer Kr�r:ia Zelf. Wat we verder willen eten kan niet aan Hem geofferd
worden, aangezien Hij dat niet wil aannemen. We bevinden ons dus niet op

het vlak der liefdevolle toewijding als we Hem dergelijk voedsel offcren .
In Hoofdstuk Drie vers dertien zet Sri Kr�r:ia uiteen dat alleen het voedsel
dat er van een offer overblijft zuiver is en geschikt om genuttigd te worden
door hen die naar vooruitgang in het leven en verlossing uit de greep der
stoffelijke gevangenschap streven. Degenen die hun eten niet offeren, zo
zegt Hij in hetzelfde vers, eten louter zonde. Met andere woorden: elke hap
die ze nemen verwikkelt hen dieper in de komplikaties van de stoffelijke
natuur. Maar als men smakelijke, eenvoudige vegetarische gerechten bereidt,
ze offert aan een prent van de

arcä

of van Heer Kr�l)a en erhij neerknielt

terwijl men Hem bidt een dergelijk nederig offer te aanvaarden, maakt dit
dat we gestaag vooruitgaan in het leven, het lichaam zuiveren en fijnere her
senweefsels ontwikkelen, die het helder denken bevorderen. Maar boven
alles dient het offer te worden gebracht met liefde. Krn13 heeft geen eten
nodig, omdat Hij alles al heeft, maar toch zal Hij het offer aannemen van
iemand die Hem er een genoegen mee wil doen. Het belangrijke element bij
het klaarmaken, brengen en offeren, is dat men handelt uit liefde voor Kr�r:ia.
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De impersonalistisehe filosofen, die erbij blijven, dat de Absolute Waar
heid geen zinnen heeft, kunnen dit vers van de Bhagavad-gTtä niet begrijpen.
V oor hen is het öf beeldspraak, 6f een bewijs van de wereldse aard van
Kr�l)a, de spreker van de Grtä . Maar Kr�r:ia, de Allerhoogste, heeft werkelijk
zinnen en daarvan wordt verklaard dat ze onderling verwisselbaar zijn; met
andere woorden: de ene zin kan de funktie van willekeurig welke andere zin
vervullen . Dit is nu preeies de betekenis van het gegeven dat K:�r:ia absoluut
is. Als Hij geen zinnen had, zou men nauwelijks kunnen zeggen dat Hij ver
vuld is van alle volheden. In H oofdstuk Zeven heeft Kr�r:ia uitgelegd dat Hij
de levende wezens laat binnendringer. in de stoffelijke natuur. Dit gesehicdt
d oordat H ij Zijn blik over de stoffelijke natuur laat gaan. En in dit geval,
wanneer Kr�l)a de liefdevolle woorden van de toegewijde hoort waarmee
Hem het voedsel geofferd wordt, is dit niets anders dan Zijn manier van eten
en is dit in feite Zijn manier van proeven. Dit punt verdient alle aandacht:
omdat Hij absoluut is, is Zijn horen geheel indentiek aan Zijn eten en proe
ven . Alleen de toegewijde, die Kr�r:ia zonder enige interpretatie aanvaardt
zoals Hij Zichzelf beschrijft, kan begrijpen dat de Allcrhoogste Absolute
Waarheid voedsel kan nutti!!en en ervan genieten.
VERS 2 7

�Uf'f �mm ��(lrq � � 1
�fü cti� ij��tiCf fla:&u14( ll�\911
yat karo§i yad afoäsi
yaj juho§i dadäsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuru§va mad arpa!lam
yat - wat; karo$i - je doet; yat - wat ook; airzäsi

-

je eet; ya t - wat ouk;

julw§i - je offert; dadäsi - je geeft weg; yat wat ook; ya t - wat ook; tapasya
·

si - je doet boete ; kaunteya ma l - aan Mij ; arpar.wm - offer.

0

zoon van Kuntr; tat - dat; ku. m�va - doe ;

VERTALING
0 zoon van Kunti, laat al wat je doet, al wat je eet, al wat je offert, al
wat je weggeeft en al wat je je ontzegt, een offer zijn aan Mij.
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BETEKENIS
1 -le t is dus de plicht van iedereen zijn leven zo in te delen, dat hij Kr�i:ia in
geen enkele omstandigheid zal kunnen vergeten. Jeder moet werken om li·
chaam en ziel bij elkaar te houden en Kf�r:ia beveelt hier aan dat men voor
1-lem behoort te werken. leder moet iets eten om te kunnen leven; daarom
dient men te eten van wat Kr�i:ia van het geofferde overlaat. Jeder beschaafd
mens dient zieh aan bepaalde religieuze riten te houden ; derhalve beveelt
Kr�r:ia aan : "Doe het voor M ij . " Dit wordt arcanä genoemd. Iedereen heeft
de neiging tot geven in barmhartigheid. Kr�r:ia zegt: "Geef het aan Mij . " En
dit betekent dat alle geld dat men te veel heeft benut dient te worden om
de beweging voor Kr�r:i a-bewustzijn te steunen. Er zijn tegenwoordig nogal
wat lieden die een uitgesproken voorkeur hebben voor mediteren in bepaal
de zit-houdingen en met bepaalde ademhalingstechnieken , hetgeen in dit
tijdperk niet de meest praktische methode is; oefent men zieh er echter in,
vierentwintig uur per etmaal op Kr�r:ia te mediteren do.or 1-lare Kr�r:ia te
chanten met gebruik van zijn meditatie- of gebedssnoer, dan is men beslist,
zoals in 1-l oofdstuk Zes van de Bhagavad-grtä bevestigd wordt, de grootste
yogr.
V ERS 28

5ubhä5ubha-phalnir evam
molr§yase harma-bandhana*
sannyusa-yoga-yuktät mä
vimukto mäm upai§yasi

su /Jha - gocd ; asu. /Jha - kwaad ; phalai�l - resultaten ; evam - zo; mok$yase bcvrijden ; kanna - handeling; bandhanai� ban d ; san nyäsa - der verzaking;
yoga - de yoga ; yuk ta-ätmä - de geest hecht verankerd ; vimukta� bevrijd ;
miim - Mij ; u pa i§ya si - je zult bereiken.
-

-
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V ERTALING
Zo zul je worden verlost van alle terugslagen van je goede en kwade doen
en laten, en door dit beginsel der verzaking na te leven, zul je worden be
vrijd en tot Mij komen.
BETEKENIS
Wie onder hogere leiding in Kr�r:ia-bewustzijn handelt wordt yukta ge
noemd. De technische term luidt yuk ta-vairägya . Rüpa Gosväml licht dit
nader toe.
Rüpa Gosväml zegt dat we , zo lang we in de stoffelijke wereld zijn, moe
ten handelen; we kunnen niet met handelen ophouden. Wanneer we nu
voor Kr�r:ia handelen door Hem de vruchten van ons handelen te geven ,
wordt dit yuk ta-vairägya genoemd. Door zulke aktiviteiten bevinden we ons
feitelijk in onthechte staat, zodat de spiegel van de geest gereinigd .wordt,
en terwijl de handelende persoon vordert in zijn geestelijke realisatie, raakt
hij allengs volkomen overgeleverd aan de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods. Hierdoor raakt hij tenslotte bevrijd en wat deze bevrijding i rihoudt,
wordt eveneens aangegeven. Door deze bevrijding wordt hij niet een met de
brah majyoti, maar bereikt hij de planeet van de Opperheer. Er wordt hier
duidelijk gezegd : mäm upaiuasi - "die komt tot Mij" - thuis, terug bij God.
Er zijn vijf verschillende vormen van bevrijding ( 1) en hier wordt aangege
ven dat de toegewijde die zijn hele leven geleefd heeft volgens de leiding van
de Opperheer, zoals vermeid, is geevolueerd tot het punt vanwaar hij, na het
verlaten van dit lichaam, kan terugkeren naar God en rechtstreeks omgaan
met de Opperheer.
( 1 ) De vijf vormen van bevrijding zijn:
l) siiyujya-mukti: de onpersoonlijke bevrij ding, waarbij men opgaat in de brahma
jyoti (De Yai�9ava's wijzen deze vorm van bevrijding volstrekt af.);
2) siilokya-mukti: de vorm van bevrijding waardoor men komt te leven op dezelfde
planeet als de Heer;
3) siirüpya-mukti: de vorm van bevrijding waarbij men dezelfde gedaante krijgt als
de Heer;
4) siir�{i-mukti: de bevrij ding waarbij men dezelfde rijkdommen geniet als de Heer;
5) sämTpya-mukti: de bevrij ding waarbij men komt te leven in persoonlijke omgang
met de Heer.
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Een ieder die niets anders wil dan zijn leven wijden aan 's Heren dienst is
in feite een sannyäsf. Zo iemand ziet zichzelf altijd als een eeuwige dienaar,
die afuankelijk is van de verheven wil van de Heer. Als zodanig doet hij al
wat hij doet terwille van de Heer. Wat voor handeling hij ook verricht, hij
verricht haar als dienst aan de Heer. Hij is niet werkelijk geinteresseerd in
de vruchtdragende aktiviteiten of de voorgeschreven plichten. welke in de
Veda 's worden aanbevolen. V oor doorsnee mensen is het geboden zieh aan
de voorgeschreven plichten te houden die in de Veda's beschreven staan.
Soms lijkt het alsof de zuivere toegewijde, die volkomen in dienst is van de
Heer, tegen de voorgeschreven Vedische plichten in gaat, m aar in werkelijk
heid is dit niet zo.
Daarom zeggen de autoriteiten der V a�l)ava 's dat zelfs de meest intelli
gente persoon niets begrijpt van de plannen en aktiviteiten van een zuivere
toegewijde. De juiste be�oording luidt: vai�iJavera kriyä mudrä vijiie nä
bujhayä. Iemand die op deze wijze altijd in dienst van de Heer is of er altijd
over nadenkt hoe hij de Heer kim dienen, dient zowel in het heden als in de
toekomst beschouwd te worden als volkomen bevrijd. Hij is ervan verzekerd
dat hij terugkeert naar huis, terug naar God. H ij is boven alle materiele kri
tiek verheven, zoals ��I_la boven alle kritiek verheven is.

VERS 29

�st ri-{� wt' if �sm wt' fillr: 1

��Girf�� � � :q1cqa, " �'"
samo 'ham sarva-bhü te§U
na me dve§yo 'sti na priya�
ye bhajanti tu mäm bhaktyä
mayi te te§u cäpy aham

sama� gelijkgezind; aham Ik; sarva-bhüte§U alle levende wezens; na
niemand; me Mij n ; dve�ya� gehaat; asti is; na noch; priya� dierbaar;
ye die ; bhajanti bovenzinnelijke dienst bewijzen ; tu toch ; mäm Mij ;
bhaktyll toegewij d ; mayi Mij ; te zulke personen; te§u in hen; ca te
vens; api zeker; aham Ik.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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V ERTALING
Ik ken afgunst noch partijdigheid jegens wie dan ook. Ik ben allen gelijk
gezind. M aar wie M ij toegewijd dient leeft in Mij; hij is Mij tot vriend , en lk
ben ook hem tot vriend.
BETEKENIS
Men kan zieh hier afvragen waarom K��r:ia, als Hij iedereen gelijkgezind is
en niemand voortrekt als vriend, zo 'n bijzondere belangstelling aan de dag
legt voor de toegewijden, die altijd aktief zijn in bovenzinnelijke dienst. Dit
is geen vorm van voortrekkerij ; het is vanzelfsprekend. Ook iemand in de
materiele wereld, die een welwillende levensinstelling heeft jegens iedereen,
betoont zijn eigen kinderen een bijzondere belangstelling. De Heer stelt dat
ieder levend wezen - in willekeurig welke gedaante - Zijn zoon is en dat H ij
iedereen uit dien hoofde voorziet van een royale hoeveelheid zaken die hij
voor zijn leven nodig heeft. Hij is als een wolk die overal zijn regen laat val
len, ongeacht of de regen op rotsgrond, land of in het water valt. Maar Zijn
toegewij den schenkt Hij bijzondere aandacht . Deze toegewijden worden
hier beschreven : ze bevinden zieh altijd in ��r:ia-bewustzijn en zijn daarom
bovenzinnelijk in Kr�r:ia gesitueerd. Het woord K��rya-bewustzijn alleen al
geeft aan dat degenen die zieh in zo 'n bewustzijn bevinden transcenden talis
ten zijn, die in Hem leven. De Heer zegt hier op niet mis te verstane wijze:
mayi te , "in Mij ". Dientengevolge is uiteraard de Heer ook in hen. Het is
een kwestie van wederkerigheid. Dit verklaart ook de woorden : asti na
priya� ye bhajanti. "Naarmate men zieh aan Mij overgeeft, zorg lk voor
iedereen. " Deze bovenzinnelijke wederkerigheid bestaat dankzij de omstan
digheid dat zowel de Heer als de toegewijde bewust is. Wanneer een dia
mant in een gouden ring wordt gezet, wordt hij daardoor verfraaid. Het
goud wordt mooier en tegelijk wordt de diamant mooier. De Heer en het
levend wezen glinsteren eeuwig en wanneer een levend wezen ertoc geneigd
raakt de Heer te dienen, begint het eruit te zien als goud . De Heer is een
diamant, dus het is een erg mooie kombinatie. Levende wezens in staat van
zuiverheid worden toegewijden genoemd. De Opperheer wordt de toegc
wijde van Zijn toegewijden. Als er geen relatie van wederkerigheid bestaat
tussen de toegewijde en de Heer, is er geen personalistische filosofie aan
wezig. In de onpersoonlijke godsbeleving bestaat er geen wederkerigheid
tussen de Allerhoogste en het levend wezen, maar in de personalistische
filosofie bestaat ze wel.
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V aak wordt er bij wijze van voorbeeld gezegd dat de Heer een wensboom
is en dat alles wat men van deze wensboom verlangt, gegeven wordt door de
Heer. Maar hier wordt een vollediger verklaring gegeven. V an de Heer wordt
hier verklaard dat Hij partijdig is jegens Zijn toegewijden. Zo openbaart zieh
's Heren bijzondere genade jegens c:..e toegewijden. De Heer beantwoordt
echter niets onder invloed van de wet van karma. Zijn beantwoording vol·
trekt zieh in de bovenzinnelijke situatie waarin de Heer en Zijn toegewijden
het hunne doen. Toegewijde dienst aan de Heer is een aktiviteit die niet tot
deze stoffelijke wereld behoort; ze maakt deel uit van de geestelijke wereld,
waarin eeuwigheid , gelukzaligheid en kennis heersen.
VERS 30

3l'flt �SJ<Miil ll� fllfl�P4�� I
� ·�:pRfotfH 't+4�0"Mf�) ft: �:r: 1 1 � o II
api cet suduriiciiro
bhajate mäm ananya-bhäk
sädhur eva sa mantavya{i
samyag vyavasito hi sa{i
api - in weerwil van; c e t - hoewel; suduräcära�z - iemand die de meest af
schuwelijke dingen doet; bh aja t e - aktief in toegewijde dienst; mäm - Mij ;
arwnya-bhäk - zonder af te wijken ; sädhu�z - heilige; eva - zeker; sa� - hij ;
man tavyal_i - beschouwd te worden; samyak - volkomen ; vyavasitalJ - zieh
bevindcnd ; hi - zeker; sa(1 - hij .

VERTALING
Wie zieh in toegewijde dienst bevindt, behoort, ook al begaat hij een af
schuwelijke daad, als heilig te worden beschouwd, omdat hij op de goede
weg is.
t3ETEKENIS
Het woord suduräcäro in dit vcrs is zeer belangrijk en we dienen goed te
begrijpen wat het inhoudt. Wanneer een levend wezen gekonditioneerd is,
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bedrijft het tweeerlei aktiviteit; konditionele en konstitutionele. Wat be
treft de beveiliging van het vege lijf of het gehoorzamen aan de regels van
samenleving en staat zijn er, zelfs voor de toegewijden, bepaalde aktiviteiten
in verband met het gekonditioneerde leven en dit soort aktiviteiten wordt
konditioneel genoemd. Hiernaast kent het levend wezen, dat zieh geheel be
wust is van zijn geestelijke aard en aktief is in ��r:ia-bewustzijn of de toege
wijde dienst van de Heer, aktiviteiten die bovenzinnelijk worden genoemd.
Dergelijke aktiviteiten verriebt het vanuit zijn konstitutionele positie of we
zensstaat en deze worden technisch toegewijde dienst genoemd. Nu lopen
in de gekonditioneerde toestand de toegewijde dir.nst en de konditionele
dienst met betrekking tot het lichaam soms evenwijdig aan elkaar. Maar de
ze aktiviteiten komen ook wel eens lijnrecht tegenover elkaar te staan. De
toegewijde let er zo veel mogelijk op dat hij niets doet wat zijn gezonde si
tuatie kan verstoren. Hij weet dat de volmaaktheid van zijn aktiviteiten af
hankelijk is van zijn groei in het ��r:ia-bewustzijn. Soms echter lijkt het of
iemand die in ��r:ia-bewustzijn leeft iets doet wat maatschappelijk of poli
tiek gesproken afschuwelijk is. Maar zo'n tijdelijke misstap schakelt hem
niet uit. In het Srrmad-Bhagavatam wordt verklaard: komt iemand, die met
heel zijn hart opgaat in 's Heren bovenzinnelijke dienst, ten val, dan ver
geeft de Heer, die in zijn hart woont, hem zijn gruweldaad en verheerlijkt
hem. De stoffelijke besmetting is zo zwaar, dat zelfs een yogi die zieh ge
heel in dienst van de Heer heeft gesteld, er soms door wordt aangetast ; het
���a-bewustzijn is op zijn beurt zo sterk, dat zo'n nu en dan voorkomende
terugval terstond wordt hersteld. Daarom leidt de methode der toegewijde
dienst altijd tot sukses. Niemand behoort een toegewijde uit te lachen wan
neer hij eens een keer van de ideale weg afdwaalt, want een dergelijke ma
nier van terugvallen zal, zoals in het volgende vers wordt uitgelegd, vanzelf
tot stilstand komen zodra de toegewijde zieh volkomen in ��r:ia-bewustzijn
bevindt.
Daarom dient iemand die zieh in ��r:ia-bewustzijn bevindt en volhardt in
het chanten van Hare ���a, Hare ��r:ia, ���a Kf��a, Hare Hare / Harc
Räma, Rare Rllma, Rllma Rllma, Hare Hare, te worden beschouwd als zijn
de in bovenzinnelijke staat, zelfs al komt hij bij toeval of per ongeluk af en
toe te struikelen. De woorden sädhur eva - "hij is heilig" - zijn zeer nadruk
kelijk. Ze beheizen een waarschuwing aan het adres van de niet-toegewij
den, dat een toegewijde niet mag worden uitgelachen wanneer hij af en toc
struikelt; hij dient dan nog stceds als heilig te worden beschouwd. Hct
woord mantavya� is nog nadrukkelijker. Houdt men zieh niet aan dczc re-

I X .3 1

De Meest Vertrouwelijke Kennis

499

gel en bespot men de toegewijde wanneer hij per ongeluk struikelt, dan is
men ongehoorzaam aan het bevel van de Opperheer. De enige voorwaarde
waaraan een toegewijde moet voldoen is dat hij onwankelhaar en volkomen
opgaat in de toegewijde dienst.
Een vlekje dat men ontwaart op de maan, maakt het maanlicht er niet
minder om. Evenzo maakt een toevallige struikeling van een toegewijde op
het heilige pad nog geen monster van hem. Men dient hieruit echter ook
weer niet de onjuiste konklusie te trekken dat een toegewijde in bovenzin
nelijke toegewij de dienst allerlei gruweldaden mag uithalen ; dit vers heeft
alleen betrekking op struikelen ten gevolge van de kracht der stoffelijke
banden. Toegewijde dienst is min of meer een oorlogsverklaring aan de be
goochelende energie. Zo lang men niet sterk genoeg is om de begoochelende

energie het hoofd te bieden, kan men af en toe ten val komen. W anneer
men echter sterk genoeg is, is men, zoals hiervöör verklaard, niet meer aan
struikelen onderhevig. Geen mens dient een loopje met dit vers te nemen en
te denken dat hij , ook al haalt hij allerlei streken uit, een toegewijde kan
blijven. Als hij door toegewijde dienst niet tot karakterverbetering komt,
dient men te begrijpen dat hij geen bijzondere toegewijde is.
VERS 3 1

m- � �qi�'ll 'JJQ'4§(fJ({ fit••�� 1
� st�'5'14lf( wrif lN: stOli1'4� II� � 1 1
k�iprom bhavati dharmätmä
sa$vac-chäntirh.nigacchati
kaunteya protijänihi
na me bhakta� prociaAyati
k�ipram zeer spoedig; bhavati wordt; dharma-ätmii - rechtvaardig;
sai11at-säntim blijvende vrede; nigacchati bereikt ; kaun teya 0 zoon van
Kunli; pratijänrh i verklaar terecht ; na nooit; me Mijn; bhakta� toege
wij de; prarJaiyati vergaat.
-

-

-

-

-

-

-

-

·

-

VERTALING
Hij zal zeer spoedig rechtvaardig worden en zieh blijvende vrede verwer

ven. 0 zoon van Kunti, je kunt zonder meer verkondigen dat Mijn toege
wij de nimmer zal vergaan.

500

De Bhagavad-gitä zoals ze is

IX.32

BETEKEN IS
Dit mag niet verkeerd begrepen worden. In Hoofdstuk Zeven zegt de Heer
dat iemand die zieh met snode aktiviteiten ophoudt geen toegewijde van de
Heer kan worden. Jemand die geen toegewijde van de Heer is heeft totaal
niets dat voor hem pleit. Blijft dus de vraag hoe iemand die zieh met af
schu welijke aktiviteiten bezighoudt - per ongeluk of opzettelijk - een zuive
re toegewijde kan zijn. Deze vraag mag terecht worden gesteld. De onverla
ten die, zoals Hoofdstuk Zeven aangceft, nooit tot 's Heren toegewijde
dienst komen, hebben niets dat voor ze pleit, zoals verklaard wordt in het
Srrmad-Bhägavatam. Over het algemeen is een loegewijde die de negen tak
ken van toegewijde dienst beoefent bezig alle stoffelijke besmetting uit zijn
hart te verwijderen. Hij plaatst de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in zijn
hart, waardoor alle zonde-besmetting vanzelf wordt weggewassen. V oortdu
rend denken aan de Opperheer zuivert zijn karakter. V olgens de Veda's is er
een bepaling die inhoudt dat als men van zijn verheven positie neer valt,
men bepaalde rituele reinigingshandelingen dient te verrichten. Maar dit
wordt hier niet als voorwaarde gesteld, aangezicn het reinigingsproces zieh
al voltrekt in het hart van de toegewijdc, omdat hij voortdurend aan de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods denkt. Daarom dient het chanten van Hare
Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, K��r:ia K��r:ia, Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma
Räma, Hare Hare onophoudelijk te worden voortgezet. Dit behoedt een
toegewijde voor elke toevallige terugval. D aardoor zal hij voortdurend ver
schoond blijven van alle stoffelijke besmetting.
VERS 32

iJt ft: � ötf'llf��sfq �: q1q.f\wt� : 1

����ll6�T �sftt � 1Rf1Tfff 11 ��11
mäm hi pärtha vyapäsritya
ye 'pi syur päpa-yonayar
striyo vaüyäs tathä Südräs
.
te 'pi yänti paräm gatim

mam - Mij ; h i - zekcr; pa rt h a - 0 zoon van Prtha; vyupafrityu - in het bij
zondcr bescherming zockend; yc - iedereen; 11pi - ook; .�yn�i - wordt ; päpa-
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yonaya� geboren in een lagere familie ; striya� vrouwen ; vai.<yä/J mid
denstanders; tathä - ook; Südrä� - mensen van de lagere klasse; te api zclfs
zij ; yän ti gaan ; paräm allerhoogste; gatim bestemming.
·

-

-

-

-

-

-

VERTALING

0 zoon van Prthä, wie zijn toevlucht zoekt bij Mij - en dit geldt ook voor
een vrouw, een vaisya (koopman) of Südra (laaggeborene) - kan het aller
hoogste doel bereiken.
BETEKENIS
Hier wordt duidelijk door de Opperheer verklaard dat er in de toegewijde
dienst geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen van hogere en lagere
stand. In de materiele levensbeschouwing bestaat dit onderscheid wel, maar
.
voor iemand in 's Heren bovenzinnelijke toegewijde dienst is het er niet.
ledereen kan worden uitverkoren om de allerhoogste bestemming te berei
ken. In het SrTmad-Bhägavatam wordt gezegd dat zelfs de laagsten, die Cllf}
�ä/,a 's (hon devleeseters) worden genoemd, zieh kunnen verheffen door om
gang met een zuivere toegewijde. Toegewijde dienst en de leiding van een
zuivere toegewijde zijn dus zo sterk, dat alle verschil tussen laag- en hoogge
boren erdoor wordt uitgewist; iedereen wordt toegelaten. De meest eenvou
dige mensen kunnen, als ze zieh geheel op de zuivere toegewijde richten, on
der zijn leiding worden gelouterd. Overeenkomstig de verschillende geaard
heden der stoffelijke natuur worden de mensen on derverdeeld in de geaard
heid goedheid (brähma�za's), de geaardheid hartstocht (kJalriya 's of be
stuurders), de menging der geaardneden hartstocht en onwetendheid (vai
.{ya's of middenstanders) en de geaardheid onwetendheid (Südra's of arbei
ders). Lager dan dezen zijn de ca'}�äla 's en zij worden geboren in zondige
families. Doorgaans worden degenen die in een zondige familie geboren
zijn niet geaksepteerd door de hogere klassen. Maar de toegewijde dienst en
de zuivere toegewijde van de Allerhoogste zijn zo sterk, dat alle lagere klas
sen d oor hen de hoogste volmaaktheid des levens kunnen bereiken. Dit is
alleen mogelijk wanneer men zieh volkomen op Kf��a richt. Men dient zieh
geheel op Kf��a te koncentreren. Dan kan men veel groter worden dan grote
jiiänls en yogls.
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VERS 33

�

l'1ilf1iun: � � <lli'f
ii1�(d f 1

�f.t�iitl� �� JfTQf�� �l l �� II
kim punar brähma!läfl pu[lyä
bhaktä räjar§ayas tathä
anityam asukham lokam
im.am präpya bhajasva mäm

kim · hoeveel; puna� · weer; brähma1.1ä� - brähma'}a's; punyä� - recht
vaardig; bhaktä� · toegewijden ; räja'§aya� · heilige vorsten; tathä - ook; ani
tyam tijdelijk; asukham · verdrietig; lokam · planeten; imam dit; präpya
winnen; bhajasva · aktief in toegewijde dienst; mäm jegens Mij .
·

-

-

-

VERTALING
Hoeveel groter zijn dan niet de brähmai:ia's, de rechtvaardigen, de toege
wijden en de heilige vorsten! In deze ellendige wereld zijn zij het die hecht
verankerd zijn in 's Heren toegewijde dienst.
BETEKENIS
In deze stoffelijke wereld zijn er verschillende klassen van mensen, maar
deze wereld is per slot van rekening voor niemand een gelukkig oord. Dat
wordt hier duidelijk verklaard: anityam asukharh lokam : deze wereld is
tijdelijk en vol ellende, en een verstandig mens beschouwt hem als onbe
woonbaar. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zegt van deze wereld dat
hij tijdelijk en vol ellende is. Sommige filosofen, met name die van het
tweede plan, zeggen dat deze wereld onecht is, maar uit de Bhagavad-grtä
kunnen we leren dat deze wereld niet onecht is; hij is tijdelijk. Er bestaat
verschil tussen tijdelijk en onecht. Deze wereld is tijdelijk, maar er is een
ändere wereld die eeuwig is. Deze wereld is ellendig, maar de andere wereld
is eeu wig en gelukzalig.
Arjuna werd geboren in een familie van heilige vorsten. Ook tot hem zegt
de Heer: "Bewij s Mij toegewijde dienst en keer snel terug naar God, terug
naar huis." Niemand dient in deze tijdelijke wereld te blijven, die vol eilen-
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de is. Iedereen dient zieh aan de hoezem van de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods te werpen, zodat men eeuwig gelukkig kan zijn. Het toegewijd
dienen van de Opperheer is de enige methode waannee alle problemen van
alle maatschappelijke klassen kunnen worden opgelost. Iedereen dient der
halve over te gaan tot l\.r�i:ia-bewustzijn en zo zijn leven te vervolmaken.

VERS 34

� irtITTIT � ilif\flij 1
iflft�cqftt �4ifl�I� if'=q(lqöj: II �V II
� 1fCf

man-manä bhava mad-bhakto
mad-yäji mäm namaskuru
mäm eva�yasi yuktvaivam
ätmäiiam mat-paräya!iaft
mat-manälJ. altijd aan Mij denkend; bhava word; mat Mijn; bhaktalJ.
toegewijde; mat Mijn; yäji aanbidder; mäm Mij ; namaskuru eerbetui
gingen aanbi'eden; mäm Mij ; eva volkomen ; e�yasi kom ; yuktvä evam
opgaand in ; ätmänam - je ziel; mat-paräyaiJalJ. Mij toegewijd.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

in

Denk onafgehroken aan Me, hewijs Me eer en aahid Me. Als je volkomen
Me opgaat, zul je zeker tot Me komen.
BETEKENIS

In dit vers wordt duidelijk aangegeven dat Kr�i:ia-bewustzijn de enige me
thode is om te worden hevrijd uit de greep van deze besmettelijke materiele
wereld . Soms doet een gewetenloos kommentator de betekenis van wat hier
duidelijk vermeid wordt geweld aan; zo iemand verduistert het feit dat alle
toegewijde dienst geofferd dient te worden aan de Allerhoogste Goddelijke
Persoonlijkheid, l\.r��a. Helaas leiden dergelijke gewetenloze kommentators
de geest van de lezer af op een manier die nergens toe dient. Ze weten niet
dat er geen verschil bestaat tussen K.r�i:ia 's geest en l\.r�r:ia. Km1a is geen
menselijk wezen ; Hij is de Absolute Waarheid. Zijn lichaam , geest en Hijzelf
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zijn een en absoluut. In de Kürma Puriir.ta , zoals geciteerd door Bhaktisid
dhanta SarasvatT GosvlimT in zijn AnubhlI�ya-kommentaar op de Caitunya
_
cariUimrta , Hoofdstuk Y ijf, A di-lilif, vers 4 1 -48, wordt verklaard: deha-deh i
vibh edo yam neivare vidyate kvucit ; hetgeen betekent dat er bij ��l)a, de
Opperheer, geen verschil bestaat tussen Hemzelf en Zijn liehaam. Maar om
dat ze deze wetenschap aangaande Knir:ia niet kennen, verstoppen de kom
mentators Kr�l)a en scheiden Zijn persoonlijkhcid van Zijn geest of van Zijn
lichaam. J-loewel dit pure onwetendheid ten aanzien van de wetenschap
aangaande Kr�r;ia is, misleiden sommige lieden de mensen hiermee om er
voor zichzelf munt uit te slaan.
Er zijn nog andere demonische personen : zij denken ook aan Kr�r:ia,
maar vol afgunst, zoals Koning Kamsa, Kf�l)a 's oom. l-lij <lacht ook voort
durend aan Kr�r:ia, maar zag Kr�r�a daarbij als zijn vijand. J-lij leefde steeds in
angst en vroeg zieh af wanneer het uur zou aanbreken dat Krsna hem kwam
<loden. Zo 'n manier van denken helpt ons niet vcrder. Men <li� nt aan Kf�l)a
te denken in toegewijde licfde. Dat is bhakti. Men dient zijn kennis aan
gaande Kr�l)a voortdurend te vergroten. Wat is de gunstigste manier van
kennis vergroten? Dat is leren van een bona fide leraar. Kr�r:ia is de Aller
hoogste Persoonlijkheid Cods en we hebben verschillende m alen uiteenge
zet dat Zijn lichaam niet stoffelijk is, maar eeuwige, gelukzalige kennis. Als
we zo over Kr�r:ia spreken; hclpt dit ons toegewijden te worden.Wanneer we
Kr�r:ia trachten tc leren kennen door uit verkeerde bron over !-lern te horen,
blijft ons strevcn vruchtcloos.
Men dient derhalve zijn geest te vestigen op de eeuwige gedaante, de oor
spronkelijke gedaante van Kr�r:ia; er vast van overtuigd dat Kr�r:ia de Aller
hoogste is, dient men !-lern te aanbidden. Er zijn honderdduizend tempels in
lndia waar men Kr�l)a kan aanbidden en daar wordt toegewijde dienst ver
richt. Bij het verrichten van toegewijde dienst behoort men ��r:ia zijn eer
betuigingen aan te bieden. Men dient neer te knielen voor de arca-vigraha en
geest, lichaam en aktiviteiten - alles - in het werk te stellen voor de Heer.
Dit zorgt ervoor dat men onwankelbaar en volledig in Kr�r:ia opgaat en
draagt ertoe bij dat men wordt overgebracht naar de Kr�r:ialoka. Men m ag
zieh niet om de tuin laten leiden doot gewetenloze kommentators. Men
moet zieh houden aan de negen verschillende onderdelen der toegewijde
dienst, te beginnen met horen en zingen over ��r;ia. Zuivere toegewijde
dienst is het hoogste wat de menselijke samenleving kan bereiken.
In H oofdstuk Zeven en Acht van de Bhagavad-gitä is een uiteenzetting
gegeven over zuivere toegewijde dienst aan de Heer, welke los staat van ken'
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en het verrichten van vru chtdragende aktiviteiten.

Degenen die niet zuiver geheiligd zijn kunnen worden aangetrokken door
versc hillende aspektcn van de Heer, zoals de onpersoonlijke

brah majyoti

en

de overal plaatselijk aanwezige Paramätmä, maar een zuivere toegewijde
treedt rech tstreeks in 's Heren dienst.
Er bestaat een mooi gedieht over Kr�l)a waarin duidelijk wordt verklaard
dat ieder die de halfgoden vereert uiterst onverstandig is en nooit Kr�i:ia 's
allerhoogste beloning kan ontvangen. De toegewijde kan in het begin wel
eens ten val komen, maar toch dient hij als superieur aan alle andere filoso
fen en

yogr's

te worden beschouwd. Jemand die zieh voortdurend in

Kr�i:ia·

bewustzijn beweegt moet worden gezien als een volmaakt heilig persoon.
De niet-toegewijde aktiviteiten die hij per abuis af en toe bedrijft zullen ver
minderen en hij zal ongetwijfeld spoedig tot volkomen volmaaktheid ko
men. De zuivere toegewijde loopt feitelijk geen kans om ten val te komen,
omdat de Allerhoogste God persoonlijk zo; �draagt voor het welzijn van
zijn zuivere toegewijden . Daarom dient een verstandig persoon onverwijld
de methode van het Kr�i:ia-bewustzijn te volgcn en zo een -gelukkig leven te
leiden in deze stoffelijke wereld. Uiteindelijk zal hij Kr�i:ia 's allerhoogste be
loning ontvangen.

Zo eindigen de verklaringen van Bhaktivedanta bij het Negende Hoofd
stuk van de Srrmad Bhagavad-gitä, getiteld "De Meest Vertrou welijke Ken11is ".

HOOFDSTUK TIEN

De Volheid der Absolute Waarheid
VERS 1

�•iEtl�l"'f l
'ff � &tu'ltU � it 1Rit ": 1
��st Jff"l'41Uiiq q-�<nf'r ft�lf'IRl"lt II t II
sri bhagavän uväca
bhüya eva mahä-bäho
s.rriu m� paramam vacafi
yat te 'ham priyamäriäya
vak§yämi hita-kämyayä
frr bhagu vii11 1wiicu - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; bh ü yal; weer; cva - zcker; mahä- bäho - 0 sterk-gearmde; .�r�iu - hoor slechts; me Mijn ; paramarfi - allerhoogste; vacal; - woord; yat - dat wat; te - voor jou ;
aham - Tk ; prtya mäTJäya - omdat Ik je dierbaar acht; vak§yä mi - zeg; hita
kämyayä - voor jouw bestwiL
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VERTALING
De Allerhoogste sprak: Mijn dierbare vriend, 0 sterk-gearmde Arjuna, lui
ster wederom naar Mijn allerhoogste woord, dat Ik je tot je voordeel zeg en
dat je grote vreugde geven zal.
BETEKENIS
Het woord paramam wordt door Paräsara Muni als volgt verklaard : ie
mand die geheel in het bezit is van de zes volheden - van alle kracht, alle
roem, rijkdom, kennis, schoonheid en verzaking - is paramam of de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods. Toen Kf�l)a op aarde was, toonde Hij deze
volheden alle zes te bezitten. Daarom hebben grote wijzen als Paräsara Muni
allen Kf�l)a aanvaard als Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Thans onder
rich t Kf�l)a Arjuna in de meer vertrouwelijke kennis aangaande Zijn volhe
den en Zijn werk. Hierv66r, vanaf Hoofdstuk Zeven, heeft de Heer al een
uiteenzetting gegeven over Zijn verschillende energieen en hun werking. In
dit hoofdstuk geeft Hij Arjuna uitleg over Zijn bijzondcre volheden. In het
voorgaande hoofdstuk heeft Hij een duidelijke uiteenzetting over Zijn ener
gieen gegeven teneinde ons tot vastberaden toewij<ling te laten komen. In
dit hoofdstuk vertelt Hij Arjuna weer over Zijn openbaringen en Zijn ver
schillende volheden.
H ot meer men over de Opperheer verneemt, hoe standvastiger men op
gaat in toegewijde dienst. Men dient altljd over de Heer te horen in de om
gang met toegewijden; dat zal onze toegewijde dienst verhogen. Gesprekken
in gezelschap van toegewijden kunnen alleen plaatsvinden on der degenen
die er werkelijk naar hu nkeren Kr�rya-bewust te worden. Anderen kunnen
niet deelnemen aan zulke gesprekken. De Heer zegt hier duidelijk tot Arju
na dat, omdat Arjuna Hem zeer dierbaar is, dit gesprek plaatsvindt tot zijn
nut.
VERS 2

... ir fq: �: Sllfct ... q�: 1
3l(q1f4:ft � qi(urf � �h,r: I I � I I
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na me vidur sura-gariär
prabhavam na mahar§ayar
aham ädir hi devänäm
mahar§iriäm ca saroa5ar
na - nooi t ; me - M ij n ; vid11l1 - kennen ; S11 ra-p;a1_i äl:i - halfgoden ; pra hlr a va 111 volheden ; rw - nooi t ; nw h a r.� ayal.1 - grote wiJzen; alwm - l k ben ; iilli�1 - de
oorsprong; h i - zeker ; cfr väruTm - van de halfgoden ; nwlw r�r�iäm - van de gro
te w ijzen; ca - ook; w rrn..fo!1 in alle opzichten.
-

VERTALING
Noch de scharen halfgoden, noch de grote wijzen kennen Mijn oorsprong,
want Ik ben in alle opzichten de oorsprong der halfgoden en wijzen.
BETEKENJ S
Zoals verklaard i n de Brah ma-samh itä , is H eer Kr�i:ia de Opperheer. N ie
mand is grotcr dan H ij ; H ij is de oorzaak aller oorzaken. H ier wordt ook
door de !- leer pcrsoonlij k verklaard dat H ij de oorsprong van alle halfgoden
en wijzen is. ZP.lfs de halfgoden en grote wijzen kunnen Kf�l)a n iet begrij
pen ; ze kunnen noch Zijn naam noch Zijn persoonlij kheid begrijpen , dus
wat zullen de zogenaamde geleerden van deze nietige p laneet ervan snappen?
N iemand kan begrijpen waarom de Allerhoogste naar de aarde komt als een
gewoon mcnselij k wezen en er zulke alledaagse m aar tegelijk sch ittercnde
d ingen doet. Men gelieve derhalve te weten dat n iet geleerdheid datµ;cne is
wat me11 nodig heeft om K r�l)a te begrijpen . Zelfs de halfgoden en de grote
wijzen heb ben Kr�i:ia trachten te begrij pen langs theoretische weg en zijn
daar n iet in geslaagd . Want hun spekulatief denken, dat nog beperkt wordl
d oor de onvolmaaktheid van hun zinnen, kan hen weliswaar to t hd i rn pcr
sonalisrnc lei den , en tot het inzicht dat God n iet ontstaan is uit de dricfa
lci aard der stoffelijke natuur, cn zelfs tot het punt waarop ze vanuit h u n
fantasie beschrijvingcn v a n de H eer bt>ginnen t c geven, - m a a r ni mmer zal
het hun Zijn ware aard kunncn onthullen.
Wil iemand de Absolute Waarheid leren kennen, dan zcgt de Heer hier
indire k t : " H ier ben lk als de ;\l lerhoogste G oddelijke Persoonlijkheid. lk
ben de A l lerh oogste . " Men dient dit te weten . Al kan men niets begrijpen
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van een onvoorstelbare Heer die persoonlijk aanwezig is - toch bestaal Hij .
W e kunnen Kr�l)a, eeuwig, gelukzalig e n alwijs als Hij is, in feite begrijpen
door gewoon Zijn woorden in de Bhagavad-grtä en het Sr!mad-Bhägaua tam
lc bestu deren. Het onpersoonlijk Brahman kan worden bevat door personcn
d ie zieh nog in de lagere energie van de Heer bevinden, maar de Persoonlijk
heid Gods kan niet worden bevat, tenzij men zieh op het bovenzinnelijk
vlak bevindl.
Omdat de meeste mensen Kr�i:ia in Zijn feitelijke situatie niet kunnen be
grijpen, daalt Hij uit Zijn grondeloze genade neer om de theoretici Zijn
gunst te bewijzen. In weerwil van 's Heren ongewone aktiviteiten echter,
blijven deze theoretici, als gevolg van besmetting door de materiele energic,
denken dat het onpersoonlijk Brahman het Allerhoogste is. Alleen de toege
wijden die zieh volledig aan de üpperheer hebben overgegeven, kunnen
door de genade van de Allerhoogste Persoonlij kheid begrijpen dat Hij Kr�r:ia
is. De toegewijden van de Heer houden zieh niet bezig met het onpersoon
lijk Brahman-godsbeeld; hun geloof en toewijding brengen hen ertoe zieh
onmid dellijk over te geven aan de Opperheer en door Kr�r:ia 's grondeloze
genade kunnen ze Kr�r:ia begrijpen. N iemand anders kan Hem begrijpen. Dus
zelfs grote wijzen zijn het erover eens: "Wat is ätmä, wat is de Allcrhoog
ste?" vragen ze. En ze antwoorden : "Hij is het die we aanbidden moeten . "
V ERS 3

yo mäm ajam anädim ca
vetti loka-mahefoaram
asammü!lhafz sa martye§u
sarva-päpaifz pramucyate
ya�1 - ieder; mäm - Mij ; aja m - ongeboren; anädim - zondcr bcgin; ca ook; vetti wee l; loka de planeten; mah eivaram allerhoogste m eester;
asarhmücjha�i - ongetwijfcld ; sab - hij ; marlye�u - onder hen die onderwor
pen zijn aan de dood; sarva-päpai�1 - van alle terugslagen van zondcn; pramu
cya te - wordt verlost.
-

-

-
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V ERTALING
Wie Mij kent als de ongeborene, als de beginloze, de Opperheer van alle
werelden, wordt aangezien hij zieh niet misleiden laat, verlost van alle zon
den .
BETEKENIS
Zoals verklaard in Hoofdstuk Zeven, zijn degenen die zieh trachten te
verheffen tot het niveau der geestelijke realisatie geen gewone mensen. Ze
zijn superieur aan miljoenen en miljbenen gewone mensen die niets van
geestelijke realisatie afweten, maar van degenen die hun geestelijke toestand
werkelijk trachten te begrijpen is iemand die tot het inzicht kan komen dat
Kr�r:ia de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de eigenaar van alles, de onge
borene is, - de meest geslaagde geestelijk gerealiseerde persoon. Alleen in
dat stadium, wanneer men geheel begrijpt dat Kr�i:ia de allerhoogste is, kan
men volkomen worden verlost van de terugslagen van alle zonden.
Het woord ajam, ongeboren, dat hier gebruikt is, mag niet betrokken
worden op de levende wezens, die in Hoofdstuk Twee als ajam worden be
schreven. De Heer verschilt van de levende wezens, die als gevolg van hun
gehechtheid aan de stof geboren worden en sterven. De gebonden zielen
veranderen van lichaam, maar Zijn lichaam is onveranderlijk. Zelfs wanneer
Hij naar deze stoffelijke wereld komt, verschijnt Hij als diezelfde ongebore
ne; daarom wordt er in Hoofdstuk Vier gezegd dat de Heer krachtens Zijn
innerlijk vermogen niet onder invloed van de lagere energie is, maar Zieh al
tij d in de hogere energie bevindt.
Hij besfond v66r de schepping en Hij verschilt van Zijn schepping. Alle
halfgoden zijn geschapen binnen deze stoffelijke wereld, maar wat betreft
Kr�r:ia wordt er gezegd dat Hij niet geschapen is; daarom verschilt Kr�r:ia
zelfs van grot� halfgoden als Brahmä en Siva. En omdat Hij de schepper is
van Brahma, Siva en alle andere halfgoden, is Hij de AHerhoogste Persoon
van alle planeten.
Sn Krg1a verschilt dus van al het geschapene en een ieder die dit van
Hem weet, is meteen verlost van alle terugslagen van zijn zondig docn en
laten. Men dient van alle terugslagen van zijn zondig doen en laten verlost te
zijn om kennis te kunnen hebben aangaande de Allerhoogste. Zoals de Bha-
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gavad-grni verklaart, kan H ij alleen worden gekend door toegewijde dienst
en door niets anders.
Men dient niet te trachten K��r.ia als een menselijk wezen te zien. Zoals
eerder verklaard, ziet alleen een dwaas Hem voor een menselijk wezen aan.
Hetzelfde wordt hier op een andere manier onder woorden gebracht . Je.
mand die niet dwaas is, die verstandig genoeg is om te kunnen begrijpen wat
Gods wezensstaat is, is altijd vrij van alle terugslagen van zijn zondig doen
en taten.
Als Kr�r.ia hekend staat als de zoon van Devakr, hoe kan men dan zeggen
,
dat Hij ongeboren is? Dit wordt uitgelegd in het Srfmäd-Bhäga L"U tam : toen
Hij voor Devakf en Vasudeva verscheen, werd H ij niet geboren als een ge·
woon kind; H ij verscheen in Zijn oorspronkelijke gedaante en veranderde
Zieh daarna in een gewoon kind.
Alles wat gedaan wordt onder Kr�r.ia's leiding is bovenzinnelijk. Het kan
niet worden beinvloed door terugslagen, zoals b ij stoffelijke aktiviteit, wel
ke gunstig of ongunstig kunnen zijn. Het denkbeeld dat er gunstige en on
gunstige zaken bestaan in de stoffelijke wereld is m in of meer een gedach
tenspinsel, want in feite bestaat er in de materiele wereld niets gunstigs.
Alles is ongunstig, want het aanschijn zelf van de materie is ongunstig. We
beelden ons alleen maar in dat het gunstig is. Werkelijk gunstig is slechts
datgene wat afhankelijk is van aktiviteiten die in volledige toewijding en
dienstbaarheid in ��i:ia-bewustzijn worden verricht. M ochten we dus willen
d at onze aktiviteiten gunstig zijn, dan dienen we ons te richten naar de lei
ding van de Opperheer. Deze leiding wordt gegeven in gezaghebbende teks
ten als het Srlmäd-Bhägavatam en de Bhagavad-grtä of door een bona fide
geestelijk leraar. Omdat de geestelijk leraar de Opperheer vertegenwoordigt,
is zijn lt>iding rech tstreeks de leiding van de Opperheer. De geestelijk leraar,
heilige personen en de Schriften geven alle op dezel fde wijze leiding. Deze
drie bronnen spreken elkaar nimmer legen. Alle werk dat ondcr dergelijke
leiding wordt gedaan is verschoond van de terugslagen die men in de stoffe
lijke wereld zou krijgen van zijn vrome of goddelozc aktiviteiten. De boven
zinnelijke houding van de toegewijde bij het verrichten van zijn aktiviteiten
is er altijd een van verzaking, of sannyäsa, zoals dit wordt genoemd. Een ie
der die onder leiding van de Opperheer handelt is in feite sann yäsl en yogl,
hetgeen niet geldt voor iemand die zieh louter als sarrnyäsi kleedt of zieh als
yogl voordoet.
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VERS 4-5

��l"'l+H1iflt: � � �: �:

1

� �:� �SllM lf4 �� :q I I 'd I I
� � �qy �;f �)s�: 1
� lfffi �Hf � � 1l�Ft1�: 1 1 '-\ I I
buddhir jiiänam asarhmoha{1
k§amä satyarh damalz famalz
fükharh dulzhharh bhavo 'bhävo
bhayarh cäbhayam eva ca
ahirhsä samatä tu§f is
tapo dänarh yafo 'ya5alz
bhavanti bhävä bhütänärh
matta eva prthag-vidhälz
buddh if:i - intelligentie; jnänam - kennis; asam-mohaf:i vrij heid van twij 
fel ; k�amä - vergevingsgezindheid; satyam waarheidlievendheid; dama}J zinsbeheersing; sama� - geestbeheersing; sukham - geluk; du!i kham - ver
driet; bhaval} - geboorte ; u bhäva�i dood; bhuyam - vrees; ca - ook; abha
yum - zonder vrees; eva - ook; ca - en; ahirhsä - geweldloosheid; sumatä evenwichtigheid; tuHi� - voldoening; tapaf:i - onthouding; dänam - barmhar
tigheid ; yasu!J - eer ; ayasa� - schande; bhavanti worden; b häväf:i - aard ;
bhütänäm - van levende wezens; matta� - van Mij ; eva - zeker; prt h a k -v idhäf:i
- verschillend geregeld.
-

-

-

-

VERTALING
Verstand, kennis, vrijheid van twijfel en hegoocheling, vergevingsgezind
heid, waarheidlievendheid, zelfheheersing en kalmte, blijdschap en pijn,
geboorte, dood, vrees, onhevreesdheid, geweldloosheid, gelijkmoedigheid,
tevredenheid, soberheid, barmhartigheid, eer en schande worden geschapen
door Mij alleen.
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BETEKENIS
De verschillende eigcnschappen en kwaliteiten van de levende wezens,
hetzij goed, hetzij siecht, worden alle geschapen door Kr�r:ia en men vindt
ze hier beschrcven.
V erstand heeft hetrekking op het vermogen om de zaken op de juiste wij
ze te analyseren, en kennis wil zeggen dat men hegrijpt wat geest en wat
stof is. Gewone kcnnis, die men zieh via cen universitaire studie verwerft,
heeft alleen betrekking op de stof en wordt hier niet als kennis aanvaard.
Kennis betekent dat men onderscheid wcet te maken tussen geest en stof.
Bij het hedendaagse onderwijs heeft men geen kennis aangaande het geeste
lijke ; men heeft slechts weet van de stoffelijke elementen en de lichamelijke
behoeften. Daarom is akademische kennis onvolkomen.
Asammohal} , vrijheid van twijfel en begoocheling, kan men zieh verwer
ven wanneer men niet aarzelt en wanneer men de bovenzinnelijke filosofie
begrijpt. Zo raakt men langzaam maar zeker van zijn verwarring bevrij d.
Men dient niets Llindelings te aanvaarden ; alles dient zorgvuldig en met
overleg te worden aanvaard. K�amä , vergevingsgezindheid, dient te worden
beoefend, en men dient de kleine overtredingen van anderen door de ving
ers te zien. Satyam , waarheidlievendheid, betekent dat de feiten dienen te
worden weergegeven zoals ze zijn, opdat iedereen er wel bij vaart. Feiten
dienen niet te worden verdraaid_ In de algemene omgang geldt dat men de
waarheid alleen kan spreken zo lang men niemand ermee hindert. Maar dat
heeft niets met waarheidlievendheid te maken. De waarheid dient vrijuit te
worden gesproken, zodat de anderen echt begrijpen hoe de feiten liggen. ls
iemand een <lief en worden de mensen gewaarschuwd dat hij een <lief is, dan
is dat de waarheid. Ook al is de waarheid soms onverkwikkelijk, dan dient
men haar daarom nog niet te verhelen. Waarheidlievendheid vereist dat de
feiten worden weergegeven zoals ze zijn, opdat iedereen er wel bij vaart.
Dat is de definitie van waarheidlievendheid.
Zelfbehecrsing betekent dat mcn de zinnen niet gebruikt voor onnodig
pcrsoonlijk genot. Het is geenszins verboden aan de normale hehoeften van
de zinnen tegemoet te komen, maar onnodig zingenot gaat ten koste van de
geestelijke vooruitgang. Daarom dienen de zinnen te worden weerhoudcn
van onnodige aktiviteit. Evenzo dient de geest zieh niet over te geven aan
onnodige gedachten ; dit wordt .fo ma�1 , kalmte , genoemd. En men dient zijn
tijd evenmin te verdoen mct erovcr na te denken hoe men geld verdienen
kan. Dat is misbruik van het denkvermogen. De geest dient te worden ge-
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bruikt om te begr"ijpen wat het belangrijkste is voor het menselijk wezen en
zulks dient op gezaghebbende wijze te worden uiteengezet. Het denkvermo
gen dient te worden ontwikkeld in de omgang met lieden die autoriteit zijn
op het gebied van de Schriften, heilige personen en geestelijk leraren en de
genen wier denken hoog ontwikkeld is. Su kha m , blijdschap of geluk , dient
altijd in verband te staan met datgene wat gunstig is voor de bevordering
van geestelijke kennis in Kf�l)a-bewustzijn. Evenzo dient als pijnlijk of ver
drietig te worden beschouwd al datgene wat ongunstig is voor de btvorde
ring van Kr�r:ia-bewustzijn. Alles wat gunstig is voor de ontwikkeling van
Kr?�a-bewustzijn dient te worden aanvaard, terwijl al het ongunstige dient
te worden verworpen.
Bhava , geboorte, dient men op te vatten als betrekking hebbend op het
lichaam. Wat de ziel aangaat, bestaat er geboorte noch dood; dat hebben
we al in het begin van de Bhagavad-grtä besproken. Geboorte en dood heb
ben betrekking op onze belichaming in de stoffelijke wereld. Vrees ontstaat
doordat men zieh bezorgd maakt over de toekomst. Iemand in Kf�r:ia-be
wustzijn kent geen vrees, omdat hij er door zijn aktiviteiten zeker van is
dat hij terugkeert naar de geestelijke hemel, terug naar huis, terug naar God.
Daarom is zijn toekomst bijzonder rooskleurig. Er zijn echter anderen die
niet weten wat de toekomst hun te bieden heeft; ze hebben geen idee wat
er in hun volgend leven zal geheuren. Daardoor zijn ze voortdurend onge
rust. Willen we onze ongerustheid kwijt, dan kunnen we het beste trachten
Kr�r:ia te begrijpen en altijd in Kr��a-bewustzijn te verkeren. Op die manier
zullen we altijd zonder vrees zijn. In het Srfmad-Bhägavatam wordt ver
klaard dat vrees ontstaat doordat we opgaan in de begoochelende energie,
maar degenen die vrij zijn van de begoochelende energie, degenen die ervan
uitgaan dat ze niet dit stoffelijk lichaam zijn, dat ze geestelijke deeltjes zijn
van de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid en derhalve in bovenzinne
lijke dienst zijn van de Allerhoogste God, hebben niets te vrezen . Hun toe
komst is bijzonder rooskleurig. Deze vrees is een kenmerk van personen die
zieh niet in Kr�r_ia-bewustzijn bevinden. A bhaya m , onbevreesdheid , is alleen
mogelijk voor iemand die Kr�Q.a-bewust is.
A hirhsa, geweldloosheid, betekent dat men niets moet doen waardoor
anderen zieh ellendig of van streek zullen voelen. De plannen die er zo dik
wijls worden gemaakt door politici, sociologen, filantropen enz., brengen
geen bijster goede resultaten voort, omdat de politici en filantropen er geen
bovenzinnelijke visie op nahouden; ze weten niet wat werkelijk heilzaam is
voor de menselijke samenleving. A h imsä, geweldloosheid, houdt in dat de
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mensen z 6 m oeten worden geoefend, dat z e ertoe komen het menselijk li
chaam volledig te benutten. Het menselijk lichaam is bedoeld om erin tot
geestelijke realisatie te komen, dus elke beweging en iedere kommissie die
dit doel niet nastreeft, pleegt geweld jegens het menselijk lichaam. Datgene
wat bevorderlijk is voor het geestelijk welzijn van de mensheid in het alge
meen wordt geweldloosheid genoemd.
Sama tä, gelijkmoedigheid, heeft betrekking op vrijheid van voorkeur en
afkeer. Ergens sterk aan gehecht of sterk van onthecht te zijn is niet het
beste wat er is. Men dient deze stoffelijke wereld te aanvaarden zonder ge
hechtheid of afkeer. Evenzo dient men te aanvaarden wat bcvorderlijk is
voor het nastreven van Kr�r:ia-bewustzijn; wat niet bevorderlijk is dient te
worden verworpen. D it noemt men samatä, gelijkmoedigheid. Jemand in
K��i:ia-bewustzijn heeft niets te verwerpen en niets te aanvaarden, tenzij het
bevorderlijk is voor het nastreven van Kr�r:ia-bewustzijn.
Tu�til! , tevredenheid, betekent dat men er niet op uit moet zijn voort
durend meer stoffelijke goederen te vergaren door onnodige aktiviteit. Men
dient tevreden te zijn met alles wat men zieh door de genade van de Opper
heer verwerft ; dit noemt men tevredenheid. Tapas betekent boete of ont
h ou ding. De Vcda's geven veel regels en beschrijvingen die hierop betrek
king hebben, zoals 's ochtends vroeg opstaan en een bad nemen. Soms is het
Prg vervelend om 's ochtends vroeg op te staan, maar alle last die men vrij
w illig ondergaat wordt boete of onthouding genoemd. Zo zijn er ook voor
schriften volgens welke men op hepaalde <lagen van de maand dient te vas
ten. Het kan zijn dat men er niet toe geneigd is zieh aan deze vastendagen te
houden , maar wil men vooruit gaan in de wetenschap van het Kr�r:ia-bewust
zij n , dan dient men het lichamelijk ongemak te verdragen dat aanhevolen
wordt. Men moet echter niet onnodig of tegen de V edische bepalingen in
vasten. Men dient niet te vasten met politieke oogmerken; dat wordt in de
Bhagavad-grtä aangeduid als vasten in onwetendheid en alles wat in onwe
tendheid of hartstocht wordt gedaan leidt niet tot geestelijke vooruitgang.
Alles echter wat in de geaardheid goedheid w..ordt gedaan hrengt ons voor
uit, en vasten volgens de Vedische geboden verrijkt onze geestelijke kennis.
Wat barmhartigheid aangaat: men dient vijftig percent van zijn inkomen
te geven aan een goed doel. En wat is een goed doel? Het is datgene wat ge
daan wordt in Kr�r:ia-bewustzijn. Dat is niet alleen een goed doel, maar het
beste doel. Omdat Kr�r;ia goed is, is Zijn doel ook goed. Dus dient men in
barmhartigheid te geven aan iemand die aktief is in Kr?r:ia-bewustzijn. V ol
gens de Ved ische literatuur dient men barmhartig te zijn jegens de brähma-
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1.1 a 's. Dit wordt nog steeds nagevolgd, zij het niet precies volgens de V e 

dische bepalingen. I n el k geval l u id t de bepaling n og steeds dat m e n gaven
dient te brengcn aan de brähma�w 's , omdat ze zieh bezig houden mct de ho
gere o ntwikkeling van geestelijke kennis. Een brähma�za wordt geacht zij n
leven t e wijden aan het d oorgronden v a n Brahman. E e n brahma-jana i s ic
mand die Brahman kent ; zo iemand wordt een bräh ma1:za genoemd. Zo wor
den er gaven gebracht aan d e brähmal}a 's omdat die, aangezien ze altijd be
zig zijn met hogere geestelijke dienst, geen tijd hebben om in hun lew�nson
derhou d t e voorzien. V olgens de V edische literatuur worden er ook gaven
gebracht aan de wcreldverzaker, de sa11 11yäsT. De san 11yäsr's gaan bedelend
van deur tot deu r ; het is h u n niet om geld begonnen, m aar om het verkon
d igen van de geestelijke boodschap. De bedoeling is dat ze van deur tot deur
gaan orn de gezinshoofden te wekken uit de slui mering der onwe tendheid.
Omdat de gezinshoofden zieh met familie-aangelegenheden bezighouden en
vergeten zijn wat het werkelijk doel is van het mensenleven - ons Kr�1.i a-be
wustzijn opwe kken - is het de taak van de sannyäsls zieh als bedelaar naar
de gezinshoofden te bcgcven cn hen aan te moedigen Kr?r:ia-bewust tc lcve n.
Zoals gezcgd wordt in de V1•Ja 's, d i en t men wakker te worden en zieh le
verwcrvcn wat ons in deze mcnselijke levensvorm toekornt . Deze kennis e n
dcze meth ode worden verspreid door de sa11 11yiisT's; vandaar dat e r gavcn
worden gebracht aan de wereldverzaker, aan de b räh mar.w 's cn aan elk doel
dat even gocd is, en niet zo maar aan het een of andcr.
Ywfol,1 , eer of roem , dien t men op te vatlen volgcns de woordcn van Heer
Caitanya, die gezegd hceft dat iemand bcrocmd is wanneer hij Lwk1:nd staat
als een groot toegcwijde. Dat is werkelijk roem. Als icmand groot geworden
is in Kr�r:ia-bewustzijn en als dit bekend is, is hij wcrkclij k berocmd. lcmand
d ie zulke roem niet heeft, lr.eft in schande.
Al deze eigcnschappen en kwaliteiten worden gropenbaard in hct gchclc
u n iversu m in de mcnsclijke samcnlt'ving en in de samenleving van de half
goden . I<:r zijn vclc vormcn van mensclijk leven op andere planeten en deze
cigcnschapp1·n zijn ook daar. V oor i1�mand die vorderen wil in Kr�r,ia-bcwust
zijn scht:pt Kr?r.i a al dezc kwaliteit f'n, maar de betreffende persoon ontwik
kclt zc zclf van bin nen uit. Wie overgaal Lot het tocgewijd dienen van de Al
lcrh oogste, ontwikkelt, zoals de Heer het hceft ingesteld, al deze goede
kwaliteite n.
V an alles wat we aantreffen, hetzij goed, hetzij siecht , is Kr?r:ia de oor
sprong. N iets kan er in deze stoffelijke wereld openbaar worden wat niet
Kr?r:ia is. Dat is kennis; h oewel we weten dat er tal van verschillende dingen
zij n , dienen we te beseffen dat alles uit Kr�i:ia voortkoml.
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V ERS 6

�: m1 � :qrou �'IT 1

iram �ijfm ilirf mii �: sm: 1 1 �

11

mahar§aya� sapta pürve
catväro manavas tathä
mad-bhävä mänasä jätä
ye§äm loka imä� prajä�
matiar�aya�1 · d e grote wijzen; sapta · zcven; pürve · v66r; catviiral.1 . vier;
ma 11ava �1 · Manu 's ; tathii - ook; mat-bhiivä� - uit Mij geboren; mänasä�1 - uit
de geest; jätiil! - geboren; _ye�iim - van hen; loke · de planeten; imli� - al deze ;
11rajä�1 - bcvolking.

V ERTA LING
De zeven grote wijzen en de vier andere grote wijzen vöör hen en de
Manu's (de voorvaders der mensheid) zijn uit Mijn geest geboren, en alle
schepselen op deze planeten stammen van hen af.
BETEKENIS
De Heer geeft een overzicht van de afkomst van de bcvolking van het uni
versum. Brahmä is het eerste schepsel, geboren uit de energie van de Oppcr·
heer welke Hiral)yagarbha wordt genoemd. En uit Brahma zijn alle zeven
grote wijzen en de vier a ndere grote wijzen v66r hen - Sanaka, Sananda, Sa·
nätana en Sanatkumära - en de M anu 's geopenbaard. Deze vij fen twin tig gro
lc wijzen tezamen zijn bekend als de aartsvaders van de lcvende wezcns in
het gehele universum . Er zijn ontelbare universa en ontelbarc planetcn in
ieder universum afzonderlijk cn elke planeet is volop en zecr gcvarieerd bc
volkt. De totale bevolking stamt af van deze vijfentwintig aartsvaders. Brah
ma onderging gedurende duizend halfgodenjaren een boetedoening, voordat
hij door de genade van Kr�r:ia zag hoe hij diende te scheppen. Toen kwamen
uit Brahmä voort Sanaka, Sananda, Sanätana en Sanatku mära , vervolgens
Ru dra en daarna de zeven wijzen en zo worden alle bräh mar.ia 's en k�atriya 's
geboren uit de energie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Brahm ä
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i s bekend als pitämaha, grootvader, e n Kr�na als prapitämuh a , overgrootva
der. Dit word t verklaard in Hoofdstuk Elf van de Bhaga vad-gTtä (Bg. 1 1 : 39.)
VERS 7

�t f� �rir :q- 11ir � � �: 1
�)sfcr� �)lr.t � ;mr m: I I \9 I I
etäm vibhütim yogam ca
mama yo vetti tattvatafi
so'vikalpena yogena
yujyate nätra samsayafi
e täm - dit alles; vibhü tim - rijkdom ; yogam ca ook mystieke krach t ;
mama van Mij ; ya� - iedereen; vetti - kent; tattvata�i feitelijk; sal! - hij ;
avikalpena - zonder verdeeldheid; yogena - i n toegewijde dienst; yujyate bezig met ; l!a - nooit ; atra - hier; samsaya� - twijfel.
-

-

-

VERTALING
Wie deze Mijn macht en heerlijkheid waarlijk kent, begeeft zieh in zuive
re toegewijde dienst; dit lijdt geen twijfel.
BETEKENIS
De hoogste top der gecstelijke volmaaktheid is kennis van de Allerhoog
ste Persoonlijkheid Gods. Tenzij men vast overtuigd is van de feitelijkheid
van de verschillende volheden van de Opperheer, kan men geen toegewijde
dienst verrichten. Over het algemee11 weten de mensen wel dat God groot is,
maar ze kennen geen bijzonderheden aangaande Zijn grootheid. De bijzon
derheden aangaande God worden hier verstrekt. Weet men werkelijk hoe
Gods grootheid eruit zie l , dan geeft men zijn ziel vanzelf over en begeeft
men zieh in 's Heren toegewijde dienst. Kent men werkelijk de rijkdom van
de Allerhoogste, dan rest er geen keus dan zieh aan Hem over te geven.
Deze feitelijke kennis kan men te weten komen uit beschrijvingen in het
SrTmad-Bhägavata m , de Bhagavud-gltä en dergelijkc werken.
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V oor h et bestuur van d i t universum zijn er overal in he t planetepstelsel
vele halfgoden aangesteld, waarvan de belangrijkste Brahmä, Heer Siva, de
vier grote Kumära 's en andere aartsvaders zijn. Er zijn vele voorvaders van
de bevolking van het universum en allen zijn ze voortgekomen uit de Opper
heer Kf�Qa. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�Qa, is de oorspronke
lijke voorvader aller voorvaders.
Dit zijn enkele van de volheden van de Allerhoogste. Wanneer men van
hun feitelijkheid doordrongen is, aanvaardt men Kf�Qa vol vertrouwen en
vrij van alle twijfel en begeeft men zieh in toegewijde dienst. Al deze bij
zondere kennis is nodig om meer belangstelling te krijgen voor 's Heren lief
devolle toegcwijde dienst. Men dient niet te verzuimen tot een volledig be
grip aangaande K��i:ia's grootheid te komen, want wanneer men Kr�Qa's
grootheid kent zal men erin slagen verankerd te raken in oprechte toege
wijde dienst.

V ERS 8

3Jt · � �: ri � I
� � � iff � +11<:te+cP°qem 1 1 � 11
aham sarvasya prabhavo
matta� sarvam pravartate
iti matvä bhajante mäm
budhä bhäva-samanvitält
aham - Ik; sarvasya - van alles; prabhava�1 - verwekkingsbron; matta� - van
Mij ; sarvam - alles; pravartate gaat uit; iti - zo; matvä - wetend; bhaja n te wordt toegewij d ; mäm - Mij ; budhäl_i geleerd ; bhäva-saman vitä�1 met grotc
aandacht.
-

-

-

V ERTALING
Ik ben de oorsprong van alle geestelijke en stoffelijke werelden. Alles
komt voort uit Mij. De wijzen, die hiervan doordrongen zijn, bewijzen me
toegewijde dienst en aanhidden Me met heel hun hart.
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BETEKENIS
Een geleerde die de Veda's volmaakt bestudeerd heeft en onderrich t
heeft ontvangen van een autoriteit als Heer Caitanya e n die weet hoe h ij
deze leringen moet toepassen, kan begrijpen dat Kr�r:ia de oorsprong is van
alles zowel in de stoffelijke als in de geestelijke werelden, cn omdat hij dit
volmaakt weet, raakt hij hecht verankerd in 's Heren toegewijde dienst.
Wat voor onzinnige kommentaren er ook door allerlei dwazen gegeven wor
den op de Veda 's, hij laat zieh niet van zijn stuk brengen. De hele Vedische
literatuur is het erover eens dat Kr�r:ia de oorsprong is van Brahmä, Siva en
alle andere halfgoden. In de A t h a rva-veda wordt gezegd : yo brah mä1.w rh
vidadhiiti: pilrva 1il y o vai ve diirhs ca gäpaya t i s ma k m:wf.i . " Het was Kr�r:ia
die in het begin Brahma in de Vedische kennis onderrichtte en in het verle
den Vedische kennis verspreidde." En ook word t er gezegd : a t h a p u ru � o h a
vai närä.Ylll.I O 'känwya t a p rajäl.1 srjeya ity upa k ra mya . "Toen wenste d e Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods Näräyar:i a levende wczens te scheppen."
Tevens wordt er gezegd :
11iiräy11 niid brah mä jäya te, näräy11 �1iid prajiipat if.1 prajäyate, 11äriiyr11.1äd
indro jäya te, näräya �1 äd a � ! a u vasavo jäya n t e, n ärrTya (läd ekäda.fo
rudrä jäya n te, 11 äräya�1äd dvädaiädityäl.1

"Uit N äräyar:ia wordt Brahmä geboren en uit N äräyar:ia worden ook de aarts
vaders geboren. Uit N äräyar:ia wordt l ndra geboren, uit Näräyar:ia worden de
acht V asu's geboren, uit Näräya1rn
. worden de elf Rudra's geboren , uit N ärä
yar:ia worden de twaalf Ä ditya's geboren."
In dezelfde Veda's wordt gezegd : brah ma�iyo deva kl-pu t raf.1 : " De zoon
van Devaki, Kr�r:i a, is de Allerhoogste Pcrsoonlijkheid." Vervolgens wordt er
verklaard :
e k o vai närüya1Ja äsi"n 1w b rah mä na Tsiinv n üpo nägni samau 11 P 1n e
dyäv-äprth i11T rw n a k�a t räq i n a s ü ryuf.1 s a ekäkT n a ra male tasya
dhyä11än tal.1 s t h asya y11 t ra c h än d oga if.1 k riyu 111ä1_1 ä�!akiidi-sa ri1j1i a /{1i
s t u t i-s t o ma f.1 s t o nw m u cya te

"In het begin van de schepping was er alleen de Allerhoogste Pcrsoonlijk
heid Näräyarya. Er was geen Brahmä, geen Siva, geen vuur, geen maan, geen
sterrenhemel, geen zon. Er was slechts K��·�a, die alles schept en van alles
geniet."
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In de vele Pu rilrw 's wordt gezegd dat I leer Siva geboren is uit de hoogste,
de Opperheer Kr�r:ia, en de Vcda's zeggen dat het de Opperheer„ de schep
per van Brahma en Siva is, die aanbeden moet worden. In het Mok�a-dhar
ma zegt Kr�r:ia tevens: prajiipa t im ca rudrarii cäpy aham eva �rjämi vai lau h i
märh 1w l'ijä11 ft o mama mäyä-vir.wh itau . " D e aartsvaders, Siva e n anderen
zijn door Mij geschapen, hoewel zij niet weten dat Tk ze geschapen heb, om
dat ze in illusie verkeren door Mijn begoochelende energie." In de Varäha
Pu rä�w word t tevens gezegd : 11äräyaf!a�i paro devas lasmäj jätas caturm u
klw�1 la.� mäd rudro 'b h avad deval! sa ca sarvajiiatä1n gatalJ . "N äräyal)a is de
AUcrhoogste Persoonlijkheid Gods en uit Hem werd Brahm ä geboren, uit
wie S iva geboren werd."
Heer Kr�l)a i s de oorsprong van a l w a t verwekt is e n H ij wordt de meest
d oelmatige oorzaak van alles genoemtl . Hij zegt dit omdat "alles uit Mij ge
boren wordt, Ik bcn de oorspronkelijke bron van alles. Alles Levindt zieh
onder Mij ; niemand is boven Mij . " Er bestaat geen andere allerhoogste be
stuurder dan Kr�r:1a alleen . Jemand die Kr�I!a door tussenkomst van een
bona fide gccstelijk leraar en de V edische Iiteratuur in dit licht ziet, die al
zijn cnergie aan het Kr�I!a-bewustzijn wijdt, wordt een werkclijk geleerd
pcrsoon. Vergeleken met hem zijn a lle anderen, die Kr�r_ia niet kennen zoals
Hij is, slechts dwazen. A lleen een dwaas kan denken dat Kr?l)a een gewoon
mcns is. Een Kr�r:ia-bewust persoon dient zieh niet van streek te taten breng
c n door dwaze n ; hij dient geen e igcnmachtige kom mentaren op en interpre
taties van de Hlwgavad-gTtä te lezen en vastberaden en krachtig \ Oort te
gaan op de weg van het Kr�r:ia-bewustzijn.
V ERS 9

� 'ij\<'ISllUll �: qHq('{ 1
�� irt � � ='{ � lif l l � l l
mac-cittä mad-gata-prärä
bodhayantafl parasparam
kathaya11 tas ca mäm nityam
lu§yanti ca ramanti ca
nw l-cil lä�1 - met cen geest die geheel in Mij opgaat; mat-gata-prä�1W1 - mct
ccn kven gewijd aan de d ienst van Kr�r:ia ; bodhayan la�1 - predikend ; parns-
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param - onderling; kathayan ta� ca - ook sprekend; mäm - over Mij ; nityam voortdurend; tusyarJti - verheugen zieh; ca - ook; ramanti - ervaren boven
zinnelijke gelukzaligheid; ca - ook.

VERTALING
De gedachten van Mijn zuivere toegewijden wonen in Mij en hun leven is
aan Mij gewijd; en door elkaar te verlichten en voortdurend over Mij te spre
ken beleven ze grote voldoening en gelukzaligheid.
BETEKENIS
Zuivere toegewijden, wier kenmerken hier worden vermeid, bevinden
zieh volledig in 's Heren bovenzinnelijke liefdedienst. Hun geest kan niet
afdwalen van Kf�l)a's lotusvoeten. Ze spreken uitsluitend over bovenzinne
lijke onderwerpen. De kenmerken van de zuivere toegewijden worden met
name in dit vers beschreven. Toegewijden van de Allerhoogste houden zieh
vierentwintig uur per dag bezig met het verheerlijken van het spei van de
Allerhoogste. Ze gaan met hart en ziel voortdurend op in Kf�l)a en ze schep
pen er genoegen in, met andere toegewijden over Hem te spreken.
In het beginstadium van de toegewijde dienst ontlenen ze bovenzinnelijk
genoegen aan de dienst zelf en in het voldragen stadium zijn ze feitelijk ver
vuld van liefde voor God. Leven ze eenmaal op dat bovenzinnelijk vlak, dan
kunnen ze de hoogste volmaaktheid proeven, welke de Heer in Zijn woning
ontvouwt. Heer Caitanya vergelijkt de bovenzinnelijke toegewijde dienst
met het zaaien van een zaadkorrel in het hart van het levend wezen. Er zijn
ontelbare levende wezens, die over al de verschillende planeten van het uni·
versum rondzwerven, en onder hen zijn er slechts enkele die het geluk heb
ben dat ze een zuivere toegewij de ontmoeten en de kans krijgen te begrij
pen wat toegewijde dienst is. Deze toegewijde dienst is als een zaadkorrel
en als deze in het hart van een levend wezen wordt gezaaid en als dit levend
wezen blijft luisteren en Hare ��l)a, Hare ��i:ia, ��qa Kf�l)a, Hare Hare /
Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare chanten, ontkiemt de zaad
korrel, zoals het zaad van een boom ontkiemt wanneer het regelmatig be
vochtigd wordt. De geestelijke plant der toegewijde dienst groeit geleidelijk
steeds verder, tot ze door het omhulsel van het stoffelijk universum heen
dringt en binnengaat in de b rah majyoti -gloed in de geestelijke hemel. Ook
in de geestelijke hemel groeit de plant steeds verder door, tot ze de hoogste
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planeet bereikt, die Goloka V�ndävana wordt genoemd, de allerhoogste
planeet van ��1_1a. Tenslotte zoekt de plant haar toevlucht ond�r de lotus
voeten van ��1_1a en komt daar tot rust. Zoals een plant geleidelijk aan
bloesemt en vrucht draagt, hrengt ook de plant der toegewijde dienst vruch
tcn voort, en het water geven door middel van chanten en luisteren blijft
doorgaan. Deze plant der toegewijde dienst wordt volledig beschreven in de
Caita11ya-caritämrta. Daarin wordt uitgelegd dr,t wanneer de volgroeide
plant haar toevlucht zoekt onder de lotusvoeten van de Opperheer, men
volledig opgaat in liefde voor God ; dan kan men zelfs geen ogenblik meer
leven zonder in kontakt met de Opperheer te zijn, zoals een vis niet leven
kan zonder water. In die toestand verwerft de toegewijde zieh, in kontakt
met de Opperheer, werkelijk bovenzinnelijke eigenschappen.
Het SrTmad-Bhägavatam staat ook vol verhalen over de verhouding van de
Allerhoogste tot Zijn toegewijden ; daarom is het Srfmad-Bhägavatam de
toegewijden zeer dierbaar. Er staat in deze vertellingen niets te lezen over
stoffelijke aktiviteiten, zinsbevrediging of verlossing-zonder-meer. Het Srr
mad-Bhägava lam is het enige werk waarin de bovenzinnelijke aard van de
omgang van de Opperheer met Zijn toegewijden volledig beschreven wordt.
De zelfverwerkelijkte zielen in Kr?1_1a-bewustzijn scheppen er voortdurend
genoegen in naar dergelijke bovenzinnelijke verhalen te luisteren, zoals jong
ens en meisjes graag met elkaar omgaan.
VERS 1 0

� fHH1a'ffiMf � sftRl'{tf'fl'( 1
� �1'4:«41•1 d fr-1 •uaqtu{Pij ij- 11 � o 11
te§ärh satata-yuktänäm
bhajatäm priti-pürvakam
dadämi buddhi-yogam tarn
yena mäm upayänti te

l e§äm - aan hen ; sata la-yuklä11äm - altijd verbonden; bhajatäm - in toege·
wijde dienst; prrti-parva kam - in liefdevolle vervoering; dadämi · lk geef;
buddh i-yogam waarachtig verstand; tarn dat; ye11a waarmee; mäm tot
Mij ; upayä11 ti komen; te - zij.
-

-

-

-

-
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VERTALING
Degenen die Mij voortdurend zijn toegewijd en Me liefdevol aanbidden,
schenk Ik het verstand waardoor ze tot Mij kunnen komen.
BETEKENIS
In dit vers is het woord buddhi-yogam zeer belangrijk. Uit Hoofdstuk
Twee kunnen we ons herinneren dat de Heer bij Zijn onderricht aan Arjuna
zei dat Hij hem over vele zaken verteld had en dat hij hem zou onderrichten
aangaande de weg van buddhi-yoga . Thans wordt er een uiteenzetting over
buddhi-yoga gegeven. Buddh i-yoga zelf is handelen in Kr�1,1a-bewustzijn; dat
is de hoogste vorm van intelligentie. Buddhi betekent intelligentie en yogam
betekent mystieke aktiviteiten of mystieke verheffing. W anneer iemand
probeert terug te keren naar hu�s, terug naar God, en geheel opgaat in
Kr�1,1a-bewustzijn in toegewijde dienst, wordt zijn handelen buddhi-yogam
genoemd. Met andere woorden : buddhi-yogam is de methode waardoor
men zieh kan bevrijden uit zijn gevangenschap in deze stoffelijke wereld.
Het uiteindelijke doel van ons leven en streven is Kr�1,1a. De mensen weten
dit niet; derhalve is de omgang met toegewijden en een bona fide geestelijk
leraar belangrijk. Men dient te weten dat het doel des levens Kr�1,1a is, en
wanneer men hiervan eenmaal overtuigd is, wordt de weg erheen langzaam
maar zeker afgelegd en het einddoel bereikt.
Wanneer iemand het doel des levens kent, maar verknocht is aan de
vruchten van zijn aktiviteiten, handelt hij volgens karma-yoga . Wanneer hij
weet dat het doel Kr�1,1a is, maar genoegen schept in gefilosofeer en getheo
retiseer, om Kr��a langs die weg te begrijpen, handelt hij volgens jiiäna
yoga . En wanneer hij het doel kent en Kr�1,1a volkomen zo�kt in Kr�1,1a-be
wustzijn en toegewijde dienst, handelt hij volgens bhak ti-yoga , of buddhi
yoga , hetgeen de volkomen yoga is. Deze volkomen yoga is de hoogste vol
maaktheid des levens.
Als iemand een bona fide geestelijk leraar heeft en aangesloten is bij een
geestelijke organisatie, maar niet snugger genoeg is om vooruitgang te ma
ken, geeft Kr�1,1a hem van binnen uit aanwijzingen, zodat hij uiteindelijk
zonder moeite tot Hem komen kan. Het enige wat hiervoor nodig is, is dat
men voortdurend opgaat in Kr�i:ia-bewustzijn en met liefde en toewijding al
lerlei vormen van dienst verriebt. Men dient op enigerlei wijze voor Kf�i:ta
te werken, en wel met liefde. Is een toegewijde intelligent genoeg, dan
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maakt hij vooruitgang op de weg der zelfverwerkelijking. ls men oprecht en
de aktiviteiten der toegewijde dienst toegedaan, dan biedt de Heer gelegen
heid vooruit te gaan en Hem uiteindelijk te bereiken.
VERS 1 1

°ij111�'4ltl/h+q1�4t(4tijl'1� ijl{: 1
'11!�!:141+41 4t� ijl'1G.1�'1 �II � � II
te§äm evänukampärtham
aham ajiiäna-jam tama[i
näsayämy ätma-bhävastho
jiiäna-dipena bhäsvatä
te§äm voor hen ; eva zeker; anukampä-artham bijzondere genade to
nen ; aham lk; ajiiäna-jam als gevolg van onwetendheid; tama� duister
nis ; näiayämi verdrijf; ätma binnen; bhävastha� henzelf; jiiiina van
kennis; dipena met de lamp ; bhäsvatii stralend.
·

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Uit mededogen met hen verdrijf lk, wonend in hun hart, met de stralende
lamp der kennis het duister, geboren uit onwetendheid.
BETEKENIS
Toen Heer Caitanya in Benares was en verkondigde dat men Hare K�?i:ia,
Hare Kr�n:i a, Kr?i:ia Kr�i:ia, Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma,
Hare Hare moest chanten, werd Hij gevolgd door duizenden mensen. Prakä
Sänanda, een uiterst invloedrijk en geleerd man in die tijd in Benares, lachte
Heer Caitanya uit, omdat hij Hem een zwijmelaar vond. Soms komen er fi
losofen met kritiek op de toegewijden, omdat ze denken dat de meeste toe
gewijden in het duister der onwetendheid verkeren en filosofisch gesproken
niets anders zijn dan naieve zwijmelaars. In feite ligt dit anders. Er zijn zeer,
zeer geleerde personen die zieh voorstande� hebben getoond van de filosofie
der toegewijde dienst, m aar zelfs al neemt een toegewijde noch de hulp van
hun geschriften, noch de hulp van zijn . geestelijk leraar te baat, dan wordt
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hij, als hij oprecht is in zijn toegewijde dienst, vanuit zijn hart geholpen
d oor Kr�l.la Zelf. Dus de oprechte toegewijde die opgaat in Kr�l.la-bewust
zijn kan niet zonder kennis zijn. H e t enige vereiste is dat men zijn toegewij
de dienst volledig in Kr�l)a-bewustzijn verricht.
De hedendaagse filosofen denken dat men zonder wetenschappelijk on
derzoek niet aan zuivere kennis kan komen. De Opperheer geeft hun dit
antwoord : degenen die opgaan in zuivere toegewijde dienst, zelfs al beschik
ken ze over onvoldoende ontwikkeling en zelfs over onvoldoende kennis
der V edische beginselen, worden niettemin, zoals dit vers verklaart, gehol
pen door de Opperheer.
De Heer vertelt Arjuna dat het in wezen onmogelijk is de Absolute Waar
heid, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te begrijpen louter door theore
tisch denken, want de Allerhoogste Waarheid is zo groot, dat men haar on
mogelijk louter door mentale inspanning begrijpen of bereiken kan. Ook al
blijft de mens m iljoenen jaren theoretiseren, toch zal hij, als hij niet tocge
wij d is en de Allerhoogste Waarheid niet bemint, Kr�l.la of de Allerhoogste
Waarheid nimmer begrijpen. Alleen door toegewijde dienst voelt de Aller
hoogste Waarheid , Kr�l)a, Zieh voldaan en door Zijn onvoorstelbare energie
kan H ij Zieh dan openbaren in h et hart van de zuivere tocgewijde. De zuive
re toegewijde draagt K.r�l)a altijd in zijn hart ; daarom is Kr�r:ia als de zon,
die het duister der onwctendheid verdrijft. Dit is de bijzondere genadc wel
ke door Kr�l)a aan Zijn zuivere toegewijde bewezen wordt.
Als gevolg van de manier waarop men in de loop van vele, vele miljoenen
levens stoffelijk besmet is geraakt door de omgang met de materie, is het
hart altijd omhuld door het stof van het materialisme , maar wanneer men
zieh in toegewijde dienst begeeft en voortdurend Hare Kr�l)a chant, ver
dwijnt het stof snel en wordt men verheven tot het niveau der zuivere ken
nis. Het uiteindelijke doel, V isl_lu , kan alleen worden bereikt door dit chan
ten en door toegewijde dienst en niet door theoretisch denken en redene
ren . De zuivere toegewijde hoeft zieh geen zorgen te maken om zijn lcvens
onderhoud ; hij hoeft niet bezorgd te zijn, want zodra hij het duister rond
om zijn hart verwijdert, wordt alles hem vanzelf verschaft door de Opper
heer, want Hij voelt Zieh voldaan door de liefdevolle dienst van Zijn toege
wijde. Dit is de kern van wat de Crtä ons leert. Door de Bhagavad-grtä te
bestuderen, kan men een volkomcn aan de Opperheer overgegeven ziel wor
den en zieh in zuivere toegewijde dienst begeven . Terwijl zo het gezag van
de Heer wordt hersteld, raakt men volkomen verlost van alle vormen van
stoffelijk streven.

X . 1 2- 1 3

De V olheid der Absolute Waarheid

527

VERS 1 2 - 1 3

arjuna uväca
param brahma param dhäma
pavitram paramam bhavän
puru§arii säfoatam divyam
ädi-devam ajam vibhum
ähus tväm naya� sarve
devar§ir näradas tathä
asito devalo vyäsa�
svayam caiva brav4i me
arjuna�1 uväca - Arjuna zei ; param - allerhoogste ; brahma waarheid ; pa
rarn - allerhoogste ; dhäma instandhouding; pavitram . zuiverste ; pararnam allerhoogste ; bhavän - Jijzelf; puru�am - persoonlijkheid ; .füsvatam - oor
spronkelijk; div.yam - bovenzinnelijk; ädi-devam oorspronkelijke Heer;
ajam ongeboren; vibh u.m - grootste ; ähu� - zeggen; tväm - van Je; r�aya� wijzen ; sarve alle ; devar�i� de wijze onder de halfgoden ; 11iirada�1 Närada;
tathä ook; asitary - Asita; devala!J Devala; vyäsab V yäsa; $Vayam per
soonlijk; ca . ook ; eva . zeker ; bravr�i . verklarend ; me . aan mij.
-

·

-

·

·

·

·

·

·

·

-

V ERTALING
Arjuna zei: Jij bent het Allerhoogste Brahman, de diepste grond, de aller
hoogste woning en loutering, de Absolute Waarheid en de eeuwige godde
lijke Persoon. Je bent de oer-God, bovenzinnelijk en oorspronkelijk, en Je
bent de beginloze en alles-doordringende schoonheid. Alle grote wijzen, zo
als Närada, Asita, Devala en Vyasa, verkondigen dit van Je en nu verklaar Je
het me Zelf.
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BETEKENIS
In deze twee verzen geeft de Opperheer de hedendaagse filosoof een kans
om het duidelijke onderscheid te begrijpen dat er tussen de Superziel en de
individuele ziel bestaat. Nadat Arjuna de vier essentiele verzen van de Bha
gavad-grtä vernomen had, die in dit hoofdstuk staan (8- 1 1 ), was hij volko
men van alle twijfel verlost en aanvaardde hij Kf�r:ia als de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods. Hij verklaart meteen stoutmoedig: "Jij bent Parambrah
ma, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods." En daarv66r verklaart Arjuna
dat Kf�r:ia de verwekker van iedereen en alles is. Elke halfgod en ieder men
selijk wezen is van Hem afhankelijk. Mensen en halfgoden denken uit on
wetendheid dat ze absoluut zijn en onafhankelijk van de Opperheer :Kf:?r:ia.
Deze onwetendheid wordt volmaakt verwijderd wanneer men toegewijde
dienst verricht. Dit heeft de Heer in het vorige vers al uitgelegd. Nu aan
vaardt Arjuna Hem door Zijn genade, overeenkomstig de Veda 's, als de Al
lerhoogste Waarheid. Het is niet zo dat Arjuna vanwege hun innige vriend
schap Kr�r:ia vleien wil door Hem de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en
de Absolute Waarheid te noemen. Alles wat Arjuna in deze twee verzen zegt
wordt bevestigd door de waarheid der Veda's. In de Vedische voorschriften
vindt men bevestigd dat alleen degeen die zieh in toegewijde dienst begeeft
de Opperheer begrijpen kan, terwijl anderen dat niet kunnen. Er staat geen
woord in dit vers, dat door Arjuna gesproken wordt, of men vindt het in de
Vedische voorschriften bevestigd.
In de Kena Upani1jad wordt verklaard dat het Allerhoogste Brahman dat
gene is waar alles in rust en Kr�r:ia heeft al verklaard dat alles op Hem be
rust. De MulJ.<!aka Upani!jad bevestigt dat de Opperheer, op wie alles berust,
alleen kan worden doorgrond door degenen die voortdurend aan Hem den
ken. Dit onophoudelijk denken wordt smara1J.am genoemd en is een der me
thoden der toegewijde dienst. Alleen door toegewijde dienst aan Kr�r:ia kan
men zijn wezensstaat beseffen en verlost worden van dit stoffelijk lichaam .
In de Veda 's wordt de Heer aanvaard als de allerzuiverste. Wie begrijp t
dat Kf�r:ia d e allerzuiverste is, kan van alle zondige aktiviteiten worden ge
zuiverd. Men kan niet van zondige aktiviteiten worden ontsmet, tenzij men
zieh overgeeft aan de Opperheer. Dat Arjuna Kr�i:ia aanvaardt als de aller
zuiverste strookt met de aanwijzingen in de Vedische literatuur. De juist
heid hiervan wordt ook bevestigd door grote persoonlijkheden, waarvan
Närada de voornaamste is.
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Kr�ry.a is de Allerhoogste Goddelijke persoonlijkheid en men dient altijd
op Hem te mediteren en zo van zijn bovenzinnelijke relatie met H em te ge
nieten. Hij is de allerhoogste existentie. Hij is vrij van lichamelijke behoef
ten, geboorte en dood. Niet alleen Arjuna bevestigt dit, maar ook de hele
V edische literatuur, de Puräi:ia 's en de geschiedboeken. In de gehele V edi
sche literatuur wordt Kr�ry.a zo beschreven, en de Opperheer zegt ook Zelf
in H oofdstuk V ier: " Hoewel Ik ongeboren ben, verschijn Ik op deze aarde
om de beginselen der godsdienst te herstellen." Hij is de allerhoogste oor
sprong; aan Hem ligt geen oorzaak ten grondslag, want Hij is de oorzaak al
ler oorzaken en alles komt uit Hem voort. Deze volmaakte kennis kan men
ontvangen door de genade van de Allerhoogste.
Arjuna spreekt hier door de genade van Kr�i;ia. Willen we de Bhagavad
grtä begrijpen, dan dienen we hetgeen in deze twee verzen verklaard wordt
te aanvaarden. Dit heet het aanvaarden van het pa ramparä-stelsel, van de
geestelijke erfopvolging. Als men niet is aangesloten op de geestelijke erfop
volging, kan men de Bhagavad-gitä niet begrijpen. Men kan haar onmogelijk
begrij pen met behulp van zogenaamde akademische kennis. Degenen die
zo trots zijn op hun akademische kennis blijven, in weerwil van alle aanwij
zingen ' in de Vedische literatuur, hardnekkig de mening toegedaan dat
Kr�Qa een gewoon persoon is.
VERS 14

tict�<ttd � � � m 1
91 ft: � +t•ltt�Rtl P4ä(ttt 91 �: 1 1 ��11
sarvam etad rtam manye
yan mäm vadasi ke5ava
na hi te bhagavan vyak tim
vidur devä na dänaväfi
sarvam - al; etat - deze ; rtam - waarheden; manye - aanvaard ; yat - wat;
mäm - mij ; vadasi - Je vertelt; kesava - 0 l<r�ry.a; na - nooit; hi - zeker; te - Je;
bhagavan - 0 Persoonlijkheid Gods; vyaktim - onthulling; vidul.1 - kunnen
weten; deväl,i - de halfgoden; na - noch; dänaväl,i - de demonen.
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VERTALING

0 K��i:ia, al wat Je me gezegd hebt aanvaard ik volkomen als waar. Noch
de goden, noch demonen, 0 Heer, kennen Je persoonlijkheid.
BETEKENIS
Arjuna bevestigt hier dat personen van goddeloze of demonische aard
��r:ia niet kunnen begrijpen. Zelfs de halfgoden kennen Hem niet, laat
staan dus de zogenaamde geleerden van deze moderne wereld. Door de ge
nade van de Opperheer heeft Arjuna begrepen dat de Allerhoogste Waarheid
K��r:ia is en dat Hij de volmaakte is. Men dient dcrhalve het voorbecld van
Arjuna te volgen. Hij werd per slot bekleed met het gezag van de Bhagavad
gTUi. Zoals beschreven in Hoofdstuk V ier, was hct paramparä-stelsel der
geestelijke erfopvolging, waardoor we de Bhagavad-grtä kunnen begrijpen,
verloren gegaan en daarom herstclde K!�r:ia de geestclijke erfopvolging, te
beginnen met Arjuna, omdat Hij Arjuna als Zijn innige vriend en grote toe
gewijde beschouwde. Daarom, zoals we verklaard hebben in onze lnleiding
tot de Grtopani§ad, dient de Bhagavad-gTtä te worden verstaan in het kader
van de paramparä. Tocn hct paramparä-stelsel verbroken was, viel de keus
op Arjuna als vcrnicuwer ervan. De manier waarop Arjuna alles wat Kr�r:i a
zcgt aanvaardt, dient te worden nagevolgd ; dan kunnen wc de essentie van
de Bhagavad-grtä begrijpen en alleen dan kunnen wc inzien dat K��r:ia de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods is.
VERS 1 5

svayam evätmanät mänarh
vettha tvarh puru�ot tama
bhüta-bhävana bhüte.5a
deva-deva jagat-pate
svayam persoonlijkheid ; eva - zeker; ätmanä - door Jezelf; ätmanäm Jijzelf; vettha - ken t ; tvam - Je; punqottama - 0 grootste aller personen ;
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bhüta-bhävana 0 oorsprong van alles; bhüteia 0 Heer van alles; deva
deva 0 Heer van alle halfgoden ; jagat-pate 0 Heer van het gehele univer
-

-

-

-

sum .
VERTALING
Voorwaar, Jij alleen kent Jezelf, door Je eigen alvermogens, 0 oorsprong
van alles, Heer aller schepselen, God der goden, 0 Allerhoogste Persoon,
Heer van het universum!
BETEKENIS
De Opperheer Kr:�r:ia kan worden gekend door personen die een relatie
met Hem hebben doordat ze toegewijde dienst verrichten, zoals Arjuna en
zijn opvolgers. Personen met een demonische of goddeloze instelling kun
nen Kr�r:ia niet kennen. Getheoretiseer dat ons wegvoert van de Opperheer
is een ernstige zonde en wie Kr�l)a niet kent dient geen kommentaar te ge
ven op de Bhagavad-grtä. De Bhagavad-grtä wordt gesproken door Kr:�r:ia, en
o mdat ze de wetenschap aangaande Kmia behelst, dient ze van K��r:ia te
worden aangenomen, zoals Arjuna het deed. Ze dient niet te worden ont
vangen van goddeloze lieden.
De Allerhoogste Waarheid wordt in drie aspekten doorschouwd: als on
persoonlijk Brahman, als overal plaatselijk aanwezige Paramätmä en tcnslot
te als de Allerhoogste Persoonlijkheid G ods. Dus in de laatste fase van het
doorschouwen van de Absolute Waarheid komt men tot de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Een bevrijd of zelfs een gewoon mens kan misschien
het onpersoonlijk Brahman of de overal plaatselijk aanwezige Paramätmä
doorschouwen, maar dat betekent Mg niet dat hij Gods persoonlijkheid
kan begrijpen uit de verzen van de Bhagavad-grtä , welke door deze persoon,
Kr�r)a, worden gesproken. Soms aanvaarden impersonalisten Kr:�r:ia als Bha
gavän of aanvaarden ze Zijn gezag. Toeh kunnen veel bevrijde lieden Kr�r:ia
niet zien als Puru�ottama, de Allerhoogste Persoon, de vader van alle leven
dc wezens. Daarom spreekt Arjuna Hem aan als Puru�ottama. En leert men
inzien dat Hij de vader van alle levende wezens is, dan wil dat nog niet zeg
gen dat men Hem aanvaardt als allerhoogste bestuurder; daarom wordt H ij
h ier aangesproken als Bhütesa, allerhoogste bestuurder van iedereen. En
zelfs al kent men Kr�r:ia als allerhoogste bestuurder van alle levende wezens,
dan houdt dit nog niet in dat men weet dat Hij de oorsprong der halfgoden
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is ; daarom wordt Hij hier aangesproken als Devadeva, d e t e aanbidden God
van alle halfgoden. En zelfs als men Hem kent als de te aanbidden God van
alle halfgoden, wil dat nog niet zeggen dat men weet dat Hij de allerhoogste
eigenaar van alles is; daarom wordt Hij duidelijkheidshalve aangesproken als
Jagatpati. Zo wordt in dit vers door Arjuna de waarheid aangaande Kr�r:ia
doorschouwd en we dienen Arjuna's voorbeeld te volgen om K��r:ia te kun
nen begrijpen zoals H ij is.

VERS 1 6

vaktum arhasy a.Se§era
divyä hy ätma-vibhütaya/i
yäbhir vibhütibhir lokän
imärits tvarit vyäpya t�/hasi
vaktum - te zeggen ; arhasi - verdien ; ase�erJa - in bijzonderheden; divyä �oddelijk; hi - zeker; ätma - Jezelf; vibhü taya� - rijkdommen ; yäbhih - waar
door; vibhütibhi� - rijkdommen; lo.kän - alle planeten; imäm - deze; tvam Je; vyäpya - doordringend ; t4thasi - verblijft.

VERTALING
Gelieve me in hijzonderheden uiteen te zetten wat Je goddelijke vermo
gens zijn, w aarmee Je al deze werelden doordringt en in ze verhlijft.
BETEKENIS
Uit dit vers hlijkt dat Arjuna al tevreden is met wat hij van de Opperheer
Kf�r:ia begrepen heeft. Door Kr��a 's genade heeft Arjuna ervaring, verstand
en kennis en al datgene wat iemand hieraan maar ontlenen kan, en hij heeft
begrepen dat Kr�i:ia de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Dat lij dt voor
hem geen twijfel - en dat hij Kf�i:ia nu vraagt hem te verklaren hoe het zit
met Zijn alles-doordringende wezen, geheurt opdat men in de toekomst,
met name indien men impersonalistisch is ingesteld, zal kunnen begrijpen

X.17

De

V ollieid der Absolute W aarheid

533

hoe Hij door Zijn verschillende energieen in Zijn alles-doordringend aspekt
existeert. Men dient te weten dat Arjuna deze vraag stelt ten hehoeve van
de mensheid in het algemeen.

VERS 1 7

� fc\tU'l( �fit*ll � qf<f���'l I
� � � � �sftr li'ICl""'t�I 11�'-'ll
katham vidyäm aham yogiriis
tväm sadä paricintayan
ke�u ke§U ca bhäve§U
cintyo'si bhagavan mayä
katham hoe; vidyäm aham - zal Ik weten; yogin 0 allerhoogste mysti
tväm - Je; sadä - altij d ; paricintayan - denken d ; ke§U - waarin; ke§U
waarin ; ca ook; bhäve§U natuur; cintyal]. asi Je wordt in de herinnering
bewaard ; bhagavan 0 Allerhoogste ; mayä door mij .
-

-

cus;

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Hoe moet ik op Je mediteren,
de gedaanten dien

ik Je in

0

allerhoogste yogir In welke verschillen

gedachten te houden,

0

Heer?

BETEKENIS
Zoals verklaard in het voorgaande hoofdstuk, is de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods verhuld door Zijn yoga-mäyä. Alleen zielen die zieh volkomen
overgeven en toegewijden kunnen Hem zien. Nu is Arjuna er weliswaar van
overtuigd dat Zijn vriend, Kr�i:ia, de Allerhoogste God is, maar hij wil weten
wat de algemene methode is waardoor de alles-doordringende Heer hegre
pen kan worden door iedereen. De mensheid in het algemeen , met inhegrip
van de demonen en atheYsten, kan Kf�r.ia niet kennen, omdat Hij "he
schermd" wordt door Zijn

yoga-mäyä.

Maar nogmaals: Arjuna stelt deze

vragen voor hen . De hogere toegewijde gaat het niet alleen om zijn eigen in
zicht, maar om duidelijkheid voor de gehele mensheid. Door zijn genade,
omdat hij een

V aieyi;iava,

een toegewijde, is, opent Arjuna de mogelijkheid
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d a t d e mensheid i n h e t algemeen tot inzich t kan komen aangaande h e t al
o mtegenwoordige aspekt van de Allerhoogste. Hij spreekt Kr�i:ia speciaal
aan als yogin , omdat Srr Kr�i:ia de Heer van de yoga-mäyä is, welke Hem , op
Zijn bevel, aan de mensheid toont of voor haar verbergt. De gewone men
sen , die geen liefde voor Kr�i:ia voelen, kunnen niet voortdurend aan Kr�r:ia
denken ; ze denken dus materieel. Arjuna houdt rekening met de stoffelijke
denktrant van de mensen van deze wereld. Omdat materialisten Kr�i:ia niet
op geestelijk niveau kunnen begrijpen, wordt hun aangeraden zieh op stof
felijke zaken te koncentreren en te trachten te zien hoe Kr�i:ia Zieh daarin
openbaart.
VERS 1 8

�ffl0fü4{'1') � �

�

\il"fl�"f

1

�: � � �, · �� flt(:fl
vistareriätmano yogarh
vibhütirh ca janärdana
bhüya� kathaya trptir hi
srrivato nästi me 'mrtam
vistarerya · in beschrijving ; ätmanah · van Jezelf; yogam · mystieke kracht ;
vibhütim rijkdommen ; c a ook; janärdana 0 doder der goddelozen ; bhü
yali · weer; kathaya · beschrijf; trpti!) · tevredenheid ; hi zeker; sr(wa ta/.1
h oren ; na asti er is geen ; me · mijn; amrtam · nektar.
.

·

·

·

-

·

VERTALING

0 Janärdana (Kr��a), vertel me in bijzonderheden over Je geweldige ver·
mogens en heerlijkheid; want ik word het nimmer moe Je ambrozijnen
woorden te horen.
BETEKENIS
D e r�is van Naimi�ärar:i ya, met S aunaka aan het hoofd, zeiden iets derge·
lijks tegen Süta Gosvämf:
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vayam tu na vitrpyäma
uttama-sloka-vikrame
yac chrl]vatäm rasa-jfiänäm
svädu svädu pade pade

"Ook al hoort men voortdurend over. het bovenzinnelijk spei van Kf�i:ia, die
in de Vedische zangen verheerlijkt wordt, men kan er nooit genoeg van krij
gen. Degenen die een bovenzinnelijke verhouding met Kr��a zijn aangegaan
genieten woord voor woord van de beschrijvingen van het spei van de Heer."
Op deze wij ze hoort Arjuna graag over Kr�i:ia, met name hoe Hij Zieh open
baart als de alles-doordringende Opperheer.
Wat betreft het woord amrtam , nektar of ambrozijn, dienen we te weten
dat elk verhaal en iedere uitspraak over K��i:ia nektar-gelijk is. En deze nek
tar kan men werkelijk leren proeven. Wat er tegenwoordig aan verbalen, ro
mans en artikelen geschreven wordt, verschilt in zoverre van het bovenzin
nelijk spei van de Heer, dat ze de lezer niet blijven boeien, terwijl men daar
entegen nooit uitgeluisterd raakt naar de verbalen over Kr?i:ia. Hierom is het
dan ook, dat de geschiedenis van het gehele universum vol verwijzingen naar
het spei van de inkarnaties van God is. De Purä1Ja's bijvoorbeeld zijn ge
schiedenissen van lang vervlogen tijdperken, die verbalen over de verschillen
de inkarnaties van de Heer. Hierdoor blijft de leesstof voortdurend fris, hoe
vaak men haar ook leest.
VERS 1 9

�•i�U*'M 1
� ij- Cf'���·"' � �: 1
�: �� wtl\t"l�ttt �«t<� iJ 1 1 t�11
sri bhagavän uväca
hanta te kathayi.§yämi
divyä hy ätma-vibhütaya�
prüdhänyata� kuru-sre§fha
nästy anto vistarasya me
frf

bhagavä11 uväca - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; hanta - ja;

te - tot jou; kathay4yämi - Ik zal spreken; divyä� - goddelijk; hi zeker;
-
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ätma-vibhütaya�
persoonlijke volheden ; prädhänyata� - voornamelij k ;
kuruire§!ha - 0 beste der Kuru 's; n a asti - e r i s gee n ; anta� grens; vista
rasya aan de mate ; me Mijn.
-

-

-

-

VERTALING
De Allerhoogste sprak: Ja, Ik zal je van Mijn goddelijke heerlijkheid ver
teilen, maar alleen het voornaamste, 0 Arjuna, want Mijn volheid kent geen
grenzen.

BETEKENIS
Het is onmogelijk ��r:ia 's grootheid en volheid te bevatten. De zinnen
van de individuele ziel zijn onvolmaakt en staan haar niet toe dat ze ��r_ia 's
doen en laten volkomen begrijpt. Toch trachten de toegewijden ��l)a te
doorgronden, maar niet volgens de gedachte dat ze Kr�r.ta te bestemder tijd
of in een bepaalde levensfase zullen kunnen kennen. Het komt veeleer door
dat de verhalen over Kr�r_la zö genietbaar zijn, dat de toegewijden ze als nek
tar beschouwen. In die zin genieten ze ervan. De zuivere toegewijden schep
pen bovenzinnelijk behagen in het spreken over Kf�r_la 's volheden en Zijn
verschillende energieen. Kr�qa weet dat de levende wezens geen idee hebben
van de omvang van Zijn volhede n ; daarom is Hij bereid de voornaamste
openbaringen van Zijn verschillende energieen uiteen te zetten. Het woord
prädhänyata� (voornaamste) is zeer belangrijk, omdat we slechts enkele van
de belangrijkste bijzonderheden van de Opperheer kunnen begrijpen, want
Zijn aspekten zijn zonder tal. Het is onmogelijk ze allemaal te begrijpen . En
vibhüti, de in dit vers gebezigde term, heeft alleen betrekking op de volhe
den waardoor Hij de hele openbaring bestuurt. In het A mara-kosa -woorden
boek wordt verkJaard dat vibhati buitengewone weelde betekent.
De i mpersonalist of de panthe'ist kan de uitzonderlijke volheden van de
Opperheer en de openbaringen van Zijn goddelijke energie niet begrijpen .
Zowel in de stoffelijke als in de geestP.lijke wereld worden Zijn energieen in
de vorm van alle m ogelijke openbaringen verbreid. Kr�r:ia beschrijft thans
wat een gewoon mens rechtstreeks kan waarnemen; dus op deze wijze
wordt er een beschrijving gegeven van een deel van Zijn veelzij dige energie.
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V E RS 20

�� �: 1
�('4tf4:1f &rt-"ti' "' l!>�l'11'4kl � l'f ll�o II

31(•11€441

aham ätmä gu!iäkefo
saroa-bhütäsaya-sthita�
aham ädiS ca madhyam ca
bhütänäm anta eva ca
aham - l k ; ätmä ziel ; gu�äkesa 0 Arjuna; sarva-bhü ta alle levende we
zens; lliaya-s th itaiJ. zieh binnen in bevindend; aham - Ik ben ; adi� oor
sprong; ca ook; madhyam midden ; ca ook ; bhütänäm alle leve.nde we
zens; an talJ. - ein d ; eva zeker; ca - en.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V ERTALING
Ik ben het Zelf, 0 Guc;Iäke8a, dat zetelt in het hart van alle schepselen. Ik
ben het begin, het midden en het eind van alle wezens.
BETEKENIS
In dit vers wordt Arjuna aangesproken als Gu�äke8a, wat betekent : hij
die de duisternis der slaap heeft overwonnen. V oor degenen die slapen in
het duister der onwetendheid is het onmogelijk te begrijpen hoe de Aller
hoogste Zieh openbaart in . de stoffelijke en geestelijke wereldcn. Dus de
manier waarop Kr�r:ia Zieh hier tot Arjuna richt is veelzeggend. Omdat Ar
juna boven deze duisternis verheven is, stemt de Persoonlijkheid Gods er
mee in hem Zijn verschillende volheden te beschrijven.
K��i:ia vertelt Arjuna allereerst dat Hij het Zelf of de ziel van de gehele
kosmische openbaring is, via Zijn eerste expansie. V 66r de stoffelijke schep
ping neemt de Heer via deze volkomen expansic de Puru�a-inkarnaties aan,
bij Hem begint alles. Daarom is Hij ätmä, de ziel van het mahat- tattva , de
elementen van het universum. Het geheel der stoffelijke energie is niet de
oorzaak der schepping; de oorzaak is Mahä- Y i�i;iu , die binnengaat in het
mahat-tattva , het geheel der stoffelijke energie. Hij is de ziel. Wanneer
Maha-Vi�i:iu vervolgens in de geopenbaarde universa binnengaat, openbaart
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Hij Zieh wederom, als Superziel i n elk levend wezen. W e weten dat het per
soonlijke lichaam van het levend wezen bestaat dankzij de aanwezigheid van
de geestelijke vonk. Zonder het bestaan van de geestelijke vonk kan het li
chaam zieh niet ontwikkelen. Evenzo kan de stoffelijke openbaring zieh
niet ontwikkelen, tenzij de Allerhoogste Ziel van Kr�rya erin binnengaat.
De Allerhoogste Perso9nlijkheid Gods bestaat als Superziel in alle geopen
baarde universa. In het Srfmad-Bhägavatam wordt een beschrijving gegeven
van de drie pum�a-avatära 's. "De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods open
baart Zieh in deze stoffelijke openbaring in drie aspekten, namelijk als
Kärar:iodakasäyi V i�r:iu , als Garbhodaka5äyi Vi�r:iu en als K�lrodakasäyi Vis
nu. " De Opperheer, Kr�r:ia de oorzaak aller oorzaken, strekt Zieh uit in de
kosmische oceaan als Maha-Vi�r:iu of Käraryodakasayr Viin:m , en daarom is
Kf�11 a het begin van dit universu m , de instandhouder van de universele open
baring en het eind van alle energie.

VERS 2 1

auR�t"llii( �'�"ifj�,I <�(?J;iil'l I
„(\���dl'l�il ""l'llUllii( w ll�tll
ädityänäm aham v4riur
jyot4äm ravir am5umän
maricir mamtäm asmi
nak�aträriäm aham sasi
ä dityän äm - van de Aditya's; aham lk ben ; vi§r:iul.1 · de Opperheer; jyoti
�äm - van alle lichtbronnen ; ravi� - de zon ; amsumän · stralend ; manci�
Manc i ; mamtiim van ·de Maru ta's; asmi lk ben ; nak�aträrJäm · van sterren;
aham lk ben ; sasT de maan.
-

·

-

-

-

-

VERTALING
Van de Äditya's ben Ik Vit1i;iu, van al wat licht geeft ben Ik de stralende
zon, Ik ben Marici van de Marul'! en onder de sterren ben Ik de maan.
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BETEKENIS
Er zijn twaalf Äditya 's, waarvan Kr�i:ia de voornaamste is. En onder alle
lic htbronnen die er tWinkelen in h!!t zwerk is de zon de belangrijkste; in de
Hrahma-sarilhitä wordt de zon heschouwd als het stralende licht van de Op
perheer en als een van Zijn ogen. Marici is de halfgod die de hemelruimten
bestuurt. Onder de sterren springt de maan 's nachts het meest in het oog
en daarom vertegenwoordigt de maan Kr�l).a.

VERS 22

Wilf (11it1'a.1� �qlWll'lrtic cmR: 1
(�IOJi ir.l�,�1'11'4rtic � 11��11
vedänäm säma-vedo 'smi
devänäm asmi väsava�
indriyäriäm mana$ cäsmi
bhütänäm asmi cetanä

-

-

vedänäm van alle Veda 's; säma-vedah de Säma-veda ; asmi lk hen ;
devänäm van alle halfgoden ; asmi lk hen ; väsava� hemelkoning; indri
yä1Jäm van alle zinnen; mana� · de geest ; ca ook; asmi Ik hen ; bhütä
näm · van alle levende wezens; asmi Ik hen ; cetanä de levenskracht.

-

-

·

·

-

-

-

-

-

VERTALING
Van de Veda's hen Ik de Sllma-veda; van de halfgoden hen Ik lndra; van
de zinnen ben Ik de geest, en in levende wezens hen Ik de levenskracht (he·
wustzijn).

BETEKENIS
H e t verschil tussen stof en geest is dat stof geen bewustzijn heeft zoals
het levend wezen ; daarom is dit hewustzijn' het allerhoogste en eeuwig. Be
wustzijn kan niet worden verkregen door de materie op een hepaalde wij ze
te mengen.
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VERS 23

� \1Etl<1tlR'l � � 1
� q1t1'61t1R'l �: RJ(IRom1{4( 11��11
rudräriäm 5ankaraJ cäsmi
vittefo yak§a-mk§asäm
vasünäm pävaka$ cäsmi
merufi sikharif&äm aham
rudräT)-äm - van alle Rudra's; sankara� - H eer Siva; asmi - Ik ben ; vittesal} de heer van de schatkamer; yak�a-rak�anäm - van de Ya�a's en Rä�asa's;
vasünäm - van de V asu 's; pävaka� - vuur; ca - ook; asmi - Ik ben ; meru�
Meru ; Sikhari1)-äm - van alle berge n ; aham - Ik ben.
VERTALIN G
V a n alle Rudra's ben Ik Heer Siva; van d e Y aksa's e n Räksasa's ben Ik de
Heer der rij kdom (Kuvera); van de Vasu's ben Ik het vuur (Agni) en van de
bergen ben Ik de Meru.
BETEKENIS
Er zijn elf Rudra's, van wie S ankara, Heer Siva, de belangrijkste is. H ij is
de inkarnatie van de Opperheer die de leiding over de geaardheden der on
wetendheid heeft in het universum . Onder de halfgoden is Kuvera de opper
schatbewaarder en hij vertegenwoordigt de Opperheer. De Meru is een berg
die beroemd is om zijn natuurlijke rijkdommen.

VERS 24

�ijf "' � iff � � t(�q�i( 1

�111•fhuitt �: �n11itR'l miR: 11�\lll
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purodhruäm ca mukhyam märii
viddhi pärtha b[htupatim
senäninäm aham skandap
sarasäm tumi sägarap
purodhasäm - van alle priesters; ca - ook; mukhyam - voornaamste ; mäm Mij ; viddhi - begrijp; pärtha - 0 zoon van Prthä; brhaspatim - Brhaspati ; se
nänfnäm - van alle bevelhebbers; aham - Ik ben; skanda� - Kärtikeya; sara
säm - van alle waterbekkens; asmi - lk ben; sägara� - de oceaan.

VERTALING
Weet, Arjuna, dat Ik van alle priesters de leider ben, Brhaspati, de heer
der toewij ding. V an alle bevelhebbers ben Ik Sk:inda, de heer van de oorlog.
En van alle waterbekkens ben Ik de oceaan.
BETEKENIS
Indra is de belangrijkste halfgod van de hemelse planeten en is bekend als
de hemelkoning. De planeet waarover hij heerst heet Indraloka. Brhaspati
is de priester van Indra en aangezien Indra de voomaamste van alle koningen
is, is Brhaspati de voomaamste van alle priesters. En zoals Indra d� voor
naamste van alle vorsten is, is Skanda, de zoon van PärvatI en Heer Siva,. de
voomaamste van alle bevelhebbers. En van alle waterbekkens is de oceaan
het grootst. Deze aanduidingen van Kr�1.1a geven slechts een idee van Zijn
grootheid.

VERS 25

t1ttffu1f � f'mt1�ifit1�<( 1
qr-rl �� '41ct<Mf f(•m�cu 11��11
mah�ipäm bhrgur aham
giräm rumy ekam ak1arom
yajiiänäm japa-yajiio 'smi
sthävaräriäm himälayafa

De Bhagavad-gitä zoals ze is

542

X .26

malwrfl1.1iim
o n <lrr de grote wijzen ; bhrgu� - Bh rgu ; aham
lk bcn ;
girilm
van trillingc n ; cmni - Ik ben; ekam ak§aram - pra1Java ; yajnäniim van o ffcrs; jap11-yajli11�1
chanten ; asmi - lk ben ; sthiivariif}iim van onbe
weeglijke di nge n ; h imalaya/_1 het Himalaya gebergte.
-

-

-

-

-

-

V ERTALING
V an de grote wijzen ben Ik Bh rgu; van de geluidstrillingen ben Ik het bo
venzinnelijke om. V an de offers ben Ik het chanten van de heilige namen
(japa) en van al wat onbeweeglijk is ben Ik de Himalaya.
BETEKENIS
Brahma, het eerste levende wezen in het universum, schiep verschillende
zonen om verschillende soorten levensvormen voort te brcngen. De mach
tigste van deze zoons is Bhrgu, die tevens de grootste wijze is. Van alle bo
venzinnelijke geluidstrillingen vertegenwoordigt om (orhkara ) de Allerhoog
ste. V an alle offers is het chanten van Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, Kr�i:ia Kr�r:ia,
Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Rama Rama, Hare Hare de zuiverste
weergave van Kr�i;ia. Soms worden er dieroffers aanbevolen, maar bij het
Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia-offer is er geen sprake van geweld. Het is het een
voudigste en zuiverste offer. Alles wat verheven is in de werelden vertegen
woordigt Kr?r:ia. Daarom wordt Hij ook vertegenwoordigd door de Hima
lay a, het hoogste gebergte ter wereld. In een vorig vers werd de berg Meru
vermeid, maar de Meru beweegt soms, terwijl de Himalaya daarentegen on
beweeglijk is. Op deze wijze is de Himalaya groter dan de Meru .

V ERS 26
3(�:

tt4t�totf �q<ftotf � �:

1

•t•\t�Utf �: fü(Mf � uf.l': 11� � 1 1
mvatthafl saroa-vrk§äfiäm
devar§ifiäm ca näradafl
gandharoäriäm citrarathafl
siddhäriam kapilo munifl
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asva ttha�
de banyan-boom ; saroa-vrk�är:iäm - van alle hornen ; devar§f
(täm - van alle wijzen onder de halfgoden; ca en; närada� - Närada; gan
dharoär:iäm - van de bewoners van de planeet Gandharva; citraratha� - Citra
ratha; siddhänäm - van allen die volmaakt geworden zijn; kapila� muni� ·

-

Kapila Muni.
V ERTALING
V an alle hornen ben Ik de heilige vijgeboorn en onder de wijzen en half
goden ben Ik N ärada. V an de zangers der goden (Gandharva's) ben lk Citra
ratha en onder de wezens die volmaakt geworden zijn ben Ik Kapila.
BETEKENIS
De vijgeboom (asvat tha ) is een van de rnooiste en hoogste hornen en de
mensen in lndia aanbidden hern dikwijls tijdens hun ochtendrituelen. Onder
de halfgoden aanbidden ze ook N ärada, die als de grootste toegewijde van
het universurn wordt beschouwd. Dus in hern is Kr�r:ia als toegewijde verte
genwoordigd. De planeet Gandharva is vol wezens die schitterend zingen en
de beste zanger onder hen is Citraratha. Onder de eeuwig levende wezens
wordt Kapila als inkarnatie van ��r:ia beschouw d ; zijn filosofie wordt ver
meid in het Sr!mad-Bhägavatam . In later tijd werd er een andere Kapila be
roemd , maar zijn filosofie was athe"istisch. Zo bestaat er tussen beiden een
enorm verschil.
VERS 27
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uccaihsrovasam a5vänärii
viddhi mäm amrtodbhavam
airävatam gajendräriäm
naräriäm ca narädhipam
uccai� sravasam Uccail)sravä; asvänäm onder paarden; viddhi weet;
mäm Mij ; amrta-udbhavam voortgekornen uit het kamen van de oceaan ;
-

-

-

-
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airävatam Airävata; gajendrä1Jäm van olifanten ; naräi:zäm
lijke wezens; ca en; narädhipam de vorst.
-

-

-

X.28

-

onder mense·

-

VERTALING
Weet dat Ik van alle paarden Uccaii}sravä ben, die oprees uit de oceaan,
geboren uit het elixer der onsterflijkheid; van de vorstelijke olifanten ben
Ik Airävata en onder de mensen ben Ik de koning.
BETEKENIS
De toegewijde halfgoden (sura's) en de demonen (asura's) maakten eens
een reis over zee. Tijdens deze reis werd er zowel nektar als vergift voortge
bracht, en Heer Siva dronk het vergift. Uit de nektar kwamen vele wezens
voort, waaronder een paard genaamd U ccai�sravä. Een ander dier dat uit de
nektar voortkwam was een olifant genaamd Airavata. Omdat de twee dieren
werden voortgebracht uit nektar hebben ze bijzondere betekenis, en ze ver
tegenwoordigen dus ��l)a.
Onder de menselijke wezen� is de vorst de vertegenwoordiger van i(r�l).a,
omdat ��l).a de instandhouder van het universum is en de koningen, die
hun positie hebben verkregen vanwege hun goddelijke eigenschappen, de in
standhouders zijn van hun koninkrijk. V orsten als Mahäräja Yudhi��hira,
Mahäräja Parik�it en Heer Räma waren allen hoogst rechtvaardige koningen,
die altijd het welzijn van hun onderdanen voor ogen hadden. In de Vedische
literatuur wordt de vorst als vertegenwoordiger Gods beschouwd. In dit tijd
perk echter, waarin de beginselen der godsdienst in verval zijn geraakt, is de
monarchie gaan tanen tot ze thans tenslotte wordt afgeschaft. Men dient
evenwel te bedenken dat de mensen. onder rechtvaardige vorsten gelukkiger
waren dan nu.

VERS 28
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äyudhänäm aham vajram
dhenünäm asmi kämadhuk
prajana$ cäsmi kandarpa�
sarpäriäm asmi vä$uk*
äyudhänäm van alle wapens; aham - Ik ben ; vajram - de bliksemschicht ;
dhenünäm - van koeien; asmi I k ben ; kämadhuk d e s ura bhi -koeien ; pra
jana� - voor het verwekken van kinderen; ca - en; asmi - Ik ben ; kandarpa� Cupido ; sarpärJäm - van alle slangen; asmi - Ik ben ; väsuki� - Väsuki.
·

·

·

VERTALING
Van alle wapens ben Ik de bliksemschicht; onder koeien ben Ik de sura
bhi's, die overvloedig melk geven. V an de verwekkers ben Ik Kandarpa, de
liefdesgod, en van alle slangen ben Ik Väsuki, de belangrijkste.
BETEKENIS
De bliksemschicht, die stellig een geducht wapen is, is een blijk van J<.rey
rp's macht. In K[�l)aloka in de geestelijke hemel zijn er koeien die op ieder
gewenst ogenblik gemolken kunnen worden en die zo veel melk geven als
men maar hebben wil. Zulke koeien bestaan er uiteraard niet in de stoffe
lijke wereld, maar in Kr�r:ialoka kent men ze wel. De Heer houdt tal van zul
ke koeien, die surabhi worden genoemd. Kandarpa is het seksueel verlangen
dat tot de geboorte van goede zoons moge leiden; daarom vertegenwoordigt
Kandarpa hierin Kr�r:ia. Soms houdt men zieh alleen uit zinsbevrediging met
seksualiteit bezig; deze vorm van seksualiteit vertegenwoordigt Kr�r:ia niet.
Maar geslachtsleven voor het verwekken van goede kinderen wordt Kandar
pa genoemd en vertegenwoordigt Kr�r:ia.

VERS 29
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anantas ciismi niigiiniim
varu!lo yiidasiim aham
pitfriäm aryamä ciismi
yamab samyamatiim aham
anan ta/:i Ananta; ca - ook; asmi - Ik ben ; nägänäm - van alle slangen ; va
ru'}a� de halfgod die het water regeert; yädasäm van alle waterwezens;
aham Ik ben ; pitFTJäm van de voorouders; aryamä - Aryamä ; ca - ook;
asmi lk ben ; yamaJ:i - de halfgod van de dood; samyamatäm - van alle be
stuurders ; aham Ik ben.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
V an de hemelse N äga-slangen ben Ik Ananta; van de goden der waterwe
zens ben lk V anu}a. V an de overleden voorouders ben Ik Aryamä en onder
hen die de wet uitvoeren ben Ik Y ama, de heer des doods.
BETEKENIS
Onder de vele hemelse Näga-slangen is Ananta de grootste, zoals Varui:ia
de grootste onder de waterwezens is. Beiden vertegenwoordigen ze Kr�r:ia.
Er is ook een bomen-planeet, welke bestuurd wordt door Aryamä, die even
eens Kr�r:ia vertegenwoordigt. Er zijn vele levende wezens die zieh bezighou
den met het straffen van onverlaten en van hen is Yama de belangrijkste.
Yama bevindt zieh op een planeet dicht bij deze aardse planeet en na hun
dood worden degenen die zeer zondig zijn daarheen gebracht en Y ama
straft hen dan op verschillende wijzen.

VERS 30

prahlädas ciismi daityiiniim
kiil.ab kal.ayatiim aham
mrgii!liim ca mrgendro 'ham
vainateyas ca pak§i!Jiim
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prahlädary Prahläda; ca ook; asmi Ik ben; daityänäm van de demo
nen ; käw/J tij d ; kawyatäm - van onderwerpers; aham Ik ben ; mrgärJiim van dieren ; ca e n ; mrgendrary de leeuw; aham Ik ben; vainateya/J Garu
�a; ca ook ; pak�ii:iäm van vogels.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Onder de Daitya-demonen ben Ik de toegewijde Prahläda; van de onder
werpers ben Ik de tijd; van de dieren ben Ik de leeuw en van de vogels ben
Ik Garu�a, de gevleugelde drager van Vi�i:iu.
BETEKENIS
Diti en Aditi zijn twee zusters. De zoons van Aditi worden de Äditya 's
genoemd en de zoons van Diti zijn de Daitya 's. Alle Aditya 's zijn toegewij
den van de Heer en alle Daitya 's zijn goddeloos. H oewel Prahläda geboren
was in de familie der Daitya 's, was hij vanaf zijn prilste jeugd een groot toe
gewijde. V anwege zijn toegewijde dienst en zijn goddelijk karakter wordt
hij als vertegenwoordiger van Kr��a beschouwd.
Er zijn vele zaken die een vemietigende werking hebben, maar de tijd laat
allPs in het stoffelijk universum te niet gaan en vertegenwoordigt op deze
wijze Kr��a. V an de vele dieren is de leeuw het sterkst en wildst en van de
miljoenen soorten vogels is Garu�a, de drager van Heer V i��u, de grootste.

VERS 3 1
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pavanafi pavatäm asmi
räma� sastra-bhrtäm aham
jha§ärtärh makaras cäsmi
srotasäm asmi jiihnavi
p11va1rn�1
de wind; pavatäm van al wat reinigt ; asmi lk ben ; rämaJ.1
H.äma ; sastra-bh rtam - van de gewapenden; aham Ik ben ; jha�äi:iäm van
alle waterwezens; mak11ral! haai ; ca asmi - Ik ben ook; srotasäm van de
stromende rivieren; asmi Ik ben; jiihnavf . de rivier de Ganges.
-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Van al wat reinigt ben Ik de wind; van degenen die wapens hanteren ben
Ik Räma; van de vissen ben Ik de haai en van de stromende rivieren ben Ik
de Ganges.
BETEKENIS
V an alle waterwezens is de haai een van de grootste en voor de mens be
slist de gevaarlijkste. Zo vertegenwoordigt de haai Kr�Qa. En van de rivieren
is de grootste in India Moeder Ganges. Heer Rämacandra, uit het Rämäya1fa ,
een inkarnatie van K��l'}a, is de geduchtste van alle krijgers.
VERS 32

(1•j�Ui14U�(t'ijlf tr:--4' �ctll'l:i"t 1

31\Ait€'1f4Qt f4Qt"tf cm:: SlctiiJll'll'( 1 1 �� I I
sargäriäm ädir antiU ca
madhyam caiväham arjuna
adhyätma-vidyä vidyänäm
vädafi pravadatäm aham

sargal}am · van alle scheppingen; äd* - begin; antaf:i - eind; ca - en; ma
dhyam - midden ; ca - ook; eva - zeker; aham · Ik ben ; arjuna - Arjuna; adhy
ätma-vidyä · geestelijke kennis; vidjänäm · van alle onderricht; vädaJ:i - van
zelfsprekende konklusie ; pravadatäm · 'v an redeneringen ; aham - Ik ben.

VERTALING
V an al het geschapene ben Ik het begin, het eind en ook het midden, 0
Arjuna. V an alle wetenschappen ben Ik de geestelijke wetenschap aangaan·
de het Zelf, en onder logici ben Ik de uiteindelijke waarheid.
BETEKENIS
V an de geschapen openbaringen word� het geheel der stoffelijke elemen
ten voortgebracht door Mahä-Vi�QU en te niet gedaan door Heer Siva. Brah-
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mli komt als schepper op de tweede plaats. Al deze geschapen elementen
zijn uiteenlopende inkarnaties van de stoffelijke eigenschappen van de Op
perheer; daarom is Hij het begin, het midden en het eind van de gehele
schepping.
Ten aanzien van de geestelijke wetenschap aangaande het Zelf bestaan er
tal van geschriften, zoals de vier Veda 's, de Vedän ta-sütra en de Puräl}a 's,
het Snmad-Bhägavatam en de Grtä. Ze vertegenwoordigen alle Kr�i:ia. Onder
logici bestaan er verschillende fasen van redeneren. Het uiteenzetten van de
situatie wordt japa genoemd. De poging om elkaar te weerleggen heet vitaTJ
<ja, en de 'Slotkonklusie wordt väda genoemd. De uiteindelijke waarheid, het
besluit van ieder logisch proces, is Kr�r:ia.

VERS 33
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ak�aräriäm akäro 'smi
dvandva� sämäsikasya ca
aham eväk§aya� kälo
dhätäham viJvato-mukh�
ak�aräl}äm - van letters; akära� - de eerste; asmi - Ik ben; dvandva� - twee
ledig; sämäsikasya - samenstellingen; ca - en; aham - Ik ben; eva - zeker; ak
�aya� - eeuwig ; käla� - tijd; dhätä - schepper; aham - lk ben; viSvato-mukha�
- Brahmä.

VERTALING
V an de letters hen Ik de A en onder de samenstellingen hen Ik het twee
voudig woord. Ook hen Ik de onuitputtelijke tijd en van de scheppers hen
Ik Brahma, wiens menigvuldige gezichten naar alle kanten kijken.
BETEKENIS
A kära , de eerste letter van het Sanskrit alfabet, is het begin der Vedische
literatuur. Zonder akära kan er niets tot klank worden gebracht; daarom is

-
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hij het begin van alle geluid. In het Sanskrit zijn er ook veel samengestelde
woorden, waarvan het tweevoudige woord, zoals bijvoorbeeld Räma-K��f!.a,
dvandva� wordt genoemd. Räma en K��r:ia hebben hetzelfde ritme en wor
den daarom tweevoudig genoemd.
Onder alle doders die er bestaan is de tijd de eerste en de laatste, omdat
de tijd alles doodt . De tijd vertegenwoordigt K��r:ia, want te bestemder tijd
zal er een grote brand woeden, waarin alles zal worden vernietigd.
Onder de scheppers en levende wezens is Brahmä de belangrijkste. D e
Brahmä's vertonen vier, acht, zestien enz. hoofden al naar gelang hun posi
tie en ze zijn ieder voor zieh de voornaamste schepper in hun universum . De
Brahmä's vertegenwoordigen K�?r:ia.

VERS 34
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mrtyufi saroa-haras cäham
udbhava5 ca bhav4yatäm
kirtifi srir väk ca näriciäm
smrtir medhä dhrtifi k§amä

mrtyuh - de dood ; sarva-hara�t udbh ava�
verwekker; ca - ook;
roem; irI�t väk prachtige taal; ca
heugen; medhä - verstand; dh rtih -

-

-

alles-verslindend ; ca - ook ; aham - Ik ben ;
bhavi§yatäm - van de toekomst; kTrti�1
ook; närfi:iäm van vrouwen ; smrti� - ge
trouw; k§amä - geduld.

-

-

-

VERTALING
Ik ben de alles-verslindende dood en Ik ben de verwekker van al wat nog
komen zal. Bij vrouwen ben Ik roem, geluk, welsprekendheid, geheugen,
verstand, trouw en geduld .
BETEKENIS
Zodra iemand geboren is, sterft hij ieder ogenblik. Zo verslindt de dood
het levend wezen ieder ogenblik, maar zijn laatste knauw wordt de dood
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zelf genoem d . Deze dood i s Kr�i:ia. Alle levenssoorten ondergaan zes ele
mentaire veranderingen. Ze worden geboren, ze groeien, ze blijven enige tijd
in volgroeide staat, ze planten zieh voort, ze kwijnen en tenslotte verdwij
nen ze. V an deze veranderingen bestaat de eerste uit de verlossing uit de
moedersehoot, en dat is Kr�i:ia. Het ter wereld komen is het begin van alle
toekomstige aktiviteiten.
De zeven opgesomde talenten worden besehouwd als zijnde vrouwelijk.
Bezit een vrouw ze allemaal of enkele ervan, dan wordt ze roemrijk. Het
Sanskrit is een volmaakte taal en is derhalve zeer roemrijk. Als men na be
studering het bestudeerde kan onthouden, is men begiftigd met een goed
geheugen, of smrti. Men hoeft niet veel boeken over uiteenlopende onder
werpen te leze n ; het vermogen om zieh er een paar in het geheugen te pren
ten en eruit te citeren wanneer nodig, wordt eveneens als een talent be
schouwd.
V E RS 35
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brhat-säma tathä sämnäm
gäyatri chandasäm aham
mäsänäm märga-sir�o'ham
rtünäm k usumäkaro�

brhat-säma - de Brhat-säma ; tathä - . ook; sämnäm - van het Säma-veda
lied ; gäyatrl - de Gäyatri-zange n ; chandaslim van alle poezie ; aham Ik
ben ; miisänäm - van de maande n ; märga-sTr�o - de maand november-decem
bcr; alwm Ik ben ; rtünäm van alle jaargetijde n ; kusu mäkarah - de lente.
·

.

·

-

VERTALING
V an de gewijde zangen ben Ik de Brhat-säma, aangeheven door Heer In
dra, en van de poezie ben Ik de Gäyahi-mantra, die dagelijks door brähma
i:ia's wordt gezongen. Van de m aanden ben Ik november en december en
van de jaargetijden ben Ik de bloeiende lente.
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BETEKENIS
De Heer heeft al verklaard dat van alle VPda's de Säma-veda rijk is aan
schitterende zangen, welke door verschillende halfgoden ten gehore worden
gebracht. Een van deze zangen is de Brhat-säma , welke een verfijnde m elo
die heeft en te middernacht wordt aangeheven.
In het Sanskrit zijn er bepaalde regels voor het m aken van poezie; rijm en
versmaat worden niet eigendunkelijk gehanteerd, zoals bij veel moderne
poezie gebeurt. Uit de poezie die zieh aan de regels houdt springt de Gäya
trl-man tra , die door de ge't"n itieerde brähama�a's wordt gezongen, het meest
naar voren. De G äyatrl man tra wordt genoemd in het SrTmad-Bhägava tam .
Omdat de Gäyatrintra speciaal bedoeld is om er God mee te verwerke
lijken, vertegenwoordigt hij de Opperheer. Deze man tra is bestemd voor
geestelijk gevorderde lieden, en wanneer men erin slaagt hem goed te chan
ten, kan men ingaan tot de bovenzinnelijke positie van de Heer. Men dient
zieh eerst de eigenschappen van de volmaakt gevorderde te verwerven, dus
volgens de wetten der stoffelijke natuur geheel in de geaardheid goedheid
te verwijlen, wil men de Gäyatrl-ma t ra kunnen· ·chanten. De G äyatrT man
tra is zeer belangrijk in de Vedische beschaving en wordt beschouwd als de
geluids-inkarnatie van Brahman. Brahmä is de initiatie-meester ervan en de
man tra wordt van hem via de geestelijke erfopvolging overgeleverd.
De maanden november en december worden als de beste beschouwd, om
dat in deze periode in lndia de rijst van het veld wordt gehaald en de men
sen zieh zeer gelukkig voelen. De lente is een jaargetijde dat uiteraard overal
geliefd is, omdat het dan noch te warm, noch te koud is, en omdat de bloe
men opengaan en de hornen bloeien. In de lente zijn er ook veel festivitei
ten ter herinnering aan Kf�l)a 's spei op aarde; daarom wordt de lente als het
vrolijkste jaargetij bcschouwd en vertegenwoordigt ze de Opperheer Kr�i;ia.
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dyütam chalayatäm asmi
tejas tejasvinäm aham
jayo 'smi vyavasäyo 'smi
sattvam sattvavatäm aham
dyütum J ul.iLelen ; chal.ayatiim - van alle valsspelers; asmi - lk ben; tejalJ. schitterend; tejusviniim - van al wat schitterend is; aham Ik ben ; jayalJ. - de
overwinning; usmi Ik ben; vyuvusiiyah - avontuur; asmi - lk ben ; sattvam
kracht; sattvavatäm van alle sterke n ; aham Ik ben.
·

-

·

-

·

·

VERTALING
lk ben ook het spei van valsspelers en van aJ wat schittert ben Ik de schit
tering. lk ben de overwinning, lk ben het avontuur en lk ben de kracht der
sterken.
BETEKENIS
Er zijn tal van bedriegers in het gehele universum. Van alle manieren van
bedriegen staat het kansspel voorop en vertegenwoordigt daarom Kr��a. Als
Allerhoogste kan Kr�r_ia sluwer bedriegen dan een gewoon mens dat kan. Als
Kr�r_ia iemand bedriegen wil , kan niemand Hem in Zijn bedrog overtreffen.
Z ijn grootheid is niet louter eenzijdig - ze is al-zijdig.
Oncler hen die zegevieren is Hij de overwinning. H ij is de schittering \'an
hen die schitteren. Onder de ondernemenden is H ij de meest ondcrnemcn
de. Onder de avonturiers is Hij de meest avontuurlijke en onder de sterken
is Hij de sterkste. Toen Kr�r.i� op aarde was kon niemand Hem in kracht de
baas. In Zijn kinderjaren hief Hij zelfs de heuvel Govardhana in de lucht.
Niemand kan Hem overtreffen in bedrog, niemand kan Hem overtreffen in
luister, niemand kan Hem overtreffen in zegepraal, niemand kan Hem over
treffen in ondernemingslust en niemand kan Hem overtreffen in kracht.

VERS 3 7
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vnriinäm väsudevo 'smi
päri�avänäm dhananjaya�
muninäm apy aham vyäsa�
kavinäm usanä kavi�
vr��iinäm - van de afstammeli ngen van Vr�i:ii ; väsudevah - Kr�r:ia in Dvära
kä; asmi - Ik ben ; päQcJavänäm - van de Pär.i �ava's; dhananjayal] - Arjuna ;
mu ninäm - va n de wijzen ; api - ook; aham - l k ben; vyäsal] - V yäsa - degeen
die alle Vedische literatuur op schrift heeft gesteld; kavfniim - van alle grote
denkers ; us'anä - Usanä; kavi�i - de denker.

VERTALING
Van de afstammelingen van Vm1i ben Ik Väsudeva en van de Pär.i�ava's
ben Ik Arj u na. V an de wijzen ben Ik Vy äsa en onder de grote denkers ben
Ik U8anä.
BETEKENIS
Kr�r:ia is de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en V äsu
deva is de onmiddellijke expansie van Kr�r:ia. Zowel Heer Kr�r.ia als Baladeva
verschijn t als zoon van V äsudeva. V an de zoons van Pär:i4u is Arjuna be
roemd en dapper. Hij is stellig de beste onder de mensen en vertegenwoor
digt daarom Kr�i:ia. Onder de muni's, of geleerden die vertrouwd zijn met
de Vedische kennis, is Vyäsa de grootste, omdat h ij de V edische kennis op
vele verschillende manieren uiteenzette, opdat de grote m assa van gewone
mensen haar in dit tijdperk van Kali begrijpen kan. En V y äsa is ook bekend
als inkarnatie van Kf�r.i a; daarom vertegenwoordigt ook Vyäsa Kr�r:ia. Kavi's
zijn lieden die grondig kunnen doordenken over willekeurig welk onder
werp . Onder de kavi's was Usanä de geestelijk leraar der demonen; hij was
uiterst intelligent en kon op politiek en geestelijk gebied in ieder opzicht
ver vooruit zien. Zo is ook Usanä een vertegenwoordiger van de volheid van
Krsna.
VERS 38
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daripo damayatäm asmi
nitir asmi jigi§atäm
maunam caiväsmi guhyänäni
jiiänam jiiän.avatäm aham
dai:icja� - straf; damayatäm - van alle scheiding; as mi - Ik ben ; niti� - zede
lijk beginsel; asmi - Ik ben ; jigi$atäm - van de zegevierende n ; maunam - stil
zwijgen ; ca - en; eva - ook; asmi - Ik ben ; guhyänäm - van geheimen ;jnänam kennis ; jnänava täm - van de wijze n ; aham - Ik ben.
VERTALI NG
V an het straffen ben Ik de roede der kastijding en v an hen die de zege be
geren ben Ik de moraal. V an wat geheim is ben Ik het stilzwijgen en van de
wijzen ben Ik de wijsheid.
HETEKENIS
Er zijn vele onderdrukkers, waarvan de belangrijkste degenen zijn die de
onverlaten verslaan. Wanneer de onverlaten worden gestraft, vertegenwoor
digt de roede waarmee ze worden gekastijd Kr�r;ia. Van degenen die op eni
gerlei gebied de overwinning trachten te behalen is h�t meest zegerijke ele
ment de moraal. Van de vertrouwelijke aktiviteiten luisteren, denken en
mediteren is z wijgen het belangrijkste, omdat men door te zwijgen zeer snel
vooruitgang kan maken. De wijze is hij die onderscheid weet te maken tus
sen stof en geest, tussen Gods hogere en lagere natuur. Deze kennis is Kr�i:ia
Zelf.
V ERS 39

� � � ij?{('t-a„ 1
;r � fcr;n q«N1„qi41 �"4<1"t(( " � �"
yac cäpi saroa-bhütänäm
bijam tad aham arjuna
na tad asti vinä yat syän
mayä bhütam caräcaram
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api - kan zijn ; sarva- bhütiinäm van alle
tat dat; aham Ik ben ; arjuna - 0 Arjuna;
tat dat; asti er is; vinä zonder ; yat dat; syiit - bestaat; mayä
bhütam geschapen ; caräcaram - bewegend en niet-bewegend.

- wat dan ook;

scheppingen;

na

·

niet;

door Mij ;

bfjam

ca

X .40

ze is

- ook;

- het zaad;

·

·

.

·

-

·

-

.

·

VERTALING
V oorts,

0

Arjuna, ben Ik het zaad dat alle vonnen van bestaan verwekt.

Er is geen, wezen

·

of het nu bewegen kan of niet - dat bestaan kan zonder

Mij.
BETEKENIS
Alles heeft een oorzaak en die oorzaak of dat zaad der openbaring is
Kr�l}a. Zonder Kr�r.ia's energie kan er niets bestaan; daarom wordt Hij al
machtig genoemd. Zonder Zijn almacht kan noch het bewegende, noch het
niet-bewegende bestaan. Elk verschijnsel dat niet berust op Kr�l}a's energie
wordt

miiyii genoemd

- dat wat niet is.
VERS

40

nänto'sti mama divyiiniim
vibhütinäm parantapa
e�a tüdde5ata� prokto
vibhüter vistaro mayii
anta� - een grens; asti - er is ; mama - van Mij ; divyäniim god
vibhütfnäm - volheden; parantapa - 0 overwinnaar der vijanden;
e�a� - dit alles; tu dat; uddeiata� - voorbeelden ; prokta� - gesproken : vi
bhüte� volheden ; vis tarah uitgebreid ; mayä door Mij .
na

-

noch ;

-

dellijke ;

·

·

·

·

VERTALING

0

machtige overwinnaar der vijanden, Mijn goddelijke openbaringen ken

nen geen einde. Wat Ik je heb verklaard is slechts een geringe aanduiding
var:i Mijn onmetelijke volheid.
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BETEKENIS
H oewel men de volheden en energieen van de Allerhoogste, zoals ze ver
klaard worden in de Vedische literatuur, op verschillenden m anieren kan
opvatten, kennen .ze geen einde; daarom kunnen niet alle volheden en ener
gieen worden beschreven. Er worden Arjuna slechts enkele voorbeelden ge
geven oin zijn nieuwsgierigheid te bevredigen.

VERS 4 1

4qfl:(fti'4«1"4 �„\�ijftq CfT 1
ij"ij�qjqtl'4 � i(1{ ��hJ64iqi( 11\l�ll
yad yad vibhiltimat sattvam
srimad ilrjitam eva vä
tat tad evävagaccha tvam
mama tejo 'msa-sambhavam
·l

yat yat wat dan ook; vibhüti - rijkdommen; mat hebbende; sattvam bestaan ; irlma t mooi; ürjitam - heerlijk; eva - zeker; vä of; tat tat al die ;
eva zeker; avagaccha je dient te weten ; tvam - jij ; mama M ijn; tejah schittering; arhia gedeeltelijk; sambhavam geboren uit.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Weet dat alle schone, heerlijke en machtige scheppingen voortkomen uit
slechts een glim p van Mijn stralende luister.
BETEKENIS
Ieder heerlijk of schoon ve.rschijnsel dient beschouwd te worden als sle,chts
een gedeeltelijke openbaring van Kr�1.1a's volheid, of het zieh nu in de stof
felijke dan wel in de geestelijke wereld voordoet. Alles wat buitengewoon
weelderig is dient geacht te worden Kr�1.1a's volheid te vertegenwoordigen.
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X.42

VERS 42
�

"�„ ft � �·u�w, 1

� tl«'l�ifif�w, � � 11\l�U
athavä bahunaitena
kim jnätena tavärjuna
v41abhyäham idam krtsnam
ekämsena sthito jagat
athavä - of; bahunä veel; etena door dit soort ; kim wat ; jiia t e n a - we
ten d ; tava je ; arjuna 0 Arjuna ; viHabhya - geheel; aham - lk; idam - dit;
krtsnam - alle openbaringen; eka - een ; a1Mena - deel; sthitha� - verblijvend;
jagat in het universum .

-

·

-

·

·

-

V ERTALING
Maar wat heeft het voor zin, Arjuna, dit alles in bijzonderheden te we
ten? Met slechts een deeltje van Mijzelf doordring en draag Ik dit gehele
universum.
BETEKEN IS
De Opperheer is overal in het gehele stoffelijke universum vertegenwoor
digd , doordat Hij in alles binnengaat als Superziel. De Heer zegt hier tegen
Arjuna dat het gecn zin heeft de dingen apart te begrijpen in hun afzonder
lijke rijkdom en grootsheid. H ij dient te weten dat alles bestaat dankzij het
feit dat Kr�i:ia er als Superziel in binnengaat. V an Brahma, het meest reus
ach tige wezen, tot de kleinste mier, bestaat alles dankzij de omstandigheid
dat de Heer ovcral in binncngegaan is en het zo in stand houdt.
I-let aanbidden van halfgoden wordt hier afgeradcn, omdat ook de groot
ste halfgoden, zoals Brahma en S iva, slcchts een deel van de volheid van de
Oppcrheer vertegenwoordigen. Hij is de oorsprong van al wat geboren is cn
niemand is groter dan H ij . H ij is sama tä , hetgeen betekent dat niemand
Hem ovcrtreft en dat niemand Hem evenaart. In de Vi�f!u-mantra wordt ge
zegd dat iemand die denkt dat de Opperheer Kr�i:ia van hetzelfde niveau is
als de halfgoden - ook al zijn het zelfs Brahmä of Siva - onmiddellijk athelst
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wordt. Wijdt men echter een grondig onderzoek aan de verschillende he·
schrijvingen van de rijkdommen en expansies van Kr�i:ia 's energie, dan kan
men zonder een z weem van twijfel zien wat de feitelijke positie van Kr!!i:ta
is en zijn geest onwankelbaar verankeren in de aanbidding van Heer Srr
K��i;ia. De Heer is alles·doordringend via Zijn expansies in Zijn deel-aspekt,
de Superziel, die binnengaat in al wat is. Daarom koncentreren zuivere toe
gewijden zieh in Kr�i:ia-bewustzijn op het volledig verrichten van toegewijde
dienst; daardoor bevinden ze zieh altijd op het bovenzinnelijk vlak. In vers
acht tot elf van dit hoofdstuk wordt zeer duidelijk' gewezen op het toege
wijd dienen en aanbidden van Kf�i;ia. Dat is de weg der zuivere toegewijde
dienst. In dit hoofdstuk is grondig uiteengezet hoe men de hoogste vol
maaktheid der toewijding kan bereiken in de omgang met de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods.

lo eindigen de verklaringen van Bhaktivedanta bij het Tiende Hoofdstuk
van de SrTmad Bhagavad-grtä, getiteld "De Volheid der A bsolute Waarheid. "

. HOOEDSTUK EL·F

't

De Universele Gedaante
VERS l

$� 1

m �qfrit6�ij( · I
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H

arjuna uväca
mad anugrahäya paramam
guhyam adhyätma-samjiiitam
yat tvayoktam vacas tena
moho 'yam vigato mama
arjuna uväca Arjuna zei ; mat-anugrahäya slechts uit goedgunstigheid
jegens mij ; paramam allerhoogste ; guhyam vertrouwelijk; adhyätma
geestelijk; samjnitam terzake van ; yat wat; tvayä door Jou ; uktam ge
zegd ; vacal} woorden ; tena daardoor; moha� illusie ; ayam deze; viga
tal} is onderricht; mama mijn.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Arjuna zei: Ik heb Je onderricht aangaande vertrouwelijke ge�stelijke za
ken, dat Je me zo welwillend gegeven hebt, vemomen, en mijn hegooche
ling is verdreven.

BETEKENIS
.
Dit hoofdstuk laat Kr�r:ia zien a� :de oo��ak van .�e oorzaken. Hij is
.
zelfs de oorzaak van Mahä-Vi�r:iu, uit wie de stoffelijke u�,ver� voortko
men. K��r:ia is geen inkarnatie; Hij is de oorsprong van alle inkarnaties. Dit is
volledig uitgelegd in het voorgaande hoofdstuk.
Wat Arjuna thans aangaat - hij zegt dat de begoocheling voorbij is. Dit
houdt in dat Arjuna niet meer denkt dat Kr�r:ia een gewoon menselijk we
zen is, een vriend van hem , maar de oorsprong van alles. Arjuna ziel het
licht en is blij dat hij zo'n grote vriend als Kr�r:ia heeft, maar nu de�t hij
.
dat hij K��rya weliswaar als d� . oorsprong yan alles kan aanvaarden, maar dat
anderen dit niet kunnen. Dus opdat .er voor nierqand t'rijfel .kan b�staan
aan Kr�r:ia's goddelijkheid„ verzoekt hij Kr�r:ia in dit hoofdstuk, Zijn univer
sele gedaante te laten zien. Wanneer men in feite de univeri;t;le gedaante van
Kr��a ziet, wordt men bang, zoals Arjuna, maar Kr�r:ia is zo goedgunstig,
dat Hij na deze gedaante te hebben getoond, Zieh weer in Zij� oorspronke
lijke gedaante laat zien. Arjuna betuigt verschillende malen zijn instemming
met wat Kr�1,1a zegt. Kr�r:ia spreekt louter terwille van zijn welzijn tot hem
en Arjuna erkent dat dit hem allemaal overkotnt door Kr�r:ia's genade. Hij is
er nu van overtuigd dat Kr�r.ia. de OO_!'.Z�ak aller oorzaken is en als Superziel
zetelt in ieders hart.
·

VERS 2
lfq1cq4t
�:
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bhaväpyayau h i bhütänäm
srutau vistarafo mayä
tvatta� kamala-paträk�a
mähätmyam api cävyayam
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XI.3

bhatia - verschijning; apyayau - verdwijning; hi - zekcr; b h ii l änäm - van
alle levende wezens; sru tau - heb gehoord; vis tara.fo�I detail; mayä - door
mij ; tvattal.1 - van J ou ; kamala-pa träk�a - 0 lotus-ogige; mäh ät my11 m hecr
lijkheden ; a11i - ook; ca - en ; avyayam onuitpu ttelijk.
-

-

-

V ERTALING

0 lotus-ogige, ik heb in bijzonderheden van Je vernomen hoe ieder le
vend wezen verschijnt en verdwijnt en ik heb gehoord over Je onuitputte
lijke heerlijkheid.
BETEKENIS
Arjuna spreekt Heer Kr�r:ia aan als "lotus-ogige" ( Kr�r:ia's oge n zien er als
lotusblaadjes uit), want hij is blij, omdat K��r:ia hem, in hct laatste vcrs van
het voorgaande hoofdstuk , verzekerd heeft dat Hij hct gehelc univcrsum
draagt met slechts een deeltje van Zichzelf. Hij is de oorsprong van alles in
deze stoffelijke openbaring en Arjuna heeft hierover in bijzonderhedcn gc
gevens vernomen van de Heer. V oorts weet Arjuna dat ook al is Hij de bron
van al wat verschijnt en verdwijnt, Hij er afzijdig van is. Hoewcl H ij alorn tc
genwoordig is, behoudt Hij Zijn persoonlijkheid. Dat is de onvoorstelbarc
volheid van Kr�i:ia, waarvan Arju na zcgt dat hij haar tcrdege begrcpen hcdt.

V ERS 3

l(i4ileitl�lc:tf €4+0c:qr;{ q�i{� 1
qf11..,.,1fll ij �� ��ifl'1+i II

� II

evam etad yathättha
tvam ätmänam paramefoara
dra�tum icchämi te rüpam
ai.Svaram puru�ottama
Pvam - dat; c tat - dit; ya thättha - zoals het is; tvam - Jij ; ätmänam - de
ziel; paramesvara - de Opperheer; dra�{um - te zien ; icchämi ik wens; t 1• ] ij ; rüpam gedaante ; aiivaram - goddelijk; puru.� o ttama 0 beste der per
soonlijkheden.
-

-

-
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V ERTALING
0 grootste aller persoonlijkheden, 0 allerhoogste gedaante, ook al zie ik
Je hier voor me zoals Je werkelijk bent, toch wil ik zien hoe Je in deze kos
mische openbaring bent binnengegaan. Die gedaante van Je wil ik zien.
BETEKENIS
01· Heer heeft gezegd dat de kosmische openbaring mogelijk is gemaakt
cn z ieh blijft voltrekken, omdat H ij door Zijn persoonlijke vertegenwoordi
�ng i s bin nengegaan in het stoffelijk u niversu m . Wat nu Arjuna aangaat : hij
vodl zieh ge"i'nspireerd door Kr�r:ia's uitspraken, maar om toekomstige per
s o n e n , die zoudcn ku nnen denken dat Kr�r:ia een gewoon mens is, van Zijn
goddelijkhcid te overtuigen, wil hij Hem werkelijk zien in Zijn universele ge
daan lc, lcncinde na tc gaan hoe Hij binnen het universum te werk gaat, hoe
wcl Hij er afzijdig van is. Dal Arjuna de Heer om deze gunst vräägt is veel
zcggend. Aangezicn de Heer de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, is Hij
aan w1:zig in Arjuna zelf; daardoor kent Hij Arjuna's wensen en Hij kan be
grijpen dat Arjuna geen speciaal verlangen koestert om Hem in Zijn univer
self' gedaante tc aanschouwen, want hij is volkomen tevreden dat hij Hem in
Zijn persoonlijkc Kf�l}a-gedaante kan zien . Maar Hij begrijpt dan ook dat
J\rjuna de u niversele gedaante wil zien om anderen te overtuigen. Persoon
lijk had Arju na er geen behoefte aan, Kr�r:ia 's goddelijkheid bevestigd te
zicn . Kr�r:ia begrijpt tevens dat Arjuna de universele gedaante wil zien om
het aanschij n ervan te kennen, want in de toekomst zouden er tal van be
d riegers opstaan die zieh zouden uitgeven voor inkarnaties van God. Men
dient dus op zijn hocde te zijn ; iemand· die beweert dat hij Kr�r:ia is, dient
bcrcid te zij n zijn universele gedaante te tonen, teneinde zijn bewering voor
de mensheid te staven.

VERS 4
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manyase yadi tac chakyam
mayä dr�Eum iti prabho
yogefoara tato me tvam
dar5ayätmänam avyayam
manyase - als Je denkt; yadi - als; tat dat ; sakyam in staat te zien : ma
yä - door mij ; dra.� {um - te zien; iti zo; prabho - 0 Heer; yogesvara de
Heer van alle mystieke kracht; tata� - dan; me aan mij ; tvam - Jij ; darsaya
toon ; ätmänum Jezelf; avyayam - eeuwig.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Als Je denkt dat ik Je kosmische gedaante zal kunnen aanschouwen, 0
'
mijn Heer, 0 meester van alle mystieke kracht, wees dan zo goed me dat
universele Zelf te tonen.
BETEKENIS
Er wordt gezegd dat men de Opperheer, Kr�i:ia, niet kan zien, horen, be
grijpen of waarnemen met behulp van de stoffelijke zinnen. Maar is men
van stonde af aan in 's Heren bovenzinnelijke liefdedienst, ·dan kan men de
Heer zien doordat Hij Zieh openbaart. leder levend wezen is louter een
geestelijke vonk; daarom kan het de Oppcrheer niet zien of begrijpen. Als
toegewijde laat Arjuna zieh niet leiden door getheoretiseer; hij erkent veel
eer zijn beperkingen als levend wezen en Kr��a 's onsehatbaar hoge positie.
Arjuna kon begrijpen dat een levend wezen onmogelijk de onbegrensrle on
eindigheid ·kan ·doorsehouwen. Als echter het oneindige Zichzelf openbaart,
kan men door de genade van de oneindigheid het wezen van de oneindig
heid begrijpen. Het woord yogesvara is hier zeer belangrijk, omdat de macht
van de Heer onvoorstelbaar is. Als Hij wil, kan Hij Zieh door Zijn genadc
openbaren, ook al is Hij oneindig. Daarom smeekt Arjuna om Kr�i:ia's on
voorstelbare genade. Hij geeft Kr�r:ia geen opdraeht. Kr��a is geenszins ver
plieht Zieh aan wie dan ook te openbaren, tenzij men zieh geheel overgeeft
aan het Kr��a-bewustzijr en opgaat i� toegewijde dienst. Zo is het dus on
mogelijk dat lieden die hun vertrouwen stellen in hun theoretisch denkver
mogen, Kr�r:ia zullen iien.
·
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VERS 5

�th1•1ct1�iü=ct I' ;
.
qw i\' �: � �S'i �: 1
ijlwtl�tfl� ta.OC11� '1iwtli4Ulit1Jl� � II � II
t

•

sri bhagavän uvä�a
pasya me pärtha rüpärii
sata�o 'tha sahasra5a[i
nänä�v�dh�ni divyäni
nänä-oorriäkrtfni �a
frf bhagavän uväcu

-

·I

-

de Allerhoogste Persoonlijkhcid G ods zei; paiyt;i
slechts; me Mijn; piirthu 0 zoon van Prthä; rüpü1.1i - gedaauten ; sata
,;111r
honderdcn; u th a ook; .� alwsrusah duizenden; niinä-vidhärii uiteen
ra
�
lo p ende ; dir_yiini goddclijke ; nänä
. - ve s�hiliendc ; i;arrya - gekleu ; akrtrni g;edaanlcn; rn ook.
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De Allerhoogste zei: Mijn beste Arjuna, 0 zoon van Prthä, ;µ..rasehouw
thans Mijn volheden, honderduizende;.. ve�schille�de godd�lijke g�daanten,
veelkleurig als de zee.
·

·.

„

.

BETEKENIS
Arjuna wilde Kr�'.la aanschouwen in Zijn lmiversele gedaante, w,elke,' hoe
wcl ze een bovenzinnelijke gedaante is, louter geopenbaard wordt in het
materiele universum en derhalve onderworpen is aan de tifdelijkheid van
deze stoffelijke natuur. Zoals de stoffelijke natuur nu eens geoperibaard
wordt en dan weer in niet-geopenbaarde staat verkeert, is ook deze univer
scle gedaante van Kr�qa openbaar en niet-openbaar. Ze bevindt zieh niet
voortdurend in de geestelijke hemel, zoa!s 'de andere gedaanten '.".�ri .Km1a.
Een toegewij de is er doorgaans niet op:i uit,_ de t.iniversele. g�da'ant� te zien ,
maar omdat Arjuna Kf�rya zo wilde �anschouwen, ope.n baarPKr�i:ia deze ge
daante. Geen enkel gewoon „mens · kan .. d� ·u.,.iverse.�e getl�arite . z�en. Kr�'.la
kan alleen worden gezic::n door iemand . wie. liii daarto(f ßet .\rermogen ver·
; . ,• "
leent.
.

.

·

.
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pa5yädityän vasün rndrän
a5vinau marntas tathä
bahüny adnfa-pürvärii
pa5yäscaryä'{li bhärata
paiya - zie; ädityiin - de twaalf zoons van Aditi ; vasün - de acht V asu \ ;
rudriin - d e elf gedaantes van Rudra ; asvinau . d e twee Asvins; maru tu(1 . d P
negenenveertig Maruts (halfgoden van d e wind ) ; tathä - ook ; bah üni - veel ;
a<Jrs,ta - wat j e niet gehoord of gezien hebt; pürväl}i - cerder; paiya - zit� daar;
äscaryl!T)i - al het prachtige ; bhärata - 0 beste der Bhärata's.

V ERTALING

0 beste der Bhärata's, zie hier de verschillende openbaringen van Ädi
tya's, Rudra's en alle halfgoden. Aanschouw de vele zaken die niemand ooit
eerder gezien heeft of gehoord.
BETEKENIS
Hoewel Arjuna een persoonlijke vriend van Kr��a was en in ontwikkeling
de meest gevorderde onder de mensen, kon hij niet alles over Kf�l)a weten.
Hier wordt verklaard dat menselijke wezens nooit van al deze gedaanten en
openbaringen hebben gehoord of geweten. Nu openbaart Kr�l)a deze schit
terende gedaanten.

VERS 7
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ihaika5tham jagat krtsnam
pajyädya sa-caräcaram
mama dehe gupäkesa
yac cänyad dra§fum iccha5i
iha - in dit ; ekastham - in een; jagat het universu m ; krtsnam - volkomen;
paiya - r.ie ; adya - onmiddellijk; sa - met; cara - bewegend; acaram - niet-be
wegend ; mama - Mijn; dehe - in dit lichaani ; gu ljäk e sa - 0 Arjuna ; _ya t - dat ;
ca - ook; anyat - ander; draHum - te zien; icchasi - het behaagt je.
-

V E RTALING
AJ wat je begeert te zien kan ineens in dit lichaam worden aanschouwd.
Deze universele gedaante kan je alles tonen wat je wilt zien, alsmede wat je
nog in de toekomst wilt zien. Alles is hier volkomen aanwezig.

BETEKE.NIS
Niemand kan vanaf een punt het gehele universum overzien. Zelfs de
grootste geleerde kan niet waarnemen wat er in andere delen van het univer
sum plaatsgrijpt. K���a schenkt het vermogen te zien wat men wil in verle
den, heden en toekomst. Zo kan Arjuna door de genade .van Kr��a alles aan
schouwen.

V ERS 8
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na tu mäm sakyase dra§fUm
anenaiva sva-cak�u§ä
divyam dadämi te cak§u/i
pasya me yogam aiSvaram
na

na - nooit ; tu - maar; mäm - Mij ; iakyase - kundig; draHum - te zien; ane
hierdoor; eva zeker; sva-cak§U§ä met je eigen ogen; divyam - godde-

-

-
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lijk; dadämi - Ik geef; te jij; cak�u� ogen; pasya - zie ; me - Mij n ; yoga m
aiivaram onvoorstelbare mystieke macht.
·

·

·

V ERTALING
Maar je kunt Me niet zien met de ogen die je hebt. Daarom geef Ik je het
goddelijk oog, ·waarmee je Mijn mystieke volheid kunt aanschouwen.
BETEKENIS
Een zuivere toegewijde ziet Kr�r.ia niet graag in een andere gedaante dan
Zijn gedaante met twee handen; een toegewijde kan Zijn universele gedaan
te alleen zien door Zijn genade, en niet met de fijnstoffelijke geest, maar
met onstoffelijke geestelijke ogen. Teneinde de universele gedaante van
Kr�r.ia te kunnen ontwaren, dient Arjuna niet zijn geest, maar zijn m anier
van zien te veranderen� De universele gedaante van Kr�r.ia is niet zo belang
rijk; dat blijkt wel uit de verzen. Maar omdat Arjuna haar wilde zien, ver
leent de Heer hem de bijzondere .blik zonder welke de universele gedaante
niet kan worden aanschouwd.
Toegewijden die op de juiste wijze een bovenzinnelijke relatie met K��r,ia
onderhouden, voelen zieh bekoord door Zijn aantrekkelijk voorkomen en
niet door een heilloos vertoon van rijkdom. De speelmakkers van Kr�r:ia, de
vrienden van K��r:ia en de ouders van K��qa willen nimmer dat K��r:ia Zijn
volheden laat zien. Ze zijn dermate van zuivere liefde vervuld, dat ze niet
eens weten dat Kr�r,ia de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid is. Bij hun
uitwisselin g van liefdesblijken vergeten ze gewoon dat K��r:ia de Opperheer
is. In het SrTmad-Bhägavatam wordt verklaard dat de jongens die met K��r:ia
speien allen uiterst vrome zielen zijn, die eerst na vele, vele wedergeboorten
dit spei met Kr�r.ia kunnen beleven. Deze jongens weten niet dat �?r:ia de
Allerhoogste f>ersoonlijkheid Gods is. Ze beschouwen Hem als hun eigen
vriend. De grote wijzen zien de Allerhoogste Persoon als het onpersoonlijk
Brahman, de toegewijden zien Hem als de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods en gewone mensen zien Hem als een voorthrengsel van deze stoffelijke
natuur. Feit is dat de toegcwijde geen belangstelling heeft voor Zijn visva
rüpa , de u niversele gedaante, maar Arjuna wilde haar zien, teneinde grond
te geven aan alles wat Kr�qa over Zichzelf verklaart, opdat de m ensen in de
toekomst zouden kunnen heseffen dat Krsna Zieh niet alleen filosofisch of
theoretisch als Allerhoogste aan Arjuna toonde, maar zulks ook in werke-
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lijkheid deed. Arjuna wil dit bevestigd zien, omdat Arjuna de eerste leraar
is van het paramparä-stelsel. Degenen die er werkelijk in geinteresseerd zijn
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kf�?J.a, te begrijpen en die de weg van
Arjuna volgen, dienen te beseffen dat K��?J.a Zieh niet alleen theoretisch als
Allerhoogste kenbaar maakte, maar Zieh ook feitelijk als de Allerhoogste
openbaarde.
.
De Heer schonk Arjuna de ogen waarmee hij Zijn u niversele gedaante
kon aanschouw.en, wel wetend dat Arjuna er niet op ult was haar te zien,
zoals we al hebben uitgelegd.

VERS 9

saiijaya uväca
evam uktvä tato räjan
mahä-yogefoaro hari�
darsayämäsa pärthäya
paramam rüpam aiSvaram
saiijaya� uväca - Saiijaya zei; evam zo; uk tvä - sprekend ; tata� - daarna;
räjan - 0 Koning; mahä-yogesvara� - de machtigste mysticus ; harilJ de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�n:i a ; darsayämlisa - toonde ; pärthäya aan Arjuna; paramam - goddelijk; rüpam universele gedaante; aisvaram rijkdommen.
VERTALING
-

-

-

Saiijaya zei : 0 Koning, met deze· woorden openbaarde de Allerhoogste,
de Heer van alle mystieke kracht, de Persoonlijkheid Gods, Zijn universele
gedaante aan Arjuna.
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V E RS 1 0- 1 1
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aneka-vakt ra-nayanam
anekädbhuta-darfonam
aneka-divyäbhara[larh
divyänekodyatäyudham
divya-mälyämbara-dharam
divya-gandhänulepanam
sarväscaryamayam devam
anantam viSvato-mukham

, aneka - verschillende; vaktra - monden; nayanam - ogen ; aneka - verschil
lende; adbhuta - prachtige ; darianam - gezicht ; aneka - vele ; divya - godde
lijke ; ä bhara�am - sieraden; divya - goddelijke; aneka - verschillen de ; udyata opgeheve n ; äyudham - wapens; divya - goddelijke ; mälya - bloemenkranse n ;
ambara-dharam - bedekt m e t d e gewaden ; divya - goddelijke ; gandha geur; anulepanam - ingewreven ; sarva - alle ; aicaryamayam - prachtig; devam
- schitterend ; anantam - onbeperkt; viiva ta�1-mukham - alles-doordringend .

V ERTALING
Arjuna ontwaarde in die universele gedaante ontelhare monden en ontel
hare. ogen. Alles was even prachtig. De gedaante was getooid met goddelijke,
oogverhlindende sieraden en gehuld in tal van gewaden. Ze was rijkelijk met
hloemenslingers omhangen en haar huid was ingewreven met verschillende
reukzalven. Alles was even schitterend, alles-omvattend, onhegrensd. Dit
was hetgeen Arjuna aanschouwde.

Xl. 1 2
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BETEKENIS
Deze verzen geven aan dat het aantal handen, monden, benen enz. van de
Heer zonder tal is. Deze openbaringen liggen verspreid over het gehele uni
versum en zijn onbegrensd. Door de genade des Heren kon Arjuna ze alle
vanaf een plaat� aanschouwen, dankzij Kr�i:ia's onvoorstelbaar alvermogen.

V ERS 1 2

�icg•1q\f'€?:1�1 1
� lfl: � m �l'iitl(f«t� flU�fltt: 1 1 , � 1 1
AA \�hn:��

divi sürya-sahasrasya
bhaved yugapad utthitä
yadi bhä/i sadrsi sä syäd
bhäsas tasya mahätmana/i
divi - in de lucht ; siirya - de zon; sahasrasya - van vele duizenden ; bhavet er waren; yugapa i - tegelijkertij d ; ut thitä - aanwezig; yadi - als ; bhälJ - licht;
sadrsi - op die wijze ; sä - dat ; s yät - misschien; bhäsa!J - gloed; tasya - er is;
mahiitmana!J - van de grote Heer.

V E RTALING
Als honderduizenden zonnen tegelijk zouden oprijzen in de hemel, zou
dat op de stralengloed lijken van de Allerhoogste Persoon in die universele
gedaante.
BETEKENIS
Wat Arjuna zag was onbeschrijflijk, maar toch tracht Safijaya Koning
Dhrtarä�tra een beeld te geven van die grote openbaring. Noch Safij aya,
noch Dhrtarä§'�ra was bij de openbaring tegenwoordig, maar door de genade
van Vyäsa kon Safijaya alles waarnemen wat er gebeurde. Zo vergelijkt hij
nu het geheuren, voor zo ver het kan worden begrepen, met een verschijnsel
waarvan we ons een voorstelling kunnen maken (honderduizend zonnen).
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VERS 1 3

(i�Efi� \il•kt«it � 1
31q�q�q�q� � q10:Sii«t�I II � � 1 1
tatraika&tharh jagat krtsnam
pravibhaktamanekadhä
apa.Syad deva-devasya
5arire päripavas tadä
tatra · daar; ekastham een plaats; jagat Universu m ; krtsnam · volkomen;
pravibhaktam - verdeeld in; anekadhä - velerlei ; apasyat - kon zien; deva
devasya - van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; sarrre - in de universele
gedaante ; päl'}4ava� - Arjuna; tadä - te dien tij de.
·

·

VERTALING
Toen kon Arjuna in 's Heren universele gedaante de onbegrensde uitbrei
dingen Van het Universum zien, op een punt verzameld, hoewel het er ve)e,
vele duizenden waren.
BETEKENIS
Het woord tatra (daar) is bijzonder belangrijk. Het geeft aan dat zowel
Arjuna als Kr�i:ia op de strijdwagen zat toen Arjuna de universele gedaante
zag. Anderen op het slagveld konden deze gedaante niet aanschouwen, om
dat Kr�i:ia alleen aan Arjuna het goddelijk oog gaf. Arjuna kon in het li
chaam van Krsna vele duizenden universa onderscheiden. Zoals we uit de
Vedische geschriften leren, bestaan er vele universa en vele planeten. Som
mige ervan zijn gemaakt van aarde, sommige zijn van goud, andere zijn van
edelgesteente, sommigc zijn zeer groot, andere zijn niet zo groot enz. Van
waar hij zat op zijn strijdwagen kon Arjuna al deze universa zien. Maar nie
mand kon begrijpen wat er plaatsvond tussen Arjuna en Kr�i:ia .

VERS 14
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tata[i sa vismayäv4fo
hnfa-romä dhananjaya[i
prariamya sirasä devam
kftänjalir abhä�ata
tatalJ

romä

-

- daarna;

salJ

-

hij ;

vismayäv4talJ

-

overmand door verbazing;

h r�ta



terwijl zijn lichaamshaar overeind stond vanwege zijn grote vervoe

ring; dhanafijayalJ - Arjuna; prar_1amya zijn eerbetuigingen aanbieden ; sira
sä met het hoofd; devam aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods;
k rtäfijali� - met gevouwen handen; abhä�ata - beg�n te zeggen.
-

-

-

VERTALING
Toen begon Arjuna, verbijsterd en verwonderd, terwijl het haar hem te
berge rees, met gevouwen handen te bidden en zijn eerbetuigingen aan te
bieden aan de Opperheer.
BETEKENIS
Zodra het goddelijk vizioen wordt geopenbaard, verandert de relatie tus
sen K��r_ia en Arjuna onmiddellijk. Hiervöör gingen ��r_ia en Arjuna met el
kaar om op basis van vriendschap, maar hier, na de openbaring, biedt Arju
na zeer eerbiedig zijn eerbetuigingen aan en zendt hij met gevouwen handen
een gebed op tot ��r_ia. Hij prijst de universele gedaante. Zo verandert de
relatie van vriendschap in ontzag. Gr.ote' toegewijden zien ��r_ia als de bron
van alle relaties. In de Schriften worden twaalf soorten basis-relaties vermeid
en ze zijn alle aanwezig in Kr�va. Er wordt gezegd dat Hij de oceaan is van
alle verhoudingen die er bestaan tussen twee levende wezens, tussen de go
den of tussen de Opperheer en Zijn toegewijden.
Er is hier gezegd dat Arjuna bevangen werd door verwondering, en in
deze gemoedsstemming van verwondering, werd hij, hoewel hij van zichzelf
zeer nuchter, kalm en bedaard was, vervoerd door extase, zijn haar rees te
berge en hij begon de Opperheer met gevouwen handen zijn eerbetuigingen
aan te bieden. Hij was natuurlijk niet bang. Hij was overweldigd door de
grootheid van de Heer. Blijkens de tekst bevindt hij zieh in

staat van verbijs

tering; zijn natuurlijke gevoelens van innige vriendschap waren door ontzag
overmand en daarom reageerde hij op deze manier.
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VERS 1 5
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arjuna uväca
pa5yämi deväms tava deva dehe
saroäms tathä bhüta-vi.Se§a-sanghän
brahmä[lam iSam kamaliisana-stham
nims ca saroän uragäms ca divyän
arju11a�1 uväca - Arjuna zei; pasyiimi - i k zie; devän - alle halfgoden; tava Je; deva - 0 Heer; dehe - in het lichaam ; saroän - alle; tathä - ook; bhüta levende wezens; viSe§a;sarighän - stuk voor stuk bijeen ; brahmär:iam - Heer
Brahmä; Tsam - Heer Siva; kamala-äsana-stham - zittend op de lotusbloem ;
:�rn - grote wijzen ; ca - ook; sarvän - alle ; uragän - slangen; ca - ook; divyän goddelijk.

.V ERTALING
Arjuna zei : Mijn lieve Heer K��i:ia, in Je lichaam zie ik verzameld alle half
goden en andere levende wezens. Ik zie Brahmä, zittend op de lotusbloP.m,
en ook Heer Siva en vele wijzen en goddelijke slangen.
BETEKENIS
Arjuna ziet alles in het universum ; derhalve ziet hij Brahma, die het eer
ste schepsel in het u niversum is en de hemelse slang waarop GarbhodakaSäyT
Vi?qu rust in de lagere regionen van het universum . Dit slangenbed wordt
Väsuki genoemd . Er zijn ook andere slangen die men als V äsuki kent. Arju
na kan alles zien, vanaf Garbhodaka8ayf Vi�QU tot aan het hoogste deel van
het u niversum op de lotusbloem-planeet, waar Brahma, het eerste schepsel
van het u niversum , verblijft. Dit betekent dus dat Arjuna vanaf zijn p laats
op de strijd wagen alles kon zien van begin tot eind. Dit was mogelijk door
de genade van de Opperheer, Kr�i:ia.
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VERS 1 6
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aneka-bähüdara-vaktra-netram
pasyämi tväm sarvato 'nanta-rüpam
näntam na madhyam na punas tavädim
pa5yämi viSvesvara viSva-rüpa
alleka - veel ; bähü armen; udara - buiken; vuktra mondcn ; ne tram ogen; paiyämi - ik zie ; tväm - Jou ; sarvata� - aan alle kanten; ananta-rüpam onbegrensde gedaante ; na antam - geen einde; na madhyam - geen midcler,i ;
,
1w pu na� - noch weer ; tava - J e ; iidim
begin; paiyami - Ik zie; viiveivara' 0 Heer van het universu m ; v iiva- rüpa - in de gedaante van het universu m .
-

-

-

VERTALING
0 Heer van het universum, ik z.ie in Je universel� lichaam vele, vele vor
men - buiken, monden, ogen - die zieh' onbegrensd uitbreiden. Dit alles kent
e ind noch midden, noch begin.
,

BETEKENIS
K��r:ia i s de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods e n Hij i s onhegrensd ; z o
k o n in H e m alles worden gezien.

VERS 1 7
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kiritinam gadinam cak ririam ca
tejoräSim saroato diptimantam
pa5yämi tväm dumin"k§yam samantäd
diptänqlärka-dyutim aprameyam
kirf!inam gehelmd; gadinam met knotsen; cakriT;iam - met werpschij
ven ; ca en; tejoräiim - gloed; saroata� alle kanten; dfptimantam - glo�iend;
paiyämi - ik zie ; tt:äm Je; durnirfk�yam - moeilijk te zien ; samantiit - uit
spreirlen; dlpta-anala - laaiend vuur; arka - zon ; dyutim - zonneschijn ; apra
meyam - onmetelijk.
-

-

-

-

-

VERTALING
Je gedaante, getooid met verschillende soorten kronen, knotsen en werp
schijven, is moeilijk te zien vanwege haar stralende gloed, welke vurig en on
metelijk is als de zon.
VERS 1 8

tvam ak§aram paramam veditavyam
tvam asya vi.Svasya param nidhänam
tvam avyaya� säSvata-dharma-goptä
sanätanas tvam puru§O mato me
tvam - Je; ak§aram onuitputtelijk; paramam. - allerhoogste; veditavyam
dient begrepen te worden ; tvam - Je; asya - hiervan; viivasya - van het uni
versum; param - allerhoogste; nidhiinam - grondslag; tvam - Je bent; avya
yal_t - onuitpu ttelijk; säsvata-dharma-goptä - . instandhouder van de eeuwige
religie ; sanätana/.t eeuwig; tvam - Je; puru�a� - Allerhoogste Persoonlijkheid; mata� me - is mijn mening.
-

-

-

·
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V ERTALING
Je bent het hoogste, oorspronkelijke doel; Je bent de beste in alle univer
sa; Je bent onuitputtelijk en Je bent de oudste; Je bent de instandhouder
der religie, de eeuwige Persoonlijkheid Gods.
VERS 19
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anädi-madhyäntam ananta-viryam
ananta-bähurh $asi-sürya-netram
pa5yämi tvärh dipta-hutii.Sa-vaktrarh
sva-teja$ä viSvam idarh tapantam
a11ädi zonder begin; madhya - zonder midden; antam zonder eind;
anan ta - onbegrensd; vrr_yam - heerlijk; ananta - onbegrensd; bähum armen ;
sasi maan ; siir_ya zon; netram - ogen; pasyämi - ik zie; tväm Je; drpta laaiend; hutäia-vaktram - vuur dat uit Je mond komt; sva-tejasä door Jou ;
viivam - dit universum ; idam dit; tapantam - verhittend.
-

-

-

-

-

-

-

-

V ERTALING
Jij bent de oorsprong, die geen begin, midden of einde kent. Je hebt tal
loze armen en de zon en maan bevinden zieh temidden van Je ontelbare
ogen. Je monden spuwen vuur en met Je stralengloed verwarm Je dit hele
umversum.
BETEKENIS
De omvang van de zes volheden van de AUerhoogste Goddelijke Persoon
lijkheid kent geen grenzen. Zowel hier als elders wordt gebruik gemaakt van
het hcrhalings-principe, maar volgens de Schriften is het herhalen van de
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heerlijkheden van Kr�r:ia geen literaire zwakte. Er wordt gezeg d dat wanneer
m e n verbijsterd of verbaasd of in grote v erv oer i n g is, men achter elkaar hct
zelfde zegt. Daar zit niets verkeerds in.

VERS 20
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dyäv äprthivyor idam antaram hi
vyäptam tvayaikena di5as ca sarvä�
dn-tvädbhutam rüpam ugram tavedarii
loka-trayam pravyathitarii mahätman
dyau - in de buitenste ruimte; äprthivyo� - van de aarde ; idam - d i t ; a n la
ram - tussen in; h i - zeker; vyäptam - doordrongen; t vayä - door Jou ; ekrna
door een ; diSa� - richti ngen ; ca - en; sarvä� - alle; dr� !vii door tc z i en ; ad
bhutam - prachtig; riipam - gedaante; ugram - vreselij k ; tava - J e ; ida m - dit;
loka - planeten-stelsel; trayam - drie ; pravva th itam - verstoord; mah iitma11 0 grote .
V ERTALING
-

-

Hoewel Je een bent, ben Je overal in de hemel en de planeten en alle
mimte ertussen verspreid. 0 geduchte, nu ik deze ve rschrikkc l ij ke geda an te
aanschouw, zie ik dat alle planeten-stelsels geschokt z ij n
.

BETEKENIS
Dyav äprth ivyo� (de mimte tussen hemel en aarde) cn lo k a t rayrun (drie
werelden) zijn belangrijke woorden in dit vers, want hicruit blijkt dat niet
alleen Arjuna, maar ook anderen in andere planeten-stelsels de universele
gedaante van de Heer zagen. Het vizioen was geen droom . Allen die geeste
lijk ontwaakt waren en het goddelijk oog bezaten, zagen haar.
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V E RS 2 1
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ami hi tväm sura-sanghä vi5anti
kecid bhitä� pränjalayo g.111a nti
svastity uktvä mahar§i-siddha-sanghä�
stuvanti tväm stutibhi� pu§kal.äbhi�
n mT - al die ; hi - zeker; tväm - aan Jou; sura-sarighä� - groepen halfgoden ;
visanti - binnengaand ; kecit - sommige van hen; bhftä� - uit angst; prä1ijala
ya�1 - met gevouwen handen; gr(wn ti - gebeden opzendend aan; svasti - alle
vrede; iti - zo; uktvä - zo sprekend; mahar�i - grote wijzen ; siddh a-s a hghä� volmaakte wijzen ; st1wanti - hymnen zingend; t väm - vooi- J ou ; s tu tibhil:z met gebeden ; puskullibh il! - Vedische zangen.

V ERTALING
Alle halfgoden geven zi<:h in groepen aan Je over en gaan in Je binnen. Ze
zijn uiterst hevreesd en me l gevouwen handen zingen ze de Vedische zangen.
BETEKENJS
DP- halfgodP-n van alle planeten-stelsels vreesden de verschrikkelijke open
baring van de universcle gcdaante en haar laaiende gloed en baden dcrhalve
om bcscherming.

VERS 22
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rudrädityä vasavo ye ca sädhyä
viJve'foinau marutas co§mapäS ca
gandharoa-yak§äsura-siddha-sanghä
vik§ante tväm vismitäS caiva saroe
rudra · openbaringen van Heer Siva; .ädityäQ · de Äditya 's; vasavaQ - de
Vasu's; ye - al die ; ca en ; sädhyäQ · de Sädhya's; viSve - de Visvadeva's;
a.Svinau - de Asvinikumära's; marutaQ - de Maruts; ca - en; U§mapäQ - de
voorvaders; ca en; gandharva · de Gandharva's; yak§a - de Yak?a's; asura
siddha de demonen en de vervolmaakte halfgoden ; sahghäQ - groepen; vik
§ante - zien; tväm - Je; vismitäQ - verbaasd ; ca · ook; eva zeker; sarve - alle.
-

-

-

-

VERTALING
De Verschillende openbaringen van Heer Siva, de Äditya's, de Vasu's,
de Sädhya's, de Vi8vadeva's, de twee Asvins, de Märuts, de voorvaders en de
Gandharva's, de Y ak�a's, Asura's en alle vervolmaakte halfgoden aanschouw
en Je stom van verbazing.
VERS 23

rüpam mahat te bahu-vaktra-netram
mahä-bäho bahu-bähüru•pädam
bahüdararh bahu-dam1/rä-karälam
dnfvä lokä� provyathitäs tathäham
rüpam gedaante; mahat · zeer groot; te · van jou; bahu vele; vaktra gezichten; netram · ogen; mahä-bäho 0 sterk-gearmde; bahu vele; bähu armen; üru · dijen ; pädam benen; bahu-udaram - vele buiken ; bahu-dam
§trä vele tanden ; karälam · afschuwelijk; dr�tvä · ziende ; lokäQ - alle plane
ten ; pravyathitäQ · verstoord; tathä evenzo; aham - ik.
-

-

-

-

.

-

-
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VERTALING

0 sterk-gearmde, alle planeten en hun halfgoden zijn geschokt hij het
aanschouwen van Je vele gezichten, ogen, armen, huiken en henen en Je
verschrikkelijke tanden, en ook ik hen geschokt.

VERS 24
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nabha/i sp[Sam diptam aneka-varriam
vyättänanam dipta-viSäla-netram
dnfvä hi tväm pravyathitäntarätmä
dhrtim
vindämi samam ca vi§rio

na

-

-

-

nabhal;i sprsam de hemel aanrakend ; drptam gloeiend; aneku vele ; var
i;iam - kleur; vyättä open; änanam mond ; d'ip ta gloeieud; visäla zeer
groot; netram - ogen; dr�fvä door te zien; hi · zeker; tväm Je; pravyathitä
geschokt; a1ita� - van binnen ; ätmä · ziel; dhrtim · standvastigheid; na niet;
vindämi en heb ; samam geestelijke rust; ca ook; vigw - 0 Heer Vi�n.u.
·

-

-

·

·

·

-

-

-

-

VERTALING

0 alles-doordrin�nde Vi�\}U, ik kan mijn gemoedsrust niet meer hewa
ren. Nu ik Je felle kleuren de hemelen zie vullen en Je ogen en monden aan
schouw, word ik bang.
VERS 25
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XI.26-27
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damHrä · tanden ; karäläni zoals deze; ca · ook; te · Je; mukhäni gezich
ten; dntvä · ziende ; evn · zo; käläna/,a · het vuur des doods; sannibhäni · als
of het laait; diia� · richtingen; na jäne · weet niet; na /,abhe · noch verwerf;
ca iarma · en genade; prasfda · wees verheugd ; deveia 0 Heer aller heren;
jagat-niväsa toevlucht der werelden.
·

·

·

·

VERTALING

0 Heer der heren, 0 toevlucht der werelden, wil mij genadig zijn. Ik kan
mijn gemoedsrust niet bewaren nu ik Je laaiende, doodse gezichten en af
schuwelijke tanden zie. Ik ben volkomen van streek.

VERS 26-27
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ami ca tväm dhrtarä�frasya puträfi
sarve sahaivävanipäla-sanghaiJi
bh�mo droriafi süta-putras tathäsau
sahäsmadiyair api yodha-mukhyaiJi
vakträni te tvaramänä
0 viSdnti
darh�lni·karäläni bhayänakäni
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aml - al die ; ca - ook; tväm - Je ; dhrtarä§fasya van Dhrtarä.{;tra; putrält zoons; sarva - alle; saha eva samen met; avanipäla krijgsvorsten; sanghail) met de groepen; bh4ma� - Blll�madeva; drorJaiJ - Dror.:iäcärya; süta-putraQ. Karr.:ia; tathä - ook ; asau dat; saha - met; asmadiyaiQ. - onze ; api - ook;
yodha-mukhyaiQ. - belangrijkste der krijgers; vakträr)i monden; te - Je; tva
ramär)äl]. verschrikkelijk; vi.ianti - binnengaand; darhHrä - tanden; karäläni vreselijk; bhayänakäni afgrijselijk ; kecit - sommige van hen; vilagnäh - aan
gevallen ; daianäntare§U - tussen de tanden ; sandrsyante - gezien; cün;iitai�
verbrijzeld ; uttama-angail) - door het hoofd.
-

.·

-

-

-

-

-

-

VERTALI NG
Alle zoons van Dhrtarä§tra en de koningen die zieh met hen verbonden
hebben, en Bhi§ma, Dro9a en Kan;ta en al onze soldaten storten zieh in Je
monden, waarin hun hoofden door Je verschrikkelijke tanden verbrijzeld
worden. En ik zie dat sommigen tussen Je tanden· ook vermalen worden.
BETEKENIS

In het voorgaand vers beloofde de Heer dat Hij Arjuna dingen zou laten
zien die hem bijzonder zouden interesseren. Nu ziet Arjuna dat de leiders
van de tegenpartij (Bhl�ma, Dro9a, Kan;ta en alle zoons van DhrtaräHra) en
hun soldaten en Arjuna's eigen soldaten allen worden vernietigd. Dit is een
aanwijzing dat Arjuna, al worden er aan beide zijden ernstige verliezen gele
den, zegevierend uit de strijd te voorschijn zal komen. Hier wordt ook ver
meid dat Bhr�ma, die onoverwinnelijk heet te zijn, eveneens verpletterd zal
worden. Zo ook Karr;ia. Niet alleen grote krijgers van de tegenpartij zullen
worden verpletterd, maar ook sommige van de grote krijgers van Arjuna 's
kant.
VERS 28
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XL29

yatha nadinäm bahävo 'mbu-vegä�
samudram eväbhimukhä dravanti
tatha tavämi nara-loka-virii
vüanti vaktriiriy abhivijvalanti
. .'

yathä - zoals; nadinäm - van de rivieren; bahava� - vele; ambu-vcgä� - gol
ven der wateren; samudram - oceaan ; eva - zeker; abhimukhä� - naar; dra
vanti - glijdend ; tathä - zo; tava - Je; am'i - al die ; nara-loka-v'irä� - .de vorsten
der menselijke samenleving; visanti - binnengaand; vakträl)i - in de monden ;
abhivijvalanti - laaiend.

VERTALING
Zoals de rivieren in zee stromen, storten al deze grote krijgers zieh in Je
laaiende monden en vergaan.
VERS 29
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yathä pradiptam jvalanam patangä
viSanti rnüäya samrddha-vegä�
tathaiva näSäya vüanti lokäs
taväpi vakträrii samrddha-vegä�

yathä - zoals; pradiptam - laaiend; jvalanam - vuur; patahgäQ - muggen;
viSanti - binnengaat; näsäya - vemietiging; samrddha - vol ; vegä� - vaart;
tathä eva - evenzo; näsäya - ter vernietiging; viSanti - binnengaand; lokäQ alle mensen; tava - tot Jou ; api - ook; vakträ')i - in de monden; samrddha
vegäl] - met volle vaart.

VERTALING
Ik zie alle mensen zieh met volle vaart in Je monden werpen, zoals mug
gen een laaiend vuur in vliegen.

XI.31
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VERS 30
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lelihyase grasamäna� samantäl
lokän samagrän vadanair jvaladbh*
tejobhir äpürya jagat samagram
bhäsas tavogrä� pratapanti vi§rio
lelihyase - likkend; grasamänal]. - verslindend ; samantät - van alle kanten;
lokän - mensen; samagrän - v9lkomen; vadanail;i - door de mond;jvalad bhil]. met laaiende; tejo bh il]. - door de gloed; äpürya - bedekkend; jagat - het uni
versum; samagram - alles; bhäsal;i . verlichtend; tava - Je; ugräl;i - vreselijk;
pratapanti - verzengend ; vigw - 0 alomtegenwoordige Heer.
'

VERTALING

0 Visnu, ik zie Je alle mensen in Je vlammende monden verslinden en

het uni��rsum vervullen met Je onmetelijke stralengloed. Je openbaart Je
in de verzenging der werelden.
VERS 3 1
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XI.32

ä khyähi - gelieve uit te !eggen; me mij ; kalJ. - wie ; bhavän - J e ; ugra-rü
pat1 - woeste gedaante ; nama!J astu eerbetuigingen ; te - aan J ou ; deva-vara .
de grote onder de halfgoden ; praslda - wees genadig; vijn ätum . slechts t�
weten ; icchämi ik wens ; bhavantam · J e ; ädyam · de oorspronkelijke ; na .
nooi t ; hi - zeker; prajänämi - ik wcet ; tava · Je ; pravrttim . taak.
-

·

·

V ERTALING
0 Heer der heren, zo woest van· gedaante, wil me zeggen wie Je bent. Ik
breng Je mijn eerbetuigingen; wees me genadig. lk weet niet wat Je bedoe
ling is en ik wil erover horen.
VERS 32
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sri bhagavän uvaca
kalo 'smi loka-k§aya-krt pravrddho
lokan samahartum iha pravrtta�
rte 'pi tvam na bhavi§yanti sarve
ye 'vasthita� protyanike�u yodhäfi

srf bhagavän u väca - de Persoonlijkheid Gods zei ; käwt1 . tijd; asmi . lk
!.Jen ; loka · de werelden ; k�aya-krt · vernietiger; pravrddha!) · in de strijd
brengen; lokän · alle mensen; samähartum · om te vernictige n ; iha in deze
wereld ; pravrt talJ. verwikkele n ; rte api · zonder zelfs; lväm jij ; na n ooi l ;
bhav4ya11 ti · zullen zij n ; sarve allen ; y e die; avasth itä�1 ge p l a a ls t ; pra
tyanlke§u aan de overkan t ; yodhälJ. d e soldaten.
.

·

·

·

·

·

·

·

·

VERTALING
De Allerhoogste zei: Ik ben de tijd, de vernietiger der werelden, en lk
ben gekomen om alle mensen in de strijd te brengen. Met uitzondering van
jullie (de Pär:i4ava's) zullen alle hier aanwezige soldaten van beide partijen
worden gedood.
·

XI.33
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BETEKENIS
l l oewel Arj u n a wist dat Krg1a zij n vriend e n de Allerhoogstc G o d delijke
Persoo n lijkheid was, was hij niette m i n in de war van de verschiUende ge
d aanlen d ie Kr�l)a hem toonde. D a arom vroeg hij verder naar d e eigenlijke
bedoeling van al dcze vernietigi n gskracht . In d e

Veda 's staat geschreven d at
Yasya brahma ca
lq11 t ram ca u b h e bhavata odan a(z / mrtyur yas;opasecarwrh ka itthä veda
ya t ra sa(1 . U i tein delijk w o rden alle bräh mar;z a 's, k�atriya 's e n ieder ander
de Allerhoogste Waarheid alles, zelfs Brah m ä , vernieligt.

versl onden door d e Allerhoogste. Deze gedaan tc van d e Opperheer is een
a l les-vnsli n dende reus, e n Heer Kr§r;ia toont Zieh in die gedaante als d e
alles-verslindende tij d . Op e n kele Päl)i;lava ' s n a , zou iedereen die op het slag
veld aan wezig was d oor H e m w o rden verslo n de n .
Arj u n a voelde er niet voor te vechte n ; h ij <l a c h t dat het b e t e r w a s i n het
geheel niet te vechten - d a n zou er o ok geen frustratie zijn n adcrhand. I n
antwoord hiero p zegt d e Heer d at o o k al vocht Arj u n a n i e t , een ieder niet
temin zou worden vernietigd, want z o lag het in .Zijn plan besloten. Als Ar
j u na niet vocht, zou den z e o p een a n dere manier sterven. D e dood kan niet
worden tegengehou den, zelfs als hij niet vechten zou . I n feite was iedereen
al dood. D e tijd v e rn ietigt alles e n alle openbari n gen dienen teniet tc wor
d e n gedaan op verlangen van d e Opperheer. Dat is d e wet d e natuu r .

VERS 33
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tasmät tvam utti§!ha yafo labhasva
jitvä fotrün bhunk�va räjyam samrddham
mayaivaite nihatä{I pürvam eva
nimit ta-mätram bhava savyasäcin
tasmät - derhalv c ; t vam - j e ; ut tiHha - sta op ; yasa(i rocm ; labhasva - ge
jit vä - ovcrwi n ne n d ; .fo t rü n vijanden ; bhunk� va - gcn icten ; räjyam k onin krij k ; sa mrddh am - bloeie n d ; mayä - door M ij ; eva - zeke r ; etc - al de
ZP; n ihatä/1
reeds ge d ood ; pü rvam eva - door voorgaande elementc n ; nimit-

win ;

-

.
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ta-mätram

-

w o rd slechts h e t i nstru m e n t ;

vyasäci n .

bhava

- word ;

XI.34
savya.� äcin

-0

Sa-

VERTALING

Sta daarom op en maak je gereed voor de strijd. N a de overwinning op je
vijanden zu! je genieten van een bloeiend koninkrijk. Ze zijn reeds ter dood
gebracht volgens Mijn besluit en jij, 0 Savyasäcin, kunt in deze strijd slechts
een instrument zijn in Mijn hand.
BETEKENIS
Savyasäcin

heeft betrekking op i e m a n d die w e e t h o e hij d e boog m oet

hantere n ; dus A rj u n a wordt hier aangesproken als een ervaren krijger, die
i n staat i s zijn vij an d e n met p ijlen te <loden. "Je ku n t slechts een instru ment
zijn

"

: nimitta-mätram.

Ook dit woord is zeer belangrijk. De hele wereld

reilt en zeilt volgens het plan van d e Allerhoogste Persoonlijkheid G o ds.
D wazen , wie het aan kennis schort, menen dat de natuur zon der plan te
werk gaat en dat alle openbaringe n slechts door toeval tot stand komen . Er
zijn tal van zogenaamde geleerden die opperen dat het misschien zus in el
kaar zit of z6, m aar er is geen sprake van zus of zo, van misschien e n wel
licht. Er i s een vaststaand plan, d at i n deze stoffelijke wereld wordt u i tge
voerd. Wat h ou d t d i t plan i n ? Deze kosmische openbaring is een kans die de
geb o n den zielen geboden wordt o m terug te keren naar G o d , terug naar huis.
Z o lang z e hun eigendunkelijke houding h an dhaven, van waaru i t ze trac hten
over d e stoffelijke natuur te heersen, blijven ze gebonden. Maar wie het plan
van de O p perheer bevatten kan e n zijn Kr�r:ia-bewustzijn weer opwekt, is
u iterst i n tellige n t . De schepping e n vernietiging van de kosmische openbaring
staan o nder hogere leiding van God. Z o werd d e Slag van Kuruk�etra dus
gevochten volgens het p la n Gods. A rj u n a weigerde te vechten, m aar kreeg te
horen dat h ij vechten moest e n terzelfdertijd naar de Heer verlangen. Zo
zou h ij gelukkig worden . Is m e n volledig i n K�tia-bewustzijn en wijdt men
zijn leven aan 's H e re n bovenzinneiijke dienst, d a n is men volmaakt.

VERS 34
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droriarir. ca bh�marir. ca jayadratharir. ca
karriarir. tathänyän api yodha-virän
mayä hatärhs tvarir. jahi mä vyathif lhä
yuddhasva jetäsi rarie sapatnän
drof}am ca · ook DroQa; bh�mam ca · ook BhT�ma ; jayadratham ca · ook
Jayadratha ; karr;wm · ook KarQa ; tathä · ook; anyän · anderen ; api · zeker;
yodha-virän · grote krijgers ; mayä door Mij ; hatän · reeds gedood; tvam ·
j e ; jahi · zegcvieren ; mä · nooit ; vyathi�!hä� · wees onzeker; yudhyasva
strijd slech ts ; jetäsi overwin slechts; rane · in de strijd; sapatnän · vijanden.
·

·

·

V E RTALING
De Allerhoogste sprak: Alle grote krijgers · Droi:ia, Bhi�ma, Jayadratha,
Kari:ia · zijn reeds vernietigd. Strijd slechts en je zult je vijanden overwinnen.
BETEKENIS
E.lk plan wordt gemaakt door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
maar Hij is zo mild en genadig jegens Zijn toegewijden, dat Hij hun alle eer
wil gr.ven, omdat zr. Zijn plan volgens Zijn wil uitvoeren . Het leven dient
derh alve zo 'n loop te ncmen, dat iedereen handelt in Kr�Qa-bewustzijn en
door tussenkomst van de geestelijk leraar tot inzicht kom t ten aanzien van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De plannen van de Allerhoogste Per·
soonlijkheid Gods kan men slechts door Zijn genade begrijpen en de plan
rwn van <le toegewijde zijn even goed als de Zijne. Men dient zieh aan deze
plannen te houden en zo te zegevieren ·in de strijd om het bestaan.

V ERS 35
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sanjaya uväca
etac chru tvä vacanam ke5avasya
krtänjalir vepamäna� kiriti
namaskrtvä bhüya eväha kr§riam
sagadgadam bhita-bhita� prariamya
sanjaya[i nviica - Safijaya zei ; etat z o ; sru tvä · h orc n d ; vaca nam - woor
kesavasya · v a n Kr�r:i a ; krtanjali� m e t gevouwen h a n de n ; vepamäna[1 beven d : kiriti · Arj u n a ; namaskrtvä eerbetuigingen aanbieden d ; bh nya[1
wedero m ; eva - o o k ; äha kr§r.iam sprak t o t Kr�r:i a ; sa-gadgadam · stamelen d ;
bhita b h ftah - bevreesd ; prar.iamya eerbetu igingen aan biedend .
-

dcn ;

·

·

·

·

-

VERTALING
Safijaya zei tot Dhrtarä�tra: 0 Koning, nadat hij deze woorden van de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods had gehoord, sidderde Arjuna, bracht Hem
met gevouwen handen eerbiedig zijn eerbetuigingen en begon stamelend als
volgt te spreken:
BETEKENIS
Z o als we reeds u iteen h ebben gezet raakte Arj u n a , a l s gcvolg v a n de si t u 

atie welke ontstond door d e openbari ng van d e u n iversele gedaan lc van d e
Allerh oogste Persoonlijkheid G o d s , verLlu ft en verbijsterd ; daarom bood h ij
Kr�r:ia de e ne eerbiedige eerbetuigin g na de an dere aan en begon rnct h apc
re n d e stem te b i d de n , niet als vrie n d , m aar als met ontzag verv u l de
wij d e .

VERS 36
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arjuna uväca
sthäne hnike5a tava prakirtyä
jagat prahnyaty anurajyate ca
rak�ärhsi bhitäni diSo dravanti
sarve namll$yanti ca siddha-sanghäfi
arjuna� uväca - Arj u n a zei ; sthäne - tereeh t ; hr�rkeia - 0 m eester van aJle
tava - Je ; prakirtya - heerlijkh e i d ; jagat - de gehele wereld ; prahr�ya
ti zieh verblij d en d ; anurajyate - geheeht rake n d ; ca - ook; rak§ärhsi de de
m onen ; bhitäni - u i t vrees; diiab - riehtinge n ; dravanti - vluehte n d ; sarve - al
len; namasyanti - eer betui ge n d ; ca - ook; siddha-sanghä� - de volm aakte

zinne n ;
-

-

menselijke wezens.

VERTALING
0 Hr�lkesa, de wereld verblijdt zieh wanneer ze Je naam verneemt en zo
raakt een ieder aan Je geheeht. Degenen die de volmaaktheid hebben be
reikt betuigen Je eerbiedig alle eer, maar de demonen worden bang en vluch
ten alle kanten uit. En zo is het goed.

BETEKENIS
Toen Arjuna van Kr?�ta vern omen had h o e de Slag v a n Kuru k9etra z o u af
lopen , werd h ij een verlieht toegewij d e van de Allerhoogste Heer. Hij erken
d c dat alles wat K m1 a doet welgedaan is. A rj u n a bevestigde dat Kmia de i n 
s t an d hou der v a n de toegewij den i s e n degeen die h u n e e r o n tvangt en d e
vernietigcr v a n de ongewenste elementen. Zijn h a ndelinge n zijn voor ieder
cen even bevorderlijk. Arj u n a begreep blijkens dit vers dat er aan het eind
van de Slag van K u ru k�etra i n h et hemelruim vele halfgoden,

siddha 's e n in

tellige n te wezens van d e h ogere planeten aanwezig waren e n dat ze de strijd
gadesloege n , omdat Kr?!ta er was. Toen A rj u n a de u n iversele gedaante van
de Heer zag, schicpen d e halfgoden behagen i n z ij n loftu itingen, maar ande
ren - demoncn

en

athersten - konden het niet verdragen d at d e Heer gepre

zen werd. Uit aangeboren angst voor de vernietigende gedaantc van de Al
lcrh oogstc Persoonlijkheid G ods namcn ze de wijk. De wijze waarop Kmia
de toegewijde e n d e athe'isten bejegen t wordt door Arj u n a geprezen . Een
toegewijde verhcerlijkt de Heer trouwens altij d , want hij weet dat aJ wat de
Heer doet goed is voor iedercen.
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kasmäc ca te na nameran mahätman
gariyase brahmarw 'py ädi-kartre
ananta deve5a jagan-niväsa
tvam ak�aram sad-asat tat-param yat
c a o o k ; t e t o t J o u ; n a n i e t ; nameran

kasmät - waaro m ;
- eer bewijzen
mahätman - 0 grote ; gariyase - J e bent beter d a n ; brah ma
�a� - Brah m ä ; api - h oewel ; ädi-kartre - de allerhoogste scheppe r ; ananta o n beperk t ; deveia - G o d der gode n ; jagat-niväsa - 0 toevluc h t van h e t u ni 
versu m ; tvam J e bent; ak§aram - onvergan kelij k ; sad-asat - oorzaak en ge 
volg; tat-param - bovenzinnelij k ; yat - o m dat.
-

-

-

n aa r beh oren ;

-

VERTALING
0 verhevene, die zelfs boven Brahmä staat, Jij bent de oorspronkelijke
meester. Waarom zouden ze Je hun eerbetuigingen niet brengen, 0 onein
dige? 0 toevlucht van het universum, Je bent de onvergankelijke bron, de
oorzaak aller oorzaken, en aan deze stoffelijke openbaring ontstegen.

BETEKENIS
M e t deze eerbe tuiging geeft Arj u n a t c kennen d a t Kr�i;ia door iedereen
aanbeden kan worden. H ij is alo m tege n woordig e n de Ziel van iedere ziel.
A rj u n a spreekt Kr�r;i a aan als

mahätmä, hetgeen beteke n t dat Hij d e m eest
Ananta geeft aan dat er niets bestaat, of

groot m oedige e n onbekro m pcne is.

het bevin d t zieh onder de i n vlocd of binnen de energie van de Opperheer,
en

devesa beteken t dat Hij de bestu urder van alle h alfgoden is e n boven h c n

allen staat. Hij is h e t m i ddclpunt v a n h e t gehele u n iversu m . Het kwam

Ar

j u n a tevens gcpast voor dat alle lcven de wezen s die de volm aaktheid hadden
bercikt e n alle m a c h tige h alfgoden Hem hun eerbiedige eerbetuigingen aan
bodcn, o m d a t er niemand groter is dan H ij . Hij verm eldt m et nadru k d a t
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Kr§rp groter is dan Brahmä, want Brahmä is door Hem geschapen. Brahmä
is geboren uit de lotusstengcl welke ontspruit aan de navel van Kr�r;ia's vol·
komen expansie GarbhodakaSäyT Vi§QU ; derhalve dienen Brahmä en ook
Heer Siva, die uit Brahmä geboren is, en alle andere halfgoden Kmia hun
eerbetuigingen aan te bieden. Zo wordt de Heer geeerd door Heer Siva en
Brahmä en meer van deze halfgoden. Het woord ak�aram is veelzeggend,
omdat deze stoffelijke schepp.ing onderworpen is aan vernietiging, terwijl
de Heer daarentegen boven de stof verheven is. Hij is de oorzaak aller oorza·
ken en als zodanig verheven boven alle gebonden zielen binnen deze stoffe
lijke n atuur alsook boven de stoffelijke kosmische openbaring zelf. Daarom
is Hij de al·grote Allerhoogste.

VERS 38
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tvam ädi-devafl puro§afl purorias
tvam asya viSvasya param nidhänam
. vettäsi vedyam ca param ca dhäma
tvayä tatam visvam ananta-rüpa
tvam · Je; ädi-deval,z · de oorspronkelijke Allerhoogste ; puru�al,z - persoon·
lijkheid ; purär;ial,z · oud ; tvam · J e ; asya - dit ; visvasya · universum ; param bovenzinnelijk; nidhänam - toevlucht; vettä · kenner ; asi · Je bent; vedyam
ca · en het kenbare ; param ca - en bovenzinnelijk; dhäma - toevlucht; tvayä
door J ou; tatam doordrongen ; visvam u niversum ; ananta-rüpa - onbe·
grensde gedaante.

·

.

·

VERTALING
Jij bent de oorspronkelijke Persoonlijkheid, God. Jij bent de enige toe·
vlucht van deze geopenbaarde kosmische wereld. Je kent alles en Je bent al
wat kenbaar is. Je bent boven de geaardheden der stof verheven. 0 onein·
dige gedaante ! Deze gehele kosmische openbaring is van Jou vervuld !
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BETEKE N I S
Alles berust op de Allerh oogste G o d delijke Persoonlijkheid ; derhalve i s
H i j d e u i tei11 delijke rustplaats.

Nidhänam

beteken t dat alles, zelfs het Brah

m a n-lieh t, van de Allerh oogste Persoonlijkheid G o ds, Kr�r:ia, u i tgaat. Hij is
de kcnner van al wat er in deze wereld plaatsgrijpt en zo er een eind gesteld
i� aan alle kennis, is Hij dat e i n de van alle kennis ; daarom is Hij het gekende

e 11

het ke11 barP . 1-lij is het voorwerp van alle kennis, o m dat Hij alles-door

d ringe n d is. O m d at Hij de oorzaak is, i n de geesteljjke werel d , i s Hij boven
zinn elij k . l l ij is tevcns de belangrijkste persoonlijkheid i n de geestelijke we
rel d .
V E RS 3 9

'4i�4i\sfi1��01: �:
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väyur yamo 'gnir varurwfi Sasänka{i
prajäpatis tvam prapitämahas ca
namo namas te'stu sahasra-k rtvah
punas ca bhüyo 'pi namo �am�s te

e
e

e

viiyu{i - l u e h t ; yama{i - b stu u rd r ; agni{1 - v u u r ; varu u11{1 - w atcr; saiii1i
ka{1 - de m aan ; prajäpa ti{1 - Brah mä ; t vam - J e ; prapitümah a{i - grootva<lcr;
ca - o o k ; namali - e c rbe tu ig n ; 11ama{1 tc - wen b r ng i k J e rn ij 1 1 ccrbe t u i 
gi n gc n ; astu - zijn ; sahasra-krtval] - d u izcnd m a a l ; p11.11 (1{1 ca wed1:rom :
bl1 1Lyä{1 - wccr ; api - ook; namab bctu ig t : e r ; 111111w(l. lr J r m ijn 1·crlw l u i 

e

-

-

cn

gi ngc n aanbiede n d .

VERTALING
J e ben t lucht, vuur, water en Je ben t de maan ! J e bent d e allerhoogste
bestuurder en de grootvader. Duizend m aal breng ik j e eerbiedig m ij n eer
betuiginge n en wederom e n wederom !

Xl.40
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BETEKENIS
De Heer wordt hier luch t genoemd, omdat de lucht de belangrijkste ope n
haring van alle halfgoden is, aangezien ze alomtegenwoordig is. Voorts
spreekt Arjuna Kr��a aan als de grootvader, omdat Hij de vader is van Brah
mä, het eerste levende wezen van het universum .

VERS 40
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namafi purastäd atha p!§thatas te
namo'stu te sarvata eva sarva
ananta-viryämita-vikramas tvarh
sarvarh samäpno§i tato 'si sarvafi
numa{1 - r,crbetu igingen aanbiede n ; purastät - van vorcn ; atha - ook ;
fi!§ { h a ta{1 - van aehtcre n ; te - Jr, ; r1ama�1 astu - betuig eer : tc - aan J ou ; s a r1Ja ta{l - van alle kan ten ; ei;a sarva - omdat Je a ll es ben t ; anan ta-virya - onbe
grensd vf!rmoge n ; a mita-vikra ma{i - on bf'gren sde kracht; tvam - J e ; sarvam alles ; sa mäpn o § i - bcdekt; tata{1 asi - d aarom ben Je ; sarvalJ - alles.

V E RTALING
l k breng Je mijn eerbetuigingen v66r, achter en aan alle kanten ! 0 onbe
grc n sd e macht, Je bent de meester van aBe grenzeloos vermogen ! Je bent
a l om tege n w oordig en daarom ben Je aBes!

BETEKENIS
l l i t vnvocring cn licfdf' voor zijn vriend, Kr§r;ia, biedt Arjuna Hem aan
allr- kan lf'n zijn cerbctu igingen aan. H ij ziel in dat Kr�r:ia de meester van alle
1 1 ·rrnog1·ns en al le v aa rdi g h c de n is en ver verheven boven alle krijgers die op
h c t sl agvcld aange t redf!n z ij n . In de Vi�i:iu Puräna staat geschreven : yo yarh
la väga t o deva-.rnmTparh dcva tä-gar;a{1 sa tvam eva jagat-sra§{ä yatalJ sarva-
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ga to bhnvän . " F.cn icder die v66r J e vcrschij n t , zd fs al is hij een h alfgo d , is
door Jou gcschaprn, 0 Allcrhoogste Persoonlijkh1�id Cods.''

V E RS 4 1 -42
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sakheti malvä prasabham yad u /;tam
he kr�TJ.U h e yädava h e sakheti
ajänatä mah imänarn tavedam
mayä pramädät prarwyena väpi

yac cävahäsärtham asatkrto 'si
vihäro-sayyäsana-bhojane�u
eko 'thaväpy acyuta tat-samak�am
tat k�ämaye tväm aham aprameyam
.r n k hä - vriend ; iti - z o ; matvä - denkend ; prasa blrnm - tijdPlij k ; ya t - w a t
dan o o k ; u k tam - gewgd ; h e krEw - 0 Kr§r:i a ; Ir<' yiiduva - 0 Yädava ; h e .v1klrii iti - 0 m ij n dicrbarc vri c n d ; ajänatii - zond1�r tc wrtc n ; rnahimii1w m hccrlijkheden ; tava - J e ; idam d i t ; mayä - door m ij ; pramä dät - u it d waas
hcid ; pra navena - uit l iefd!' ; vä api - h c tzij ; ya t - wat dan ook ; ca . ook ; ava
h äsärtlw m voor de gra p ; as11t krtal.1 - sch andc; 11si - is gedaan ; 11ihäm - tijdcn�
on tspanning; .{11yyä - grapprn mak"n d ; äsan11 - op ccn rustplaats; bhojan<'�ll
of samen e len d ; cka{1 - allccn ; atlwvii - of; api - andcn;n ; acyu ta 0 on fc il
barc ; ta l-sam11k�am als .fc rivaal ; lal - al die ; k.�änuqc - vcrnn l sd1uldig;
t 11äm - Je; a h a m - i k ; apram1•yam - onmctcl ijk.
·

·

·

·

·

VERTALI N G
In het verleden heb i k je aangesproken met " O Kr�r:ia", "O Yädava" , "O
mijn vriend" , zonder dat ik me van Je heerlijkheden bewust was. Vergeef

XI.43
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me alsjeblieft wat ik allemaal in mijn dwaasheid of uit liefde gedaan mag
hebben. Vele malen heb ik Je onachtzaam bejegend terwij l we ons ontspan
den of uitrustten op hetzelfde bed of met elkaar aten, nu eens alleen, dan
weer met vele vrienden erbij. 0 Acyuta, vergeef me al deze overtredingen.
BETEKENIS
H oewel Kr�r:ia zieh voor Arjuna openbaart in Zijn universele gedaante,
herinnert Arjuna zieh zijn vriendschaps-verhouding met Kr§r:ia en vraagt
Hem vergeving voor de vele informele bejegeningen die er onder vrienden
nu eenmaal plaatsvinden. Hij erkent dat hij voordien niet wist dat Kr�i:ia
dcze universele gcdaante kon aannemen, ook al had Kr�r:ia hem er tijdens
hun innige vriendschap over verteld. Arjuna weet niet hoe vaak hij Kr§i:ta
onachtzaam bejegend heeft door Hem als "0 mijn vriend", "O Kt§i;ta", "O
Yädava" aan te spreken, zonder zieh er tegelijk Zijn alvermogen bij tc reali
seren. Maar Kr§i:ta is zo genadig en mild, dat Hij, niettegenstaande Zijn al
vermogen, als vriend met Arjuna omging. Dat is het kenmerk van de boven
zinnclijke wederkerige liefde tussen de toegewijde en de Heer. De verhou
ding van het levend wezen met Kr§i;ia ligt voor eeuwig vast; ze kan niet ver
geten raken, zoals we aan Arjuna's gedrag kunnen zien. Hoewel Arjuna
Kr§i:ia's almacht aanschouwt in Zijn universele gedaante, kan hij zijn vriend
schaps-verhouding met Kr§i:ta niet vergeten.
VERS 43
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pitäsi lokasya caräcarasya
tvam asya püjya8 ca guror gariyän
na tvat-samo 'sty abhyadhika� kuto 'nyo
loka-traye 'py apratiTTl(l-prabhäva
pitä - vader; asi - Je bent; lokasya - van de hele wereld; cara - bewegend;
acarasya - niet-bewegend; tvam - Je bent; asya - van dit ; püjyalJ - aanbidde-
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guru�t - m e ester ; gariyän - heerlij k ; na - nooi t ; t vat-sama�i ge
asti er is ; abhyadhika� - gro ter ; kutal.1 - hoe is het m ogelijk;
anya!J a n de r ; lo ka-traye in drie planeten-stelsel s ; api - ook; aprat ima on
metelijk ; pra bhäva - m acht.
lij k ; ca - ook;
lijk aan J o u ;

-

-

-

-

-

V E RTALING
Jij bent de vader van deze volkomen kosmische openbaring, de Heer wie
alle ere toekomt, de geestelijk leraar. Niemand is aan Jou gelijk, noch kan
iemand een met Je zijn. Er is in de drie wereldcn niemand die Je grootheid
kan bevatten.
BETEKENIS
H e e r Kr�i:ia d i e n t te w o rden vereerd zoals een vader d o o r z i j n zoon . H i j is
de geestelijk leraar, o m d a t Hij oorspronkelijk de Vedische leri nge n doorgaf
aan Brah m ä e n nu o ok d e

Bhagavad-gitä on derricht aan Arju n a ; daarom is

H ij d e oorspronkelijke geestelijk leraar, e n iedere bona fide geestelijk leraar
van vandaag dien t te behoren tot d e lijn der geestelijke erfopvolging welke
van Kr�r;i a afstamt. Als men K r�r.ia n ie t vertegen woordigt, kan men geen bo
venzi n n elijke onderwerpen behandelen of on derwijzen.
D e Heer worden eerbiedige eerbetu igin ge n gebrac h t . Zijn grootheid is on
metelij k .

N i e m a n d kan groter zijn dan de Allerhoogste Persoon l ijkheid

G o ds, Kr�r;ia, omdat i n geen enkele geestelijke dan wel s toffelijkP openba
ri n g ook m aar iemand gelijk aan of hoger dan Kr�r.ia is. ledereen bev indt
zieh o nder H e m . N iemand gaat Hem te bove n .
De Opperheer Kr�r;ia heeft z i n n e n e n e e n lichaam zoals e e n gewoon mens,
maar bij Hem bestaat er geen verschil tussen Zijn zinnen, lichaam , geest en
H c mzelf. D w aze lieden, die over onvolm aakte ke n n is besch ikke n , zeggcn
dat Kr�r:ia versc hilt van Zijn ziel, hart, geest en al het andere. Kr?r:ia is echter
absolu u t . Daarom zijn Zij n aktiviteiten e n vermogens boven alles vcrheve n .
E r w o r d t o o k verklaard dat H i j geen z i n n e n heeft zoals wij . l l ij k a n alle zins
aktiviteiten verrichten ; daarom zijn Zijn zinnen noch onvo l m aakt, noch be
perkt. Niemand kan Hem overtreffe n , niemand kan Hem evenare n , iederecn
hllvi n d t zieh onder H e m .
W i e Zij n bovenzin nelijke lichaam , aktiviteiten en vol m aaktheid ke n t ,
keert n a h e t vertaten v a n zijn liehaam t o t Hem weer en k o m t n i e t m ee r te
rug i n deze elle n d ige werel d . D aarom dient men te weten dat Kr�r:a 's akti-
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leiten versehillen van alle andere aktiviteiten. De beste meth ode is het vol
gen van de aanwijzingen van Kr�r;i a ; dat m aakt ons volm aakt. Er wordt ook
verklaard dat niemand Kr�r_ia's heer is; iedereen is Zijn die naar. Alleen Kr�r;ia

is

G o d e n ieder ander is dienaar. ledereen sehikt zieh naar Zijn bevel. Er is

niemand d ie zieh aan Zijn bevel kan onttrekken. Jeder handelt volgens Zijn
aanwijzingen e n staat o nder Zijn oppertoezieht. Zoals

verklaard wordt in

de

/Jrahma-sariihitä, is H ij de oorzaak v a n alle oorzaken.

V E RS 44
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tasmät prariamya prariülhäya käyam
prasädaye tväm aham uam i?yam
piteva putrasya sakheva 5akhyu�
priya� priyäyärhasi deva 5o?hum

tasmät - daarom ; pra'}amya - na het aanbieden van e.erbetuiginge n ; pra ri i
dhäya - ncerleggen ; käyarn - lieh aam ; prasädaye - om genade smeke n ; tväm aan J ou ; aham - I k ; isam
aan de Opperheer ; i<}.yam - die aanbeden m oet
worde n ; p i t ä iva als cen vader; putrasya van een zoon ; sakhä iva - als een
vrie n d ; sakhyu�z - van een vrie n d ; priya � - m i n n aar; priyäyä�z - van de tiefste ;
arhasi - Je behoort; deva - M ij n Heer; so<f.h um - verdragen.


-

-

-

V E RTALING
Jij bent de Opperheer, die door elk levend wezen aanbeden moet worden.
werp ik me ter aarde om Je mijn eerbetuigingen aan te bieden en Je
genade af te smeken. Vergeef me het kwaad dat ik Je misschien heb aange
daan en wees geduldig met me zoals een vader met zijn zoon, of een vriend
met zijn vriend, of een minnaar met zijn lief.
Zo
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BETEKENIS
Kr�r;ia ' s toegewijden kunnen verschillen de verh o u dinge n met H e m heb
ben ; men kan met Kr�r;ia omgaan als ouder, men kan m et Hem omgaan in
echtelijke liefde, i n vrie ndschap, als dienaar enz. Kr�r;ia en Arjuna gaan met
elkaar o m als vrienden. En zoals de vader verdraagzaam is, of zoab de echt
gen oo t of meester verdraagzaam is, is ook Kr�r;ia verdraagzaam .

V E RS 45

ad[§!a-püroarh hnito 'smi dntvä
bhayena ca pravyathitarh mano me
tad eva me dariaya deva rüparh
prasida devesa jagan-niväsa
adrHa-pürva m - n ooit eerder gezie n ; h r�ita!1 - verblij d ;

asmi ik bc n ;
bhayena u i t vrees ; c a - ook; p ra vya th itam verstoord;
mana� - geest; me - m ij n ; tat - daaro m ; eva zeke r ; me - tot m ij ; darsaya
toon ; deva - 0 Heer; rüpam - de gedaante ; prasrda - wees zo genadig; deve.<ia
0 Heer der heren ; jaga t-n iväsa - de toevlu cht van het u niversu m .

drHvä - d oor t e zien ;

·

·

·

·

·

·

V ERTALING
Nu ik deze universele gedaante heb gezien, die ik nimmer tevoren heb
aanschouwd, ben ik verblijd, maar tegelijk is mijn geest angstig en verward.
Wil me daarom Je genade bewijzen eri openbaar me wederom Je gedaante
als Persoonlijkheid Gods, 0 Heer der heren, 0 toevlucht van het universum.
BETEKENIS
Arj u n a ' s omgang met Kr�r;ia is altijd vertrouwelijk, om dat hij een zeer
dierbare vriend is, e n zoals een dierbare vrie n d zieh verheugt over de rijk-
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d o m van zijn v riend, is Arj u n a zeer blij te zien dat zijn vri e n d Kr�r;ia, de A l 

lerh o ogste Persoonlijkheid G ods, z o 'n prachtige u niversele ge daan te kan

openbare n . Maar tegelijk met het aanschouwen van deze u n iversele gedaan
te, wordt hij bang dat h ij als toegewijdt: vriend van Kr�r;ia Hem op allerlei
m a n ieren onheus heeft bejege n d . Zijn geest is dus verward door vrees, hoe
wel h ij geen reden heeft o m bang te zij n . Daarom vraagt A rjuna of Kr�9a
hem Zijn Näräyar;ia-gedaante wi l tonen, o m d at Hij nu eenm aal iedere ge
d aante kan aannemen. De u n i versele gedaante is stoffelijk en tijdelijk, zoals
de stoffelijke wereld tijdelijk is. Maar op de V aiku 9tha-planeten heeft Kf§l}a
Zijn bovenzin nelijke gedaante met vier han den als Näräya9a. Er zijn ontel
bare planeten i n d e geestelijke hemel e n op elk van ze is Kr§r;ia met telkens
een andere naam aanwezig i n cen volkomen expansif!. A rj u n a wil de dus een
van de gedaan ten zif!n wf-'lke gcopcnbaard zijn op de Vaiku r.itha-planete n .
Op elkc Vaiku 9tha-planect heeft de gedaante v a n Näräya9a uiteraard vier
armen en d e vier h an den houden verseh illende symbolen vas t : de schelp·
hoorn, d e knots, d e lotus e n de werpsehijf. Al naar gelang de wijze waarop
dcze vier attributen ovcr 1 k vier handen verdecld zijn hebben de Näräyar:ia's
h u n verseh ille n d e n a m rn . Al deze gedaantcn \'ersehillen niets van Kr�'!a · zc
zijn cen en dczelfd c ; daarom vcrzoekt Arjuna of Hij Zijn vier-arm ige ge
d a ante mag aanseh ou we n .

V E RS 4 6

f,.;{IR;;i 1Tft:;t �
fit�•fit '"'1 � m 1
m • :q«iJI"'

6(�'11� � Ff�

1 1\l�ll

kiritinam gadinam cakra-hastam
icchämi tväm dra�tum aham tathaiva
tenaiva rüperia catur-bhujena
sahasra-baho bhava vi.Sva-mürte
kiritinam - gehelm d ; gadin a m - met knots ; cakra-haslam - werpsehijf in de
icchämi - i k wens; tväm - J e ; draHum te zien ; aham - ik; lathä eva -

han d ;

-
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tena eva - daardoor; rüperya - m et gedaante ; catur-bhujena vier-armig; sahasra-bäho - 0 d u iz e n d-armige ; bhava wordt slechts ; viiva
mürte - 0 u niversele gedaante.
i n die positie ;

-

V ERTALING

0 universele Heer, ik begeer Je te zien in Je vier-armige gedaante, Je
hoofd gehelmd, en met knots, werpschijf, schelphoom en lotusbloem in Je
banden. Ik verlang emaar Je in die gedaante te aanschouwen_
BETEKENIS
In de

Brah ma-sarii h itä wordt verklaard dat de Heer z i e h eeuwig i n hon

derdduizenden ged aanten bevi n d t , waarvan de belangrijkste die van Rama,
N rsimha, Näräyai:ia cnz. z ij n . Er zijn talloze ge daanten. Maar Arjuna wist
dat

Kmia

de oorspronkelijke Persoonlij kheid G o ds is, die zijn tijdelijke u n i 

versele gedaante aannam . H i j wi l n u graag de N äräyar:ia-gedaante - e e n

gees

telijke gedaante - zien. D i t vers laat e r geen twijfel over bestaan dat, zoals
het

Srimad-Bhägavatam verklaart, Kmia de oorspronkelijke Persoonlijkheid

Gods is, van wie alle anrlere aspekten u i tgaan. Hij verschilt niet van zijn vol
komen expansies, e n in willekeurig welke van Zijn ontelbare gedaanten is
Hij God. I n al deze gedaanten heeft H ij de jeugd van een jongeli ng. Dat

is

het konstante aspekt van d e Allerh oogste G o d d clijke Persoonlijkheid. Wie

Kr�r:ia

ken t , is o n m i d dellijk vrij van alle besmetting van de stoffelijkc

reld.

VERS 47

sri bhagavän uväca
mayä prasannena tavärjunedam

wc
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rüpam param darsitam ätma-yogät
tejomayam viSvam ananatam ädyam
yan me tvad-anyena na dnla-pilrvam

srf bhagavän uväca - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei ; mayä door Mij ; prasannena gelukkig; tava - aan jou ; arjuna 0 Arjuna; idam
deze ; rüpam gedaante ; param bovenzinnelijk; darsitam - getoond; ätma
yogä t - door Mijn innerlijk vermogen ; tejomayam - vol gloed; visvam het
gehele universu m ; anantam onbegrensd ; ädyam oorspronkelijk; yat me wat het Mijne is ; tvat-anyena behalve jou ; na dn�a-pürvam niemand heeft
eerder gezien.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
De Allerhoogste sprak: Mijn dierbare Arjuna, met vreugde toon Ik je in
deze stoffelijke wereld door Mijn innerlijk vermogen deze universele ge
daante. Niemand heeft ooit v66r jou deze onbegrensde fel gloeiende ge
daante gezien.
BETEKENIS
Arjuna wilde de universele gedaante van de Heer aanschouwcn en uit ge
nade jegens Zijn toegewijde Arjuna toonde Heer Kr§i:ia Zijn universele ge
daan te in al haar pracht en rijkdom. Deze gedaante schitterde als de zon en
haar vele gezichten veranderden snel. Kf§l)a toonde deze gedaante slechts
om aan de wens van Zijn vriend Arjuria te voldoen. De gedaante werd door
Kr§i:ia geopenbaard vanuit Zijn innerlijk vermogen, dat zieh aan het mense
lijk theoretische denken onttrekt. V 66r Arjuna had niemand deze universele
gedaante van de Heer aanschou wd, maar omdat ze aan Arjuna getoond
werd, konden andere toege wijden op de hemelse planeten en andere plane
tcn in de buitenste ruimte haar eveneens zien. Zij hadden haar evenmin eer
der gezicn, maar konden dit nu dankzij Arjuna. Met andere woorden : alle
toegewijdcn van de Heer konden de universele gedaante aanschouwen welke
Arju na door Kr�r:ia's genade werd geopenbaard. Jemand heeft hierop eens
het kommentaar gegeven, dat deze gedaante ook aan Duryodhana getoond
werd, toen Kr�r:ia naar Duryodhana ging voor vredesonderhandelingen. He-
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laas wees Duryodhana het vredesaanbod af; toen toonde Kr�l}a enkele van
Zijn universele gestalten. Maar deze gestalten verschillen van de gedaante
die Arjuna werd geopenbaard. De Heer zegt duidelijk dat niemand ooit te
voren deze gedaante heeft aanschou wd.

V E RS 48

na veda-yajnädhyayanair na dänair
na ca k riyäbhir na tapobhir ugraift
evam rüpafi fokya aham nrloke
dra�tum tvad-anyena kuru-pravira
na nooit; veda bestudering van de Veda 's ; yajfia offer; adhyayanail)
studeren; na dänail) door barmhartigheid ; na nooit ; ca ook; kriyäbh il)
door vrome werken ; na tapobhil} door ernstige boetedoeningen; ugrail)
hevig; evam z o ; rii.pal) gedaante; sakyal) kan worden gezien ; aham lk;
nrloke in deze stoffelijke wereld ; dra§tum - te zien ; tvat je; anyena door
een ander; kuru-pravira 0 beste krijger der Kuru 's.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V E RTALING

0 beste krijger der Kuru's, niemand vöör jou hceft ooit deze Mijn univer
sele gedaante aanschouwd, want noch door bestudering van de Veda's, noch
door offers, noch door barmhartigheid of dergelijke aktiviteiten kan deze
gedaante worden gezien. Alleen jij hebt haar aanschouwd.
BETEKENIS
We dienen in dit verband goed te begrijpen wat er bedoeld wordt met
goddelijke blik. Wie kan er over een goddelijke blik beschikken? Tenzij men
het peil der goddelijkheid bereikt als halfgod, kan men geen goddelijke blik
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hebben. En wat is een halfgod? In de Vedische Schriften wordt verklaard
dat zij die Heer Vi§l)U zijn toegewijd, halfgoden zijn: De atheTsten, dat wil
zcgge n : degenen die niet in Yi§l)U gelovcn of die slechts het onpersoonlijke
aspekt van Kr�l)a als Allerhoogste beschouwen, kunnen geen goddelijk oog
hebben. Men kan onmogelijk Kf§l)3 afwijzen en tegelijk het goddelijk oog
hebben . Met andere woorde n : degenen die de goddelijke blik hebben kun
nen ook zien zoals Arjuna zag.
De

Bhagavad-gitä beschrijft de universele gedaante en deze beschrijving

was v66r Arjuna aan niemand bekend. Na dit geheuren kan men enig idee
hebben hoe de

viSva-rüpa er uitzie t ; degenen die werkelijk goddelijk zijn

kunnen de universele gedaante van de Heer aanschou wen. Men kan echter
niet goddelijk zijn als men geen zuivere toegewijde van Kr�l)a is. Maar de
toegewijden die zieh werkelijk op het goddelijk vlak bevinden en over het
go<l delijk oog beschikken, zijn er slechts matig in ge"interesseerd, de univer
sele gedaante van de Heer te aanschouwen. Zoals beschreven in het voor
gaande vers, wilde Arjuna de vier-armige Vi§l)U-gedaante van Heer Kr�l)a
zien ; hij was eigenlijk bang voor de universele gedaante.
In dit vers komen een paar belangrijke woorden voor, zoals veda-yajnä
dh_yayanai� , wat betrekking heeft op het bestuderen der V edische li tera
tuur en de offerrituelen. Veda heeft betrekking op alle vormen van Vedi
sche literatuur, te weten de vier Veda's ([$.k, Yajus, Säma en A tharva ) en
de achttien Pu rä T_l a 's, de Upan 4ads en de Vedänta-sü tra . Men kan deze thuis
of waar dan ook bestuderen. En z o zijn er ook sütra 's, Kalpa-sütra 's P.n Mi
märhsä-sütra 's, waarin men de offerrituelen kan bestuderen. Dänai� heeft
betrekking op het brengen van gaven aan de juiste personen, zoals degenen
die zieh in bovenzinnelijke liefdedienst van de Heer bevinden, de brähma
t;1a 's en de Va4T_lava 's. V rome werken hebben evenzo betrekking op het agni
h otra enz., en de voor de verschillende kasten voorgeschreven plichten.

V rome

aktiviteiten en het vrijwillig aanvaarden van licham elijk pijn wor

den

tapasya genoemd. Dus dit alles kan men doen, men kan lichamelijk
boete doen, barmhartig zijn, de Veda 's bestu deren enz . , maar tenzij men
cen toegewijde is als Arjuna, kan men onmogelijk die universele gedaante
aanschouwen. De impersonalisten verbeelden zieh dat ze de universele ge
daante van de Heer zien, maar de

Bhagavad-gitä maakt ons duidelijk dat de

impersonalisten geen toegewij den zijn. Derhalve zijn ze niet in staat de uni
versele gedaante van de Heer te zien.
Er zij n tal van lieden die inkarnaties in het leven roepen. V alselijk roepen
ze gewone mensen tot inkarnatie uit, maar dit is allemaal onzin. We dienen
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ons aan de beginselen van de Blwgavad-gitä te houden, anders ku nncn we
ons hoe dan ook geen volmaakte geestelijke ken n is eigen maken. H oewd de
ßh agavad-gitä als v66r-stu die van de we tensehap Gods wordt beschou wd, is
ze zo volmaakt, ria t men u i t haar kan opmaken wat wüt is. Degenen die ecn
pseu do-in karnatie aanhangen beweren soms dat ZP ook de bovcnzi1111elijk1'.
i nkarnatie van God hebben gezicn, maar zo 'n u i tspraak mogen we nid aa11·
vaarden, aangezien h ier duidelijk verklaard wordt dat mf'n de univertiek �··
daante van God alleen kan zien als men ecn toegewijde van K r�1_1a word t .
Dus allereerst dient m e n een zuivere t oegewijde van K r�1.1 a t e wordt:n, da11
pas kan men beweren dat men de u niverselc ged aante hee ft aanschouwd en
weergeven wat rnen heeft gezien. Een toegewijde van Kr§•.i a kan gPe11 valsr
i n karnatie aanvaarden en ook geen volgelingen van zo'n bcd rieger.
V E RS 49

te vyathä mä ca vimü!fha-bhävo
dn{vä rüpam ghoram idrn mamedam
vyapetabhifi prita-manäfi punas tvam
tad eva me rüpam idam prapasya

mä

- laat het n iet z ij n ; tc - aan jou ; vyathä - l as t ; mä - laat hct nid zij n ;
ook ; vimii gh a-bhäva�1 - verbijstering; dr§!vä - door t c zie n ; rüpam - ge
daan le ; gh o ram - versc h ri kkelijk ; idrk - zoals d i t ; mama - M ij n : ida111 - zoab
ze is; vyapeta bhT�1 - word slcchts vrij van alle vrees ; prlla-ma 11ä�1 - wees blij
van zin ; puna�1 - wcer; tvam - je ; tat - dat ; fma zo; mc - Mij n ; n"'ip11 111 g•'
daan tc ; idam - deze ; prapa.<ya - z ic slcch ts.
nui

ca

-

-

-

VERTALING
Je geest raakte verward toen je dcze Mijn verschrikkelijke gedaanle aan
schouwde. Laat hier nu een eindc aan komen. Wees vrij van alle verwarring.
Met vred ig gemoed kun je thans de gcdaanle aanschouwen die je wilt zien.
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BETEKENI S
I n lrct br g in van d e Bhagavad-gitä maakt Arjun a zieh bezorgd dat hij
Blii� rna cn D ro r)a, zij n grootvaders en lera ren aan wie h ij vcrering schu ldig
w as, zou moctrn dodcn. M aar Kr�Qa zei hem dat J- l ij er niet rnor tcrug
m ocst deinze11 zijn grootvader te doden. Toen de zoons van Dhrtära�!ra
D rau padi trael r ttcn u i t t e klcden, zeiden Bhi§im a en Dror)a geen woor<l, en
van wi>ge <lezc pi ich tverzaking verdien den ze het te worden ge<loo<l . K r§r.ia
t oo n dt: Arjuna Zijn universelc ge<laa n te, louter om hcm tc latcn zicn dat
rlrze li<'df'n wcgcns lrun 011wcttig han<lelen ree<ls ter dood waren gebracht.
D i t tafen·c·I w n d A rjuna gr. toon<l , omdat toegewijden altijd vrcedzaam zijn
c11 g<�t·n vrrschrikkelijke <laden ku nnen verric h ten. N u de bedoeling van hd
I onen van dr. u nivcrsdc gedaante is duidelijk gem aakt, laat K r§Qa Arjun a
op dicns w·rzock Zij n v ie r-armige ged aante zien. Een toegewijdc hceft wei
n ig bcla ngstelling voor de u niversele ged aante, omdat ze hcm niet inspircert
tot het uitwisst'lrn van gcvoelens van lief de en genegenheid. Een tocgcwijdc
wil zijn c c r b ic d igt '. gcvoelens van liefdevolle aanbidding overdragen ; daarom
wil l r ij dr t wcc- o f v ic r-armige Kr� r.r n -ge daank zien, zodat h ij in liefdcvolle
di1:11st aan d1: Allerh oogste Persoon lijklrcid Gods Diens gencgenlreid kan be
antwoordcn.

VERS 50
·� �

� cmRtm�
ri �it mllmf "{�=
m�Hllf1itra
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�cri�6:1�itl ll�olf

sanjaya uväca
ity arjunam väsudevas tath oktvä
svakam rüpam darfoyämäsa bhüya{l
äfoäsayämäsa ca bhitam enarn
bhütvä puna{l saumya-vapur mahätmä
.' 11 1ija y11�1 u vii t:ll

K r�r.1 a ;

l11 /. h r1

- zo;

- Saiijay a zei ; i t i - zo; ll rju n a m - tot Arju na; väsudt! Vll�l
11 k / l'ii - zt'gg1 : n d ; sua kllm - Zijn cigc11 ; rüpll1n - gedaan tc;
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darsayämäsa - toonde; bh üyal] weer; äsväsayämäsa
ca - ook; bhitam - angstig; enam - hem ; bhü tvä punal]
ya-vapu�1 - schone gedaante ; mahätmä de grote.
-

XI.5 1

- overtuigde hem ook ;
- weer wordend; saum

-

V ERTALING
Saiijaya zei tot Dhrtarä�tra: De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�r:ia,
openhaarde, terwij l Hij zo tot Arjuna sprak, Zijn vier-armige gedaante en
tenslotte toonde Hij Zijn twee-armige gedaante om de geschokte Arjuna
weer moed te geven.
BETEKENIS

Toen Kr§r:ia verscheen als zoon van Vasudeva en Devaki, toonde Hij Zieh
eerst als de vier-armige Näräyar:i a , maar op verzoek van Zijn ouders veran
derde Hij Zieh in een kind dat er gewoon uitzag. Evenzo wist Kmia dat Ar
juna er niet in ge"in teresseerd was een vier-armige Kr§r:ia-gedaante te zien,
maar aangezien hij om deze vier-armige gedaante vroeg, toonde Hij hem
ook deze vorm, waarna Hij Zijn twee-armige gedaante weer aannam. Het
woord saumya-vapul] is veelzeggend. Het heeft betrekking op een uiterst
schone gedaante : ze staat bekend als de allerschoonste. Toen Kr§r:ia op aar
de was, werd iedereen louter om Zijn gedaante tot Hem aangetrokkcn, en
omdat Kr§r:ia de bestuurder van het universum is, bande Hij alle vrees uit
Arjuna, Zijn toegewijcie, en toonde hem weer Zijn prachtige Kr§r:ia-gedaan
te .. In de Brah ma-sarhhitä wordt verklaard dat alleen iemand wicns ogen ge
zalfd zijn met de balsem der liefde de schone gedaante van Kr§r:ia kan aan
schouwen.
VERS 5 1

��I

� � � � � lif'11�'1 1

� m: �: � irn: l l '"\ � II
arjuna uväca
dntvedarh mänu§arh rüparh
tava saumyarh janärdana
idänim asmi sarhvrttaft
sa-cetäft prakrtirh gataft
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arjuna� uväca - Arjuna zei ; d!§{Vä - ziende ; idam - deze; rnänu�ar�i - men
selijk wezen; rüpam - gedaante ; ta va - J e ; saumyam - zeer sc hoon ; janärda n a 0 kastijder der vijandcn ; idänirn - nu ; asrni - ik ben ; sarhvrt taJ.i - gerust; sa
c ctä� - in mijn bewustzijn; prakrtim - mijn eigen ; gata� - ik ben.

VERTALING
Toen Arjuna Kr�i:ia zag in Zijn oorspronkelijke gedaante, zei hij : Nu ik
deze prachtige, menselijk aandoende gedaante zie, vindt mijn geest rust en
kom ik weer tot mezelf.
BETEKENIS
Hier geven de woorden mänu�arh rüpam duidelijk aan dat de oorspronke
lijke gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods twee-armig is. Dit
laat zien dat degenen die Kr�i:ia doodverven als een gewoon persoon in on
wetendheid verkeren aangaande zijn goddelijke aard. Zou Kr�i:ia als een ge
woon menselijk wezen zijn, hoe kan Hij dan de universele gedaante· tonen
en vervolgens de vier-armige Näräyar;ia-gedaante? Dus in de Bhagavad-grtä
wurdt wel zeer duidelijk gemaakt dat iemand die denkt dat Kr�r:ia een ge
woon persoon is en zijn publiek misleidt door te beweren dat het onper
soonlijk Brahman Kr�i:ia als spreekbuis gebruikt, het grootste onrecht be
gaat. Kr�i:ia heeft werkelijk Zijn universele en Zijn vier-armige gedaante ge
toond, dus hoe kan Hij dan een gewoon menselijk wezen zijn? Een zuivere
toegewijde laat zieh niet in de war brengen door misleidend kommentaar
op de Bhagavad-gitä , omdat hij weet hoe de zaak in elkaar zit. De oorspron
kelijke verzen van de Bhagavad-gitä zijn even helder als de zon ; geen enkele
dwaas van een kommentator hoeft er het licht van zijn lampje bij te hou
den.
VERS 52

�•lctl�q('q 1
Q\��fil< � tt!'419fRt � 1
� � � R� G:�l9f'flifio1: 11��11

610

De Bhagavad-gitä zoals z c is

XI.52

sri bhagaviin uviica
sudurdariam idam rüparh
dr§{aviin asi yan mama
devii apy asya rüpasya
nityarh darfana-kiink§i!la�
.fr!

bhagavän u väca

- de Allerhoogste Persoonlijkhcid Gods zei ;

sudurdar
idam - deze ; rüpam - ge daan te ; dr§favän asi - zo
als je gez i e n h e b t ; ya t - w a t ; mama van Mij ; dcvä�1 - de halfgo de n ; api asya ook d i t ; rüpasya - van de gedaa n lc ; n itya m - ceu wi g ; darsana-kärik�iT.wl.i - al

sana -

zeer m oeilijk te z i e n ;

-

tijd e rn aar streven te z i e n .

VERTALING
De Allerhoogste zei: Mijn beste Arjuna, de gedaante welke je nu ziet is
zeer moeilijk te aanschouwen. Zelfs de halfgoden zijn er altijd op uit een
kans te krijgen deze gedaante te zien, die zo dierbaar is.
BETEKENIS
I n het ach tenveertigste vers v a n d i t h oofdstu k beei n d igde H e e r Kr�r:ia de
open bari n g van Zijn u n ivcrsele gedaante en verleide H ij Arj u n a dat men de
ze gedaante o n mogelijk kan zien, ook al span t men zieh daar door allerlei
aktiviteiten e n offers n og zo voor in. N u wordt hier het woord

sudu rdar.fom

gcbezigd, waarmee aangegeven wordt dat Kr§r:ia's hvee-arm ige gedaante nog
vertrou welij ker is. Men kan d e universele gedaante van Kr§!Ja eventueel tc
zien krijgen d oor een zekere m a te van toegewijde dienst te vermengen mct
diverse aktiviteiten zoals boete doening, bestudering d e r

Vcda 's,

filosofic

enz. Men z6u de u n iversele gedaante dan k u n n e n z i e n , m aar als het

hhakti

clemcnt geheel o n tbreekt, kan het n ie t ; d i t is al u i t e c n ge ze t . Na dezc u n ivcr
sele gedaante echter is de twee-armige gedaante van Kr�r:ia nog mo«>ilij ker
waar te n e m e n , zelfs voor halfgoden als Brah m a e n l l ccr Siva. Zt' verl angen
e rn aar Hem te zie n , e n u i t het

Snmad-Bhäga va tam vern cm1'.n

band dat toen Kr§r:ia veron dersteld werd Zieh in Zijn m ocdr.rs

w1·

in dit vrr

bu ik

k bcv i n 

d e n , alle halfgoden u i t de hemel neerdaalden o m dit wondcr v a n K r§ • 1 a k
,

aansc h o u wen . Ze wachtten er zelfs op om Hem te kunncn zien .
kan Kr�r:i a
Halfgoden

l·:en dw aas
bespotten, maar zoiets doet dan ook alleen een ge w oo n persoon .
d aarentegen als ßrah m ä e n Siva verlangen ernaar K r§1_1a i n Zij n

twec-armige ge d aa n te te zic11.
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1 1 1 de Hhagaimd-gilä wordt ook bcvestigd dat Hij niet zich tbaar is voor de
d w azc·n die Hem bespotten. Zoals bcvestigd wordt door de Brah ma--sarhhitä
c : 1 1 door 1-l emzel f in de Bhagavad-git ä , is Kr§Qa 's lichaam volkomen geeste
lijk c-11 vol gelukzaligheid en eeu wigh cid. Zijn l ichaam heeft nimmer iets weg
van cen stoffelijk lic haam . Maar voor som m igen die K r§rya bestudcren, door
de Hh aga vad-gflä of dcrgelijke Vedische geschri ften te lezen, is Kr§Qa een
pro bleem . V oor iemand die Hem langs materieel- thcoretische weg benadert,
is K r§r:ia ccn grote h istorische persoonlij kheid cn een zeer geleerd filosoof.
l l ij is echter gecn gewoon mens. F:r zijn licden d i e denken dat zelfs al was
l l ij indcrdaad zo rn ae h tig , H ij loch een stoffelijk lichaarn rnol:'st aannern en.
U i tcind e lijk denken ze dat de Absolu te Waarheid onpcrsoonlijk is; daarom
vcron derstellen zc dat 1- l ij vanuit Zijn on pcrsoonlijk aspekt een pcrsoonlijk
aspekt aan nam, dat vast zat aan de stoffelijkc natuur. D i t is cen materialis
tische kij k op de Opperheer. En dan is er n6g cen theoretische Kf§Qa-opvat
ting, van hen die op zock naar kf'nnis z ijn en die Kr§r_r n als minder belangrijk
beschouwen dan de universelc ged aante van de Allcrhoogste. Zo denken
sornrn igen dus dat de universele gedaante die K r§ ry a aan Arjuna openbaarde
belangrijkcr is dan Zijn persoonlijkc gedaante. Volgens hen berust de pc r
soonlij ke ge<laantc van de H e er op fa n t asic�. Ze gelovcn dat de Absolute
Waarheid in laatste instantie gecn persoon is. I n Hoofdstuk Twee van de
Bhagavad-gitä Pch tcr word t de weg omhoog bcschrcven als lwt lu isteren naar
autoriteiten d ie over K r§Qa sprekcn. Dat is de ech te V c:dischc rncthodc , cn
degencn die de e c h te Vedischr. lijn volgcn, lu istcrcn naar wat dr au tori teitcn
over Kr�r.r n te zcggen h cbben en door gcregcld over 1 -k m tc vcrn1·rnen begin
nen zc van Kr§r:ia te houd1:n. Zoals rceds versch illendf' m alen bcsprokcn, gaat
Kr§Qa schu il achter Zijn yoga-mäyä-verrn ogen . Hij kan niet worden gczien
door, of gcopenbaard aan, a lles en iedereen . Alleen <loor ic rn and aan wie H ij
Zieh open h aart kan Hij worden aanschou wd. Dit wordt in df' Vedische lite
ratu u r bcv1�stigd ; iernand dir· zieh mct hart en ziel overgecft , kan de Absolu
te Waarheid werkelijk begrijpen. D oor zieh voortdun:nd in K r§r:ia-bewust ·
zijn te bcvinden cn door Kr§r;i a toegcwijd te dicnf'n , kan iernand die op
waarts slrecft zijn gcestdijk oog gcopcn <l krijgcn 1·n K[§l}a aansch ouwen
door openbaring. ZPlfs halfgodcn kunrwn deze openbaring n ie t ontvangc n ;
daaro rn is lwt zdfs voor d e halfgoden m oeilijk Kr§r:ia tc begrijp1:n r,n d e gr·
vorderd c halfgodcn hopen voortdurcn<l dat ze Kr§r.1 a :wllen zicn in Zijn t wcc
arm igc gcdaante. ÜP slotsom is, dat, ook al is lwt uitnst m ocilijk dr, un iver
selc gcdaante van K r§i.ia te aanschou wc : n, en onrnogPlijk voor allcman, lwt
nog mocilijkr, r is Zijn persoonlijkr gcdaanlf'. als Syämasu nd ara IP bevatten .
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näharh vedair na tapasä
na dänena na cejyayä
sakya evam-vidho d�furh
d�favän asi märh yathä
na - n ooit ; aham l k ; vedai� - door bestu derin g van de Veda 's ; na n o o i t ;
tapasä - door ernstige boetedoeninge n ; na - nooi t ; dänena - d o o r barmhartig
heid ; na - nooit ; ca ook ; ijyayä d o or aanbidding; sakya� het is mogelijk;
evarn-vidha� - zoals d i t ; draHum - te zie n ; drHavän ziende ; asi - je ben t ;
mäm - Mij ; yathä - als.
-

-

-

-

-

-

V ERTALING
De gedaante die je met je bovenzinnelijke blik aanschouwt kan men niet
bevatten louter door de Veda's te bestuderen, noch door emstige boetedoe
ningen te ondergaan, noch door barmhartigheid, noch door aanbidding.
Niet langs deze wegen kan men Mij zien zoals Ik ben.
BETEKENIS
Kr�f) a verscheen v o o r Z i j n ou ders Devaki en V asudeva eerst in vier-arm ige
gedaante en veranderde Zieh toen i n Zijn twee-arm ige gedaante. Een m yste
rie als dit is m oeilijk te begrij p e n voor athe"isten o f lieden die niet weten wat
toege wij de die nst inhoudt. V oor geleerden die de V e d ische l i teratuur slechls
met spekulatieve oogmerkcn of uit akademische belangslelli n g hebben be
studeerd , valt Kmia niet gemakkelijk te begrijpen. Even m i n kan Hij worden
begrepen d o or personen die officiele tempelbezoeken afleggen om de Heer '
te vereren en d aarna weer huns weegs gaan. Ze kunnen Kr�f)a niet bevatten
zoals H ij is. Kf�f)a kan alleen w o rd e n begrepen via de weg der toegewijde
dienst, zoals Kr�i:ia Zelf in het volgende vers u iteenzet.
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bhak tyä t v ananyayä sakya
aham evam-vidho 'rjuna
jnätum dra$tum ca tattvena
prave$tum ca parantapa
bhaktyä - door toegewijde dienst; tu - maar; ananyayä zonder vermeng
ing met vruchtdragende aktiviteiten of theoretisch denken; iakyaQ moge
lijk; aham - lk; evam-vidhaQ zoals dit; arjuna - 0 Arjuna; jnätum - te we
ten ; dra${Um - te zien ; tattvP.na - in feite ; prave�{um en binnen te gaan; r.a ook ; paran tapa - 0 machtig-gearmde.
-

-

-

-

V ERTALING
Alleen door onverdeelde toegewijde dienst, Mijn beste Arjuna, kan lk
worden bevat zoals Ik ben, zoals Ik voor je sta, en rechtstreeks worden aan
schouwd. Alleen zö kun je binnengaan in het geheim van hoe men Mij be
grijpen kan.
BETEKENIS

Krgia kan alleen worden begrepen langs de weg der onverdeelde toege
wijde dienst. Hij verklaart zulks onomwonden in dit vers, opdat eigenmach
tige kommentators, die de Bhagavad-gitä langs theoretische weg trachten te
doorgronden, inzien dat ze gewoon hun tijd verknoeien. Niemand kan
Kr�•:ia begrijpen, of bevatten hoe Hij in vier-armige gedaante uit menselijke
ouders verscheen en Zieh onmiddellijk veranderde in Zijn twee-armige ge
daante. Er wordt hier duidelijk verklaard dat niemand Hem kan zien. De
genen echter die ver gevorderd zijn in het bestuderen van de Veda 's kunnen
uit de Vedische literatuur op tal van wijzen over Hem leren. Er zijn vele re
gels cn bepalingen en als men werkelijk iets van Kr�i:ia wil begrijpen, dient
men de regulcrende principes te volgen die beschreven staan in de gezagheb
bendc Schriften. Men kan boete doen overeenkomstig deze beginselen. Wat
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b e treft barmhartigheid : het is d u idelijk dat men gaven die n t tc brcngcn aan
de toegewijden van Kr§r;ia, die zieh in Zijn tocgewijdc dienst bczigh ou den
met het verbrc i d e n van de filosofie van het Kw.ia-bewustzijn in de gc helc
were l d . Kr§r;i a-bewustzijn is een zegen voor de m enshe i d . Rüpa G osväni"i zag
Heer Caitanya als iemand die overvloeide van barmhartighr. i d , omdat l l ij
Kr�r:i a 's liefde, die men zieh u iterst moeilijk verwerven kan, vrijclijk ver·
sprei d d e . En als men de Heer rnlgens de regcls aanbi d t (in de l c m pc l s in
lndia staat altijd wel een bceld van V i�l}U o f K r� l} a ) , maakt mcn kan s , v oo r
u i t te komcn. V oor beginnelingen in 's Heren toegewij d e dienst is aan bi d 
d i n g i n d e te mpel, zoals in d e V edische litera t u u r bevestigd word t , v a n we
zenlijk belang.
Jemand die de Opperheer onwankelbaar is toegewijd en gcl eid wordt
door d e geestelijk leraar, kan de Allerhoogste Persoonlijkhei d G ods aan
sch ou wen door openbari ng. I e m a n d e c h ter die zieh in zijn persoonlijk lcven
niet richt naar d e leiding van een bona fide geestelijk leraar, kan zelfs niet
eens beginnen tc begrijpen w a t Kr§l}a is. Het woord

tu wordt hier speciaal

gebezigd om aan te geven dat er ge en andere methodc kan worden gevolgd,
aanbevolen of tot inzich t aangaande Kr�l}a leiden.
D e persoonlijkc gcd aante n van K r§r;ia, de twee- arrn igc e n de vicr-arm ige ,
verschillen t o taal van de tijdelijke u niversele gedaante welke A rjuna wercl
ge toond. D e vicr-armigc gedaante is N äräy a l) a e n de twee-armigc is Kr§rp ;
ze zijn eeu wig en bovenzin nelijk, terwijl daare n tegc11 de aan A rjuna ge t oon
de u niverselc gedaante tijdelijk is. Het woord

sudurdarsarn

-

moei lijk te zien

- geeft op zichzelf al aan dat niemand die u n iverselc gedaante zag. Tevcns
houdt het in dat het nergens voor nodig is haar aan t oegewijden tc taten
zicn . Deze gedaante werd door Kf§Qa onthuld op Arj u n a 's verzock, opdat
wanneer in d e toekomst iemand zieh zal voordoen als inkarnatie van G o d ,
d e mensen hem ku n nen vragen zijn u n iversele gedaantc te openbarcn.
Kr�l)a verandert Zijn u n iverselc gedaante in de v ier-arm ige gedaante van
Näräyal}a e n neemt daarna Zijn eigen natuurlijke twee-arm ige gedaante aan .
D i t geeft aan d a t de vier-arm ige gc daanten en andere gcd aa n te n die in de
V ed ische lite ratu u r wo rden verm e i d alle voortkomen u i t de oorspronkelijke
t wee-armige Kf§l]a. Hij is de oorsprong van alle cm anaties. Kr§r}a onder
sc heidt zieh duidelijk zelfs van dezc gedaan te n , o m m aar t e z wijgen van hd
onpersoonlijk G o ds-beeld . Wat betreft de vier-arm igc gedaanten van Kr§r;rn
wordt er verklaard dat zelfs de meest indentiekc vier-handige gedaante van
Kr�l}a (die we kennen als M a h ä- V i§QU, die in de kosmische oceaan ligt cn u i t
wi c n s uitademing tallozt� u nivcrsa vcrschijncn, welke wccr vcrdwijnen i n
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Zijn inadcming) ook ccn c x pansic van de Opperheer i s . Daarom kan m e n e r
ni e t o rn h ecn de pcrsoonlijkc gedaante v a n Kr� r p te aanbidden als de Aller
h oogstc Persoonlij kh e i d G ods, die eeu wighe i d , gelukzaligh e i d e n kennis is.
l l ij is de oorsprong van alle V i g iu -ge daante n , H ij is de oorsprong van alle
inkarnatic-gedaäntcn en Hij is, zoals de

Bhagavad-g'itä

bevestigt, de oor

spronkclijkc Allerh oogste Persoo n .
I n de V cd ische l i tcratu u r w o r d t verklaard dat de Allerhoogste Absolute
Waarheid cen persoon is. Zij n naam is Krgrn e n soms daalt Hij op deze aar
dc ncer. I n het

Srimad-Bhägavatam

bcvin d t zieh eveneens een beschrijving

van allerlei i n karnaties van de Allerhoogste God delijke Persoonlij kh e i d , en
daar wordt gezegd dat Kr�Qa geen i n karnatie van God is, m aa r de oorspron
kelijkc Allerh oogste Pcrsoon lijkhcid Gods Zelf: k[HlllS
Z o zegt d e Heer ook i n d e

tu bhagavän svaya m .
Bhagavad-gltli: mat ta/.t paratararh nänyät . "Er

gaat niets bovcn Zijn gedaante als de Persoonlijkheid G ods Kr�r:ia." Elders
in de

aham ädir hi devänäm. "lk ben de oor
Bh agavad-grtä van Kr�JJa begre
pcn hedt, bcvestigt Arjuna zu lks rnf't de volgende woorden : param brahma
p11ra1h dhüm11 p11vitra1h p11ra ma1h bhavän . " l k begrijp n u volkomen d a t J e
Bh agavad-gltä

zegt Hij ook :

sprong van alle h alfgod1'.n. " En n ad at h ij de

d e Allerh oogstc Pcrsoo nlijkhcid G o ds ben t, de Absolute Waarheid en dat J e
de tocvlu ch t bent van alles . " Derh alve is de u n iversele gedaante welke Kr§i;ia
aan Arjuna liet zien n ie t de oorspronkelijke gedaante Gods. De oorspronke
lijke is de Kr§r:ia-gc daantc. D e u n iversele ge daante, met haar duizen de n en
nog eens duizcnden hoofden en armen, wordt geopenbaard louter o m de
aandacht te trekken van <l egenen die geen lie fde voor God hebbe n . Het is
niet G ods oorspronkclijke ge daantc .
De u n iverscle gcdaante is niet aantrekkelijk voor zu ivere toegewijden , die
in versc hillcnde bovcnzinndijkc gcm oedsstcm m ingen van de Heer hou den .
De Allerhoogste Heer wisselt rnct Z ij n tocgewijden bovenzinnelijke l i efde
uit in Z ij n oorspronkclijke Kr§r.rn-gcdaante. Daarom kwam deze openbaring
van de u n ivcrsele gedaante A rju na. d ie een i n n ige vrien dschaps-relatie rnet
Kr�r) a h ad , nid aangenaam voor; zc maakte h e m vceleer angstig. Arj u n a , die
Cf'n voortdurcnde metgezd van K r�r:ia is, m oc t bovenzin nelijkc ogen hebben
gc h a d ; h ij was gecn ge woon rnens. Daarom wcrd h ij niet door de u n iversele
gcdaantc bctoverd . Deze gedaanll' is misschien schitterend voor lieden die
zieh door m id d el van vru c h tdragcnde ak tiviteiten trachten te verheffen,
maar voor personen die tocgewijde dienst verrichten is d e twee-arm ige ge·
da an le van Kr�r:ia het dicrbaarst.
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mat-karma-k,m mat-paramo
mad-bhaktafi sanga-varjitafi
nirvairafi sarva-bhüte�u
yafi sa mäm eti päripava
mat- k a rma- k rt

- bezig Mijn werk t e d oe n ;

mat-paramal,i

-

aangaande Mij ,

de Allerhoogste ; mat-bhak tal,i - in M ij n toegewijdc dienst ; sanga-varjital,i
be � rijd van de besm e t t i n g van voorgaan de aktiviteiten en spekulatief den

·

ken ; nirvairal,i
icmand d i e ;

-

sal,i

zonder vij a n d ;
- h ij ;

mäm

-

sarva-bhüte�u

- voor ieder levend wezen ; _val,i

t o t M ij ; e t i - kom t ; pä�1<Java -

-

0 zoon van Pä i:i q u .

V ERTALING
Mijn dierbare Arjuna, wie zieh in Mijn zuivere toegewij de dienst bevindt,
vrij is van de besmetting van vroeger doen en laten en van spekulatief den
ken, en zieh ieder levend wezen welgezind betoont, zal zeker tot Mij ko
men.
BETEKENIS
Ecn ieder die de Allerh oogste van alle Persoonlijkheden G ods benaderen
wil op de planeet Kr�l)aloka in de geestelijke hemel en innig wil o m gaan
mct de Allcrh oogstc Persoonlij k h e i d , Kr�i:i a , dient zieh aan dcze rich tlij n tc
h ou d e n , die afko mstig is van de Allerh o ogste Zelf. Daarom wordt dit vers
als de essen tie van de

Bh aga vad-gitä

bcschouwd . De

ßhagavad-gitä

is een

boek, beste m d voor de ge bonden zie len, die zieh in de stoffclijke wereld
roeren met d e bedoeling de baas le speien over de natuur en die het werke
lijke, geestelijk leven nie t kennen. De

ßh agavad-gitä

is crvoor om dui delijk

te m aken h oc men de geestelijke aard van zijn c x istentic en zijn eeu wige

verh ouding m e t de Allerh oogste G ce s te l ijke Persoonlijkheid begrij pen kan,
cn o m le o n derwijzen h oc men teru g kan keren naar huis, terug naar G o d .
H i e r hebben we d u s hct vers d a t duidelijk d e meth ode a angeeft waarmee
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men op geestelijk gebied kan slagen: toegewijde dienst. Wat ons werk aan
gaat, dienen we onze energie helemaal op Kr§r;ia-bewuste aktiviteiten te rich
ten. Niemand dient ook maar iets te doen wat niet in relatie tot Kf§l}a staat.
Dit wordt Kr§r;ia-karma genoemd. Men kan met verschillende aktiviteiten
bezig zijn, maar dient dan niet gehccht te zijn aan het resultaat ervan, doch
het aan Hem te wijden. Zo kan men bijvoorbeeld bezig zijn met zaken
doen, maar om deze aktiviteit Kr§r;ia-bewust te verrichten, dient men zaken
te doen voor Kr�Qa. Als Kf§l}a de eigenaar is van alle zaken, dient Kr§Qa ook
van de winst van alle zaken te genieten. Als een zakenman duizenden en
nog eens duizenden dollars in zijn bezit heeft en dit allemaal aan Kr�r:ia kan
offeren, dient hij dat te doen. In plaats van een enorm pand te bouwen voor
zijn eigen zingenot, kan hij een mooie tempel voor Kf§l}a laten maken, er de
mürti van Krsna aanbrengen en de eredienst aan de mürti laten regelen vol
gens de richtlijnen in de gezaghebbende Schriften betreffende de toegewij
de dienst. Dat is allemaal Kf§l}a-karma. Men dient niet gehecht te zijn aan
de resultaten van zijn arbeid, maar ze aan Kr§r;ia te offeren. Verder dient
men prasädam te nuttigen, voedsel dat eerst aan Kr§Qa geofferd is. Kan men
echter geen tempel voor Kr�r:ia bouwen, dan kan men zieh bezighouden met
het reinigen van Kr§Qa's tempel; ook dit is Kr§r;ia- karma Men kan een tuin
aanleggen. Een ieder die over grond beschikt - in India heeft ook iedere
arme een lapje grond - kan hem voor K[§l}a gebruiken om er bloemen op te
kweken om ze aan Hem te offeren. Men kan tulasi zaaien, omdat tulas'i
blaadjes erg belangrijk zijn, en Kr�r;ia heeft dit aanbevolen in de Bhagavad
gltä. Kf§l}a verlangt dat men Hem of een blad, of een bloem, of een beetje
water offert - dan is Hij voldaan. Dit "blad" heeft in het bijzonder betrek
king op de tulasi. Dus men kan tulasi zaaien en water geven. Zo kan zelfs de
allerarmste zieh in dienst van Kr§Qa stellen. Dit zijn een paar voorbeelden
van hoe men bezig kan zijn voor Kr�r;i.a ..
Het woord mat-para ma� verwijst naar iemand die de omgang met Kf§l}a
in Zijn allerhoogste woning als de hoogste volmaaktheid des levens be
schouwt. Zo iemand wil niet bevorderd worden naar hogere planeten als de
maan, de zon of de hemelse planeten, of zelfs naar de hoogste planeet van
het universu m, Brahmaloka. Dat trekt hem niet aan. Hij voelt zieh alleen
aangctrokken tot de geestelijke hemel. En zelfs in die geestelijke hemel is
hij niet tevreden als hij er slechts opgaat in de laaiende b rah majy o ti gloed,
want hij wil naar de hoogste planeet, te weten Kr�r;ialoka, Goloka Vrndäva
na. Hij is volledig op de hoogte betreffende deze planeet en is derhalve niet
in andere geinteresseerd. Zoals aangegeven wordt door het woord mad.

-

6 18

De Bhagavad-gitä zoals ze is

Xl . 55

bhak tal.z , begeeft h ij zieh geheel i n toegewijde dienst e n volgt met name d e
negen methoden der toegewijde aktiviteit : l u isteren, chante n , de H e e r ge
denken, 's Heren l o tusvoeten dienen, H e m vereren, gebeden opzenden, de
opdrachten van d e Heer u itvoeren, vrien dschap met Hem aangaan e n alles
aan H e m overgeven. Men kan al deze negen methoden tegelijk volge n , of
ach t , of zeven , of in elk geval een - en z o wordt m e n beslist volmaakt.
De term

sariga-varjital.z i s zeer belangrijk. Men dient zieh los te m aken van

lieden die tegen Kr§•:ia z ij n . Niet alleen de athe"fsten zijn tegen Kmia, m aar
ook degenen die zieh aangetrokken voelen tot vru chtd ragende arbei d en
spekulatief denken. De zuivere vorm der tocgewijde dienst wordt i n de

Bhak ti-rasämrta-sindhu dan ook als volgt beschreven :
an yäbh ilä§itä-iünyarh jiiäna-ka rmädy-anävrtam
änukülyena k[§') änusilanarh bhaktir u t ta mä
l n d i t vers verklaart Srila Rüpa G osvämi d u idelij k dat als i e m an d onverdeel·
d e toegewijde dienst verri c h te n wi l , h ij vrij m oet zijn van allerlei stoffelijke
besm e tt i n g. l- l ij m o e t vrij zijn van d e omgang met personen die zieh overge
ven aan vruch tdrage n d e aktiv i teitcn en theoretisch denken. Wanneer men
vrij is van dcrgelijke ongewenste omgang e n van de besmetting van stoffe
l ij ke verlangens, en dan op gunstige wijze ken n i s aangaandc Kf§l)a ontwik

kelt, wordt d i t z u ivere toegewijde die nst gen o e m d . A nukülyasya sari kaplal.z
prätikülyasya varjanam. Men dient positief over Kr§i:ia te denken en voor
Hem te handel e n , n ie t negatief. Kamsa was een vijand van Kr§i:ia. V an af
het m oment d at Kr§i:ia geboren was, zon h ij op allerlei m iddelen om Hem
te <loden e n omdat hij h ie r n i mm e r in slaagde, m oest hij altij d aan Kmia
blijven denken. Dus terwijl h ij werkte, at, sliep, was hij voortdurend i n alle
opzichten Kr§i:ia-bewu st, maar dit was geen positief Kr§i:ia-bewustzijn en
derhalve wcrd hij , in weerwil van de o mstandigheid dat hij vierentwintig uur
per dag aan Kf§ l) a <l acht , als een d e m on beschouwd - en tenslotte wen! hij
door Kr§r:i a gc dood. N a tu u rlijk i s iedereen die door Kr§r:ia gedood wordt on
middellijk verlost, maar de z u ivere toegewijde stelt zieh zijn ideaal anders
voor. De zu ivere tocgewijdc wil n ie t ecns verlost worden. Hij wil niet cens
naar d e hoogste plancet, G oloka V r n d äv an a , worde n overgebracht. l- l et eni
ge wat hij wil i s Kr§•)a dienen, het d oet e r n iet toe waar.
Een toegewijdc van Kr�11 a is iedereen welgezind. Daarom wordt er gczcgd
dat h ij geen vijanden heeft. H o e zit d i t ? Een toegewij de die zieh in Kr�r:ia
bewustzijn bevin d t weet dat alleen toegewijde dienst aan Kr§r:ia iem and van
alle problemen des levens kan verlossen. Hij ervaart dit persoonlijk en wil
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daarom deze methode - Kr§i;ia-bewustzijn - ingang doen vinden in de mense
lijke samenleving. Er zijn vele voorbcelden in de geschiedenis van toegewij
den van de Heer die hun leven op het spei zetten om het God-bewustzijn te
verbreiden. Het bekende voorbeeld is Heer Jezus Christus. Hij werd gekrui
sigd door de niet-toegewijden, maar Hij schonk Zijn leven om het God-be
wustzijn te verbreiden. Het is uiteraard zeer oppervlakkig bekeken als we
denken dat Hij gedood werd. Ook in India zijn er veel van zulke voorbeel
den, zoals Thäkur Haridäsa. Waarom namen ze dit risiko? Omdat ze het
God-bewustzijn wilden verbreiden, en dat is moeilijk. Een Kmia-bewust
persoon weet dat het leed dat iemand ondergaat veroorzaakt wordt door de
omstandigheid dat hij zijn eeuwige band met Krg1a vergeten is. Daarom is
de grootste weldaad die men de menselijke samenleving kan bewijzen, zijn
naaste van al zijn materiele problemen af te helpen. Zo raakt een zuivere
toegewijde verbonden in dienst van de Heer. We kunnen ons nu voorstellen
hoe genadig Kr§r_ia is jegens hen die zieh in Zijn dienst bevinden en alles
voor Hem op het spei zetten. Het staat dan ook vast dat zulke lieden na het
verlaten van het lichaam de hoogste planeet zullen bereiken.
Om dit hoofdstuk samen te vatten: zowel de universele gedaante, die een
tijdelijke openbaring is, en de gedaante van de tijd die alles verslindt en zelfs
de vier-armige Vi§i;tu-gedaante, zijn alle door Kr§IJa getoond. Hieruit blijkt
dat Kr§i;ta de oorsprong van al deze openbaringen is. Het is niet zo, dat Kr§IJa
een openbaring is van de oorspronkelijke viSva-rüpa, of Vi�i;tu. Kr§i;ta is de
oorsprong van alle gedaanten. Er zijn honderdduizenden Vi§r_iu's, maar voor
de toegewijde is geen andere Kr§r_ia-gedaante van belang dan de oorspronke
lijke gedaante, de twee-armige Syämasundara. In de Brahma-sarhhitä wordt
verklaard dat degenen die in liefde en toewijding gehecht zijn aan deze Syä
masundara-gedaante van Kr§i;ta, Hem altijd in hun hart kunnen zien en niets
anders kunnen zien. Men dient dus te begrijpen dat de betekenis van dit Elf.
de Hoofdstuk luidt dat de gedaante van Kr§i;ta de wezenlijkste en allerhoog
ste is.
Zo eindigen de verklaringen van Bhaktivedanta bij het Elfde Hoofdstuk
van de Srimad Bhagavad-gitä, getiteld "De Vn iversele Gedaante ".

HOOFDSTUK TW AALF

Toegewijde Dienst
VERS 1

arjuna uväca
evarh satata-yuktä ye
bhak täs tvärh paryupäsate
ye cäpy ak§aram avyaktarh
te§ärh ke yoga-vittamä�
evam - z o ; satata altij d ; yu k tä� - verbondcn ;
tväm aan J o u ; paryupäsate - op de j u iste
wijze aanbidden ; ye d ie ; ca ook ; api weer; ak§aram - niet tot d e z i n ne n
beh orc n d ; avyaktam
ongeo p enbaard; le § äm - v a n hen ; kc - die ; y uga-vit ta
mä(1 de meest volmaakte.
arjuna(i uväca
bhak lll (i

ye - die ;

-

Arj u n a z e i ;
·

·

-

-

- toege wij den ;
-

-

-
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VERTALING
Arjuna vroeg: wie worden er beschouwd als meer volmaakt: degenen die
zieh op de juiste wijze verbonden hehben in toegewijde dienst aan Jou, of
degenen die het onpersoonlijk Brahman, het ongeopenbaarde, aanbidden?
BETEKENIS

Kr�l)a heeft nu uitgelegd hoe het zit met Zijn persoonlijke, Zijn onper
soonlijke en Zijn universele aspekt, en tevens allerlei toegewijden en yogl 's
bcschreven. Over het algemeen kunnen degenen die naar het bovenzinne
lijke streven in twee klassen worden verdeeld. De ene klasse omvat degenen
die niet in een als persoon bestaande God geloven, dus de impersonalisten,
en de ander omvat de personalisten. De personalistische toegewijde ver
bindt zieh met alle energie in dienst van de Opperheer. De impersonalist
verbindt zieh niet rechtstreeks in dienst van Kr�l)a, maar via meditatie op
het onpersoonlijk Brahman, het ongeopenbaarde.
Wc zien in dit hoofdstuk dat van de verschillende methoden voor het
doorschouwen van de Absolute Waarheid bhakti-yoga of toegewijde dienst
de hoogste is. Als men kans wil maken op orngang mct de Allerhoogstc Per
soonlijkheid Gods, moet men overgaan tot toegewijde dienst.
Degenen die de Opperhcer rechtstreeks aanbidden door middel van toege
wij<le dienst worden personalisten genoemd. Degcncn die zieh bezighouden
rnet rnediteren op hct onpersoonlijk Brahman worden impersonalisten ge
noemd. Arjuna vraagt hier welke van beide wegen beter is. Er bestaan ver
schillende manieren om de Absolute Waarheid te doorschouwen, maar
Kr§l)a geeft in dit hoofdstuk aan dat bhakti-yoga , of toegcwijde dienst aan
Hcm, de hoogste van alle is. Het is de mcest rechtstrceksr. cn gcmakkclijke
weg om tot persoonlijke omgang met de Heer tc komen.
In het Tweede Hoofdstuk verklaart de Hr.cr dat een levend wrzcn niet
hct stoffclijk lichaam is, maar ccn gr.estclijkc vonk, een decltjc van de Abso
lute Waarheid. In het Zcvende Hoofdstu k noernt l l ij hct lcvend wezcn ccn
volkomen deeltjc van hct allerhoogste grhecl en beveclt Hij aan, dat hct zijn
aandacht volkomen op het gcheel richt. In Hoofdstuk Acht wordt verklaard
dat alwie aan Kr�r:ia denkt in het uur des doods, onmiddellijk wordt overge
bracht naar de geestelijke hemel, Kr�r:ia's woning. Aan het einde van Hoofd
stuk Zes zegt de Heer dat van alle yogi's degeen die Kr�r;ia in zijn hart ge
denkt, als de meest volmaakte wordt beschou wd . Dus in de hele Gitä wordt

De

622

Bhagavad-gitä

zoals ze is

XII . 2

persoonlijke toewijding aan K r§i;ia aanbevolen als de

l1 0o gste vorm v an

gces

telijke realisatie. Toch blijven er lieden die zieh nog aangctrokken voelen
tot Kmia 's onpersoonlijke u itstraling, de

bra h majyoti,

die het alles-door·

dringende aspekt van de Absolute Waarheid is t'.n die ongeopenbaard en bui
ten het bereik van de zin nen is. Arjuna wilde graag weten welke van deze
twee ty pen transcendentalisten van de meest volmaaktc ke nnis h l ij kgeeft.
Met andere woorden : h ij wil meer lich t geworpen hebben op zij n eige n si
tuatie als toegewijde van de pcrsoonlijke gcdaante van Krsna. H ij is niet ge
hecht aan het onpersoonlijk Brahman. Hij wil weten of hij z ieh in een veili
ge positie bevindt. De on persoonlijke openbaring, hetzij in deze stoffelijke
wereld, hetzij in de geestelijke wereld van <le Opperheer, is meer iets voor
meditatie-voorstanders. I n feite kan men geen scherp beeld hebben van het
onpersoonlijk aspekt van de Absolute Waarheid. Daarom wil Arju n a zegge n :
"Wat heeft al dat soort tijdverspilling voor zin?" Arjuna ervocr in het Elf de
Hoofdstuk dat er niets uitgaat boven gehech t zijn aan de persoonlijke ge
daante van Kr�i;ia, omdat hierdoor tcrzelfdertijd alle andere gedaanten be
_ a eronder lij d t . Deze
grepen kunnen worden zonder dat de liefde voor Kr�ri
belangrijke vraag d ie Arjuna aan Kr�r:ia stelt zal het vcrschil tussen de onpcr
soonlijke en de persoonlijke opvatting van de Absolute Waarheid duidelij k
maken.

VERS 2

sri bhagavän uväca
mayy ävesya mano ye mäm
nitya-yuktä upäsate
sraddhayä parayopetäs
te me yuktatamä matä�
sn bhagavän u väca - de Allcrhoogstc Persoonlijkheid Gods zci ; mayi - Mij ;
ävesya hechte n d ; mana�1 - gecst; y e icmand die ; mäm M ij ; n itya altij d ;
yuk täii - vcrbon den ; upäsate - aanbid t ; sraddh ayii m c t gelo o f ; parayii bo-

-

-

-

-

-
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meest volmaakt; matäf:. - lk besehouw.
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Mijn; yuktatamäf:.
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V ERTALING
De Allerhoogste zei: Degeen wiens geest gericht is op Mijn persoonlijke
gedaante en die altijd bezig is Mij met groot en hovenzinnelijk geloof te aan
bidden, die beschouw Ik als de meest volmaakte.
BETEKENIS

In antwoord op Arjuna's vraag maakt Kr�l}a duidelijk dat degeen die zieh
op Zijn bovenzinnelijkc gedaante koncentreert en Hem met geloof en toe
wijding aanbidt, besehouwd wordt als de me·�st vol maakte in yoga . Voor
iemanrl die zieh aldus in Kf�l}a-hewustzijn bevindt bestaan er geen stoffe
lijke aktiviteiten, omdat alles door Kf�l)a wordt gedaan. Een zuivere toege
wijde is voortdurend hczig - nu eens ehant hij, dan wcer wordt hij voorgele
zen of leest hij uit boeken over Kf�l)a, of hij kookt prasädam of gaat naar
de markt om inkopen voor Kf�l}a te doen, en een andere keer dweilt hij de
tempel of doet hij de vaat - en bij alles wat hij doet laat hij geen ogenblik
voorbij gaan waarin hij zijn bezigheden niet aan Kmia wijdt. Dit type aktie
wordt volledig in samädhi verrieht.
V ERS 3-4

� �et<+tf.t��tt+t°'4'ffi q�qmtf 1
ijchf•t+t�„{4 � 1F!�+t*h� � I I � 1 1
�f.t��PS('OWi � e+t�{"I: 1
ij- s11gqfRt � �wrft� «ft: I I \l 1 1
ye t v ak§aram anirde5yam
avyaktam paryupiisate
sarvatra-gam acintyam ca
küf astham acalam dhrovam
sanniyamyendriya-griimam
sarvatra sama-buddhayaft
te priipnuvanti miim eva
sarva-bhüta-hite ratiift
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ye zij ; tu maar; ak§aram buiten waarneming van de zinnen ; anir
desyam onbepaald; avyak ta m ongeopenbaard ; paryupäsate . zieh volko
men bezighoudt met; sarvatra-gam alomtegenwoordig; acintya m onvoor·
stelbaar; ca · ook ; kü{astham · in het centru m ; acalam · onbeweeglijk; dhru
vam · vast; sanniyamya besturend; indriya-grämam · alle zinnen ; sarvatra .
overal; sa ma-b uddhaya� gelijkgezind; te . zij ; präpnuvanti - bereiken; mäm Mij ; eva zeker; sarva-bh üta-h ite · het welzijn van ieder levend wezen ; ratä� ·

·

·

·

·

·

·

·

.

·

bezig.

V E RTALING
Maar degenen die door zinsbeteugeling en gelijkgezindheid jegens ieder
een geheel opgaan in aanbidding van het ongeopenbaarde, van datgene wat
buiten waamemingsbereik van de zinnen ligt, het alomtegenwoordige, on
voorstelbare, hechte en onbeweeglijke - het onpersoonlijke beeld van de Ab
solute Waarheid diegenen komen, omdat ze zieh met aller welzijn bezig
houden, uiteindelijk ook tot M ij .
·

BETEKENIS

Degenen die de Allerhoogste God, Kr�r;ia, niet rechtstreeks aanbidden,
maar hetzelfde doel door een indirekte methode trachten te bereiken, ko
men uiteindelijk eveneens tot het allerhoogste doel, Sri Kr�r;i.a, overeenkom
stig Zijn verklaring: "Na vele m alen geboren en gestorven te zijn, geeft hij
die werkelijk kennis bezit zieh aan Me over, omdat hij weet dat Väsudeva
alles is." Wanneer een levend wezen na vele geboorten volledig tot kennis
geraakt, geeft het zieh over aan Heer Kr�J)a. Als men God benadert volgens
de in dit vers genoemde methode, dient men zijn zinnen te beteugelen, ie
dereen te dienen en zieh in te spannen voor het welzijn van alle wezens.
Men dient zieh dan tot Heer K r�r;ia te wenden, wil men tot volmaakte zdf
verwerkelijking komen. Dikwijls moet men heel wat boete doen voordat
men zieh geheel aan Hem overgeeft.
Teneinde de Superziel binnen de individuele ziel waar te nemen, dient
men het zinnelijk zien, horen, proeven, werken enz. te laten varen. Hier
door komt men erachter dat de Superziel overal aanwezig is. Beseft mcn
dit, dan verdwijnt alle afgunst jegens ieder levend wezen en ziet mcn geen
verschil meer tussen mens en dier, omdat men louter de ziel en niet het uit
wendig omhulsel ziet. Maar deze onpersoonlijke realisatie-techniek is voor
een gewoon mens buitengewoon m oeilijk in de praktijk te brengen.

XII.5

Toegewijde Dienst

625

V E RS 5

��sf�l'fiei(�1Httoq"ffi1Rffi��H11i( 1
'31öq"ffil ft �:� �(itf'it(itl""I� I I � 11
klefo 'dhikataras te§äm
avyak täsak ta-ce tasä1.1
avyaktä hi gatir du�kham
dehavadbhir aväpyate
kles<i� - moeilijkheid; adhikatara� - lastiger; te�äm van hen; avyaktä ongeopenbaard; äsa k ta - geheeht; cetasäm - van hen wier geest; avyak tä - on
geopenbaard; h i - zeker; gati{i du�kham - vooruitgang is moeilijk; dehavad
b h i� - van de belichamingen ; aväpyate bereiken.
-

-

V E RTALING
V oor degenen wier geest gehecht is aan het ongeopenbaarde, onpersoon
lijke aspekt van de Allerhoogste, is het zeer moeilijk vooruit te gaan. Het
maken van vorderingen langs deze weg valt de belichaamde zielen altijd
zwaar.
BETEKENIS

De klasse der transeendentalisten die zieh rieht op het onvoorstelhare,
ongeopenbaarde, onpersoonlijke aspekt van de Opperheer wordt die der
jiiäni-yogi's genoemd, en degenen die zieh in volledig Kr�l}a-bewustzijn be
zighouden met toegewijde dienst aan de Heer worden bhakti-yogi's ge
noemd. Hier wordt nu het versehil tussen jiiäna-yoga en bhak ti-yoga duide
lijk omlijnd. De methode van jiiäna-yoga is, h oewel ze uiteindelijk tot het
zelfde doel lcidt, uiterst lastig, terwijl daarentegen de weg van bhakti-yoga ,
het zieh reehtstreeks in dienst stellen van de Allerhoogste Goddelijke Per
soonlijkheid, gemakkelijker en natuurlijker is voor de beliehaamde ziel. De
individuele ziel is sinds onheuglijk tijden beliehaamd. Ze vindt het uiterst
moeilijk, al is het slechts in theorie, te begrijpen dat ze niet dit liehaam is.
Daarom aanvaardt de bhakti-yog1 de mürti van Kr�i:ia als voorwerp van aan
bidding, omdat zulks tegemoet komt aan de lichamelijke Gods-opvatting
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die zieh in zijn geest genesteld heeft. De verering van de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods in deze gedaante in de tempel is uiteraard geen afgods
verering. De Vedische literatuur laat weten dat aanbidding saguQa en ni r
gur:a kan zijn - waarbij de Allerhoogste respektievelijk wel met attributen
en niet met attributen uitgerust is. Het aanbidden van de mürti in de tem
pel is sagur:a, want de Heer wordt hier door stoffelijke kwaliteiten verte
genwoordigd. Maar ook al wordt de gedaante van de Heer vertegenwoordigd
door stoffelijke zaken als steen, hout of verf ( 1 ), toch is ze niet werkelijk
stoffelijk. Zo is de absolute aard van de Allerhoogste Heer.
We kunnen dit verduidelijken met een - vrij grof - voorbeeld. Hier en daar
zien we op een straathoek een brievenbus staan, en als we onze post daarin
stoppen, komt deze zonder problemen op het adres van b.estemming aan.
Maar dit gebeurt niet wanneer we onze post in een uit de roulatie genomen
of zelfgemaakte brievenbus stoppen, welke door de posterijen niet als brie
venbus wordt erkend. Evenzo geeft God ons een erkende vertegenwoordi
ging van Zijn gedaante in de vorm van de mürti, welke arca-vif!,raha wordt
genoemd. Deze arca-vigraha is een inkarnatie van de Heer. Go<l aanvaardt de
dienst welke wij deze gedaante bewijzen. De Heer is alvermogend en al
machtig; daarom kan Hij via Zijn inkarnatie als arca-Vif!,raha, louter om het
de mens in zijn gekonditioneerde bestaan gemakkelijk te maken, de diens
tcn van Zijn toegewijden aannemcn.
Dus voor cen toegcwijde is het niet moeilijk de Allerhoogste onmi<ldellijk
en rechtstrceks te benadcrcn, maar degenen die de onpersoonlijke weg naar
de geestelijke zelfvcrwerkclijking begaan, hcbben het moeilijk. Zij dienen
het ongcopenbaardc beeld van de Allerhoogste te doorschouwen door be
studering van Vedische geschriften als de Upani�ads , waarvan ze de taal
moetcn lercn, de niet-waarneemuarc gcvoclcns ondcrschciden cn al deze
processen ook nog rcaliscren. Dat is voor een gewoon mens niet zo gemak
kelijk. Jemand die zieh echter in K m1a-bcwustzijn bezighoudt met toegewij
de dienst, komt zeer gemakkelijk tot doorschouwing van de Allerhoogste
Persoonlijkhcid Gods, gcwoon door de lciding van de bona fide geestclij k
lcraar te aanvaarden, gewoon door de mürti volgens de daarvoor geldcnde
regels en bepalingen tc aanbiddcn cn gewoon door te eten wat er overblijft

( 1 ) Yolgens de Sch riften kan de mürti Zieh openbaren in hou t , steen , metaal. aarde
werk , zand, olieverf, edelgesteente en de geest.
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van hetgeen de Heer geofferd is. Het lijdt geen twijfel dat de impersonalis
ten nodeloos hun moeilijke weg bewandelen, met daarbij nog het gevaar dat
ze er tenslotte niet in slagen de Absolute Waarheid te doorschouwen. De
personalist daarentegen komt zonder gevaar, moeite of tegenslag recht
streeks tot de Allerhoogste Persoonlijkheid. Het Srimad-Bhägavatam ver
klaart in dit verband dat als men zieh uiteindelijk dient over te geven aan de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods (deze overgave wordt bhakti genoemd),
maar in plaats daarvan moeite doet te begrijpen wat wel en wat niet Brah
man is en zijn leven op deze wijze geheel verspilt, men slechts tot een verve
lend resultaat komt. D aarom wordt hier aangeraden dat men ervan afziet
deze lastige zelfverwerkelijkings-weg te bewandelen, omdat het eindresul
taat ongewis is.
Het levend wezen is eeuwig een individuele ziel en als het wil opgaan in
het geestelijk geheel, realiseert het daarmee misschien het eeuwigheids- en
het kennis-aspekt van zijn oorspronkelijke aard, maar niet het gelukzalig
heids-aspekt. D oor de genade van een toegewijde kan zo'n transcendenta
list, die zeer geleerd is in de jfiä n a y oga methode, op het punt komen dat hij
overgaat tot bhak ti-yoga , of toegewijde dienst. Langdurig beoefenen van de
impersonalistische methode vormt een bron van moeilijkheden, omdat men
hierdoor de i mpersonalistische opvatting niet meer kwijt kan raken. Derhal
ve heeft een belichaamde ziel altijd met moeilijkheden te kampen met be
trekking tot het ongeopenbaarde, zowel tijdens het beoefenen van deze zelf
verwerkelijkings-methode als bij zijn zelfverwerkelijking zelf. ledere levende
ziel is gedeeltelijk onafhankelijk, en men dient ervan overtuigd te zijn dat
deze realisatie van 's Heren ongeopenbaarde aspekt tegen de natuur van zijn
geestelijk gelukzalig ik indruist. Men dient deze methode niet te volgen.
Voor ieder levend wezen is de methode van het Kr�9a-bewustzijn, die in
houdt dat men zieh volledig in toegewijde dienst begeeft, de allerbeste. Wil
men deze toegewijde dienst over het hoofd zien, dan bestaat het gevaar dat
men athe"ist wordt. Dus de methode waarbij men zijn aandacht richt op het
ongeopenbaarde, het onvoorstelbare, dat zieh buiten bereik van de zinnen
bevindt, dient, zoals dit vers reeds tot uitdrukking heeft gebracht, nim mer en vooral niet in deze tijd - te worden aanbevolen.
-

-

VERS 6-7
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ye tu sarväri karmäri
mayi sannyasya mal-JXJrä/i
ananyenaiva yogena
märit dhyayanta upäsate
te§äm aharit samuddhartä
mrtyu-saritsära-sägarät
bhavämi na cirät pärtha
mayy ävesita-cetasäm
ye - ieman d d i e ; tu - maar; sarvätzi - alles ; karmärJ i - aktivite i te n ; mayi - aan
sannyasya - opgeve n d ; ma t-parä� aan Mij ge hech t ; ananye1w onvrr
dee l d ; r va - zeke r ; yogena - d o or beoefening van zulke bhakti-yoga ; mäm
Mij ; dhyäyanta[i - mediteren d ; upäsa te - aan bidt; le§äm - van hen ; aham - l k ;
samuddhartä - verlosse r ; mrtyu - d o o d ; sarhsära - stoffelijk bestaa n ; sägarät
u i l de oceaa n ; hhavämi - word ; na cirät - niet lang; pärtha - 0 zoon van
Prth ä ; mayi - aan Mij ; äveiita - gehecht; cetasäm - van hen wier geest zo is.
Mij ;

-

-

-

-

VERTALI N G
Voor degeen die Mij aanbidt, die a l zijn bezigheden aan Mij wijdt en Me
onveranderlijk trouw is, die verhonden is in toegewij de dienst en altijd op
Me mediteert, die zijn geest op Mij gericht houdt, 0 zoon van Prthä, - voor
hem hen Ik de snelle redding uit de oceaan van gehoorte en dood_
BETEKENIS
H i e r word t u i t d ru kkelijk verklaard d a t de toegewijden h e t geluk hebben
dat ze zecr spoedig door de Heer van het sto ffelijk beslaan zu llen worden
verlost. I n zuivere toegewijde dienst komt men tot het besef dat God gro o l
is e n d a t d e i n dividuele ziel a a n Hem ondergeschikt i s . H e t i s h a a r plich t d e

Heer te

dienen - e n d oet z e d i t niet, dan d i e n t z e vanzdf

mäyä .

Zoals hiervoor u i teengezet, kan men de Opperheer alleen lcren kennen
door toegewijdc d ienst. Daarorn dient mcn zieh geheel aan Hem le wijden
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Men dient zijn geest geheel op Kr§l]a te richten om tot Hem te komen. Men
dient alleen voor Kr§i:ia te werken. Het doet er niet toe wat voor werk men
doet, als men het alleen maar voor Kf!?i;ia doct. Dat is de richtlijn van de
toegewijde dienst. De toegewijde wil niets anders bewerkstelligen dan dat
hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods tevreden stemt. Zijn levensdoel is
Kr�r:ia voldoening schenken en terwille van deze voldoening kan hij alles op
offcren, zoals Arjuna dat deed in de Slag van Kuru�etra. De methode is
zeer eenvoudig: men kan zieh wijden aan de uitoefening van zijn beroep en
zieh tegelijkertijd bezighouden met het chanten van Hare K!1?i:ia, Hare Kr�i;ia,
Kr§i:ia Kw;ia, Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare.
Dit bovenzinnelijk chanten trekt de toegewijde aan tot de Persoonlijkheid
Gods.
De Opperheer belooft hier dat Hij een zuivere toegewijde, die zieh hier
mee bezighoudt, zonder uitstel zal redden uit de oceaan van het materieel
bestaan. Degenen die gevorderd zijn in het beoefenen van yoga kunnen de
ziel naar believen overbrengen naar willekeurig welke planeet door middel
van het yoga-systeem, maar ten aanzien van de toegewijde wordt hier duide
lijk verklaard dat de Heer hem Zelf tot Zieh opneemt. Hij hoeft er niet op
te wachten tot hij een uiterst bedreven yogi worrlt om dan zichzelf naar de
geestelijkc hemel over te brengen.
In de Varäha PuräQa komt dit vers voor:
nayämi paramarh s thänam
arciriidi-gatirh vinä
garucja-skandham ä ropya
yath eccham anivärita�

De strekking van dit vers is dat de toegewijde geen astäilga-yoga hoeft te be
oefenen teneinde de ziel naar de geestelijke planeten over te brengen. De
verantwoordelijkheid hiervoor neemt de Opperheer Zelf op Zieh. Hij stelt
hier duidelijk dat Hij Zelf de verlosser van de toegewijde wordt. Voor een
kind wordt volkomen gezorgd door de ouders en daardoor is zijn positie
veilig. Evenzo hoeft een toegewijde niet te trachten zichzelf door yoga-be
oefening naar andere planeten over te brengen. Door Zijn grote genade
komt de Allerhoogste Zelf onmiddellijk, gezeten op Zijn gevleugelde drager
Garuqa, en verlost de toegewijde meteen van dit materieel bestaan. Ook al
worstelt iemand die in de oceaan gevallen is nog zo hard en al kan hij nog
zo goed zwemmen, zieh zelf redden kan hij niet. Maar als er iemand aan
komt en hem uit het water opvist, is zijn redding geen probleem. Evenzo
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raapt de Heer de toegewijde op uit dit stoffelijk bestaan. Men dient hier
voor slechts de eenvoudige methode van het Krsna-bewustzijn te beoefenen
en zieh volledig bezig te houden met toegewijde dienst. Een schrander per
soon dient de methode der toegewijde dienst altijd boven alle andere me
thoden te verkiezen. In de

Näräyartiya wordt dit als volgt bevesti gd :
yä vai sädhana-sampatti-puru�ärtha-catuHaye
tayä vinä tad-äpnoti naro näräyartäiraya�

Dit vers betekent dat men zieh niet dient in te laten met de verschillende
methoden van vruchtdragende aktiviteit, noch dat men door theoretisch
denken aan kennis moet zien te kornen . Jemand die de Allerhoogste Per
soonlijkheid is toegewij d, kan door zijn toewijding alle voordelen behalen
die men verkrijgt bij andere

yoga -methoden, spekulatief denken, het ver

richten van rituelen, het brengen van offers en gaven enz. Dat is de bijzon
dere zegen der toegewijde dienst.
Louter door de heilige naam van Kr�qa te chanten - Hare Kr�l)a, Hare
Kr�l)a, Kr�l)a Kr�qa, Hare Hare

/ Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare

Hare - kan een toegewijde van de Heer gemakkelijk en blij m oedig de aller
h oogste bestemming bereiken, en deze bestemming kan niet via enig ander
religieus proces worden bereikt.
D e slotsom van de

Bhagavad-git ä wordt gegeven in Hoofdstuk Achttien :
sarva-dharmän parityajya
mäm ekarh iaraQarh vraja
aharh t värh sa rva-päpe bhyo
mok�ay�yämi mä iuca�

Men dient alle andere methoden van zelfverwerkelijking te laten varen en
eenvoudig over te gaan tot het verrichten van toegewijde dienst in Kr�qa-be
wustzij n . Dat zal ons in staat stellen het h oogste levensdoel te bereiken. Het
is onnodig dat men stilstaat bij zijn zondig doen en laten uit vorige levens,
want de Alle rh oogste nee m t ons geheel in bescherming. Daarom moeten we
in onze nietigheid niet trachten onszelf tot geestelijke zelfverwerkelijking te
bevrijden. Laat ieder zijn toevlucht zoeken bij de allerhoogste en al machtige
God, Kf�l)a. D a t is de h oogste volmaaktheid des levens.

V ERS 8
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mayy eva mana ädhatsva
mayi buddhim nivesaya
nivas4yasi mayy eva
ata ilrdhvam na samsaya�

mayi - aan Mij ; eva - zeker; mana� - geest; ädhatsva - hecht; mayi - op Mij ;
buddhim - verstand; nivesaya - pas toe; nivasiuasi - je leidt; mayi - tot Mij ;
eva - zeker; ata� - daarom; ürdhoom - omhoog; na - nooit; sarhsaya� - twijfel.
V ERTALING
Richt je geest op Mij, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, en stel je ge
hele verstand in Mijn dienst. Zo zul je ongetwijfeld altij d in Mij leven.
BETEKENIS

Iemand die verbonden is in 's Heren toegewijde dienst leeft in recht
streekse relatie met de Opperheer, dus het lijdt geen twijfel dat zijn positie
van stonde af aan bovenzinnelijk is. Een toegewijde leeft niet op het stoffe
lijk vlak - hij leeft in Km1a. De heilige naam van de Heer en de Heer verschil
len niet van elkaar; wanneer een toegewijde dan ook Hare Kr§l)a chant, dan
sen Kr§l)a en Zijn innerlijk vermogen op de tong van de toegewijde. Wan
neer hij Kr§•)a voedsel offert, aanvaardt Kr§t;ta dit eten rechtstreeks en de
toegewijde raakt ge-Kr�l)a-iseerd wanneer hij wat ervan overblijft tot zieh
neemt. Wie geen toegewijde dienst verricht, kan niet begrijpen hoe dit ge
beurt, ook al wordt deze methode aanbevolen in de Gitä en andere Vedi
sche geschriften.
VERS 9

atha cittam samädhätum
na sakno�i mayi sthiram
abhyäsa-yogena tato
mäm icchäptum dhananjaya
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atha kundig;

als, dan ;

mayi -

- geest ; samädhätam - vestige n d ; na - n i e t ; ia k n osi sthiram - stan dvastig; a bhyiisa - beoefe n ; yogena tatah - daaro m ; mäm - Mij ; ic chä - w c n s ; äptum - tf'

cittam

op M ij ;

d oor toegewijde dienst ;
krijgen ;
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dh anarljaya - 0

Arj u n a .

VERTALING
Mijn beste Arjuna, jij die rijkdom vergaart, kun je je geest niet onwankel
baar op Me vestigen, volg dan de regels en bepalingen van bhakti-yoga. Hier
door zul je ernaar beginnen te verlangen, tot Me te komen_
BETEKENIS
In dit vers worden t wee vcrsch illen de

bhak ti-ynga -meth oden

aange d u i d .

D e eerste hceft betrekking o p i e m a n d d i e werkelijk, d o o r bovenzin nclij kc
liefde, gehecht is geraakt aan K r§r,:ia, de Allerhoogste Persoon lijkheid G o ds.
En d e an dere is voor pcrsonen die geen gehech theid voor

Allerhoogstc

de

Persoon h ebbcn ontwikkeld door bovenzin nelijkc liefde. V oor hen bestaan
er voorgcschreven regels e n bepalin ge n , welke ic rn a n d die ze volgt u i t e i n d e 
lijk k u n n e n verhe ffen tot h e t n i veau van gehech thcid aän Kr§r_i a.

Bh akti-yoga

is het l o u tcren van de zinnen. Op het

zijn de z i n n e n

ogcnblik

i n het st offelijk bestaan altijd onzuiver, o m d a t z e zieh ophouden m e t zins
bevrediging. Maar door beoefening van

bhak ti-yoga

kan men zijn

zinnen

l o uteren, e n i n gel o u tc rde staat k o m e n z e reehtstreeks in aanraking rn e l de
Op perheer. H e t kan wel zijn dat ik in dit stoffclijk bestaan ecn meester d i e n ,
m a a r i k d i e n hem niet echt met liefde. J k dien hem uitsl uiten d om h f ' l
E n d e meester h o u d t ook niet van mij ; h ij bctaalt me voor mijn
D us h i e r is geen sprake v a n liefde. M a a r o m h e t

gcestelij k

gcl d .
diensten.

l c ve n te k u n n e n

l e i d e n d i e n t m e n te worden verhevcn tot hct zuivere lic fdcs-nivcau.
kan m e n bereiken d o or toegcwij d e dienst tc verrichten met

de

Dit peil

h u i d igc z i n 

nen.
D e z e l i e fd e v o o r G o d bevin d t zieh i n sluirn c re n d e

toestand in if'ders h a r t .
geopenhaard , maar
in d e m ateric. De omgang met de rnalcric d i e n t
d e sluim ere n de , natuurlijke l iefdc voo r K f§I}a

De liefde voor C o d wordt daar op verse hillende wijzen
z e is besmet d oor hct levcn
n u gelouterd t e w o rden e n

dien t tot leven tc w o rden gewekt. D at is alles.
Om

bhak ti-yoga

te beoefcnen dient m en onder lei ding van

een geest cl ij k
op tP staan,

leraar bepaalde regels te volgc n : men dient 's oeh tc n ds vroeg
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een bad te nemen, naar de tempel te gaan en er gebeden op te zenden en
Hare K rsna te chanten, vervolgens bloemen te halen om ze aan de mürti te
offeren, gerechten te bereiden om ze aan de mürti te offeren, prasädam te
nuttigen enz. Er zijn verschillende regels en bepalingen waaraan men zieh
dient te houden. En men dient voortdurend naar Bhaga vad-gltä- en Srimad
Bhäga vatam-lezingen van zuivere toegewijden te luisteren. Door dit te beoe
fenen kan iedereen opstijgen tot het niveau van liefde voor God, waarna
men er zeker van kan zijn dat men binnen zal gaan in het koninkrijk Gods.
Het beoefenen van bhakti-yoga met inachtneming van de regels en bepaling
en onder leiding van een geestelijk leraar, brengt ons beslist tot het peil van
liefde voor God.
VERS 1 0

�SQ4�'4qsfü°
f '4�ifi�q(4{) � 1
q'� � �ci�f('fql�� ll � o l l
abhyäse 'py asamartho 'si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmä[li
kurvan siddhim aväpsyasi
a hhyiise - bij het beoefenen van ; api - zclfs; asamart ha�1 - niet in staat ; asi je bent ; nwt-karma Mijn werk ; para rrw{1 - allerhoogst; b h a l'l! - je wordt;
ma t-arth a m - tcrwille van Mij ; api - zclfs al; lwrmäoi wal ; kurvan - docnd ;
s iddh im - volrnaaktheid; a väpsyasi - bereikt.
-

-

V E RTA LI N G
K un j e j e niet aan d e regels e n bepalingen van bhakti·yoga houden, tracht
dan gewoon voor Mij te werken, want door voor Mij te werken bereik je het
peil der volmaaktheid.
BETEKE N IS
lcmand die zelfs niet in staat is onder lciding van een geestclijk leraar de
regulcrende principes van bhakti-yoga tc volgen, kan toch tot hct peil der

De
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volm aaktheid worden gebracht door voor de Opperheer te werken. Hoc
zulk werk grdaan d i e n t te worden i s al u itgelegd i n het vij fenvijftigste vers
van H oofdstuk Elf. Men d i e n t de verkon digi n g van het Kr�r:ia-bewustzijn
welgezind te zij n . Er zijn veel toegewijden die zieh bezighouden met het ver
spreiden van het Kr§r:ia-bewustzij n , e n ze hebbe n h ulp n odig. Ous zelfs als
men niet zelf d e regels en bepalingen van
het propageren van

bhak ti-yoga

bhakti-yoga

kan volge n , kan men

begunstigen. Elk streven dient geste u n d te

worden met gro n d , gel d , organisatie en arbeid. Evenals in het zakenleven
heeft men een eentrum n odig, een zekere hoeveelheid gel d , een zekere hoe
veclheid arbei d e n een zekere organisatie, waardoor men tot groei kan ge
raken. Werken voor K r§tia verschilt in die zin van materiele arbeid, dat men
het niet voor z insbevrediging doet. Een e n hetzelfde type werk kan worden
gedaan o m K r§ r:i a tevreden te stemmen, waarmee het dan geestelijke aktivi
teit wordt. Heeft men de beschikking over gcl d , dan kan men een kantoor
ge bouw of tempel helpen bouwe n voor de verspreiding van het Kr§tia-be
wustzij n . O f men kan p u blikaties helpen bekostige n . Er z ij n verschillende
werkterrcinen

en

m e n gelieve h ier belangstelling voor op

tc

brenge n . Als

men de opbrengst van zijn aktiviteiten niet geheel aan K r�r__i a kan offeren,
kan men er toeh zeker wel een percen tage van aan de verbreiding van het
Kf§l)a·bewustzijn bested e n . Dit vrij wi l l i g dienen van de zaak van het Kr§r__i a
bewustzijn zal ons helpen opstijgen n aar een h oger n i veau van liefde voor
G od , waarna men de volmaaktheid bereikt.
V E RS

11

��6<::o:t�™sm � 'lm•1•uf�: 1
(14'fllt'h��wi mr: � 461ftt'411: l l t tll
athaitad apy afokto 'si
kartum mad-yogam äsrita{i
sarva-karma-phala-tyägam
tata{i kuru yatätmavän
a tha - zelfs al; etat - dit ; api - ook ; asak ta� - niet in staat ; asi - je bent; kar
tum - te verrichte n ; mat - voor M ij ; yoga m - toegewijde dienst ; äirita�t - toe
vlucht; sarva-karma - alle aktiviteite n ; phala - resu ltaat; tyägam - voor ont
hechting; tata� - d aaro m ; k uru - doe; yata-ätmavan - in het zelf gesitueerd.
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VERTALING
Ben je echter niet in staat in dit bewustzijn te werken, tracht dan zo te
handelen dat je afziet van de vruchten van je arbeid en tracht in het zelf ver·
zonken te zijn.
BETEKENIS

Het kan zijn dat men niet eens kan sympathiseren met de aktiviteiten van
hct Krg1a-bewustzijn, vanwege opvattingen die verbandhouden met de ge·
meenschap waarin men leeft, zijn familie, zijn religie of andere hinderpalen.
Als men zieh rechtstreeks met de aktiviteiten van het Kr�•p-bewustzijn ver
bindt, kunnen er tegenwerpingen van familiezijde of tal van andere proble
men komen. Iemand die hiermee te kampen heeft wordt aangeraden het ge
zamenlijk resultaat van zijn aktiviteiten aan een goede zaak te offeren. Al
deze verschillende methodes staan beschreven in de Vedische voorschriften.
Er zijn veel beschrijvingen van offers en bijzondere verrichtingen van pu
mu ndi, of speciale arbeid waarin het resultaat van voorgaande aktiviteit kan
worrlen opgcnomen. Zo kan men geleidelijk aan verheven raken tot de staat
der kennis. Het is dus zo, d at wanneer iemand die zelfs niet in de aktivitei
ten van het Kr�l}a-bewustzijn ge"interesseerd is een schenking doet aan een
zickenhuis of een liefdadige instelling, hij het moeizaam verdiendc resultaat
van zijn arbeid afstaat in de zin van dit vers. Dat wordt hier aanbevolen,
omdat men door het beoefenen van het afstaan van de vruchten van zijn ak
tiviteiten zijn geest beslist geleidelijk zal louteren en in die gelouterde gees
tesstaat het Km1a-bewustzijn zal kunnen- begrijpen. Het Kr�i;ia-bewustzijn is
natuurlijk niet afhankelijk van andere bewustzijns-ervaringen, omdat het
Krg1a-bewustzijn op zichzelf de geest kan louteren, maar als er omstandig
heden zijn die het Krgrn-bewustzijn in de weg staan, kan men proberen het
resultaat van zijn aktiviteiten af te staan. Zo kan men aktief zijn op het ge
bied van maatschappij, samenleving, l and, volk enz. , zodat men op een dag
hct stadium van zuivere toegewijde dienst aan de Opperheer bereiken zal. In
de Bhagavad-gitä staat geschreven: yatal]. pra vrt tir bhütärzäm . Besluit men
offers te brengen voor het h oogste doel, ook al weet men niet dat dit hoog
ste doel Km;ia is, dan zal men al offerend geleidelijk aan tot het inzicht ko
men dat het hoogste doel Kr�i;ia is.
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freyo h i jnänam abhyäsäj
jnänäd dhyänam viSi§yate
dhyänät karma-phala-tyägas
tyägäc chäntir anantaram
ireya� -

beter;

hi -

zeke r ;

jiiänam -

kennis;

a b hyäsät

- door beoefening;

jiiä nät - Lcter dan kennis; dhyänam - meditatie ; visi§yat e - speciaal be
sch o u w d ; dhyänät - dan meditati e ; karma-phala-tyäga� - afzien van het re
sultaat van vruchtdragende aktiviteit;
vre d e ;

anantaram -

tyägät

-

door deze o n tzegging;

sän ti�

.

daarna.

VE RTALING
Kun je dit niet in praktijk brengen, houd je dan bezig met het verwerven
van kennis. Beter dan kennisverwerving echter is meditatie en beter dan
meditatie is afzien van de vruchten van alle arbeid, want door hiervan af te
zien kan men zieh gemoedsrust verwerven.
BETEKENIS
Zoals

in

de voorgaande verzen is vermei d , zijn er twee soortcn toegewijde

dienst: de weg van de regulerende p ri n cipes e n de weg van volkomen liefde
volle gehechtheid aan de Allerhoogste G oddelijke Persoonlijkhcid. V oor de
genen die niet in staat zijn de regcls e n bepalingen

tc

volgen, is hct bctcr

zieh kennis te verwcrvcn. want daardoor kan men lcren zien wat zijn werkc
lijkc positic is. Kcnnis grocit geleidelijk uit tot meditatic. D oor meditatie
kan men langs de weg der gclcidelijkhcid de Allerhoogste Persoonlijkhcid
G ods lcren bcgrij pen. Er zijn methoden die ertoe leiden dat mcn denkt dat
men zclf het Allerho ogste is, en als men gccn tocgcwijde dienst kan verrich
ten , kan men beter dit type meditatic beoefenen dan iets anders te doen.
Kan m e n ook dcze mcditatie n ie t beoefcncn, dan zij n daar de voorgcschrc
ven plichtcn, zoals de V edische literatuu r ze oplegt

aan bräh mal).a 's. k�a-
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en siidra 's, waarover de Bhagavad-gitä ons nog zal inlichten.
Maar in alle gevallen dient men de vruchten van zijn arbeid af te staan ; dit
houdt in dat men het resultaat van zijn karma in dienst stelt van een goede
zaak. Kortom: voor het bereiken van het hoogste doel, de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods, bestaan er twee methoden ; een van geleidelijke ontwik
keling en een direkte. Toegewijde dienst in Kr§r;ia-bewustzijn is de direkte
methode en de ·andere methode houdt in dat we afzien van de vruchten van
onze aktiviteiten. Daardoor kan men het stadium van kennis bereiken, ver
volgens het stadium van meditatie, daarna het stadium waarin men de Su
perziel doorschouwt en tenslotte het stadium van het aanschouwcn van de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Men kan hetzij de geleidelijke, hetzij de
rechtstreekse methode volgen. De rechtstreekse weg kan niet door iedereen
worden begaan ; daarom is de indirekte methode ook goed. Men-dient echter
te beseffen dat de indirekte weg niet wordt aanbcvolen aan Arjuna, omdat
hij reeds de fase van toegewijde liefdedienst aan de Opperheer heeft bereikt.
Deze weg geldt voor personen die zo ver nog niet zijn; zij dienen zieh aan de
geleidelijke methode van onthechting, kennis-ontwikkeling, meditatie en
doorschouwing van de Superziel en Brahman te houden. De Bhagavad-�itä
legt echter de nadruk op de rechtstreekse methode. Een ieder wordt aange
raden de rechtstreekse methode te volgen en zieh over te geven aan de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr§r;ia.
V ERS 1 3- 14
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adve§{a saroa-bhütanam
inaitrafi karuria eva ca
nirmamo nirahankarafi
sama-dufikha-sukhafi k§ami
santu§{afi satatam yogi
yatatma dnlha-niScayafi
mayy-arpita-mano-buddhir
yo mad-bhak tali sa me priyali
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adve�{ä - niet afgu nstig; sarva-b h ütänäm - voor alle levende wezens ; mai
tral; - vriendelij k ; karui:ia!J. - mil d ; eva - zeker; ca - ook; nirmama�1 zonder
gevoel van bezittelijkhei d ; nirahankäralJ. - zonder eigendunkelij k ik; sama gelijk ; du!J. kha!J.
verdriet ; sukhal; geluk ; k�am"i vergevingsgezin d ; san tu�
ta!J. - tevreden ; sata ta m
altij d ; yogf - in toegewijde dienst; ya tä-ät mä
trachte n d ; drdlJ.aniScayalJ - vastberade n ; mayi op Mij ; arpita
verb on den ;
mana!J. geest ; b uddhil; schrander; ya!J. iemand die ; mat-bhak tnl; - Mijn
toegewijde; sah me priya!J. h ij is Mij dierbaar.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V E RTALING
Wie niet afgunstig is, maar een goede vriend van alle levende wezens, wie
niet denkt dat hij enig-iets hezit, wie vrij is van eigendunk en gelijkmoedig
in geluk en verdriet, wie altijd voldaan is en onwankelhaar in zijn verrich
ting van toegewij de dienst en wiens geest en verstand op Mij zijn afgestemd die is Mij zeer dierhaar.
BETEKENIS
De Heer keert terug n aar het onderwerp der zuivere toegewijde dienst en
beschrijft in deze twee ver:z.en de bovenzinnelijke eigenschappen van een
zuivere toegewij de. l<:en zuivere toegewijde is onder geen enkele omstandig
heid van streek. Evenmin is hij op wie dan ook afgu nstig. Noch beant
woordt hij vijandschap met vijandschap ; h ij denkt slechts dat ieman d zieh
als zij n vijand gedraagt als gevolg van zij n eigen vroegere euveldaden. Het is

Srimad-Bhäga va
tam wordt verklaard : tat te 'n ukampä1h su-samik�ya mai;to. "Telkens wan·

zijns inziens dus beter te dulden dan te protesteren. In het

neer een toegewij de verdriet heeft of in moeilijkheden zit, denkt hij dat
zulks de ge nade van de Heer is." " Als gevolg van mijn vroegere euveldadcn,"
denkt hij, "behoor

ik

n og veel meer te lijden dan nu het geval is. Dus hct is

door 's Heren genade dat ik niet alle straf k rijg die ik verdien. Door de gena
de van de Allerhoogste Persoonlijkhei d Gods krijg ik maar een beetje. "
Daarom is h ij altijd bedaard, kalm en geduldig, ook al hecft hij het nog zo
moeilijk. Een toegewijde gedraagt zieh vriendelijk jegens iedereen , zelfs je
gens zij n vijand.

Nirmama betekent dat een toegewijde weinig waarde hech t

aan alle vreugde en pijn van het lichaam, omdat hij volmaakt beseft dat hij
niet dit stoffelijk lichaam is. Hij vereenzelvigt zieh niet met het lieh aam ;
daarom heeft hij geen last van eigendunk en is hij evenwichtig in voor- en
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tegenspoed. Hij is verdraagzaam en voelt zieh voldaan over alles wat hem
door 's Heren genade toevalt. Hij is er zelden op uit om met veel moeite iets
voor elkaar te krijgen ; daarom is hij altijd opgewekt. Hij is een volkomen
volmaakt mysticus, omdat hij standvastig leeft naar de aanwijzingcn van de
geestelijk leraar, en aangezien zijn zinnen beteugeld zijn, is hij onwankel
baar. Hij laat zieh niet omver stoten door loze redeneringen, omdat nie
mand herri kan hinderen bij het vastbcradcn verrichten van zijn toegewijdc
dienst. Hij is er volledig van doordrongcn dat Kr�r:ia de eeuwige Heer is, dus
niemand kan hem in de war brengen. Dankzij al dczc eigenschappen kan hij
zieh geheel afhankelijk stellen van de Oppcrheer. Een dergelijk peil van toe
gewijde dienst is ongetwijfeld uitcrst zeldzaam, maar een tocgewijde raakt
vanzelf tot die hoogtc verheven wann�er hij zieh houdt aan de regulcrendc
principes der toegewijde dienst. De Heer zegt bovendien dat zo 'n toegewijde Hem zeer dierbaar is, want de Heer is altijd blij met alle aktiviteit die in
volledig Kr§r:ia-bewustzijn wordt verricht.
VERS 1 5

�Hu.0fl'3ld m '1lifil.0fl:i:il6 1:il' �: 1
t.fitt1'4.fii�i'diT �: � 1:il' it BR: II t � II
yasmän nodvijate loko
lokän nodvijate ca yafi
har§ämar§a-bhayodvegair
mukto yafi sa ca me priyafi
yadmät - van wie; na - nooit; udvijate - opwindt ; loka{z - personen; lokät pcrsonen ; na - nooit; advijate - verstoort; ca - ook; ya� - iedereen ; har§a - ge
luk ; amaqa - verdriet; bhaya - vrees; udvegai{z - angstig; mukta�z - bevrijd;
ya�z - wie ; sa� - iedereen ; ca - ook; m e - Mijn ; priya� - zeer dierbaar.

VERTALING
Wie niemand in moeilijkheden brengt, zieh niet door angst laat verontrus
ten en evenwichtig is in geluk en verdriet, is Mij zeer dierbaar.

·
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BETEKENIS
H ier worden n og een paar eigensehappen van de toegewijde besehreven.
N i e m a n d hcdt van zo'n toegewijde m oeilijkheden, zorg, angst o f on tevre
denheid te d ue h te n . Aangezien een toe!!:ewijde i edereen welgezind is, zal
hij n i e m a n d d oor zijn gedrag i n m oeilijkheden brengen. En h ij laat zieh niet
i n de war b renge n . D oor de genade van de Heer is hij zo geoefe n d , dat geen
e n kele u i t w e n d ige stoornis h e m in de war brengt . Om dat een toegewijdc in
feite altij d opgaat in K m1 a-bewustzijn en bezig is met tocgewijde dienst,
kan geen stoffelijke o mstandighe i d hem deren. Ovcr het alge meen voelt een
materialistische persoon zieh b ijzonder gelukkig wan neer hij zijn zinnen of
zijn lichaam kan bevredigen, m aar ziet h ij dat a n deren iets hebben waarmee
ze h u n zinnen k u nnen bevredige n , tcrwijl hij zönder zit, dan voelt hij zieh
somber e n afgunstig. Wanneer hij verwaeht dat et'.n vij an d hem iets terug zal
doen, voelt hij zieh angstig, en wanneer hetgeen waarmee hij bezig is niet
wil vl otten, wordt hij neerslaehtig. M aar een toegcwijde is altijd boven der
gclijke gemoedsroerselen verheve n ; d aaro m is hij Kr�r:ia zeer dierbaar.

VERS 1 6

anapek§alz sucir dak§a
udäsino gata-vyathafi
sarvärambha-parityägi
yo mad-bhak tafi sa me priyalz
anapek§a� - neutraal ; iucil) - zuive r ; dak�al) - bedreven ; udäsCna{1 zonder
ga ta-vyathal)
vrij van alle verdri e t ; sarva-ärambha
alle pogi n gcn ;
parityägI - i e m a n d die ontheeht i s ; ya{t iederecn ; ma t-bhak ta{1 Mijn toege
wij d e ; sa{1 hij ; mc Mij ; priya� zeer d icrbaar.
-

zorg ;

-

-

-

-

-

-

-

V ERTA LING
Een toegewijde die zieh niet atbankelijk stelt van de geijkte gang van za
ken, die zuiver is, deskundig, onbekommerd, vrij van alle pijn en die geen
sukses najaagt, is Mij zeer dierhaar.
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BETEKENIS
Men kan een toegewij d e geld geven, maar hij dient zieh niet in te spannen
o m aan geld te komen. Als hij vanzelf door d e genade van de Allerhoogstc
geld ontvangt, windt zulks hem niet op. Een toegewijde neemt uiteraard
m instens tweem aal daags een bad e n staat vroeg in de ochtend op o m zijn
toegewijde arbeid aan te vangen. Hierdoor is hij zo wel inncrlijk als uitwen
d ig zuiver e n rein. Een tocgewijdc is altijd deskundig, omdat hij volkomen
de zin van alle levens-aktiviteiten kent ; en hij erkent het gezag van de Schrif
ten. Een toegewij d e kiest n i m m e r partij ; daarom kcnt hij geen zorgen. Hij
lij d t n ooit pij n , want n amen en aan duidi ngen zeggen hcm niets; hij weet dat
zijn "lichaa m " slechts een aanduiding is, dus als e r "lich a melijke" pijn op
treed t, is hij e r v rij van. De zuivere toegewijde streeft niets na wat tegen de
beginselen der toegewijde dienst i n d ru ist. Het bouwen van een groot objekt
bijvoorbeeld vergt veel energie, e n een tocgewij d e begint er niet aan, tenzij
hij erdoor op vooruit gaat i n zij n toegewijde dienst. Zo kan hij een tem pel
bouwen voor d e Heer e n daarvoor allerlei spanninge n on dcrgaan, maar een
groot huis voor zijn persoonlijke relaties bouwcn doet hij niet.

VERS 1 7
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y o na h[§yati na dve§!i
na focati na käil.k§ati
subhä5ubha-parityägi
bhaktimän yafl sa me priyafl
hr§yat i schept genoegen ; na nooi t ; dve.� !i socati weeklaagt ; na - nooit ; kärik�ati begeert ;
fobha - gunstig; aiubha - ongunstig; parityägi - iemand die onthecht is ;
bhaktimiin toegewij d c ; ya� - iemand die ; sa�1 - hij i s ; me - Mij n ; priya�1 ya�1

- icmand die ; rw - n ooit ;

heeft vcrdriet ;

na

- n ooit ;

-

-

-

-

dierbaar.

VERTALING
Wie zieh niets aantrekt van vreugde of verdriet, wie klachten noch be
geerten koestert en wie zieh noch met gunstige, noch met ongunstige zaken
inlaat, is Mij zeer dierbaar.
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BETEKENIS
E c n zuivcre toegcwijde i s blij n och bedroefd in ve rband m e t stoffcl ijk
gewin of verlies en h ij h u n kert er ook n ie t hcvig naar een zoon of lccrling
te k rijgen c n c ve n m i n voelt h ij zieh te rneergeslagcn als h ij ze nirt krijgt.
Verliest h ij icts wat hem zeer dierbaar is, dan u i t hij gecn klach t. Krijgt h ij
n i e t w a t h ij begeert, dan z i t d i t hem niet dwars. H ij is verhcven boven aller
lei gunstigc , ongunstige e n zon dige aktivi t e i t e n . H ij is bcrcid alle gcvaar tc
lopen om de Allerhoogste V oldoening te schenken. N iets staat hem bij hct
verrichten van zijn toegewijde dienst in de weg. Zo'n toegcwijde is K m1 a
b ijzonder dicrb aar.

V E RS 18-19
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samafl 5atrau c a mitre ca
tathä mänäpamänayofl
sitO§fla-sukha-duflkhe§U
samafl sanga-vivarjitafl
tulya-nindä-stutir mauni
santu§to yena kenacit
aniketafl sthira-matir
bhaktimän me priyo narafl

sarrw[1 - gelij k ; satrau aan de vijan d ; ca ook; mitre - aan vric n d c n ; ca
tatha - dus; mäna - eer; apa mä1wyo�1 sch ande ; sTta - kou ; u�!W - hitte;
sukha ge fu k ; du{1 k h r§U - vcrdri e t ; sama�z gelij k m uc d i g ; sai1ga-vivarjita�1
vrij van alle o mga ng; tulya gclij k ; nindä vergu izing; st uti/.i de n aam hcb
ben ; mauni - zwijgzaa m ; san l u§fa�z
tevre de n ; yena - op de een of an dcn:
manier; k ena o f a ndere ; cit - als; aniketa{1 - zondcr verblij fplaats; sth ira stan dvastig; rrwtiJ.i - vastberadenhei d ; bhaktimän - in toewijding verbon d en ;
me M ij n ; priyaJ.i - dierbaar ; naraJ: - een mens.
-

-

ook;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Wie vriend en vij and gelijkgezind is, wie evenwiehtig blijft in eer en sehan
de, hitte en kou, geluk en verdriet, roem en smaad, wie altijd onbevlekt is,
altijd zwijgzaam en met alles tevreden, wie zieh niet bekommert om zijn on
derdak, wie in kennis verankerd is en verbonden in toegewijde dienst, is Mij
zeer dierbaar.

BETEKENIS
Een toegewijde is altijd vrij van alle verkeerde omgang. Soms wordt mcn
ge prezen , dan weer gelaak t ; zo is de menselijke samenleving nu een maal.
M aar een toegewijde is altijd verheven boven ku nst m atigc eer en schande,
verdriet o f geluk. Hij is

u i terst

geduldig. Hij spreekt u itsluitend over on der·

werpen die betrckkin g h ebben o p Kr§ry a ; daarom wordt hij zwijgzaam gc
n o e m d . Zwijgzaam beteken t niet dat men niet dient te spreken ; zwijgzaam
betekent dat men geen onzin dient t e spreke n . Men bchoort alleen over we
zenlijke zaken te s p reken, e n het meest wezenlijke waarover een toegewijde
het hebben kan i s de Opperheer. Hij voelt zieh onder alle omstandighcden
gelukkig; d e ene keer eet hij zeer sm akelijkc gerechten, de anderc keer niet,
maar hij blij ft t e vreden. En hij maakt zieh ook niet druk o m zijn onderdak.
D e ene keer verblijft hij onder een b o o m , de an dere keer i n ecn paleiselijk
gebouw · hij voelt zieh tot geen van beide aangetrokken. Hij wordt stand
vastig gen oem<l, omdat hij 3tandvastig is in zijn vastberadenheid en kennis.
Bij d e beseh rij ving van de r·igenschappcn van de toegewijde tre ffen wr ver
sehillende hcrhalinge11 aan, maar dit is lou ter om dui delijk te makcn dat

1·cn

torgewijde al dezc eigensehappcn die n t te verkrijge n . Zonder goede ei

gcnsehappen kan men

gcen

gocde toegewijde worden. lemand die geen toe

gewijdc i s hedt geen goede eigensehappen.

Wie

als toegewijde erk1: nning wil

k rijge n , d ient dczc gocdc cigcnsehappen te on twikkelen. Uiteraard probeert
mrn zieh

dcze eigensehappcn niet op een oneigenlijke manicr le verwerven ,
Kr§r;i a-bewu stzij n en tocgewijde dienst, waardoor zc vanzel f tot

m aar door

ontwikkeli n g komen.

VERS 20
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ye tu dharmyämrtam idam
yathoktarh paryupäsate
sraddadhänä mat-paramä
bhaktäs te 'tiva me priyäfi
ye ie mand die ; tu - m a a r ; dhurmyu - edel m oedigheid; a mrtu m - begri p ;
ida m - d i t ; yatha - zoals; uktam - gezegd ; pa ryupasa t e - vc rbi ndt zieh volko
men ; sraddadhanii.IJ - m c t vntrouwen ; mat-paramii.Q. de Allerhoogste als al
les zie n d ; bhaktii.Q. - toegewijden ; te - zulke lieden ; ativa - zt�e r, zee r ; me
Mij ; priya/J. - dierbaar.
.

-

VERTALING
Wie dit onvergankelijk pad der toegewijde dienst begaat en zieh er vol ge
Joof volkomen mee verbindt en Mij tot zijn hoogste doel maakt, die is Mij
zeer, zeer dierbaar.
BETEKENIS
In dit h oofdstu k wordt de religie u iteengezet van de eeuwige verbi ntenis,
van de meth ode van de bovenzinnelijke dienst waardoor men nadert tot de
Heer. Deze methode is de Hee r zeer dicrbaar en Hij verwelkom t ccn ieder
die haar �olgt. Arjuna stelde de vraag wie e r nu beter was - iemand die de
weg van h e t onpersoonlijk Brahman volgt of ieman d die zieh in persoonlijkc
dienst van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods begeeft - en de Heer ga f
h e m zo d u idelijk antwoord, dat het geen twijfel lijdt, of toegewijde die nst
aan de Persoonlijkheid Gods is de beste van alle zclfverwerkelijki ngs- metho
den. Met andere woorden : in dit hoofdstuk wordt vastgestcld dat rncn door
goede o mgang aangetrokken raakt tot zu ivere toegewijde dienst, h ierbij cen
bona fide geestelijk leraar aannec m t , naar hem begi n t te luistercn en tcvcns
hegint te ehanten en zieh t e houden aan de regulerende prinei pes van de
toegewijde dienst - en wel met geloof, verlangen en toewijding - en zo ver
bonden raakt in 's Heren bovenzinnelijke dienst. Deze weg wordt in dit
hoofdstuk aanbevolen ; daarom lijdt het geen twijfel dat toegewijde dienst
de enige absolute weg naar de zelfverwerkelijking is, naar het bereiken van
de Allerh oogste Persoonlijkheid Gods. Koneentratie op het onpersoonlijk
beeld van de Allerhoogste Absolute Waarheid wordt, zoals dit hoofdstuk
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aanbevolcn tot het tijdstip waarop men zieh overgeeft om

t o t l' d fw rw crk d i jk i ng tc komcn. Met andere woorden : zolang men geen
bns op orngang met ccn zuivere toegewijde heeft, kan de onpersoonlijke
o p va t t ing z ijn n u t hcbben. Koncentreert men zieh op de onpersoonlijke op
v a t ti n g van <lt> Absolute Waarhei<l, dan werkt men zondcr aan het resultaat
.

1!;d w c l 1 t k

zijn; mcn mediteert en verwerft zieh de nodige kennis om het

vnsch i l t uss1 · 11 gc es t cn stof tc begrijpen. Dit is noodzakelijk zo lang men de
0 1 1 1 � a n g md f'cn zuivere toegewijde moet ontberen. Ontwikkelt men recht
s! r„1·k� h ct vi:rlangcn om in Kr�1;ia-bewustzijn zuivere toegewijde dienst te
vnrichtcn, <l a n hocft men gelukkig niet de uiterst geleidelijke zelfverwerke
l ij k i n gs·w1·g tc bcgaan. De toegewijde dienst, zoals in de middelste zes
h o o fd s t u k kcn va n dr. Bhagavad-gitä beschreven, is aangen amer. Men hoeft
z i d1 n i d d ru k tc maken om de stoffelijke zaken die nodig zijn om lichaam
1 · 1 1 zid bij dkaar t e houden, omdat door de genade van de Heer alles vanzelf
in o r<lc k u m t .

<'in dig1•n de verkl.aringen van Bhaktivedanta bij het Twaalfde Hoofd
van dc Srimad Bhagavad-gitli, getiteld "Toege wijde Dienst. "

hi
sluk

HOOFDSTUK DERTIEN

Natuur, Genieter en Bewustzijn
VERS 1-2
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arjuna uväca
prakrtim puru§aril caiva
k§etram k§etrajiiam eva ca
etad veditum icchämi
jiiänam jiieyam ca kesava
sri bhagavän uväca
idam sariram kaunteya
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k§etram ity abhidhiyate
etad yo vetti tarn prähu�
k§etrajna� iti tad-vida�
nrju rwiJ u vär.a · Arjuna zei; prakrtim - natuur; puru§am - d e genieter ; ca ook; eva
zeker ; k§etram - liehaam ; k§etrajnam - degeen die het liehaam
ken t ; eva - zeker; ca ook; e tat - d i t alles; veditum - te begrij pe n ; icchämi
ik we n s ; jnänam
kennis; jneyam
h e t voorwerp van kennis; ca
ook;
kesava 0 Kr�r:i a ; fri bhagavän u väca de Persoonlijkheid Gods zei ; idam
d i t ; sarira m - liehaam; karw teya - 0 zoon van K u n ti ; k§e tram - het vel d ; iti z o ; abh idhiyatc - wordt genoemd; etat - d i t ; ya� - iedereen ; vetti wee t ;
tarn h e m : prähu�i - wordt gen oe m d ; k§etrajna� - degeen die het l i eh aa m
k e n t ; iti z o ; tat-vida�i - iemand die weet.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V ERTA LING
Arjuna zei : 0 mijn dierbare Kr�l)a, vertel me over p rakrti (de natuur), pu
ru�a (de genieter), het veld en degeen die het veld kent, en over kennis en
het doel der kennis. Daarop sprak de Allerhoogste: Dit liehaam, 0 zoon van
Kunti, wordt het veld genoemd, en degeen die dit liehaam kent wordt de
kenner van het veld genoemd.
BETEKENIS
A rjuna w a s nieu wsgierig n a a r

k:s ctra ,

het veld ,

k§elrajna,

prakrti,

of de natu u r ,

puru§a ,

d e genietet,

d e ken ner van het veld , en naar kennis e n het

d oel der ke nnis. Kr�!}a zei dat d i t liehaam het veld wordt genoemd e n dat
icmand die d i t liehaam ken t , de ke nner van het veld wordt genoem d . D i t

li

eh aam is het veld van aktiviteit van de ge bonden ziel. De ge bonden ziel is
verstrikt in h e t stoffelijk bestaan e n traeht de baas te spe ien over de m ate
riele natuur. En al naar gelang haar vermogen de materiele natuur te beheer
sen , ontvangt ze een veld van aktivi teit. Dit veld van aktiviteit is het li
chaam. En wat is hel liehaam?

l-let

liehaam is opgebou w d u i t zinnen. De

ge konditioneerde ziel is uit op z i ngenot en overeenkomstig haar vermogen
tot zingenot, wordt haar een lieh aam of veld van aktiviteit gegeven . Daarom
word t het Liehaam

k�e t ra ,

of veld van aktiviteit van de gebonden ziel, ge

noe m d . Nu wordt de persoon die zieh met het liehaam vereenzelvigt de

lrajii a ,

k§e·

d e kenner van het veld, genoe m d . Het is niet bijzonder moeilijk te

begrijpen wat het versehil is tussen het veld en de kenner van het veld , het
liehaam en degeen die het liehaam kent. Een ieder kan nagaan dat hij van

De Bhagavad-g'itä zoals ze is

648

XIIl.3

zijn prille jeugd tot zijn o u de dag tal van lichaamsveranderingcn ondcrgaa l ,
maar voortdurend een e n dezelfde persoon blijft . E r beslaal dus vcrsc h i l
tussen d e kenner van het veld d e r aktiviteiten en h e t veld der aktiviteiten
zelf. Een gekonditioneerde ziel kan hieruit opmaken dat ze van dit lichaam
verschil t . In het begin is beschreven

-

dehe ·.� min

- dat het levend wezcn zieh

in het lichaam bevindt en dat het lichaam verandert van kind in jongcn cn
van jo ngen in jonge man en van jonge m an in oude man, en degeen die hct
lichaam bezit weet dat het lichaam verandert. D e eigenaar is dui dclijk

trajn a .

k�e

We de nken: ik ben gelukkig, ik be n gek, ik ben een vrou w , ik ben

een hond, ik ben een kat : deze ik-personen zijn de kenncrs. De kc n ncr ver
schilt van het veld. Ook al gaan we met nog z o veel dingen om - onzc kleren
bijvoorbeeld - loch weten we dat we van deze gebrui ksvoorwcrpcn verschil
len. Evenzo kunnen we , als we slechts even nadenke n , i nzien d a l
ders zijn dan o n s lichaam.
In de eerste zes hoofdstukken van de

Wf'

iets an

Bh agavatl-gltii worden de kenner

van het lichaam, het levend wezen, en de voorwaarden waaronder h e l dr
Allerh oogste Persoonlijkheid Gods begrijpen kan, beschreven. I n de middcl
ste zes hoofdstukken van de

Gltä wo rden de Allerh oogste Pcrsoonlijkhcid

Gods e n de relatic van de individuele ziel met de Superziel mct betrekking
tot de toegcwijde dienst bcschreven. I n deze hoofdstukken wordt de hogcrr
positie van de Allerhoogste Persoonlijkheid G ods en de ondcrgeschikte po
sitte van de individuclc ziel duidelijk aangegeve n. De levende wczc n s zijn
onder alle omstandigheden ondergeschikt, maar doordat

ze

dit wr�etr n ,

ondergaan z e leed . Wanneer ze door goede werken hun verstand terug krij
gen, komen ze tot de Oppnheer in verschillende situaties - als de verdricti
ge , als de berooid c , rlc nieu wsgierige en degeen die kennis begeert. Ook d i t
wordt besehreve n . Y a naf Hoofds tuk Dertien w o r d t thans ui tgelegd h of' hct
levend wezen in kontakt met de stoffelijke natu u r kom t , h oe h e t d oor d!'
Opperheer verlost wordt via de versehii lende daarvoor gesc h i k t e mcthod!'n,
zoals vruehtdragende aktiviteit, verwe rving van kennis en het verrichten van
toegewijde dienst. H oc wel het levend wezen volkomen van h e t liehaam vcr
schil t , raakt het e r op de ecn of andere manier bij b c t ro k kc n . Ook dit word t
ui teengezet.

VERS 3
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k�etrajnam cäpi mäm viddhi
sarva-k�etre�u bhärata
k�etra-k�etrajnayor jnänam
yat taj jnänam matam mama
k§etrajna m de kenner; ca ook; api - zeker; miim Mij ; viddhi - weet;
sarva - alle ; k§etre§U in lichaams-velden ; bhärata 0 zoon van Bharata;
k§e tra veld van aktiviteiten (het lichaam) ; k§etrajnayof]. de kenner van
het veld ; jnänam kennis; yat wat onderricht wordt; tat dat; jnänam
kennis; matam - mening; mama Mijn.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

0 telg van Bharata, weet dat in ieder lichaam ook Ik de kenner ben, en
dat begrijpen wat dit lichaam en wie de kenner is, kennis wordt genoemd.
Dat is wat lk ervan zeg.
BETEKENIS
Bij de bespreking van het onderwerp van dit lichaam , de eigenaar van het
lichaam, de ziel en de Superziel, zullen we drie verschillende punten van on
derzoek aantreffe n : de Heer, het levend wezen en de stof. In elk veld van
aktiviteiten , in ieder lichaam, bevinden zieh twee zielen : de individuele ziel
en de Superziel. Aangezien de Superziel de volkomen expansie van Kr�r:ia,
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is, zegt Kr�r:i a: "Ook Ik ben de ken
ner, maar lk ben niet de individuele eigenaar van het lichaam. Ik ben de
superkenner. l k ben in ieder lichaam aanwezig als Paramätmä, of Superziel. "
Wie het onderwerp van h e t veld van aktiviteit e n d e kenner van het veld
uiterst zorgvuldig bestudeert aan de hand vän deze Bhagavad-gitä, kan tot
ware kennis geraken.
De Heer zegt : "lk ben de kenner van het veld van aktiviteit in ieder indi
vidueel lichaam . " Het individu mag dan wel zijn eigen lichaam kennen, het
lichaam van anderen kent het niet. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
die als Superziel in alle lichamen woont, weet alles af van ieder lichaam . H ij
kent al de verschillende lichamen van al de verschillende levenssoorten. Een
onderdaan m ag dan wel zijn eigen lapje grond kennen, maar de vorst kent,
behalve zijn paleis, alle lapjes grond van al zijn individuele onderdanen.
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Evenzo mag men dan wel individueel eigenaar zijn van zijn eigen lichaam,
maar de Opperheer is de eigenaar van alle lichamen. De koning is de eigen
lijke eigenaar van het koninkrijk en de onderdaan is een eigenaar van lagere
orde. Evenzo is de Opperheer de hoogste eigenaar van alle lichamen.
Het lichaam bestaat uit de zinnen. De Opperheer is Hr�ikesa, hetgeen be
teugelaar der zinnen betekent. Hij is de eigenlijke beteugelaar der zinnen,
zoals de koning de eigenlijke persoon is die alle staatsaangelegenheden in de
hand houdt, waarbij zijn onderdanen dus op de tweede plaats komen. De
Heer zegt tevens: "Ook I k ben de kenner." Dit betekent dat Hij de super
kenner is; de individuele ziel kent slechts haar eigen lichaam. In de V edi
sche literatuur staat geschreven :
k§eträr;ii hi iarfrär;ii
bijam cäpi iubhäsu bhe
täni vetti sa yogätmä
tata� k§etrajfia ucyate

" Dit lichaam wor�t het k§etra genoemd en erin wonen de eigenaar van het
lichaam en de Opperheer, die zowel het lichaam als de eigenaar van het li
chaam kent. Daarom wordt Hij de kenner van alle velden genoemd."
Wat het onderscheid is tussen het veld van aktiviteiten, de eigenaar der
aktiviteiten en de allerhoogste eigenaar der aktiviteiten, wordt als volgt be
schreven. V olmaakte kennis van het wezen van het lichaam, het wezen van
de individuele ziel en het wezen van de Superziel wördt in het V edisch
spraakgebruik jiiänam genoemd. Dat is wat Kr�qa ervan zegt. Wanneer men
de ziel en de Superziel als een en tegelijk als verschillend ziet, is dit kennis.
Wie niet begrijpt wat het veld der aktiviteit en de kenner der aktiviteit is,
bezit geen volmaakte kennis. Men dient de relaties te begrijpen tussen pra
krti, de natuur, en puru§a , de genieter der natuur, en isvara, de kenner, die
de natuur en de individuele ziel beheerst en Lestuurl. Men dient <leze drie,
die elk hun eigen hoedanigheid hebben, niet door elkaar te halen. Men be
hoort de schilder, de ezel en het doek niet met elkaar te verwarren. Deze
stoffelijke wereld, die het veld der aktiviteiten is, is de natuur, en de genie
ter der natuur is het levend wezen, en boven hen beide staat de allerhoogste
bestuurder, de Persoonlijkheid Gods. In het V edisch spraakgebruik heet
het:
bhoktä bh ogyarh preritäram ca matvä
sarvam proktam trividham brahman etat

X lll.4
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Er bestaan drie verschillende aspekten van Brahman :
vcld van aktiviteite n , en de

jiva

prakrti

is Brahman als

(in dividuele ziel) is eveneens Brahman e n

tracht d e stoffelijke natuur te besturen, en de be�tuurder v a n beide is ook
Brahman , maar Hij is de feitelijke bcstuurder.
I n dit hoofdstuk zal ook worden uiteengeut dat van beide kenners er
een feilbaar is en de ander onfeilbaar. De ene is hoger en de andere is onder
geschikt. Wie denkt dat <le twee kenners van het veld een en dezelfde zij n ,
gaat hiermee tegen d e Allerhoogste Persoonlijkheid G ods i n , die hier zeer
duidelijk verklaart : "Ik ben ook de kenner van het veld van aktiviteit. " Je
mand die een touw voor een slang aanziet, bevindt zieh niet i n ken nis. Er
zijn verschillende soorten lichamen en er zijn verschillende eigenaars van de
lic h amen . Omdat iedere individuele ziel haar eigen aanleg heeft om de baas
te speien over de stoffelijke natuur, bestaan er verschillende lichamen. Maar
de Allerh oogste is ook in ze aanwezig als bestuurder. Het woord

ca

is veel

zeggend, want het verwijst naar het totale aantal lichamen. Zo luidt de me
ning van Srila Baladeva V idyabhü�alJ. a : Kr�IJ.a is de Superziel, die naast de
in dividuele ziel i n ieder lichaam aanwezig is. En Kr�IJ.a zegt hier uitdrukke
lijk dat de Superziel zowel het veld der aktiviteiten als de ei ndige genieter
bestuurt.

VERS 4
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tat k§etrarh yac ca yäd[k ca
yad vikäri yatas ca yat
sa ca yo yat prabhäv_as ca
tat samäsena me sriiu
tat - d a t : k�ctra m - veld van aktiviteite n ; ya t - zoals; ca - ook ; yädrk - zo
wat is; vikäri verandert; yata/1 - waarvan ; ca - ook;
ya t ie mand ; ö<1�1 hij ; ca ook; ya!J - ieman d ; yat die ; prabhäva�1 ca - in
als hct is; ca - ook; yat
.

vloed ook ;
gnj p .

•

tat

- dat ;

·

-

.

samäsena

-

- in bijzonderhede n ; me - van Mij ;

§niu

-

be
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V ERTALING
Luister nu naar de korte beschrijving die Ik je geef van dit veld van akti
viteit en hoe het is samengesteld, welke veranderingen het ondergaat, waar
het uit voorkomt, wie die kenner van het veld der aktiviteiten is en waar
zijn invloed ligt.
BETEKENIS

De Heer beschrijft het vel<l der aktiviteiten en de kenner van het veld der
aktiviteiten in hun wezensstaat. Men dient te weten hoe dit lichaam is sa
mengesteld , van welke materialen het gemaakt is, onder wiens leiding het
werkt, hoe de veranderingen ervan optreden, wat daarvan de oorzaken zijn,
wat daarvan de redenen zijn, wat de uiteindelijke bestemming van het indi
vidu is en wat de feitelijke gedaante van de individuele ziel is. Men dient
ook het onderscheid tussen de individuele ziel en de Superziel, beider ver
schillende invloed, beider vermogen enz. te kennen. Men dient deze Bhaga
vad-gltä zonder meer te aanvaarden volgens de beschrijving die de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods geeft, en dan wordt dit allemaal opgehelderd.
Men dient te waken voor de opvatting dat de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods in ieder lichaam en iedere individuele ziel de jiva is. Dat zou hetzelfde
zijn als macht gelijkstellen aan machteloosheid.
V E RS 5

nibhir bahudhä gitam
chandobhir vividhaih prthak
brahma-sütra-padaiS caiva
hetumadbhir viniScitai{i
r�ibhi� - door de wijzen; bahudhii - op vele wijzen; gitam - beschreven;
chandobhi�1 - Vedische zangen; vividhai� in verschillende; p[tlwk - verschil
lend; brahma-sütra - de Vedänta; padai� - aforisme; ca ook; eva zeker ; he
tumadbh* met oorzaak en gevolg; viniscitai�1 verzekeren .
-

-

-

-

-
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VERTALING

Deze kennis van het veld der aktiviteiten en van de kenner der aktivi·
leiten is door verschillende wijzen in verschillende Vedische geschriften be·
schreven · met name in de Vedänta-sütra · met volledige behandeling van
oorzaak en gevolg.
BETEKENIS

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�IJa, is de hoogste autoriteit op
het gebied van het uiteenzetten van deze kennis. Zoals grote geleerden en
autoriteiten altijd verwijzen naar de geschriften van voorgaande autoritei
ten, zet Kr�l).a deze uiterst kontroversiele kwestie van de dualiteit en de niet
dualiteit van ziel en Superziel uiteen door naar de Schriften, de Vedänta, te
verwijzen, die als gezaghebbend worden aanvaard. Eerst heeft Hij het over
verschillende wijzen : wat hen aangaat is, behalve Hijzelf, Vyäsadeva, de
auteur van de Vedänta-sil tra , een grote wijze, en in de Vedänta-sütra wordt
deze dualiteit volmaakt uitgelegd. En Vyäsadeva's vader, Paräsara, was even
eens een grote wijze, die in zijn religieuze geschriften aantekent: aham tvam
ca athanye... Wij - jij, ik en de verschillende levende wezens - zijn allen bo
venzinnelijk, hoewel we ons in stoffelijke lichamen bevinden. Nu zijn we
vervallen tot gedragingen volgens de drieerlei aard der stoffelijke natuur al
naar gelang ons verschillend karma . Zo bevinden sommigen van ons zieh op
hogere niveaus, terwijl anderen zieh in de lagere natuur bevinden. De hogere
en de lagere natuur bestaan als gevolg van onwetendheid en worden geopen
baard in een oneindig aantal levende wezens. De Superziel echter, die on
feilbaar is, wordt niet aangetast door de drieerlei aard der natuur en is bo
venzinnelijk." Ook in de oorspronkelijke Veda 's, met name in de Ka{ha
Upani�ad, wordt er onderscheid gemaakt tus�en de ziel, de Superziel en het
lichaam.
Er is een openbaring van de energie van de Allerhoogste Heer, bekend als
annamaya , onder invloed waarvan men zieh voor zijn bestaan uitsluitcnd
van voedsel afhankelijk stelt. Dit is een materialistische realisatie van de
Allerhoogste. Vervolgens is er prärJamaya , hetgeen inhoudt dat men, vol
gcnd op de realisatie van de Allerhoogste Absolute Waarheid in etenswaar,
de Absolute Waarheid kan realiseren in de levenssymptomen of de levens
vormen. In de hierop volgende jfiänamaya ontwikkelt het levenssymptoom
zieh tot het peil van denken, voelen en willen. Dan volgen de doorschouwing
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van Brahman en de realisatie genaamd vijnänamaya , waarin de geest en de
levenssymptomen van het levend wezen worden onderseheiden van het le
vend wezen zelf. De volgende en hoogste fase is änandamaya , realisatie van
de al-gelukzalige natuur van de Absolute Waarheid. De eerste drie - anna
maya , prärJamaya en jnänamaya - hebben betrekking op het veld van aktivi
teit van de levende wezens. Boven al deze velden van aktiviteit verheven is
de Opperheer, die änandamaya wordt genoemd. In de Vedän la-sü l ra wordt
de Allerhoogste ook änandamayo 'bhyäsät genoemd. De Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods is van nature vol vreugde en teneinde van Zijn bovenzin
nelijke gelukzaligheid te genieten, breidt Hij Zieh uit in vijnänamaya , jnäna
maya , prärJamaya en annamaya . In dit veld van aktiviteiten wordt het le
vend wezen besehouwd als zijnde de genieter, maar de änandamaya versehilt
van hem. Dit houdt in dat het levend wezen volmaakt wordt wanneer het,
als het genieten wil, zieh met de änandamaya verbindt. Zo liggen de werke
lijke verhoudingen tussen de Opperheer, als a:llerhoogste kenner van het
veld, het levend wezen, als ondergesehikte kenner, en de natuur als veld van
aktiviteiten.
V E RS 6-7
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mahä-bhütäny ahankäro
buddhir avyaktam eva ca
indriyärii dafaikam ca
panca cendriya-gocaräfi
icchä dve§afi sukham du/1kham
sanghätas cetanä dhrtifi
etat k§etram samäsena
sa-vikäram udährtam
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- grote elementen;

ahaiikära�i - eigendunkelijk ik; bud
avyak tam - het ongeopenbaarde; eva - zeker; ca - ook;
in driyäryi zinnen ; daia ekam - elf; ca - ook; pa n c a - vij f ; ca ook ; indriya-go
carä�i - zins-objekten ; icchä begeerte ; dve.�a� - haa t ; sukham - gelu k ; du�
kham - verdriet; saiighä ta� - het totaa l ; cetanä - levenssymptomen ; dhrti� overtuiging; etat - dit alles; k§elra m - veld van aktiviteite n ; samäsena - bij el
kaar ; sa-vikäram wisselwerking; udährtam - toegelicht .
mahä-bhütäni

d h i�i - in telligen tie ;
-

-

·

-

VERTALING
De vijf grote elementen, het vals ego, het verstand, het ongeopenhaarde,
de tien zinnen, de geest, de vij f zins-ohjekten, hegeerte, haat, geluk, ver
driet, het geheel hiervan, de levenssymptomen en de opvattingen - kortom :
dit alles, wordt heschouwd als het Yeld der aktiviteiten met alle wisselwer
kingen van dien.
BETEKENIS
V olgens alle desbetreffende gezaghebbende uitspraken v a n de grote wij
zen, de V edische zangen en de spreuken van de

Vedän ta-sü tra

is deze we

reld opgebouwd uit aarde, water, vuur, Jucht, ether. D i t zijn de vijf grote
clementen

(rnahäbhata).

Dan zijn er het vals ego, het verstand en de onge

openbaarde fase van de drieerlei aard der natuur. Yervolgens zijn er de vij f
ken nis-verwervende zinnen : ogen, oren, neus, tong en tastzin ; en de vij f ak
tie-zinnen : stem , arm e n , benen, aars e n geslachtsdelen. V oorts bevindt zieh
boven de zinnen de geest, die inwendig is en die we de inwen dige zin kun
nen noemen . Daarom zijn er met inbegrip van de geest bij elkaar elf zinnen .
Dan zijn er de vij f zins-objekten: geur, smaak, vorm , warmte en geluid. Het
geheel van deze vierentwintig elementen wordt het veld der aktiviteiten ge
noemd. On derzoekt men deze vierentwintig punten analytisch, dan kan
men een zeer duidetijk beeld van het veld der aktiviteiten krijgen . Vervolgens
zijn er begeerte, haat, vreugde en pij n , die open baringen zijn van de vij f ele
menten van het grofstoffetijk tichaam als produkt van hun onderlinge wis
selwcrking.

De levenssy mptomen, vertegenwoordigd door bewustzijn cn

o pva t tingen , zijn de openbaring van het fijnstoffelijk lichaam - geest, ego cn
verstand. Deze fijnsto ffelijke elementen vallen binnen het veld der aktivitei
ten.

656

De Bhagavad-g'itä zoals ze is

XIII.8-12

De vijf grote elementen zijn een grofstoffelijke vertegenwoordiging van
het fijnstoffelijke vals ego. Ze vertegenwoordigen de materifile opvatting.
Bewustzijn blijkt uit de aanwezigheid van verstand, waarvan de ongeopen
baarde fase wordt gevormd door de drieerlei aard der natuur. De ongeopen
baarde drieerlei aard der stoffelijke natuur wordt pradhäna genoemd.
Wie de vierentwintig elementen tezamen met hun onderlinge wisselwer
king in detail wil bestuderen, dient de filosofie grondiger te onderzoeken.
In de Bhagavad-gitä wordt alles sleehts in het kort weergegeven.
Het liehaam is de gezamenlijke vertegenwoordiging van al deze faktoren,
en er zijn - in totaal zes - liehaamsveranderingen : het liehaam wordt gebo
ren, het groeit, het blijft een tijd in een bepaalde fase, het brengt bijproduk
ten voort, begint dan te kwijnen en verdwijnt tenslotte. Het veld is dus een
vergankelijke, stoffelijke zaak. De k§etrajfia echter, degeen die het veld kent,
de eigenaar ervan, is van andere aard.
VERS 8-12
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amänitvam adambhitvam
ahirhsä k�äntir ärjavam
äcäryopäsanam 5aucam
sthairyam ätma-vinigrahafi

Natuur, Genieter e n Bewustzijn

xm.s.1 2

657

indriyärthe§u vairägyam
anahankära eva ca
janma-mrtyu-jarä-vyädhi
du{ikha-do§änudarsanam
asaktir anabhi.§vanga{i
putra-dära-grhäd4u
nityam ca sama-cittatvam
�{än�{opapatti�u
mayi cänanya··yogena
bhaktir avyabhicäririi
vivikta-de5a-sevitvam
aratir jana-samsadi
adhyätma-jiiäna-nityatvam
tattva-jnänärtha-dar5anam
etaj jiiänam iti proktam
ajiiänam yad ato 'nyathä
amänitvam nederigheid; adambhitvam - ongezwollenheid; ahimsä - ge
weldloosheid ; k�änti� - verdraagzaamheid; ärjavam - eenvoud ; äcärya-upäsa
nam - het benaderen van een bona fide geestelijk leraar; iaucam - reinheid;
s thairyam - onwankelbaarheid ; ätma-vinigraha� - beheersing; indriya-arthe
§U - terzake van de zinnen; vairägyam - onthechting; anahankära� - er geen
vals ego op nahouden; eva - zeker; ca - ook; janma - geboorte; mrtyu - dood;
jarä - ouderdom; vyädh i - ziekte; du�kha - verdriet ; do§a - fout; anudarsa
nam - waarnemen ; asakti� - zonder gehechtheid; anabhi§vanga� - zonder
omgang; putra - zoon; dära - echtgenote; grha-ädi�u - huis enz.; nityam. eeuwig; ca - ook; sama-cittatvam - evenwicht; i§!a - wenselijk; aniHa� - on
wenselijk; upapat ti§u - verworven hebbend ; rriayi - voor Mij ; ca - ook; anan
ya-yogena - door toegewijde dienst; bhak ti� - toewijding; avyabhica.ri.'!i - ge
lijkblijvend, onvermengd; vivikta - eenzaam ; desa - plaats ; sevitvam - stre
vend; arati� - zonder gehechtheid ; ja11a - de mensen in het algemeen ; samsa
di - menigte ; adhyätma - betrekking hebbend op het zelf; jiiäna - kennis;
nityatvam - eeuwigheid ; tattva-jiiana - kennis der waarheid; artha - het voor
wcrp ; darianam - filosofie; etat - dit alles; jiiänam - kennis ; iti - al dus; p ro k
ta m - verklaard ; ajiiänam - onwetendheid ; yat - dat wat; ata� - hiervan ;
an yathä - anderen.
·
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Nederigheid, bescheidenheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, een
voud, het benaderen van een bona fide geestelijk leraar, reinheid, evenwich
tigheid en zelfbeheersing; onthechting van al wat tot zinsbevrediging dient,
vrijheid van vals ego, het kwade zien van geboorte, dood, ouderdom en
ziekte; niet gehecht zijn aan kinderen, vrouw, huis en haard, en gelijkmoe
digheid zowel bij aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende
en onverdeelde toewijding jegens Mij, verblijven op eenzame plekken, ont
hechtheid van alle mensen in het algemeen; inzien hoe belangrijk zelfver
werkelijking is en filosofisch onderzoek verrichten inzake de Absolute
Waarheid - dit alles verklaar Ik tot kennis, en wat hier tegenin gaat is on
wetendheid.
BETEKENIS
Deze methode van kennis-verwerving wordt soms door minder schrande
re lieden gezien als een wisselwerking tussen de elementen van het veld van
aktiviteit. In feite echter gaat het hier om het werkelijke kennis-verwervings
proces. Aanvaardt men deze methode, dan bestaat de mogelijkheid dat men
tot de Absolute Waarheid komt. Dit is niet de wisselwerking van de elemen
ten, die hierv66r beschreven zijn, maar in feite de methode om eraan te ont
komen. Van alles wat er over deze methode van kenni�-verwerving wordt
gezegd is het belangrijkste punt vervat in de eerste reget van het tiende vers :
de kennis-verwervings-methode leidt tot onverdeelde toegewijde dienst aan
de Heer. Dus komt men niet tot bovenzinnelijke dienst aan de Heer, of kan
men er niet toe komen, dan zijn de negentien overige punten van weinig
waarde. Komt men echter in volledig Kr�r:ia-bewustzijn tot toegewijdc
dienst, dan komen de negentien andere onderdelen vanzelf innerlijk tot on l·
wikkeling. Het beginsel dat men een geestelijk leraar dient Le aanvaarden,
zoals vermeid in het zevende vers, is essentieel. Ook voor iemand die over
gaat tot het verrichten van toegewijde dienst is het uiterst bclangrijk. llet
bovenzinnelijk leven begint met het aanvaarde '! van een bona fide geesteijk
leraar. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Kr�r:ia, verklaart hier dui
delijk dat deze methode van kennis-verwerving de ware weg is. Alle getheo
retiseer dat hier geen verband mee houdt is onzin.
Wat de hier beschreven kennis aangaat, kunnen de verschillende onderdc
len als volgt worden geanalyseerd. Nederigheid houdt in dat men niet ver-
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langen moet naar de voldoening dat men door anderen wordt geeerd. Onze
stoffelijke levensbesehouwing doet ons hunkeren naar eer, maar vanuit het
gezichtspunt van iemand in het bezit van volmaakte kennis - die dus weet
dat hij niet dit liehaam is - is alles wat op het liehaam betrekking heeft, of
het nu eer of sehande is, nutteloos. Men dient niet in te gaan op dergelijk
stoffelijk bedrog. De mensen zijn graag beroemd om hun voorbeeldig gods
dienstig leven en in het verlengde hiervan ziet men soms dat ze, zonder in
zieht in de beginselen der religie, toetreden tot een groep, die zieh eigenlijk
niet aan werkelijk religieuze beginselen houdt, waarna ze bekendheid willen
krijgen als geestelijk leraar. Wil men werkelijk vooruitgang boeken op het
terrein der geestelijke wetensehap, dan dient men na te gaan hoe ver men
gevorderd is. D i t kan worden beoordeeld aan de hand van deze punten.
Geweldloosheid wordt in de rege! opgevat als het niet doden of vernieti
gen van het liehaam , maar geweldloosheid betekent in feite dat men ande
ren geen verdriet doet. Door onwetendheid is de mensheid gevangen geraakt
in de materiele levensbesehouwing en lij d t voortdurend stoffelijke pijn. Dus
tenzij men de mensen tot geestelijke kennis brengt, pleegt men geweld. Men
dient zieh in te spannen, ware kennis te verspreiden onder de mensen, op
dat ze verlieht raken en deze materiele verwarring de rug toe kunnen keren.
D at is geweldloosheid.
Verdraagzaamheid betekent dat men erin geoefend moet zijn belediging
en en smaad te verduren. Als men zieh bezighoudt met het vergroten van
zijn geestelijke kennis, zal dit tal van beledigingen en smadelijke uitlatingen
van anderen met zieh brengen. Dit valt te verwaehten, omdat de stoffelijke
natuur nu eenmaal zo is ingesteld. Zelfs een vijfjarig jongetje als Prahläda,
dat zieh bezighield met het ontwikkelen van zijn geestelijke kennis, werd
door zijn vader naar het leven gestaan, toen deze zijn liefde voor de Heer
begon te haten. Zijn vader traehtte hem op vele manieren te doden, maar
Prahläda verdroeg zijn gedrag. Dus er kunnen zieh vele hindernissen voor
doen op het pad van de bevordering der geestelijke kennis, maar we dienen
verdraagzaam te zijn en vastberaden voort te gaan op de eenm aal ingeslagen
weg.
Eenvoud houdt in dat men zonder diplomatiek gedraai zo vrijuit kan
spreken, dat men zelfs een vijand zonder meer de waarheid kan zeggen. H e t
aanvaarden v a n e e n geestelijk leraar is v a n wezenlijk belang, omdat m e n
zonder onderrieht v a n e e n bona fide geestelijk leraar geen vorderingen kan
maken op het terrein der geestelijke wetensehap. Men dient de geestelijk le
raar te benaderen in alle nederigheid en hem allerlei diensten te verlenen,
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zodat hij zijn leerling gaarne met zijn onderricht zal zegenen. Zegent d e
geestelijk leraar zijn leerling, dan zal deze, omdat d e geestelijk leraar Kr�r:.ia
vertegenwoordigt, onmiddellijk een sprong vooruit m aken zonder hiervoor
de regulerende principes te hoeven volgen. De regu lerende principes zijn
trouwens gemakkelijker te volgen voor iemand die de geestelijk leraar zon
der enige terughoudendheid heeft gediend.
Reinheid is essentieel voor het vorderen i n het geestelijk leven . Er zijn
twee soorten reinheid : uitwendige en innerlijke. Uitwendige reinheid houdt
i n dat men in bad gaat, maar om innerlijke reinheid te bewerkstelligen ,
dient men altijd aan Kr�r.:ia te denken e n Hare Kr§r.:ia, Hare Kr�r,:ia, Kr�r:ia
Kf�l}a, Hare Hare

/ Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare te

chanten. Hierdoor wordt het stof, dat zieh als gevolg van vroeger

karma

in

de geest heeft opgehoopt, eruit verwij derd.
Evenwichtigheid betekent dat men vastbesloten moet zijn, vorderingen te
maken i n het geestelijk leven. Zonder deze vastbeslotenheid kan men geen
tastbare vooruitgang maken. En zelfbeheersing betekent dat men niets m oet
doen of aannemen dat ten koste gaat van de geestelijke vooruitgang. Men
dient zieh hieraan te wennen en alles te verwerpen wat het geestelijk streven
dwarsboomt. Dat is ware verzaking. De zinnen zijn zo sterk, dat ze voortdu
rend naar zinsbevrediging hunkeren. Men dient niet te zwichten voor deze
onnutte neigingen. De zinnen dienen alleen aan hun trekken te komen voor
zo ver het lichaam er gezond door wordt gehouden en het zijn taak bij het
geestelijk vooruitgaan kan vervullen. De belangrijkste en m oeilijkst te be
teugelen zin is de tong. ls men in staat de tong te bedwingen, dan bestaat er
alle kans dat men de overige zinnen de baas kan. D e funktie van de tong be
staat uit proeven en geluidstrillingen moduleren. Derhalve dient de tong
door stelselmatige regulering altijd bezig te zijn met het proeven van aan
Kr�l}a geofferde spijzen en hct chanten van Hare Kr�Qa. Wat de ogen aan
gaat - ze dienen niets anders te zien dan de schone gedaante van Kr�i:ia.
Daardoor zullen ze beteugeld blijven. Evenzo dienen de oren. gebruikt te
worden voor het luisteren naar wat er over Kr�r.:ia gesproken wordt en de
neus voor het ruiken aan de bloemen die aan Kr�i;ta geofferd zij n . D it is de
methode der toegewijde dienst en we krijgen hier te verstaan dat de

vad-gitä

Bhaga

niets anders doet dan uiteenzetten wat toegewij de dienst behelst.

Toegewij de dienst is het belangrijkste en enige doel. Minder snuggere

Gitä·

kommentators trachten de aandacht van de lezer op andere onderwerpen te
brengen, maar in de

Bhagavad-gitä

dan toegewijde dienst.

komt geen ander· onderwerp ter sprake
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V als ego houdt in dat men zieh vereenzelvigt met zijn lichaam. Wanneer
men inziet dat men zijn lichaam niet is, maar een geestelijke ziel, bevindt
men zieh in zijn ware ego. Dit ego bestäat. Het vals ego wordt veroordeeld,
m aar het ware ego niet. In de Vedische literatuur wordt gezegd :

mäsmi.

aharh brah

lk ben Brahman, ik ben geest. Dit "ik ben " is ego, maar wanneer dit

"ik ben "-gevoel in relatie staat tot het lichaam, is het vals ego. Wanneer het
zelf-gevoel in relatie wordt gezien met de werkelijkheid, is het waar ego. Er
zijn filosofen die vinden dat we ons ego prijs moeten geven, m aar we kun 
nen o n s e g o niet kwij t , omdat ego identiteit betekent. We dienen natuur
lijk wel onze onjuiste indentifikatie met ons lichaam te laten varen.
Men dient terdege te beseffen hoe smartelijk het is telkens weer door ge
boorte , ziekte, ouderdom en dood heen te moeten gaan. In verschillende
V edische geschriften vinden we beschrijvingen van de geboorte. In het

Srimad-Bhägavatam

worden de wereld van de ongeborene, het verblijf van

het kind in de moederbuik, zijn leed enz. uiterst beeldend beschreve n . Men
dient er van doordrongen te zijn dat geboren worden pijnlijk is. Omdat we
vergeten hoeveel leed we doorstaan in de moederbuik, verzuimen we een
e i n d te m aken aan de voortdurende herhaling van geboorte en dood. Ook in
het u u r des doods ondergaan we allerlei pijn en dit wordt ook allemaal be
schreven in de gezaghebbende Schriften. E r moet over deze dingen gespro
ken worden . En wat ziekte en ouderdom aangaat : iedereen ervaart deze za
ken aan den lijve. Niemand wil ziek worden en niemand wil oud worden,
maar er is geen ontkomen aan. Tenzij we dit materiele leveff pessimistisch
bekijken en een open oog hebben voor de smart van geboorte, ziekte, ou
derdom e n dood, missen we de mogelijkheid om vorderingen te maken in
het geestelijk leven.
Onthechtheid van kinderen, vrouw en huis en haard betekent niet dat we
hier gevoelloos tegenover moeten staan. De genegenheid die we voor ze koes
teren is natuurlijk, maar wanneer ze een nadelige invloed hebben op onze
geestelijke vooruitgang, dienen we er niet aan gehecht te zij n . De beste ma
nier om het thuis goed te hebben is Kr�f)a-bewustzijn invoeren. ls men ge
heel Kr�r.ia-bewust, dan kan men thuis zeer gelukkig leven, want de manier
waarop men het Kr�i;ia-bewustzijn invoert is bijzonder gemakkelij k . Men
hoeft slechts Hare Krgia, Hare Kr�r:ia, Kr�r.ia Kr�r:ia, H are Hare

/ Hare Räm a,

Hare Räma, Räma Räma , Hare Hare te chanten, voedsel te nuttigen dat
eerst aan Krsna geofferd is, met elkaar te spreken over boeken als

gitä

en

Srfmad-Bhägavatam ,

Bhagavad
mürti.

en een eredienst in te stellen met de

Door deze vier dingen te doen wordt men gelukkig. Men dient zijn gezinsle-
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den hierin voor te gaan. Men kan 's ochtends e n 's avonds bij elkaar gaan
zitten en samen Hare Kf�qa, Hare Kr�qa, Kr�i:ia Kf�qa, Hare Hare / Hare
Räma, H are Räma, Räma Räma, Hare H are chanten. Als men zijn gezinsle
ven zo kan regelen dat men erdoor tot Kr�qa-bewustzijn komt door zieh
aan deze vier beginselen te houden, is het nergens voor nodig dat men het
gezinsleven vaarwel zegt en de wereld geheel verzaakt. Maar is het gezinsle
ven niet bevorderlijk voor het maken van geestelijke vooruitgang, dan dient
men het op te geven. Men moet alles opofferen om Kr�tia te doorschouwen
of dienen , zoal� Arjuna deed. Arjuna wilde zijn familieleden niet <loden,
maar toen hij begreep dat deze familieleden struikelblokken waren op zijn
weg naar het doorschouwen van Kr�i:ia, aksepteerde hij wat Kr�r:ia hem zei
en bond hij de strijd aan en doodde ze. Men dient onder alle omstandighe
den onthecht te zijn van het wel en wee van gezins- en familieleven, omdat
men in deze wereld nooit volkomen gelukkig of volkomen ongelukkig kan
zijn. Geluk en verdriet zijn gewoon faktoren waarmee het stoffelijk bestaan
gepaard gaat. Men dient alles te leren verdragen, zoals de Bhagavad-gitä aan
raadt. Men kan het komen en gaan van geluk en verdriet niet aan banden
!eggen, dus men dient zieh te onthechten van de materialistische levenswijze
en zowel in het ene als in het andere gevai zijn evenwicht te bewaren. Over
het algemeen zijn we erg gelukkig wanneer we iets krijgen wat we ons wen
sten, en wanneer ons iets ongewensts overkomt, hebben we verdriet . M a ar
bevinden we ons werkelijk op het geestelijk vlak, dan zijn we in geen van
beide gevallen aan gemoedsschommelingen onderhevig. Om dat peil te be
reiken, dienen we ons ononderbroken bezig te houden met toegewijde
dienst; onophoudelijke toegewijde dienst aan Kf�qa betekent dat we ons
wijden aan de negen onderdelen van de toegewijde dienst - chanten, luiste
ren, aanbidden, eer betuigen enz., zoals beschreven in het laatste vers van
Hoofdstuk Negen. Deze methode dient te worden gevolgd. Wanneer men
eenmaal is aangepast aan het geestelijk leven, mijdt men uiteraard de om
gang met materialistische Lieden, om niet dwar§ tegen onze geestelijke instel
lin� in te gaan. Men kan nagaan op welk peil men zieh bevindt door te zien
in hoeverre men geneigd is op een eenzame plek te vertoeven zonder onge
wenst gezelschap. Een toegewijde heeft uiteraard geen zin in sportbeoefe
ning, wat immers zinloos is, of in bioskoop-bezoek of in het bijwonen van
sociale evenementen, want hij begrijpt dat dit soort zaken louter tij dverspil
ling is. Er zijn veel geleerden en filosofen die het geslachtsleven of een ander
onderwerp bestuderen, maar volgens de Bhagavad-gitä heeft dit soort onder
zoek en filosofisch gespekuleer geen waarde. Het wordt min of meer als on-
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zinnig besehouwd. Volgens de Bhagavad-gitä dient men met filosofisehe be
zonnenheid te onderzoeken wat het wezen der ziel is, opdat men begrijpt
waarmee het zelf zieh bezighoudt. Dat wordt hier aanbevolen.
Wat betreft zclfverwerkelijking wordt hier duidelijk verklaard dat bhak ti
y-oga in dit opzicht buitengewoon praktisch is. Zodra er sprake is van toe
wijding, dient men te denken aan de relatie van de Superziel met de indivi
duele ziel. De Superziel en de individuele ziel kunnen niet een zijn, althans
volgens de zienswijze van bhakti, de levensbesehouwing der toegewijde
dienst. Deze dienst van de individuele ziel aan de Superziel is eeuwig, nit
ya m , zoals duidelijk verklaard wordt. Dus bhakti of toegewijde dienst is
eeuwig. Men dient heeht in deze filosofisehe opvatting verankerd te zijn,
anders is dit eveneens tijdverkwisting, onwetendheid.
In het Srimad-Bhägavatam staat gesehreven : vadanti tat tattva-vidas tat
tvarh yaj jnänam advayam . " Degenen die de Absolute Waarheid werkelijk
kennen, weten dat het Zelf verwerkelijkt wordt in drie fasen: Brahman ,
/Jara mätmä en Bhagavän . " (Bhäg. 1 , 2 : 1 1 .) Bhagavän is het hoogtepunt der
Absolute Waarheid ; daarom moet men zieh zien op te werken tot het peil
waarop men de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods begrijpt en zo over te
gaan tot 's Heren toegewijde dienst. Dat is de vervolmaking der kennis.
V anaf het beoefenen van nederigheid tot aan de doorsehouwing der Ab
solute Waarheid, de Absolute Persoonlijkheid Gods, is dit proces te vergelij
ken met een trap die van gelijkvloers naar de bovenste verdieping leidt. Via
deze trap hebben tal van mensen de eerste verdieping bereikt, de tweede, de
derde, maar tenzij men de bovenste verdieping bereikt - het doorsehouwen
van Kr�r:ia -, bevindt men zieh nog in een lagere kennis-fase. Als iemand met
God wil wedijveren en tegelijkertijd geestelijk vooruitgang m aken, blijft hij
hangen. Er wordt duidelijk verklaard dat kennis-verwerving zonder nederig
heid schadelijk is. Wie zichzelf God waant, betoont zieh uiterst opgeblazen.
Maar ook al wordt het levend wezen voortdurend heen en weer geslagen
door de strenge wetten der stoffelijke natuur, toeh blijft het uit onwetend
heid denken : "Ik ben God." Men behoort nederig te zijn en te beseffen dat
men ondergesehikt is aan de Opperheer. Als gevolg van opstandigheid jegens
de Opperheer, raakt men onderworpen aan de heersehappij der stoffelijke na
tuur. Men dient dit als feit te erkennen en ervan overtuigd te zijn dat dit zo is.
VERS 1 3
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jneyarh yat tat pravak§yämi
yaj jnätvä'mrtam afaute
anädimat pararh b rahma
na sat tan näsad ucyate
jn eyam - kenbaar; yat - dat; tat - wat; pravakuämi - Ik zal n u uitleggen;
yat . wat; jnätvä . wetend; amrtam . nektar; asnute . proeven; anädi . begin
loos; mat-param aan Mij ondergeschikt; brahma - geest; na - noch ; sat oorzaak; tat dat; na · noch; asat · uitwerking; ucya te wordt genoemd.
·

·

·

VERTALING
lk zal nu verklaren wat het kenbare inhoudt, en weet je dit, dan proef je
de eeuwigheid. Het is zonder begin en het is aan Mij ondergeschikt. Het
wordt Brahman; geest, genoemd, en het bevindt zieh buiten bereik van oor
zaak en gevolg van deze stoffelijke wereld.
BETEKENIS

De Heer heeft uiteengezet wat het veld der aktiviteiten en de kenner van
het veld zijn. Tevens heeft hij verteld hoe men de kenner van het veld der
aktiviteiten kan kennen. Nu zet Hij uiteen wat het kenbare inhoudt, dus
wat respektievelijk de ziel 1s en de Superziel. Door kennis aangaande de
kenner - zowel ziel als Superziel - kan men de nektar des levens proeven.
Zoals verklaard in Hoofdstuk Twee, is het levend wezen eeuwig. Dit wordt
ook hier bevestigd. Er is geen bepaald tijdstip aanwijsbaar waarop de jiva ge
boren werd. Men kan niet nagaan of er in de geschiedenis een bepaald ogen
blik is geweest waarop de Allerhoogste de jivätmä openbaarde. Daarom kent
hij geen begin. De Vedische literatuur bevestigt dit : na jäya te mrjayate vä
vipaicit . De kenner van het lichaam is nimmer geboren en zal nimmer ster
ven, en hij is vol kennis. En de Opperheer wordt in de Vedische literatuur
vermeid als pradhäna-k�etrajna-patir gu�iesa�i . De Opperheer is als Super
ziel de belangrijkste kenner van het lichaam, en Hij is de meester van de
drieerlei aard der stoffelijke natuur. In de smrti staat geschreven : däsa- bhii
to harer eva nänyasvaiva kadäcana. De levende wezens zijn eeuwig in dienst
van de Opperheer. Dit wordt ook weer bevestigd in de leer van Heer Caitan
ya; daarom heeft de beschrijving van Brahman in dit vers betrekking op de
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in dividuele ziel, en wanneer het woord Brahman gebruikt wordt voor het le
vend wezen, dienen we te weten dat het vijnänarh brahma is, zulks in onder
scheid van ananta-brah ma . A nan ta-brah ma is het Allerhoogste Brahman, de
Persoonlijkheid Gods.
VERS 14

�: q1fU1q1� �<:e�msftl�(la�'( 1
�: �Rt+t@'Etl e4+tttl4 � 11 �v11
saroata� pärii-pädam tat
saroato 'k�i-siro-mukham
saroata� srutimal loke
saroam ävrtya t4fhati
sarvata� overal; päQi handen; pädam benen; tat dat; sarvata� over
al; ak�i ogen ; siratz hoofd ; mukham gezieht; sarvata� - overal; fru timat
horen; loke - op de wereld; sarvam overal; ävrtya bedekkend; ti§{hati be
staat.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Z ij n handen en benen, Zijn ogen en geziehten zijn overal, en Hij hoort al
les. Zo is de Superziel alomtegenwoordig.
BETEKENIS

Zoals de zon zijn stralen overal heen zendt, gedraagt zieh ook de Super
ziel, of de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hij bestaat in alomtegen
woordige gedaante, en in Hem bestaan alle individuele levende wezens, te
beginnen bij de eerste grote leraar, Brahmä, tot en met de nietige mieren. Er
zijn eindeloos veel hoofden, benen, handen en ogen en eindeloos veel leven
de wezens. Allen bestaan ze in en op de Superziel. Daarom is de Superziel
alomtegenwoordig. De individuele ziel kan van ziehzelf niet zeggen dat zij
ook overal haar handen en benen en ogen heeft. Dat is onmogelijk. Denkt
ze dat ze zieh er wegens onwetendheid niet van bewust is dat ze overal han
den en benen heeft, maar dat ze, zodra ze kennis krijgt, dit bewustzijn wel
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zal hebben, dan i s dit denken m e t zichzelf i n tegenspraak. Want alleen het
feit al dat de individuele ziel door de stoffelijke natuur gekonditioneerd kan
raken, betekent dat ze geenszins de allerhoogste is. De Allerhoogstc ver
schilt van de individuele ziel. De Opperheer kan Zijn hand zo ver uitstrek
ken als Hij maar wil ; de individuele ziel kan dit niet. In de /Jhagm'nil-gffii
zeg t de Heer dat als iemand Hem een bloem of een vrucht of een bectjc wa
ter offert, Hij het aanneemt. Hoe kan de Heer, als Hij zo ver weg is, dingen
aannemen? Hij kan dit door Zijn almacht: zelfs al bevindt Hij Zieh in Zijn
eigen woning, ver, ver van de aarde verwijderd, dan kan Hij vandaar Zijn
hand uitstrekken om alles aan te nemen wat wie dan ook aan Hem offcrt.
Dat is Zijn alvermogen . De Bra h ma-sadi h itä verklaart : golnka l'Va 11 ivnsa t i "hoewel H ij eeuwig opgaat in Zijn spei op Zijn bovenzinnelijke planecl , is
Hij alomtegenwoordig. " De individuele ziel kan niet zeggen dat zc alom
tegenwoordig is. Derhalve beschrijft dit vers de Superziel. de Persoonlijk
heid Gods, en niet de individuele ziel.
VERS 1 5

(t4Ps::"lgo11� «"CfPs::"IP4��<t'( 1
3T� � � gor� :q 1 1 ��1 1
saroendriya-guriäbhäsam
saroendriya-vivarjitam
asaktam saroa-bhrc caiva
nirguriam guria-bhok tr ca
sarvc - alle ; indriya · zinnen ; gu r.w - eigenschappen; ä bh äsam - oorspronke
lijke bron ; sarva - alle; indriya - zinnen ; vivarjitam - niet in het bezit zijn van ;
asa k ta m - zonder gehechtheid ; sarva-bhrt - instandhouder van iedereen ; i;a ook; cva - zeker; n irgu �w m - zonder stoffelijkheid; g111.1 a- b h o lr t r - tegelijkcr
tijd meester der g1t �w 's ; ca - ook.

VERTALING
De Superziel is de oorsprong van de zinnen van alJe levende wezens, maar
Zelf heeft Hij geen zinnen. Hij is aan niets gehecht, en loch l10udt Hij alles
in stand. Hij is ontstegen aan de geaardheden der stoffelijke natuur, en tcge
lijk is Hij de meester der geaardheden.
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BETEKENIS

Hoewel de Opperheer de oorsprong van alle zinnen van alle levende we
zens is, heeft Hij geen stoffelijke zinnen zoals zij. In feite hebben de gebon
den zielen geestelijke zinnen, maar in het gekonditioneerd bestaan zijn ze
verhuld door de stoffelijke elementen, waardoor de aktiviteiten der zinnen
zieh voltrekken via de materie. De zinnen van de Opperheer zijn niet op
deze wijze verhuld. Zijn zinnen zijn bovenzinnelijk en worden daarom nir
gur.w genoemd. Guf!a betekent de drieerlei aard der stoffelijke natuur, maar
Zijn zinnen zijn van stoffelijke besmetting vrij. Men dient te beseffen dat
Zijn zinnen niet geheel als die van ons zijn. Hoewel Hij de bron is van al
onze zins-aktiviteiten, heeft H ij Zelf Zijn bovenzinnelijke zinnen, die onaan
getast blijven. Dit wordt zeer fraai aangeduid in het vers sarvata& päf!i-pä
dam van de Svetäivatara Upan4ad. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
heeft geen handen die stoffelijk besmet zijn, maar Hij heeft Zijn handen en
neemt daarmee alles aan wat Hem geofferd wordt. Dat is het verschil tussen
de gebonden ziel en de Superziel. Hij heeft geen stoffelijke ogen, maar toch
heeft Hij ogen - hoe zou Hij anders kunnen zien? Hij ziet alles - zowel ver
leden, heden als toekomst. Hij woont in het hart van het levend wezen en
weet wat we in het verleden hebben gedaan, wat we nu doen en wat ons in
de toekomst wacht. Dit wordt ook bevestigd in de Bhagavad-gitä : Hij kent
iedereen, maar niemand kent Hem. Er wordt gezegd dat de Allerhoogste
geen benen heeft zoals wij die hebben, maar dat H ij overal door de ruimte
kan reizen, omdat Hij geestelijke benen heeft. Met andere woorden : de
Heer is niet onpersoonlijk. Hij heeft Zijn ogen, benen , handen en alle ande
re liehaamsdelen, en omdat wij volkomen deeltjes van Hem zijn, hebben
ook wij deze zaken. Maar Zijn handen, benen, ogen en zinnen zijn niet be
smet door de stoffelijke natuur.
De Bhagavad-gitä zegt tevens dat de Heer, wanneer Hij versehijnt, door
Zijn innerlijk alvermogen komt zoals H ij is. Hij wordt niet door de stoffe
lijke energie besmet, omdat Hij de Heer der stoffelijke energie is. Ii;i de Ve
dische literatuur lezen we dat Zijn gehele lichaam geestelijk is. Hij heeft Zijn
eeuwige gedaante, die sac-cid-änanda-vigraha wordt genoemd. Hij is vervuld
van alle volheden. Hij is de eigenaar van alle rijkdom en alle energie. Hij is
de meest intelligente, en Hij is een en al kennis. Dit zijn enkele van de eigen
schappen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hij is de instandhou
der van alle levende wezens en de getuige van al hun aktiviteiten. V oor zo
ver we uit de Vedische literatuur kunnen opmaken, is de Opperheer altijd
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bovenzinnelijk. Ook al zien we Zijn hoofd, gezicht, handen of benen niet,
toch heeft Hij ze, en wanneer we verheven raken tot het bovenzinnelijk
vlak, kunnen we 's Heren gedaante zien. Dat kunnen we nu niet, doordat
onze zinnen stoffelijk besmet zijn. Derhalve kunnen de impersonalisten , die
nog met stoffelijke smetten behept zijn, de Persoonlijkheid Gods niet door
gronden.
VERS 1 6

�!{ '{�1'11fl"'t( � :q' 1
�fl€itl'E1G:M�4 � "'tt�� :rt � 1 1��11
bahir anta$ ca bhütiiniim
acararit caram eva ca
sük§matvät tad avijiieyarit
dürastham ciintike ca tat
bah il]. - buiten; anta!J - binnen ; ca - ook; bhütänäm - van alle levende we
acaram - niet bewegend; caram - bewegend; eva - ook; ca - en; sük�
matvät - vanwege Zijn fijnheid ; tat - dat; avijfieyam - onkenbaar; düras
tham - ver weg; ca antike - ook dichtbij ; ca - en; tat - dat.

zens;

VERTALING
De Allerhoogste Waarheid hestaat zowel binnen als buiten, zowel in het
bewegende als in het niet bewegende. Hij kan niet worden waargenomen
of doorgrond met behulp van de stoffelijke zinnen. Hoewel Hij ver, ver weg
is, is Hij overal nabij .
BETEKENIS

Uit de Vedische literatuur begrijpen we dat Näräyar:ia, de Allerhoogste
Persoon, zowel binnen als buiten elk levend wezen verblijft. Hij bevindt
Zieh zowel in de geestelijke als in de stoffelijke wercld. Hoewel Hij ver, ver
weg is, is Hij ons nabij. Dat is wat de Vedische literatuur ervan zegt. Aslno
dürarh vraja ti iayäno yäti saroatal] . En als we niet kunnen zien of bcgrijpen
hoe het komt dat Hij in bovenzinnelijke gelukzaligheid voortdurend van
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Zijn eindeloze pracht geniet, komt dat doordat onze stoffelijke zinnen ons
dit verhinderen. Vandaar de Vedische uitspraak, dat onze stoffelijke geest
en zinnen het ons niet vergunnen, Hem te doorgronden. Maar wie zijn geesf
en zinnen, door Kr�r;ia-bewustzijn te beoefenen, heeft gelouterd, kan Hem
in toegewijde dienst voortdurend zien. De Brahma-samhitä bevestigt dat de
toegewijde, die liefde voor de Opperheer heeft ontwikkeld, Hem onop
houdelijk kan aanschouwen. Zoals verklaard wordt in de Bhagavad-gitä ( 1 1 :
54), kan Hij alleen door toegewijde dienst worden aanschouwd en door
grond. Bhaktyä tvananyayä sakya� .
VERS 1 7

avibhaktam c a bhüte�u
vibhak tam iva ca sthitam
bhüta-bhartr ca taj jneyam
gras4ru prabhav4ru ca

a vibhaktam - onverdeeld ; ca - ook; bhüte�u - in ieder levend wezen ; vibhak
tam - verdeeld; iva - alsof; ca ook ; sthitain - gesitueerd; bhüta-bhartr - in
standhouder van alle levende wezens; ca - ook ; tat - dat ; jn eyam - te weten;
grasi§IJ U - verslindt; prab/iavi§ryu - OntwikkeJt; Ca - OOk.
.
-

VERTALING
H oewel de Superziel verdeeld lijkt, is H ij nimmer verdeeld. Hij is een.
Hoewel H ij de instandhouder van alle levende wezens is, dien je te weten
dat Hij het ook is, die ze alle verslindt en ze alle tot ontwikkelinp laat ko
men.
BETEKENIS
De Heer bevindt zieh als Superziel in ieders hart. H oudt dit in dat Hij
derhalve verdeeld is? Neen . Hij is in feite een. We kunnen in dit geval de zon
als voorbeeld nemen. Hoewel de zon zieh op een bepaalde plaats bevindt,
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brandt hij in een straal van enkele duizenden kilometers een ieder op het
hoofd. De Vedische literatuur gebruikt de zon als voorbeeld om te laten
zien � at de Superziel, hoewel Hij onverdeeld is, toch verdeeld kan lijken. De
Vedische literatuur zegt tevens dat er overal, door Zijn alvermogen, een
Vi�l)U aanwezig is, zoals de ene zon, in de ogen van vele personen, op even
veel plaatsen tegelijk schijnt te zijn. En hoewel de Opperheer de instand
houder van alle levende wezens is, verslindt Hij ten tijde van de vernietiging
alles en iedereen. Dit staat bevestigd in Hoofdstuk Elf, waar de Heer zegt
dat Hij gekomen is om alle krijgers te verslinden die zieh hebben verzameld
bij Kuruk�tra. Hij vermeldt tevens dat Hij ook in de gedaante van de tijd
verslindend optreedt. Hij is de vernietiger, de alles-doder. Wanneer er weer
een schepping plaatsvindt, laat Hij alle levende wezens uit hun oorspronke
lijke toestand tot ontwikkeling komen, en ten tijde van de_ vernietiging ver
slindt Hij ze. De Vedische zangen bevestigen dat H ij de oorsprong van alle
levende wezens en tevens hun rustplaats is. Na de schepping rust alles in
Zijn almacht, en bij de vernietiging keert alles tot Hem terug om in Hem te
rusten. Aldus de bevestiging van de Vedische zangen. Ya to vä imä11i bhü tli11i
jäyan te yena jlltäni jlvan ti yat prayanty abhisarh visanti tad brah ma tad vi
jijfiäsasva. ( Taittiriya Upaniijad, 3 : 1 .)

VERS 18

l;f4'�tt1itfTf �fä�fü(ijite: qu1 �� 1.
� � ,� � . Pctfüc:t4( 11��11
....

jyoti.§äm api taj jyotis
tamasa� param ucyate
jiiänam jiieyarii jiiäna-gamyarh
hrdi saroasya vi.§thitam

jyo ti�äm - in alle lichtgevende voorwerpen; api - ook; t a t - dat; jyotiti tamasa� - der duisternis; param - boven ; u.cya t e - wordt gezegd;
jiiänam - kennis; jfieyam - te kennen ; jfiäna-gamyam - benaderbaar door
kennis; hrdi - in het hart; sarvasya - van iedereen; vi� {h itam - zieh bevindend .

lichtbron;
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VERTALING
Hij is de lichthron van al wat licht geeft. Hij verwij lt huiten de duistemis
der stof en is daarin ongeopenhaard. Hij is kennis, Hij is het kenhare en Hij
is het doel der kennis. Hij hevindt Zieh in ieders hart.
BETEKENIS
De Superziel, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is de oorsprong van
het licht in alle lichtgevende lichamen als zon, maan, sterren enz. In de
Vedische literatuur staat te lezen dat er in het geestelijk koninkrijk geen zon
of maan nodig is, omdat het licht van de Allerhoogste er straalt. In de stof
felijke wereld is deze brah majyo ti, het geestelijk licht van de Heer, verhuld
door het maha t-tattva , de stoffelijke elementen; daarom hebben we hier in
de materiele wereld de hijstand nodig van zon, maan, vuur, elektriciteit
enz. , als we licht willen hebben. In de geestelijke wereld bestaat er aan der
gelijke zaken geen behoefte. In de Vedische literatuur wordt duidelijk ver
klaard dat in de geestelijke wereld alles verlieht wordt door Zijn schitteren
de gloed. Het is dus duidelijk dat Hij Zijn standplaats niet in de stoffelijke
wereld heeft. Hij hevindt Zieh in de geestelijke wereld, die ver, ver weg is in
de geestelijke hemel. Ook dit wordt in de Vedische literatuur hevestigd.
Äditya-van;wm tamasa�i parastät . Hij is eeuwig lichtgevend, als de zon, maar
Hij bevindt Zieh ver, ver huiten het duister van deze stoffelijke wereld. Zijn
kennis is bovenzinnelijk. De Vedische literatuur hevestigt dat Brahman ge
koncentreerde bovenzinnelijke kennis is. Wie er hevig naar verlangt, naar
die geestelijke wereld te worden overgebracht, ontvangt kennis van de Op
perheer, die Zieh in ieders hart bevindt. Een Vedische mantra zegt:
tarn ha devam ätma-buddhi-prakäfom
mumuk§Ur vai saral)am ahum prapadye

Als men werkelijk bevrij.ding hegeert, moet men zieh overgeven aan de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wat het uiteindelijke doel der kennis aan
gaat zegt de Vedische literatuur: tarn eva viditvätimrtyum eti. "Alleen door
U te kennen kan men de begrenzingen van gehoorte en dood te boven ko
men." De Heer woont in ieders hart als allerhoogste bestuurder. De Aller
hoogste heeft overal handen en benen, hetgeen niet gezegd kan worden van
de individuele ziel. Men dient derhalve te erkennen dat er twee kenners zijn
van het veld der aktiviteiten, namelijk de individuele ziel en de Superziel.
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Onze handen en benen bevinden zieh op een plaats, maar Kr11r:ia 's handen en
benen zijn overal. Dit wordt bevestigd in de Svetä.ivatara Upani§ad :
sarvasya prabhum iiä.narh sarvasya iaraT)arh brhat

Die Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid, de Superziel, is de prabhu of
meester van alle levende wezens: daarom is Hij uiteindelijk het centrum van
alle levende wezens. Men kan dus in elk geval niet ontkennen dat de Aller
hoogste Superziel en de individuele ziel altijd van elkaar verschillen .
VERS 19

iti k�etram tathä jnänam
jneyam coktum samäsata�
mad-bhakta etad vijnäya
mad-bhäväyopapadyate
iti - zo; k�etram - veld der aktiviteiten (het lichaam); tathä - ook; jnänam kennis; jneyam kenbaar; ca - ook; u ktam - beschreven ; samä.satal;i - in het
kort; ma t-bhak tal;i Mijn toegewijde ; e ta t dit alles; vijnä.ya na te hebben
begrepen; mat-bhäväya - Mijn wezen; upapadyate - bereikt.
-

-

-

-

VERTALI NG
Aldus luidt in het kort Mijn beschrijving van het veld der aktiviteiten (het
lichaam ), kcnnis en het kenbare. Alleen degenen die Mij toegewijd zijn,
kunnen deze zaken begrijpen en zo tot Mijn wezen doordringen.
BETEKENIS

De Heer heeft een korte beschrijving gegeven van lichaam , kennis en het
kenbare. Deze kennis bestaat uit drieen: de kenner, het kenbare en het ken
nen. Dit wordt tezamen vijnänam genoemd, of de wetenschap der kennis.
Volmaakte kennis kan direkt worden begrepen door zuivere toegewijden
van de Heer. Anderen kunnen er niets van begrijpen . De monisten zeggen
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dat de kenner, het kenbare en het kennen in laatste instantie cen worden,
rnaar de toegewijden van de Heer zien dit anders. Kennis en het ontwikke
lcn van kennis houden in dat .men zichzelf doorgrondt in Kr�r:ia-bewustzijn.
We worden bestuurd door een materieel bewustzijn, maar zodra we al ons
bewustzijn richten op Kr�r:ia-bewuste aktiviteiten en ons realiseren dat
Kr�r.rn alles is, komen we tot werkelijke kennis. Met andere woorden : kennis
is niets anders dan de voorbereidende fase tot een volmaakt inzicht in de
toegewijde dienst.
VERS 20

� � � �� �� '

mm� �art� Nf.{ Sl'�fmhrcr� 1 1 � II
o

prak rtirh puru§arh caiva
viddhyanädi ubhäv api
vikärärhs ca gurärhs caiva
viddhi prakrti-sambhavän
pra krtim . stoffelijke natuur; puru�am - levende wezens; ca - ook; eva
zeker; L'iJdhi moet weten; anädf . beginloos; u bhau - beide; api - ook; vikä
rän - transforrnatie ; ca - ook; guf.!än - de drieerlei aard der natuur; ca - ook;
l'Va - zeke r ; viddhi - weet; prakrti stoffelijke natuur; sambhavän - voortge
kornen uit.
-

-

V ERTALING
De stoffelijke natuur en de levende wezens dienen als beginloos te wor
den beschouwd. Hun vormveranderingen en de geaardheden der stof zijn
voortbrengselen der stoffelijke natuur.
BETEKENIS
Door dcze kennis kan rnen het lichaarn, het veld der aktiviteiten en de
kcnners van het lichaam (dus zowel de individuele ziel als de Superziel) le
ren kennen. Het lichaarn is het veld van aktiviteiten en het is samengesteld
uit stoffelijke natuur. De individuele ziel is erdoor belichaamd. De aktivitei-
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ten van h e t lichaam worden gen o te n door de pu ru�a , of het leve n d weze n .
H e t leve n d wezen i s d e ene kenner en de Su perziel is de a n dere. M e n d i e n t
u i teraard te begrij pen d a t d e Su perziel e n de in dividu ele z i e l versch illf'nde
open baringen zijn van een e n dezelfde A llerhoogste Persoonlijkheid G ods.
H e t lcvend wczen m oe t worden gezien als bchorend tot Zij n encrgi c , ter
wijl de Superziel als Zijn persoon lijke e x pansie dient te worden beschou w d .
D e stoffelijke n atuur e n h e t levend wezen zijn beide ceu wig. D a t wil zcg
gcn dat ze v66r de schepp i ng al besto n d e n . D e st offelijke opcnbaring kom t
voort u i t de lagere energie van de Oppcrhcer, te rwijl de lcvende wczcn�
voortkomen uit Zijn h ogere energie. N a t u u r en levend wczen beston d r n
voordat deze kosmos geo pen baard werd. D e stoffelijke n a tu u r w o r d t op [!;<'·
n o m c n in de Allerh oogste Persoonlij kheid G ods, Mahä- V i�1.1 u , en wanrnw
z u lks gewenst is, wordt ze wcer geop1�nbaard door m iddcl van h e t 111 a h a t 
l a l l v a . O o k de levende wezens bevinden zieh in H e m , e n o m r l a t zc d oor de

lagere natuur ge konditi oneerd z ij n , zijn ze e r afkerig van de Oppcrhecr k
diene n . Daarom worden ze n i e t toegelaten in de geestelijke were l d . Dat is
hct my sterif' van deze stoffelijke schepping. In fe ite is het lcvcnd wrzcn
o o rspron kelijk een in tegraal geestelijk deeltje van de Oppcrheer, ma ar door
zijn opstan digheid is het in de stoffelijke n atu ur gekon d i t ioncn d . l l d d of't
i n wezen niet ter zake hoe deze levende of hogere wezcns van d e O p perhcer
in kontakt ge komen zijn met de stoffelijke n a tu u r . De A l lcrhoogstc Per
soonlijkheid Gods weet e c h te r hoe en wa arom dit eigenlijk is ge bcurd. I n de
Schriften zegt de Heer dat degenen die aangetrokken worden door rleze
m a teriele n atu ur, een harde strijd o m het bPstaan m oeten voerc n . M aar op
gro n d van de beschrijvingen die ons door dczc vcrzen hier gcgcvrn worde n ,
d ienen w c ervan overtuigd t e zijn d a t alle transformaties en i n vlo1· d e n d oor
toedoen van de drieerlei aard der stoffelijkc natuur afkomstig zijn van de
stoffclijke natuur. Alle gcdaanteverandcringcn e n alle vcrschcidcnhcid m<'I
betrekking t o t de levcnde wezens houdcn verband m c l h c l lichaa rn . Wal be
treft h u n ziel zijn alle levende wezcns volstrekt ccnder.

VERS 2 1
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kärya-käraria-kartrtve
hetu� prakrtir ucyate
puru§� sukha-du�khänäm
bhoktrtve hetur ucyate
käru'}-a - oorzaak; kartftve - inzake de schepping; h e tu� prakrti�i - de stoffelijke natuur; ucyate heet te zijn; puru�a�
de levende wezens; sukha - geluk; du� khänäm van eilenden ; bhoktrtve - in
blijdschap ; hetu� oorzaak; ucyate - heet te zijn.
kärya

- effekt ;

instrument;

-

-

-

-

VERTALING
De natuur heet de oorzaak te zij n van alle stoffelij ke aktiviteiten en ver
schij nselen, terwij l het levend wezen de oorzaak is van de verschillende vor
men van leed en vreugde in deze wereld.
BETEKENIS
D e verschillende manieren waarop lichaam e n zinnen worden geopen
baard onder de levende wezens komen voort uit de stoffelijke natuur. Er
zijn

8.400.000 verschillende levenssoorten en

deze gehele verscheidenheid is

geschapen door de stoffelijke natuur. De verschillende levensvormen hou
den verband met de verschillende vormen van zingenot die het levend we
zen najaagt, zodat het nu eens in het ene, dan weer in het andere lichaam
kan terechtkomen. In elk ander lichaam ervaart het andere vormen van ge
luk en verdriet. Dit stoffelijk geluk en verdriet houdt verband met zijn li
chaam en niet met hemzelf, ziel die hij is. In zijn oorspronkelijke staat kent
het levend wezen louter vreugde, en daarom is dit zijn wezensstaat. Maar
vanwege zijn verlangen, de baas te speien over de stoffelijke wereld doet
iedereen zijn uiterste best om slachtoffers te maken die zijn lichaam ver
schillende vormen van genot moeten verschaffen. Een en ander wordt wel
licht duidelijker als we stellen dat het lichaam het gevolg van de werking der
zinnen is. De zinnen zijn instrumenten om hegeerten te bevredigen. Nu
wordt alles tezamen - lichaam en instrumentele zinnen - geschonken door

de stoffelijke natuur, en zoals in het volgend vers zal blijken, wordt het le

vend wezen gezegend of vervloekt met omstandigheden naar gelang zijn
vroegere verlangens en aktiviteiten. Naar gelang onze wensen en aktiviteiten
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geeft de stoffelijke natuur ons verschillende soorten van onderkomen. Het
levend wezen heeft het onderkomen dat hem ten deel valt, met inbegrip van
bijbehorend geluk en verdriet, aan zichzelf te danken. Wanncer het zieh
eenmaal in een bepaald lichaam bevindt, komt het onder leiding van de stof
felijke natuur te staan, aangezien het lichaam, stoffelijk als het is, zieh vol
gens de wetten der natuur gedraagt. Het levend wezen heeft het dan niet
meer in zijn vermogen het speciaal voor zijn situatie geldende wetsbesluit te
veranderen. Stel dat een levend wezen in het lichaam van een hond wordt
gedaan : zodra het erin zit, moet het zieh als hond gedragen. Het kan zieh
gewoon niet anders meer gedragen. En wordt het levend wezen in het li
chaam van een varken gedaan, dan is het gedwongen drek te vreten en zieh
ook anderszins als varken te gedragen. Wanneer het levend wezen in het li
chaam van een halfgod wordt overgebracht, dient het evenzo volgens de
wetmatigheden van dat lichaam te handelen. Maar onder alle omstandighe
den bevindt de Superziel zieh bij de individuele ziel. De Veda's zeggen daar
van : dvä suparFJä sayujä sakhäyä . De Opperheer is het levend wezen zo
goedgezind, dat Hij de individuele ziel altijd vergezelt en onder alle omstan
digheden aanwezig is als Superziel, of Paramätmä.
VERS 22

puru§a� prakrti-stho hi
bhunkte prakrti-jän guriän
kärariam guria-sango 'sya
sad-asad-yoni-janmasu
purn�al;i - het levend wezen ; prakrti-sthal;i - zieh bevindend in de stoffe
lijke energie ; hi - zeker; bhunkte - geniet; prakrti-jän voortgebracht door
de stoffelijke natuur;gu(län - de geaardheden der natuur; kära(lam oorzaak;
gurJa-sangal;i - omgang met de geaardheden der natuur; asya - van het levend
wezen ; sat-asat - goed en siecht; yoni - levenssoort; jan masu geboorte.
-

-

-

VERTALING
Zo volgt het levend wezen in de stoffelijke wereld de wegen des levens en
geniet van de drieerlei aard der natuur. Dit komt doordat het nauw met de
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in verschillende levensvormen.

stoffelijke
kwaad
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krijgt
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het te m aken met goed

en

BETEKEN IS
Dit vers is van groot belang voor een juist begrip aangaande de manier
waarop de levende wezens van het ene naar het andere lichaam verhuizen.
In het Tweedc Hoofdstuk wordt u iteengezet dat het levend wezen van het
ene lichaam in het andere gaat, zoals men het ene kostuum uit- en het ande
re aantrekt. Deze verkleedpartij houdt verband met zijn gehechtheid aan
het materieel bestaan. Zo lang het levend wezen zieh te pakken laat nemen
door deze begoochelende openbaring, moet het van het ene lichaam naar
het andere blijven verhuizen. Het wordt in deze ongewenste omstandigh e
den geplaatst wegens zijn verlangen, de baas t e spelen over de stoffelijke na
tuur. Al naar gelang zijn stoffelijke begeerten wordt het levend wezen nu
eens geboren als halfgod, dan weer als mens, soms als zoogdier, als vogel,
als worm, als waterwezen, als een heilige,

als vlo. Dit gaat z o maar door. En

in wat voor omstandigheden het zieh ook bevindt, telkens weer denkt het
levend wezen dat het alles zelf in de hand heeft, terwijl het in wezen afhan
kelijk is van de stoffelijke natuur.
Er wordt hier uitgelegd hoe het in de verschillende lichamen terecht
komt. Dat komt doordat het zieh i n kontakt bevindt met de verschillende
geaardheden der natuur. Men dient derhalve aan de drieerlei aard der mate
riele natuur te onts tijgen en verankerd te raken op het bovenzinnelijk vlak.
Dat is Kr�i:ia-bewustzijn. Tenzij men zieh in Kr�i:ia-bewustz ijn bevindt,
wordt men door zijn materieel bewustzijn genoopt van het ene naar het an
dere lichaam te verhuizen, omdat men er sinds onheuglijke tijden stoffelijke
begeerten op nahoudt. D i t bewustzijn moet veranderen. Zo 'n verandering
kan alleen tot stand komen als men te rade geat bij gezaghebbende bronnen.

Hel

beste voorbeeld hiervan is Arjuna, die de wetenschap G o ds rechtstreeks

van Kr�rya verneemt. Als het levend wezen het oor leent aan de gezagheb
bende leraar, zal het zijn lang gekoesterde begeerte om over de stoffelijke
natuur te heersen verliezen en geleidelijk aan, naarmate het dit verlangen
tot heersen sterker weet in te tomen, steeds meer geestelijke vreugde begin
nen te ervare n . Een Vedische

mantra

zegt dat naarmate men wijzer wordt in

de omgang met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, men intenser geniet
van zijn eeuwig en gelukzalig leven.
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VERS 23

� l«ft � ��:

aqs::e1dit„a1

q('tl��fü

1

:qy� ���: "CR: 1 1 � � 1 1

upadr�tänumantä ca
bhartä bhoktä mahefoarafi
paramätmeti cäpy uk to
dehe'smin puru§a{i para{i
upadraHä - toezichthouder; anumantä - degeen die toestaat ; ca - ook;
bhartä - meester; bhoktä allerhoogste genieter; maheivara[i' de Allerhoog
ste ; paramätmä - de Superziel; iti - ook; ca - en; api ukta� - wordt gezegd ;
dehe - in dit lichaam ; asmin dit; puru�a� - genieter; parati - bovenzinnelijk.
-

-

-

VERTALI NG

M aar er is in het lichaam nog een andere - bovenzinnelijke - genieter. Het
is de Heer, de hoogste bezitter, die toeziet en toestaat, en die de Superziel
wordt genoemd.
BETEKENIS

Hier wordt verklaard dat de Superziel, die zieh altijd bij de individuele
ziel bevindt, de vertegenwoordiger van de Opperheer is. Hij is geen gewoon
levend wezen. Aangezien de monisten denken dat het lichaam slechts een
kenner kent, menen ze derhalve dat er geen verschil bestaat tussen de Super
ziel en de individuele ziel. Om <leze onjuiste opvatting uit de weg te mimen
zegt de Heer dat Hij in ieder lichaam vertegenwoordigd wordt door Param
ätmä. Paramätmä is niet hetzelfde als de individuele ziel; Hij is para� , bo
venzinnelijk. De individuele ziel geniet van de aktiviteiten van een bepaald
veld, maar de Superziel is er niet als beperkt .genieter, noch als iemand die
deelneemt aan de lichamelijke aktiviteiten, maar als de getuige, als degeen
die alles overziet en toelaat, en als de allerhoogste genieter. Zijn naam
luidt Paramätmä, en niet ätmä , en Hij is bovenzinnelijk. Het is overduidelijk
dat ätmä en Paramätmä niet hetzelfde zijn. De Superziel, Paramätmä, heeft
overal benen en handen, maar de individuele ziel heeft dat niet. En omdat
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Paramätmä de Opperheer is, is Hij innerlijk aanwezig om het verlangen van
de individude ziel naar stoffelijk genot te sanktioneren. Zonder goedvinden
van de AUerhoogste Ziel kan de individuele ziel niets uitriehten. De indivi
duele ziel is /1h a k t a , of de in-stand-gehoudene, en de Superziel is bhukta , of
de instandhoudcr. Er zijn ontelbaar veel levende wezens, en Hij woont in
alle als vricnd.
De individuele levende wezens maken in alle eeuwigheid integraal deel uit
van de Opperheer, en ze zijn nauw met Hem verbonden in innige vriend
sehap . Maar hct levend wezen is ertoe geneigd zieh aan 's Heren medeweten
tc on ttrekken en zieh onafhankelijk te maken om te trachten de stoffelijke
natuur te overheersen, en omdat het deze neiging heeft, wordt hct de tus
scnencrgie van de Heer genoemd. Het levend wczen kan zieh Of in de stoffe
lijh 6f in de geestelijke energie bevinden. Zo lang het door de stoffelijke
cncrgic gckonditioneerd is, blijft de Opperheer als zijn vriend, de Superziel,
bij hem, louter om hem wecr naar de geestelijke cnergie terug te krijgen. De
Heer verlangt er voortdurend naar hct levende wczen terug te brcngen in de
gecstelijkc cnergie, maar op grond van zijn minimaal beetje onafhankelijk
heid , verzet het levend wczen zieh voortdurend legen de omgang met het
gcestelijk licht. Dit misbru ik van zijn onafhankelijkheid is de oorzaak van
zijn materidc strijd in de konditionerende natuur. Daarom zcndt de Heer
hct voortdurcnd aan wijzingen zowel van binnenuit als van buitenaf. Van
buitenaf gceft de Heer aanwijzingen zoals in de Uhagavad-gltä , en van bin
ncnuit tracht Hij het levend wezen tot de overtuiging te brengen dat zijn
aktiviteiten op stoffelijke gebied niet tot werkelijk geluk leiden. " Houd er
gc woon mce op en vestig je geloof op Mij. Dan zu! je gelukkig worden ,"
zrgt llij . En zo begint de sehrandere persoon, die zijn geloof op Paramätmä
of de AUcrhoogste Persoonlijkheid Gods vcstigt, aan zijn weg omhoog naar
ccn gelukzalig, ccuwig leven vervuld van kennis.
VERS 24

ya evarh vetti punt§arh
prakrtirh ca guriaifi saha
sarvathä vartamäno 'pi
na sa bhüyo 'bhijäyate
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.ral) - icderee n ; evam - z o ; vctti - begrij p t ; pum§am - de levende wcze ns ;
prakrtim - de stoffelijke natuur; ca - e n ; gu�wil) - de geaardheden der stoffe
lijke natuur; saha - me t ; sarvalhä - in elk geval; varlamänat1 zieh bevinde n d ;
api in weerwil van ; na nooi t ; sal) - hij ; bh üyal) - weer ; abhijäya le - wordt
-

-

-

gebore n .

VERTALI NG
Wie deze kennis aangaande de stoffelijke natuur, het levend wezen en de
wisselwerking van de geaardheden der natuur hegrijpt, zal voorzeker wor
den verlost. Ongeacht zijn huidige toestand, zal hij hier niet worden weder
geboren.
BETEKENIS
Een duidelijk begrip van d e stoffelijke natuu r , de Superziel e n de indivi
duele ziel en hun on derlinge wisselwerking leidt ertoe dat men zijn verlos

sing

verkrijgt en de geestelijke sfeer binnengaat, zonder gedwongen te zijn

in de stoffelijke natuur terug te keren. Dat is het resultaat van kennis. Het
doel der kennis is <lat men goed begrij p t dat het levcnd wezen toevallig in
dit stoffelijk bestaan terecht is gekomen. Door zieh in de omgang met ge
zaghcbbende en heilige personen en een geestelij k leraar hiertoe moeite te
getroosten , dient het

tc

beseffen in welke situatie het zieh werkelijk bevin<lt

en zieh dan aan het ontwikkelen van geestelijk of Kr�r:i a-bewustzijn te wij
den door de

Hhagavad-gllä

te bestuderen en haar letterlijk te nemen, zoals

ze door de Persoonlij kheid Gods gesproken is. Dan staat het vast dat het le
vend wezen nooit meer in dit stoffelijk bestaan verschijnen zal ; het zal wor
den overgebracht naar de geestelijke wereld, waar het een gelukzalig, eeuwig
leven vol kennis zal leiden.

VERS 25

dhyänenätmani pajyanti
kecid ätmänam ätmanä
anye säiikhyena yogena
karma-yogena cäpare
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dhyänena . door meditatie; ätmani . zelf; pasyanti . ziet; kecit wie;
ätmänam . Superziel; ätmanä door de geest ; anye anderen; sänkhyena .
door filosofische diskussie ; yogena door middel van het yoga-systeem ;
karma-yogena door aktiviteiten zonder winstoogmerken ; ca ook; apare
anderen.
.

·

.

·

·

·

·

VERTALING

Sommigen aanschouwen de Superziel door meditatie, anderen door hun
kennis te verdiepen, en weer anderen door onbaatzuchtige arbeid.
BETEKENIS

De Heer verklaart Arjuna dat de gebonden zielen kunnen worden ver
deeld in twee kategorieen: degenen die geen idee hebben wat het geestelijk
leven inhoudt, en degenen die het met een gelovig hart o mhelzen. Tot de
P,erste groep behoren de athelsten, de skeptici, de agnostici en zelfs de mo·
nisten; de tweede groep bestaat voornamelijk en vooral uit de toegewijden
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die onthecht zijn van de vruch
ten van hun arbeid en die in feite de enigen zijn die begiftigd zijn met gees
telijke visie, omdat ze begrijpen dat zieh buiten de stoffelijke natuur dt
geestelijke wereld bevindt, met de Opperheer, die Zieh als Paramätmä, dt
Superziel, de Alles-doordringende, uitstrekt tot in ieders hart. Uiteraard zijn
er ook nog degenen die de Absolute Waarheid trachten te doorgronden
door verdieping van hun kennis: zij kunnen eveneens tot de tweede groep
worden gerekend.
De athe"istische filosofen ontleden deze stoffelijke wereld in vierentwinti�
clementen, waaraan ze de individuele ziel als vijfentwintigste element toe
voegen. Lukt het ze te begrijpen dat het wezen van de individuele ziel trans
cendentaal is aan de stoffelijke ele menten, dan kunnen ze tevens begrijpen
dat zieh boven de individuele ziel de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods be
vindt. Hij is dan het zesentwintigste element. Zo kunnen ook zij geleidelijk
tot het niveau van toegewijde dienst in Krgia-bewustzijn komen. Er wordt
hier verklaard dat er personen zijn met een zuiver bewustzijn, die door me·
ditatie de Superziel trachten te vinden, en wanneer ze Hem vervolgens in
zichzelf ontdekken, komen ze op het bovenzinnelijk vlak. En zo zijn er ook
anderen die eveneens de Superziel trachten te doorgronden, m aar zij probe
ren het door verdieping van hun kennis. En er zijn weer anderen die zieh
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wijden aan de beoefening van ha(ha-yoga en die de Allerhoogste Goddelijke
Persoonlijkheid tevreden trachten te stellen met kinderachtig gedoe.
VERS 26

� ��<:f+\'511'1� : �'1f �rmt 1
ij-sfit „„uRHt< �<:f � �füq<1"fom 1 1 �� 1 1
...

anye tv evam ajänanta�
srutvänyebhya upäsate
te'pi cätitaranty eva
mrtyum sruti-paräya!lä�
anye - anderen; tu - maar; eva m - dit; ajänan talJ - zonder geestelijke ken
nis; iru tvä - door te horen; anyebhyalJ - van anderen; upäsate - beginnen te
vereren ; te - zij ; api - ook; ca - en; a titaranti - stijgen uit boven ; eva - zeker;
mrtyum - de weg des doods; iruti-paräyar.iälJ - tot luisteren geneigd.

VERTALING
En dan zijn er nog degenen die, hoewel ze slechts weinig geestelijke ken
nis bezitten, de Allerhoogste Persoon beginnen te aanbidden wanneer ze
van anderen over Hem horen. V anwege hun neiging om op gezag van ande
ren kennis aan te nemen ontstijgen ook zij aan de kringloop van geboorte
en dood.
BETEKENIS

Dit vers is in het bijzonder van toepassing op de huidige samenleving, om
dat men tegenwoordig praktisch geen geestelijke kennis bijgebracht krijgl.
Hel heeft er wel de schijn van dat sommige mensen athe.ist of agnosticus of
filosoof zijn, maar in feite heeft niemand werkelijke filosofische kennis.
Wat de gewone man aangaat: is hij een goede ziel, dan kan hij geestelijke
vooruitgang maken door te luisteren. Deze luister-methode is uiterst belang·
rijk. Heer Caitanya, die de moderne wereld het Kr�r;ia-bewustzijn heeft ge
predikt, legt sterk de nadruk op het luisteren, want wanneer de gewonc
man eenvoudigweg naar de Vedische autoriteiten weet te luisteren, kan hij
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vooruitgang maken, vooral, zo zegt Heer Caitanya, wanneer hij luistert naar
de bovenzinnelijke geluidstrilling Hare Kr�l).a, Hare Kr�l).a, Kr�l).a Kr�l).a,
Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare. Daarom
wordt er gezegd dat iedereen ervan moet trachten te profiteren, naar zelf
verwerkelijkte zielen te luisteren, waardoor men geleidelijk alles kan begin
nen te begrijpen. Dan zal men er ongetwijfeld toe overgaan de Opperheer te
aanbidden. Heer Caitanya heeft gezegd dat niemand in dit tijdperk van
werkkring en persoonlijke omstan digheden hoeft te veranderen, maar dat
men wel een eind moet trachten te maken aan het streven, de Absolute
Waarheid langs theoretisch-spekulatieve weg te benaderen. Men behoort
degenen die kennis hebben aangaande de Opperheer te leren dienen. Heeft
men het geluk dat men zijn heil kan zoeken bij een zuivere toegewijde, van
hem kan horen hoe men tot zelfverwerkelijking kan komen, en zijn voor•
beeld kan volgen, dan raakt men geleidelijk tot het niveau van zuivere toe
gewijde verheven. In dit vers wordt met name de methode van het luisteren
sterk aanbevolen, en zeer terecht. Hoewel de gewone man doorgaans niet zo
bekwaam is als de zogenaamde filosofen, kan gelovig luisteren naar een ge
zaghebbend persoon hem aan dit materieel bestaan helpen ontstijgen, zodat
hij kan terugkeren naar God, terug naar huis.
V ERS 27

�1c:t�{fi:Ji1�� ft���r� �1c:t<i:Jit'4'( 1
m�ij«tfl•ll'�•rtf4: lffif�'q 11�\911
yävat samjäyate kincit
sattvam sthävara-jangamam
k§etra-k§etrajna-samyogät
tad viddhi bharatar§a_bha
yävat - wat dan ook; samjäyate - vindt plaats ; kincit alles; sattvam - be
staan ; sthävara - niet bewegend ; jarigamam - bewegend ; k§e tra - het lichaam ;
k�etrajna - de kenner van het lichaam; sa my ogät - vereniging van ; tat viddhi je dient te weten; bharatar�abha - 0 eerste der Bhärata's.
-

VERTALING
0 leider der Bhärata's, al wat je ziet hestaan, of het nu heweegt of niet, is
louter verhinding van het veld der aktiviteiten met de kenner van het veld.
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BETEKENIS
Dit vers geeft een verklaring van zowel de stoffelijke natuur als het le
vend wezen, die al bestonden voor de schepping van de kosmos. Al het ge
schapene is louter een kombinatie van het levend wezen met de stoffelijke
natuur. Er zijn vele niet bewegende openbaringen, zoals hornen, bergen en
heuvels, en er zijn vele bewegende vormen van bestaan, en stuk voor stuk
zijn het slechts kombinaties van de stoffelijke natuur met de hogere natuur,
het levend wezen. Zonder beroering door de hogere natuur, het levend we
zen, kan er niets beginnen te groeien. Zo is de stof eeuwig verbonden m et
de hogere natuur, en het is de Opperheer die deze verbinding tot stand
brengt; derhalve is Hij de bestuurder van zowel de hogere .als de lagere na
tuur. De stoffelijke natuur is Zijn schepping, en de hogere natuur wordt in
deze stoffelijke natuur geplaatst - en hieruit voltrekken zieh alle aktiviteiten
en openbaringen.
VERS 28

samam saroe§U bhüte§U
ti§fhantam paramesvaram
vinasyatsv avinasyantam
yafi pa5yati sa pa5yati
samam gelijkelijk; sarve�u - in alle; bhüte�u - levende wezens; ti� (han
lam verblijvend ; parameivaram - de Superziel; vinaiyatsu - in het vernietig
bare ; avinaiyan tam - niet vernietigd; ya� - iedereen ; paiyati - ziet; sa� hij ;
paiyati - ziet werkelijk.
-

-

-

VERTALING
Wie ziet dat de Superziel de individuele ziel in elk lichaam vergezelt en
wie beseft dat ziel noch Superziel ooit wordt vemietigd - die ziet de dingen
zoals ze zijn.
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BETEKENIS
Een ieder die deze drie dingen in het juiste perspektief kan zien - het li
chaam, de eigenaar van het lichaam of de individuele ziel, en de vriend van
de individuele ziel, gedrieen harmonisch bijeen - bezit werkelijk kennis. De
genen die geen omgang beleven met de vriend der ziel, verkeren in onwe
tendheid. Zij zien slechts het lichaam en denken dat alles afgelopen is
wanneer het afgelopen is met het lichaam, maar in feite is dit niet zo. Na de
vernietiging van het liehaam, blijven ziel en Superziel voortbestaan en wor
den eeuwig in steeds weer andere bewegende en niet bewegende levensvor
men beliehaamd. Het Sanskrit woord paramesvaram wordt soms vertaald
met "individuele ziel" , omdat de individuele ziel de meester van het li
ehaam is en na de vemietiging van het liehaam overgaat in een andere ge
daante. In dier voege is ze de meester. Maar er zijn anderen die dit parames
varam opvatten als "Superziel". Hoe dan ook, zowel de Superziel als de
individuele ziel blijft voortleven. 'Ze worden niet vernietigd. Wie dit zo weet
te zien, kan werkelijk onderseheiden wat er plaatsgrijpt.
VERS 29

� � � t(i{q��ift� 1
�

ft:;i�{'•m'401�'414
1 mfT � m � 11�e>..1 1
samam pa5yan h i saroatra
samavasthitam iSvaram
na hinasty ätmanätmänam
tato yäti paräm gatim

samam gelijkelijk; pasyan - ziende; hi - zeker; sarvatra overal; sama
vasthitam zieh in gelijke positie bevindend; Isvaram Superziel; na niet;
hinasti - degradeert ; ätmanl1 - door de geest; ä tmänam de ziel; tata� yäti
bereikt dan ; pariim - de bovenzinnelijke; gatim - bestemming.
-

-

-

-

-

-

-

V ERTALING
Wie de Superziel overal in elk levend wezen in dezelfde gedaante ziet,
laat zieh niet meer door zijn geest naar het lagere meeslepen. En zo nadert
hij zijn bovenzinnelijke bestemming.
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BETEKENIS
Wanneer het levend wezen erkent dat het stoffelijk bestaan sleehtS leed
inhoudt, kan het opstijgen tot zijn geestelijk bestaan. Beseft men dat de Al
lerhoogste Zieh in Zijn Paramätmä-openbaring overal bevindt, dus ziet men
de aanwezigheid van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in ieder levend
wezen, dan daalt men niet meer af naar het lagere en kan men derhalve ge
leidelijk opstijgen naar de geestelijke wereld. De geest is doorgaans verslaafd
aan op ziehzelf geriehte aktiviteiten; m aar wanneer hij zieh orienteert op de
Superziel, ontvangt men steeds meer bovenzinnelijk inzieht.
V ERS 30

� :q- � Btl�iuu11f;t ��: 1
�: � ij�füqMq'fiij'R � � 11 � o l l
prakrtyaiva ca karmiirii
k riyamäriäni sarvafa�
ya� pa5yati tathiitmiinam
akatiiram sa pasyati
prakrtyä stoffelijke natuur; eva zeker; ca ook; karmär:ii aktiviteiten ;
kriyamäl]äni bezig te doen; sarvasa� in alle opziehten; ya}J ieder die ;
pasyati ziet; tathä ook; ä tmänam - hijzelf; akartäram hij die niet doet;
sa}J hij ; pasyati ziet volmaakt.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Wie zien kan dat alle aktiviteiten worden verrieht door het liehaam, dat
door de stoffelijke natuur gesehapen is, en ziet dat het zelf niets doet, ziet
de dingen zoals ze zijn.
BETEKEN IS
Het liehaam is onder leiding van de Superziel gemaakt door de stoffelijke
natuur en alle aktiviteiten die verband houden met het liehaam worden ver
rieht zonder dat het levend wezen er bemoeienis mee heeft. W at men ook
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doet of wat m e n ook denkt dat men doet, hetzij tot zijn geluk, hetzij tot
zijn verdriet , wordt m e n gedwongen t e doen door zijn lichamelijke situatie.
Het zelf blijft geheel buiten deze lichamelijke aktiviteiten. Dit lichaam
wordt verstrekt overeenkomstig de wensen van het levend wezen uit

zijn

vorige leve ns. Teneinde bepaalde begeerten te kunnen bevredigen ontvangt
men een bepaald lichaam , e n overeenkomstig de aard van dat lichaam han
delt m e n dan. Praktisch gesproken , is het lichaam een apparaat dat door de
Opperheer o n tworpen is als wensen-vervuller. V anwege zijn begeerten,
wordt het leve n d wezen i n m oeilijke omstandigheden geplaatst, waarin het
kan lijden of genieten. Wanneer men di't bovenzinnelijk inzicht i n de aard
van h e t leve n d wezen verder ontwikkelt, raakt men van lichamelijke aktivi
teiten o n thec h t . Wie de dingen zo kan zien, ziet ze zoals ze zij n .

VERS 3 1

�

��„1tt'4Cf1()Rr
:4't�q�'1 1

����
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� � H� �II

yadä bhüta-prthag-bhävam
eka-stham anupa5yati
tata eva ca vistäram
brahma sampadyate tadä
yadä

- wanneer ; bhata - levende wezens; prthak-bhävam afzonderlijke
eka-stham - zieh in een bevin dend; anupasyati tracht te zien op ge
zag; tata�1 e va - daarna; ca - ook ; vistäram - verspreid ; brahma - het Absolu
te ; sa mpadyate - bereik t ; tadä te dien tij de .
-

weze n s ;

-

-

VERTALING
W anneer men niet langer op grond van de verscheidenheid der stoffelijke
l ichamen aanneemt dat alles van elkaar verschilt, ontwaart men Br� man en
komt men tot het inzicht dat er överal levende wezens zijn.

BETEKENIS
Wan neer m e n k a n zien dat de verschillende lichamen v a n d e levende we
zens voortkomen uit de speciale verlangens van de i n dividuele ziel e n niet
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tot de ziel zelf behoren, ziet men de dingen zoals ze zijn. Volgens df! stoffe
lijke levensbeschouwing zien we hier een halfgod, daar ccn menselijk wezen,
verderop een hond, ginds een kat enz. Dit is echter de materiele manier van
zien, niet de reele . Dit materiel_e onderscheid is het gevolg van onze stoffe·
lijke levensbeschouwing. In kontakt met de stoffelijke natuur neemt de ziel
dus uiteenlopende lichamen aan, maar hoewel zij vernietigd worden, blijft
de ziel een. Kan men dit zo zien, dan komt men tot geestelijk inzicht; wan
neer men op deze wijze los raakt van de neiging, alles onder te verdelen in
mensen en dieren, hoog en laag, enz., raakt het bewustzijn gelouterd en kan
men voortaan Kr�i:ia-bewustzijn ontwikkelen in overeenstemming met zijn
geestelijke identiteit. Hoe men de dingen dän ziet, wordt in het volgende
vers uiteengezet.
VERS 32

R�ctlf.sigo1�ct1�q(f(l�f(l'"lf(0tPH

�"tl

1

aj{l(�sftr � ;r � ;r fuQiij ll�� JI
anäditvän nirguratvät
paramätmäyam avyaya�
5arira-stho 'pi kaunteya
na karoti na lipyate

anäditvät - wegens het eeuwige ; nirguryatvät wegens hct bovenzinnclijkc ;
- buiten de stoffelijke natuur; ä tmä - geest; ayam . dit; avyaya�1 on·
uitputtelijk; sarira-s tha� api - hoewd verblijvend in het lichaam ; kau n t cya
0 zoon van KuntI; na karoti - doet nooit iets; na lipya tc - noch is hij ver
strikt.
·

param

_

-

.

VERTALING
Degenen die begiftigd zijn met de blik der eeuwigheid kunnen z ien dat de
ziel bovenzinnelijk, eeuwig en vrij van de geaardheden der natuur is. In
weerwil van haar kontakt met het stoffelijk lichaam 0 Arjuna, verricht de
ziel geen handelingen, noch is ze verstrikt.
.
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BETEKENIS
O m dat het stoffelijk liehaam ontegenzeggelijk geboren wordt, lijkt het
alsof ook het levend wezen geboren wordt, m aar in werkelijkheid is het le
vend wezen eeuwig. Daarom kan het niet worden vernietigd. Het is van na
ture vol gelukzaligheid. Het houdt zieh niet op met stoffelijke bezigheden;
derhalve raakt het door de aktiviteiten die er door zijn kontakt met stoffe
lijke lichamen worden verrieht, niet verstrikt.

VERS 33

yathä saroa-gatam sauk�myäd
äkä5am nopalipyate
saroaträvasthito dehe
tathätmä nopalipyate
ya thä zoals; saroa-gatam alomtegenwoordig; sauk§myät - wegens zijn
fijnheid ; ä käsam ether; na - nooit; upalipyate - mengt zich; saroatra - overal;
avasth italJ zieh bevindend; dehe in het lichaam ; tathä - zo; ä tmä - het zelf;
rw nooit ; upalipyate mengt zieh.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
V anwege zijn fijnheid mengt de ether zieh nergens mee, hoewel hij alleii
doord ringend is. Evenzo mengt de ziel, wier wezen Brahman is, zieh niet
met het liehaam, hoewel ze zieh in het liehaani bevindt.
BETEKEN IS
De ether dringt door in water, modder, drek en wat al niet; toch ver
mengt hij zieh nergens mee . Evenzo is het levend wezen, ook al bevindt het
zieh in allerlei lichamen, er wegens zijn fijnheid altijd aan ontstegen. Daar
om kan men onmogelijk met het stoffelijk oog onderseheiden op welke wij 
z e het levend wezen zieh in kontakt met het liehaam bevindt en hoe het
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eruit gaat wanneer het liehaam wordt vernietigd. Langs materieel wetcn
sehappelijke weg kan niemand dit nagaan.
VERS 34

SFhl�l'H?a;: � �Cfif'tq efcr: 1
� �;ff Q� � 51Cfll�tt� llmf 11�\lll

��

yathä prakä5ayaty eka'{i
krtsnam lokam imam ravi'{i
k§etram k§etri tathä krtsnam
prakä5ayati bhärata
yathä - zoals; prakäiayati verlieht; ekalJ een; krtsnam - het geheel ; lo
kam universum ; imam - dit; ravi�i - de zon ; k�etram - dit liehaam; k�c t rf de ziel; tathä evenzo; krtsnam - alles; prakäsayati - verlieht; bhärala 0
.

-

-

-

-

zoon van Bharata.

VERTALING
0 zoon van Bharata, zoals een zon dit gehele universum verlieht, door
straalt het ene levende wezen het gehele liehaam met bewustzijn.
BETEKENI S
Er bestaan versehillende theorieen over het bewustzijn. In de ßhagavad
gitä vinden we hier het voorbeeld vari de zon en de zonnesehijn. Zoals de
zon zieh op een plek bevindt, maar het gehele universum verlieht, door
straalt een zielevonk, hoewel ze binnen het h art van dit liehaam blijft, het
gehele liehaam met bewustzijn. Zo is bewustzijn het bewijs van de aanwe

zigheid der ziel, zoals zonlieht het bewijs van de aanwezigheid van de zon is.
Wanneer de ziel in het liehaam is, is er bewustzijn in het gehele lichaam,
maar zodra de ziel het liehaam vertaten heeft, is er geen bewustzijn mecr .
Jemand met een normaal verstand kan dit gemakkelijk begrijpen. Bewust
zijn komt dus niet voort uit een bepaalde menging van stoffelijke elemen
ten. Het is het symptoom van de aanwezigheid van het levend wezen. H oe
wel het bewustzijn van het levend wezen kwalitatief e e n is met het bewust-
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zij n van de Allerhoogste, is het niet gelijk aan het bewustzijn van de Aller
h o ogste, omdat het zieh slechts van een speciaal lichaam bewust is en niet
van alle lichamcn. Dat is het verschil tussen het bewustzijn van de Aller
h o ogste en het bcwustzijn van de individuele ziel.
V ERS 35

m;i��<�q�< �� 1
"{�sttRtiini � � ��)P<t ij � II �� U
k�etra-k�etrajiiayor evam
antaram jiiäna-cak§U§ä
bhüta-prakrti-mok§arii ca
ye vidur yänti te param

- lichaa m ;
- van de cigenaar van het lichaam ;
- vcrschil ;
- met de blik der kennis;
- le
vcn d we e ;
- stoffelijkc natuur;
- bevrijding; - ook ; ye wir ; uid11 �1 - wccl ; 11 - nadere n ; - zij ;
- A llerhoogste.
k.�l' / m

k.� t > l rujii ayo�1

d a t ; an l a m m
z

n

evam -

jii ä 11a-ca k.� n�li

pmk:ti

yä t i

b h ü ta

mok§am

te

ca

param

V ERTA LING
Wie in het l icht der kennis dit verschil tussen het lichaam en de eigenaar
van het lichaam ziel en tevens begrijpt hoe men zieh uit de stoffelijke ge
vangenschap kan bevrijden, bereikt eveneens het allerhoogste doel.
BETEKENIS

De slre kking van dit Derticnde 1 -loofdstuk is dat men het verschil dient te
ken nen t u ssP.n hct lichaam , de cigenaar van het lichaam en de Superziel. Wie
t o t gcloof in s laal is dient allereerst omgang te zocken met de juiste perso
ncn , die hcrn ovcr God kunnen verteilen, zodat hij geleidelijk aan verlieht
raakt. Aanvaard t rnen de leiding van een gccstelijk leraar, dan kan men on
dcrscheid leren maken tussen stof en geest, en dit w ordt dan de basis voor
vP.rdere geestelijkc realisatic. Een geestelijk leraar onderricht zijn leerlingen
via u i lce nlopcnde aanwijzi ngcn hoc ze zieh kunnen losmaken van de stof
fclijke bepaalde levensbcschou wing. ln de Bhagavad-gftä bijvoorbeeld zien
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we dat Kr§r:ia onderricht geeft aan Arjuna om hern te bevrijden van zij n rna
te riele opvattingen.
Men kan zonder al te veel moeite begrijpen dat dit lichaam stof is ; het
kan als zodanig rnet zijn vierentwintig elementen worden geanalyseerd . Dit
lichaam is de grofstoffelijke kant van de zaak. De fijnstoffelijkc o p c n b ari n g
bestaat uit de geest en een aantal psychologische faktore n. Oe levenssy rn p 
tomen komen voort uit de wisselwerking tussen deze gcgcvcnhcde n . Maar
tevens en daarenboven zijn er de ziel en de Superziel. De ziel c n de Super
ziel bestaan uit tweeen. De stoffelijke wereld reilt en zeil t door de Vf'.r b i n 
ding van de ziel mct de vierentwintig m ateriele elementen. W i e i n s t a a l is e l f '
gesteldheid van de gehele stoffelijke opcnbaring als deze kornbinatie van d e
ziel met de m ateriCle elementen te zien, en de positie van de Allerhoogste
ziel naar waarde te schatten, komt ervoor in aanrncrking, naar de gccslt' l ij ke
wercld te worden overgebrach t . Deze gegevens zijn bedoeld orn ze op ons i n
te laten werken en ze ons te rcaliseren, en men dient dit ho0fds t u k , hi1'.rlo1�
bijgestaan door de gccstelijk leraar, volkomen lc begrijpcn.
Zo P.i11digen de vcrklari11ge11 van Blw k l iv<'da11la bij h P. l /h· r/iP.11df' llno/J
sluk 11ari de Srimad Bhagavad-gHä, gelit eld "Na t u u r, C e riic l c r f'fl H e w u s l 
zi;n. "

HOOFDSTUK VEERTIEN

De Drieerlei Aard
der Stoffelijke Natuur
VERS 1

�il•lttldttl:q' 1
1. '1""
f!""'�-qir. 1
,,,.-qf �: 3fcl'�<nflr ijl'11'1i �
��1�€41 �: � m füf4:J+t<tr imt: 1 1 t 1 1
sri bhagavän uväca
param bhüyafi pravak§yämi
jnänänäm jnänam uttamam
yaj jnätvä munayafi saroe
paräm siddhim ito gatäfi
irl bhagavän u väca - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei ; param bovenzinnelijk; b hüya�1 - weer; pravak§yämi - lk zal sp reken ; jiiä nä nä m - van
alle kennis; jnänam - kennis; u t tamam - de allerhoogste ; yat - wat; jiiätvä wetend ; munaya�1 - de wijzcn; sarve - alle ; paräm bovenzinnelijk; siddhim volmaakthcid ; ita� - van deze wereld; gatä�1 - bereiken.
-
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VERTALING
De Allerhoogste zei : Wederom zal Ik je deze allerhoogste wijsheid uit
eenzetten, de meest verheven kennis, waardoor de wijzen, die haar bevat
ten, tot de hoogste volmaaktheid kwamen.
BETEKENIS

Vanaf Hoofdstuk Zeven tot en met het eind van Hoofdstuk Twaalf ont
hult Sn Kr�r:ia in detail de Absolute Waarheid, de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods. Nu licht de Heer Zelf Arjuna verder in. Begrijpt men dit hoofd
stuk langs de weg van het spekulatief denken, dan krijgt men een idee wat
toegewijde dienst inhoudt. In het Dertiende Hoofdstuk werd duidelijk uit
eengezet dat men door het nederig ontwikkelen van kennis kan worden be
vrijd uit zijn gevangenschap in de stof. Er is daar tevens verklaard dat het le
vend wezen als gevolg van zijn kontakt met de geaardheden der natuur in
deze stoffelijke wereld gevangen is geraakt. In dit hoofdstuk nu zet de Al
lerhoogste Persoonlijkheid uiteen wat deze geaardheden der natuur zijn,
hoe ze werken, hoe ze binden en hoe ze bevrijding schenken. De kennis wel
ke in dit hoofdstuk wordt verstrekt noemt de Opperheer hoger dan de ken
nis welke Hij tot dusver in de andere hoofdstukken gegeven heeft. Door te
begrijpen wat deze kennis inhoudt bereikten verschillende grote wijzen de
volmaaktheid en konden zo teruggaan naar de geestelijke wereld. De Heer
zet dezelfde kennis nu op een betere manier uiteen. Deze kennis is veel, veel
hoger dan alle tot dusver uiteengezette methoden van kennisverwerving, en
vele van degenen die haar kennen komen erdoor tot volmaaktheid. Dus de
verwachting luidt dat iemand die dit Veertiende Hoofdstuk begrijpt tot vol
maaktheid zal komen.
VERS 2

� �t'1i4tf� � mi:4+uatfü: 1
�sftr �4\iill�� m ..- ölf�f;ij � II �
idam jn.änam upäjritya
mama sädharmyam ägatäfl
sarge'pi nopajäyante
prolaye na vyathanti ca

H
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idam - deze ; jnänam - kennis; upäiritya - zijn toevlucht zoeken bij ; ma
ma Mijn; sädh armyam - natuur; ägatälJ. bereiken; sarge api zelfs ten tijde
van de schepping; na nooit ; upajäyan te - komt binnen; pralaye tijdens de
vernietiging; na noch; vyathanti - verward; ca ook.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Door standvastigheid in deze kennis kan men het bovenzinnelijke berei
ken , dat als Mijn eigen wezen is. Wie daarin verwijlt, wordt noch geboren
ten tijde van de schepping, noch ontbonden in het uur der vernietiging.
BETEKENIS
V erwerft men zieh volmaakte bovenzinnelijke kennis, dan komt men tot
k walitatievc gelijkheid met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, waarbij
men verlost wordt van de herhaling van geboorte en dood. Men verliest hier
bij echter niet zijn identiteit als individuele ziel. Uit de Vedische literatuur
maken we op dat de bevrijde zielen, die de bovenzinnelijke planeten in de
geestelijke hemel hebben bereikt, in 's Heren bovenzinnelijke liefdedienst
altijd opzien naar Zijn lotusvoeten. Dus zelfs na hun verlossing behouden de
toegewijden hun individuele indentiteit.
In de stoffelijke wereld is doorgaans alle kennis die we krijgen belnvloed
door de d rieerlei aard der stoffelijke natuur. Kennis die niet door de drie ge
aardheden besmet is wordt bovenzinnelijke kennis genoemd. Zodra men
zieh in bovenzinnelijke kennis bevindt, verwijlt men in de wereld van de
Allerhoogste Persoon. Degenen die geen kennis hebben aangaande de gees
telijke hemel denken dat wanneer ze bevrijd worden van de materiele aktivi
teiten behorend bij hun stoffelijke gedaante, hun geestelijke identiteit vorm
loos en zonder variatie zal zijn. Zoals echter deze stoffelijke wereld geva
rieerdheid kent, is er ook gevarieerdheid in de geestelijke wereld. Wie dit
n iet weet denkt dat het geestelijk bestaan het tegenovergestelde is van de
gevarieerdheid van de stoffelijke wereld. Maar in de geestelijke hemel krijgt
men een geestelijke gedaante. Er zijn geestelijke aktiviteiten en de geestelijke
sfeer waarin alles zieh afspeelt wordt het toegewijde leven genoemd. V an
deze sfeer wordt gezegd dat ze onbezoedeld is en dat men er kwalitatief ge
lijk is aan de Opperheer. Om kennis dienaangaande te krijgen, dient men al
zijn geestelijke eigenschappen tot ontwikkeling te brengen. Wie deze eigen
schappen ·weer verkrijgt, wordt noch door de schepping, noch door de ver
nietiging van de stoffelijke wereld beroerd . .
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VERS 3

t0M�(;:&1 �'if �t+4(4{ 1
��: �� �HIT � � I I �

1{l{

II

mama yonir mahad-brahma
tasmin garbharh dadhämy aham
sambhava� sarva-bhütänärh
tato bhavati bhärata

- geboorte-oorsprong; mahat het totale stoffelijk
allerhoogste ; lasmin daarin; garbham - zwangerschap;
dadhämi schep; aham - lk; sambhava� mogelijkheid; sarva-bhütänäm van alle levende wezens; tata� - daarna; bhavati wordt; bhärata - 0 zoon
van Bharata.
mama

bestaan;

-

Mijn;

brahma
-

yoni�
-

-

-

-

-

VERTALING
Het geheel der stof, Brahman geheten, is de oorsprong van alle geboorte,
en dit Brahman is het wat Ik bevrucht, waardoor Ik de geboorte van alle
levende wezens mogelijk maak, 0 zoon van Bharata.
BETEKENIS

Dit is een beschrijving van de wereld : alles wat plaatsvindt voltrekt zieh
door het samengaan van k�e tra en k�etrajna, van lichaam en geestelijke ziel.
Deze kombinatie van stoffelijke natuur en levend wezen wordt mogelijk ge
maakt dobr de Opperhecr Zelf. Het mahat-tattva is de totale oorzaak van
de totale kosmische openbaring, en omdat .er zieh in de totale substantie
van het stoffelijke geheel drie geaardheden der natuur bevinden, wordt het
soms Brahman genoemd. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bevrucht
dezc totale substantie en zo kunnen er ontelbare universa ontstaan. Deze
totale stoffelijke substantie, het mahrit-lattva, wordt in de Vedische litera
tuur als Brahman beschreven: lasmäd etad brahma näma-rüpam annarh ca
jäyate . In dit Brahman brengt de Allerhoogste Persoon het zaad van de le
vende wezens binnen. De vierentwintig elementen, te beginnen met aarde,
water, vuur en lucht, zijn stuk voor stuk stoffelijke energie en worden ma-
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hä- b rahman, of het grote Brahman, genoemd, de stoffelijke natuur. Zoals
uiteengezet in Hoofdstuk Zeven, bevindt zieh hierboven een andere, hogere
natuur · het levend wezen. De hogere natuur is krachtens de wil van de Al·
lerhoogste Persoonlijkheid Gods gemengd met de lagere natuur en daarna
zijn alle levende wezens uit deze stoffelijke natuur geboren.
De schorpioen legt haar eieren in hopen rijst, en men zegt soms dat schor
pioenen uit rijst ontstaan. Maar de rijst is niet de oorzaak van het ontstaan
van de schorpioen de moeder-schorpioen legt er slechts haar eieren in.
Evenzo is de stoffelijke natuur geenszins de oorzaak van de geboorte der le
vende wezens. Eerst wordt er door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
zaad verstrekt, en het lijkt slechts of de levende wezens uit de stoffelijke
natuur ontstaan. Zo wordt het lichaarn van ieder levend wezen, naar gelang
zij n vroegere aktiviteiten, door de stoffclijke natuur gekreeerd, waarna J-tet
levend wezen dan , naar gelang zijn vroegere doen en laten, kan genieten of
lijde n . De Heer echter is de oorzaak van alle openbaringen van levende we
zens in deze stoffelijke wereld.
·

VERS 4

(1ct�M! � ��:

� �: 1
m«f . ;m �� �: fimT I I 'cl .1 1
saroa-yoni.§u kaunteya
mürtayar sambhavanti yär
täsäm brahma mahad yonir
aham bija-pradar pitä

-

sarva-yoni� u in alle levenssoorten; kaun teya - 0 zoon van Kuntr; m.ürta
yafJ. - vormen; sambhavanti - zoals ze verschijnen ; yä� - welke; täsäm · alle
van ze; b rah ma - allerhoogste; mahat yon* de oorsprong van alle geboorte
in matericle substantie ; aham Tkzelf; blja-pradai1 - zaadgevend; pitä - vader.

-

-

V ERTALING
Men gelieve te hegrij pen, 0 zoon van Kunti, dat de aanwezigheid van alle
levenssoorten mogelijk wordt gemaakt door gehoorte in deze stoffelijke
natuur, en dat Ik de vader hen van wie het zaad atkomstig is.
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BETEKENIS
In dit vers wordt duidelijk gemaakt dat de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, Kr�i:ia, de oorspronkelijke vader van alle levende wezens is. De leven
de wezens zijn kombinaties van de stoffelijke en de geestelijke natuur. Le
vende wezens zien we niet alleen op deze planeet, maar op elk hemellichaam ,
zelfs op het hoogste, waar Brahmä woont. Overal zijn er levende wezens ; in
de aarde zijn er levende wezens, en zelfs in het water en in het vuur. Al deze
verschijnselen zijn te danken aan de stoffelijke natuur als moeder en aan
Kr�r;ia, van wie het zaad afkomstig is. De betekenis van dit alles is dat de le
vende wezens, in het scheppingsuur in de stoffelijke wereld binnengebracht,
zieh daama openbaren in gedaanten overeenkomstig de konsekwenties van
hun vroeger doen en laten.

VERS 5

� � � !JUIT: sttRHhm : 1
� •hil'lli\ � �ft:o:titOttt44( 1 1 '-\ I I
sattvam rajas tama iti
guriä� pmkrti-sambhavä�
nibadhnanti mahä-bäho
dehe dehinam avyayam
sattvam de geaardheid goedheid; rajalJ. - de geaardheid hartstocht ; ta
maii - de geaardheid onwetendheid; iti - zo; guTJälJ. geaardheden ; prakrti
de stoffelijke natuur; sambhaväfi gemaakt van ; nibadhnanti - konditio
neert; mahä-biiho 0 sterk-gearmde ; dehe - in dit lichaam ; dehinam het
levend wezen ; avyayam - eeuwig.
-

·

·

•

-

-

-

VERTALING
De stoffelijke natuur bestaat uit de drie geaardheden - goed heid , harts
tocht en onwetendheid. Wanneer het onvergankelijk levend wezen met de
natuur in aanraking komt, raakt het door deze geaardheden gekondi tio
neerd.
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BETEKENIS
Omdat het levend wezen transeendentaal is, heeft het niets met deze stof
felijke natuur te maken. Maar omdat het door de stoffelijke wereld gekon
ditioneerd is geraakt, is het in de ban van de drieerlei aard der stoffelijke na
tuur. De levende wezens hebben versehillende soorten liehamen, naar gelang
de versehillende aspekten van de natuur, en ze zijn gedwongen te handelen
overeenkomstig hun natuurlijke geaardheid. Hierin sehuilt de oorzaak van
alle versehillende vormen van geluk en verdriet.
VERS 6

� A�d\(fl1:Sl'fll�l'fl+t"U+t„'( 1
ij�ijf"f ifmftr iltl"f«l·"f � II �
ij;f'

II

tatra sattvam nirmalatvät
prokäfokam anämayam
sukha-sangena badhnäti
jiiäna-sangena cänagha

tatra - daarna; sattvam - de geaardheid goedheid; nirmalatvät het zuiverst
zijnde in de stoffelijke wereld; prakäiakam verliehtend; anämayam - zon
der enige terugslag van vroegere aktiviteit ; sukha - geluk ; sangena - omgang;
badhnäti konditioneert; jfiäna kennis; sangena omgang; ca - ook; ana
gha 0 zondeloze.
-

-

-

-

-

-

VERTALING

0 zondeloze, de geaardheid goedheid, die zuiverder is dan de beide ande
re, verlieht het levend wezen en bevrijdt het van de terugslagen van zijn zon
dig doen en taten. Degenen die zieh in deze geaardheid bevinden ontwikke
len kennis, maar raken gebonden door het geluksgevoel w aarmee goedheid
gepaard gaat.
BETEKENIS
De levende wezens die door de stoffelijke. natuur gekonditione�rd zijn
kunnen we in versehillende typen onderseheiden. Het gelukkige type, het
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zeer aktieve en het hulpeloze. De psychologische toestand waarin ze zieh
bevinden geeft de aard en omvang van hun gekonditioneerdheid weer. In dit
deel van de Bhagavad-grtä wordt uiteengezet hoe ze verschillend gekondi
tioneerd zijn geraakt. Ontwikkelt men zieh in de geaardheid goedheid, dan
is het effekt hiervan in de stoffelijke wereld dat men wijzer wordt dan <lege·
nen die anders gekonditioneerd zijn. Jemand in de geaardheid goedheid
wordt niet zo hevig beroerd door stoffelijke eilenden en merkt dat hij in
materiele kennis vooruitgaat. Het typische voorbeeld van iemand in de ge·
aardheid goedheid is de brähmar;ia . Het geluksgevoel waarvan dit vers ge
waagt komt voort uit het inzicht dat men in de geaardheid goedheid min of
meer bevrijd is van de terugslagen van zondig doen en laten. De Vedische li
teratuur zegt in feite dat de geaardheid goedheid grotere kennis en een gro
ter gevoel van geluk inhoudt.
Het probleem is alleen dat wanneer een levend wezen zieh in de geaard
heid goedheid bevindt, het gekonditioneerd raakt door het gevoel dat het
meer weet en beter is dan anderen. Het beste voorbeeld hiervan zijn de ge·
leerde en de filosoof, beiden trots op hun kennis en, omdat hun levensom·
standigheden doorgaans verbeteren, behept met een soort materieel geluks
gevoel. Dit gevoel van toenemend geluk in het gekonditioneerde leven
maakt dat ze door de geaardheid goedheid der stoffelijke natuur gebonden
raken. In deze toestand voelen ze zieh aangetrokken tot arbeid in de geaard·
heid goedheid, en zo lang deze aantrekkingskracht er is, dienen ze het ene
lichaam na het andere aan te nemen onder invloed van de drieerlei aard der
natuur. Op deze wijze is er weinig kans dat men bevrijd wordt, of overge
bracht naar de geestelijke wereld. Men kan bij herhaling filosoof, geleerde,
schrijver worden, en bij herhaling verstrikt raken in dezelfde netelige toe
stand van geboorte en dood. Door de begoocheling der stoffelijke energie
wordt men er echter toe verlokt te denken dat dit soort leven aangenaam is.

VERS 7

oo o•miicil � (10QJllft�·tta�q'l 1
�mfü � (fl�ftl-. 004( II \9 I I
rajo rägätmakam viddhi
tl§riä-sanga-samudbhavam
tan nibadhnäti kaunteya
karma-sangena dehinam
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rajal) de geaardheid hartstocht; räga-ätmakam geboren uit lust of be
geerte ; viddhi · weet; tf§TJÜ hunkeren; sanga omgang; samudbhavam ·
ontstaan uit; tat dat; nibadhnäti is gebonden; kaun teya 0 zoon van
Kunti; karma-sarigena kontakt met vruchtdragende aktiviteit; dehinam ·
van de belichaamden.
·

·

·

·

-

·

·

·

VERTALING
De geaardheid hartstocht bestaat uit ongebreidelde verlangens en hunke
ringen, 0 zoon van Kunti, en hierdoor raakt men gebonden aan stoffelijke
aktiviteiten en de vruchten van dien.
BETEKENIS
De geaardheid hartstocht wordt gekarakteriseerd door de aantrekkings·
kracht die er bestaat tussen man en vrouw. De vrouw trekt de man, de m an
trekt de vrouw aan. Dit wordt de geaardheid hartstocht genoemd. W anneer
de geaardheid hartstocht toeneemt, ontwikkelt men het verlangen naar m a·
terieel genot. Men wil dan zijn zinnen bevredigen. Uit zinsbevrediging wil
iemand die in de geaardheid hartstocht is aanzien hebben in de samenleving
en een gelukkig gezin met lieve vrouw en kinderen en een mooi huis. Dit
zijn de uitvloeisels van de geaardheid hartstocht. Zo lang men naar deze
dingen hunkert, moet men zeer hard werken. V andaar dat hier duidelijk
verklaard wordt dat men � door de vruchten van zijn aktiviteiten · aan zijn
aktiviteiten gebonden raakt. Om vrouw, kinderen en samenleving voldoe
ning te schenken en zijn naam hoog te houden, moet men werken. Derhalve
bevindt de gehele stoffelijke wereld zieh min of meer in de geaardheid harts
tocht. De moderne beschaving wordt dan ook alleen vanuit het gezichts
punt van de geaardheid hartstocht als vergevorderd beschouwd. Vroeger
werd de beschaving als gevorderd beschouwd wanneer ze zieh in de geaard
heid goedheid bevond. Als er geen bevrijding mogelijk is voor hen die in de
geaardheid goedheid verkeren, wat valt er dan te bereiken voor· degenen die
verstrikt zijn in de geaardheid hartstocht?
VERS 8

6+i+i:Cf�IWi� � m ij���Wil'( 1
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tamas tv ajnäna-jam viddhi
mohanam saroa-dehinäm
pramädälasya-nidräbhis
tan nibadhnäti bhärata
tamal} - de geaardheid hartstocht; tu maar; ajfiä na-jam voortbrengselen
der onwetendheid ; viddhi - wetend ; mohanam begoocheling ; sarva-deh i
näm van alle belichaamde wezens; pramäda - waanzin; älasya - traagheid ;
nidräbhil} slaap; tat - dat; nibadhnäti - bindt; bhärata 0 zoon van Bharata.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
0 zoon van Bharata, de geaardheid onwetendheid hrengt alle levende we
zens in illusie. Onwetendheid leidt tot waanzin, luiheid en slaap, waardoor
de ziel gehonden raakt.
BETEKENIS
Het speciale gebruik van het woordje tu is zeer belangrijk in dit vers. Het
geeft aan dat de geaardheid onwetendheid het de belichaamde ziel bijzon
der moeilijk maakt. Onwetendheid is precies het tegenovergestelde van
goedheid. In de geaardheid goedheid kan men door kennis-ontwikkeling le
ren begrijpen hoe alles in elkaar zit, maar de geaardheid onwetendheid leidt
juist tot het tegendeel. Ieder die in de ban van de geaardheid onwetendheid
is wordt gek, en een gek heeft geen idee hoe alles in elkaar zit. In plaats van
vooruit te gaan, gaat men achteruit. De Vedische literatuur geeft als be
schrijving van de geaardheid onwetendheid dat degeen die zieh erin bevindt
de dingen niet kan zien zoals ze zijn. ledereen kan bijvoorbeeld begrijpen
dat, omdat zijn gi:ootv ader gestorven is, ook hij eens sterven zal; de mens is
.
sterfelijk. De kinderen die hij verwekt zullen eveneens sterven. Dus de dood
is een vaststaand feit. Toch zijn er steeds mensen die als gekken achter geld
aan hollen en dag en nacht zwoegen zonder zieh ooit te bekommeren om
hun eeuwige ziel. Dat is waanzin. In hun waanzin tonen ze zieh uiterst afke
rig van vooruitgang op geestelijk gebied. Dit type mensen is zeer lui. V raagt
men ze deel te nemen aan een gesprek over geestelijke zaken, dan zijn ze
nauwelijks geinteresseerd. Ze kennen zelfs niet de aktiviteit van iemand die
zieh in de geaardheid hartstocht bevindt. Een ander symptoom van iemand
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die ingekapseld is in de geaardheid onwetendheid is dat hij meer slaapt dan
wenselijk is. Zes uur slaap is voldoende, maar iemand in de geaardheid onwe·
tendheid slaapt minstens tien tot twaalf uur per dag. Zo iemand maakt al
tijd een neerslaehtige indruk en is verslaafd aan bedwelmende middelen en
zijn bed. Dit zijn de symptomen van iemand die gekonditioneerd is door de
geaardheid onwetendheid.

VERS 9

� � � �: dfUr � I
� (:(�qi:�d 1 1

$1"t•Ut{q Q; �:

�

II

5attvam sukhe sanjayati
raja� karmacii bhärata
jnänam äv.rtya tu tama�
pramäde sanjayaty uta

sattvam de geaardheid goedheid; sukhe in geluk; safi.jayati ontwikkelt;
rajalJ, de geaardheid hartstoeht; karmar;ii - vruehten der aktiviteiten; bhära
ta 0 zoon van Bharata; jnänam kennis; ävrtya bedekking; tu - maar; ta
malJ, de geaardheid onwetendheid; pramäde in waanzin ; safi.jayati - ont
wikkelt ; uta men zegt.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
De geaardheid g-0edheid bindt het levend wezen aan geluk, hartstocht
bindt het aan de vruchten van zijn doen en laten, en onwetendheid bindt
het aan waanzin, 0 zoon van Bharata.
BETEKENIS
Iemand in de geaardheid goedheid vindt voldoening in zijn werk of

stu

die, zoals bijvoorbeeld een filosoof, geleerde of leraar, die zieh op een be
paald gebied van kennis bewegen, zieh daarmee tevreden kunnen voelen.
Jemand in de geaardheid hartstoeht houdt zieh veelal bezig met vruehtdra
gende aktiviteiten ; hij heeft graag zo veel mogelijk bezittingen en geeft bij
dragen voor een goed doel. Jemand in hfll"tStoeht laat bijvoorbeeld een zie-
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is

kenhuis bouwen of doet anderszins aan liefdadigheid. De geaardheid on
wetendheid verhult alle kennis. Wat men ook doet in de geaardheid onwe
tendheid, niemand heeft er baat bij .
VERS 1 0

��� � � llmf l
�:

� qq� qq: � �'3fttt'ff

I I � oll

rajas tama8 cäbhibhüya
sattvam bhavati bhärata
rajaft sattvam tama8 caiva
tamaft sattvam rajas tathä
raja/J. - de geaardheid hartstocht; tamalJ. - de geaardheid onwetendheid
ca ook; abh ibhüya ook overtreffend; sattvam de geaardheid goedheid
bhavati - dringt naar voren ; bhärata - 0 zoon van Bharata; rajalJ. - de geaard
heid hartstocht; sattvam - de geaardheid goedheid; tamal) - de geaardheid
onwetendheid; ca - ook; eva - zo; tamalJ. - de geaardheid onwetendheid; satt
vam de geaardheid goedheid; rajal) - de geaardheid hartstocht; tathä - zoals
hierin.
-

-

-

-

VERTALING
Nu eens heeft de geaardheid hartstocht de overhand en verdrijft de ge
aardheid goedheid, 0 zoon van Bharata. Dan weer verdrijft de geaardheid
goedheid de hartstocht, en ook kan de geaardheid onwetendheid zowel
goedheid als hartstocht verdrijven. Zo is er altijd strijd om de heerschappij.
BETEKENIS
Wanneer de geaardheid hartstocht overheerst, treden de geaardheden
goedheid en onwetendheid naar de achtergrond. Overheerst goedheid, dan
verdwijnen onwetendheid en hartstocht. En overheerst onwetendheid, dan
verdwijnen hartstocht en goedheid. Er wordt in dit opzicht voortdurend
strijd geleverd. Iemand die er werkelijk op uit is vooruitgang te maken in
Kr�r:ia-bewustzijn, dient boven deze drie geaardheden uit te stijgen. Aan <le
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manier waarop men zieh gedraagt, werkt, eet enz. kan men zien welke ge
aardheden de overhand hebben. Dit zal in de volgende hoofdstukken nader
worden toegelicht. Zo men echter wil, kan men door oefening bij zichzelf
de geaardheid goedheid ontwikkelen en zodoende de geaardheden hartstocht
en onwetendheid verslaan. Evenzo kan men bij zichzelf hartstocht tot ont
wikkeling brengen en zodoende onwetendheid en goedheid verdrijven. Of
men kan onwetendheid ontwikkelen en goedheid en hartstocht verjagen.
Hoewel deze geaardheden immer gedrieen bestaan, kan men, als men er
vastberaden naar streeft, gezegend worden met de geaardheid goedheid, en
door de geaardheid goedheid te boven te gaan, verankerd raken in zuivere
goedheid, hetgeen de

väsudeva-fase

wordt genoemd, een toestand waarin

men de wetenschap Gods kan begrijpen. Aan het type aktiviteiten dat men
verricht kan men zien in welke geaardheid der natuur men zieh bevindt.

V ERS 1 1

ij�GJ(t �S�MIEfilij i3q'Sfl't� 1

f(;t � � filtUfb:d: (t'dlfll�ij II ' t

ll

saroa-dväre�u dehe 'smin
prakiüa upajäyate
jnänam yadä tadä vidyäd
vivpldham sattoom iti uta
sarva-dväre�u - alle poorten; deh e asmin - in dit lichaam ; prakäsal) - ver
upajäyate - ontwikkelt; jfiänam - kennis; yadä - wanneer; tadä - te
dien tij de; vidyät · moet weten; vivrddham - toegenomen; sattvam - geaard
heid goedheid ; iti - z o ; uta - gezegd.
lichting;

VE R TA L I NG

W anneer
dringt, kan

poorten van het lichaam het licht der kennis binnen
men ervan verzekerd zij n dat de geaardheid goedheid zieh open·

d oor alle

haart.
BETEKENIS
Het lichaam heeft negen poorten: twee ogen, twee oren, twee neusgaten,
de mond, het geslachtsdeel en de aars. Wanneer elk van deze poorten ver-

De Bhagavad-gitä zoals

706

ze is

XIV . 1 2

licht wordt door het teken der goedheid, dient men hieruit op te m aken dat
•

men in goedheid gevestigd raakt. Wie zieh in de geaardheid goedheid be
vindt kan de dingen zien zoals ze zijn, horen zoals ze zijn, proeven zoals ze
zijn. Zo iemand raakt zowel innerlijk als uitwendig gereinigd. Bij iedere
poort openbaren zieh tekenen van geluk - en dat is het kenmerk van de ge
aardheid goedheid.
VERS

12

�: Sf'iM(l(+q: ijfi�Uil+taj+H � 1
Nt�Htlf;t i5fPR fcf'ri: li((t�'l I I r�. I I
lobha� pravrttir ärambha�
karmafläm afama� sprhä
rajasy etäni jäyante
vivrcJdhe bharatar§abha
lobhal;i

- hebzucht; pravrttil_i - hunkering ;

ärambhal;i - streven ; karmaT)äm
asamal_i - onbedwingbaar; sprhä begeerte ; rajasi - in de ge
hartstocht; etäni - dit alles; jäyante - ontwikkelen zieh ; vivrddhe
er overdaad is; bharatar�abha - 0 beste van de afstam melingen van

van aktiviteiten ;
aardheid
wanneer

-

-

-

Bharata.
VERTALING

0 leider der Bhärata's, wanneer de geaardheid hartstoeht zieh laat gelden,
ontwikkelen er zieh symptomen van grote gehechtheid, onbedwingbare. be
geerte, verlangen en hevig streven.
BETEKENIS
Wie zieh in de geaardheid hartstoeht bevindt is nooit tevreden met dat
gene wat hij zieh reeds verworven heeft; hij hunkert emaar zijn toestand te
verbeteren. Wil hij een huis bouwen om er zelf in te wonen, dan doet hij zijn
best er een paleis van te maken, alsof hij er eeuwig in verblijven kan. En hij
ontwikkelt een groot verlangen naar zinsbevrediging - naar zingenot zonder
eind. Hij

wil altijd met zijn gezin in zijn huis blijven wonen en er zieh einde-
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loos overgeven aan onophoudelijk zingenot. Al deze symptomen dienen te
worden opgevat als kenmerkend voor de geaardheid hartstoeht.

VERS 13

3lstct11�ns�� � � � � 1
ij+i@ijtf;t � � !§(!wt;:((wt II � � II
aprakäfo 'pravrttiS ca
pramädo moha eva ca
tamasy etäni jäyante
vivrddhe kuru-nandana
aprakäsa/.i . duisternis; apravrtti� · inaktiviteit ; ca · en; pramäda� . waan
zin ; mohal; · begooeheling; eva · zeker; ca · ook; tamasi · van de geaardheid
onwe tendheid ; e täni deze; jäyante · worden geopenbaard; vivrddhe wordt
ontwikkeld ; kuru-nandana 0 zoon van Kuru.
·

·

·

VERTALING

0 zoon van Kuru, wanneer de geaardheid onwetendheid toeneemt, open·
baren zieh waanzin, begoocheling, traagheid en duisternis.
BETEKENIS
W aar geen verliehting is, is de kennis afwezig. Wie zieh in de geaardheid
onwetendheid bevindt, houdt zieh niet. aan regels en bepalingen; hij doet al
les zo maar, zoals het hem invalt. Ook al is hij tot werken in staat, hij doet
gecn moeite. Dit wordt begooeheling genoemd. Hoewel het bewustzijn ge·
woon doorgaat, is het leven inaktief. Dit zijn de symptomen van iemand in
de geaardheid onwetendheid.
VERS 14
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yadii sattve pravrddhe tu
pralayarh yiiti deha-bhrt
tadottama-vidiirh lokiin
amalän pratipadyate
yadä wanneer; sattve - de geaardheid goedheid; pravrddhe - in ontwikke
ling; tu maar; pralayam ontbinding; yäti - gaat; deha-bhrt belichaamd;
tadä - te dien tijde; u t tama-vidäm - van de grote wijzen ; lokän - de planeten ;
amalän zuiver; pratipadyate - bereikt.
-

-

-

-

-

VERTALING
Sterf.t men in de geaardheid goedheid, dan hereikt men de zuivere, hogere
planeten.
BETEKENIS
Wie in goedheid leeft bereikt de hogere planeten-stelsels, zoals Brahma:
loka en Janaloka, en geniet er het geluk van een halfgod. Het woord amalän
is belangrijk, omdat het duidt op vrijheid van de geaardheden hartstocht en
onwetendheid. In de stoffelijke . wereld zijn er onzuiverheden, maar de ge
aardheid goedheid is er de zuiverste bestaansvorm. Er zijn verschillende
soorten planeten voor verschillende soorten levende wezens. Degenen die
komen te sterven in de geaardheid goedheid worden verheven naar de plane
ten waar grote wijzen en toegewijden wonen.

VERS 1 5

ro« m � Efi�ijffi � 1
(J'lT st�füt(ij+t� �� � II� �II
rajasi pralayarh gatvii
karma-sa�u jiiyate
tathii pralinas tamasi
mü!lha-yon�u jiiyate
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rajas1 in hartstoeht; pralayam ontbinding; gatvä bereikend; karma
sangi)Ju - in de sfeer van vruehtdragende aktiviteiten ; jäyate - wordt gebo
ren ; tathä daarna; pralinal). in ontbinding; tamasi - in onwetendheid ;
mü </.ha dier; yoni!Ju soort ; jäyate - geboren worden.
·

-

-

-

-

-

VERTALI NG
Sterft men in de geaardheid hartstoeht, dan wordt men geboren onder
hen die zieh bezighouden met baatzuehtig streven; en sterft men in de ge
aardheid onwetendheid, dan wordt men geboren in het dierenrijk.
BETEKENIS
Sommige mensen denken dat de ziel, wanneer ze eenmaal het menselijk
niveau heeft bereikt, zieh nooit meer in dalende lijn kan begeven. Dat is on
juist. Ontwikkelt men zieh in de riehting van onwetendheid, dan wordt
men, volgens dit vers, na zijn dood verlaagd tot een bestaan in het dieren
rijk. V anuit die positie dient men zieh geleidelijk, vorm voor vorm, op te
werken naar de menselijke levensgedaante. Degenen die hun mensenleven
werkelijk serieus nemen doen er dus verstandig aan zieh te ontwikkelen in
de geaardheid goedheid en d.oor omgang met de juiste personen boven de
geaardheden der natuur uit te stijgen en zieh te verankeren in Kr�l)a-bewust
zijn. Dat is de bedoeling van het menselijk bestaan. Anders kan het mense
lijk wezen er niet zeker van zijn dat het weer het menselijk peil zal bereiken.
VERS 16

•: Q'#)ij�I!: �11�4; � � I
� � �:(i4f(ll;f �: � " � '"
karmaria� sukrtasyähu�
sättvikam nirmalam phalam
rajasas tu phalam du�kham
ajiiänam tamasa� phalam
karma1J.a1J. van werk; sukrtasya in de geaardheid goedheid ; ähul;i ge
zegd ; sä ttvikam - de geaardheid goedheid ; nirmalam gezuiverd; phalam - re-

-

-

-
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sultaat; rajasa� - van de geaardheid hartstocht; tu - maar; pha/,am - resul
taat; du�kham - eilende; ajfiänam - onzin; tamasah - van de geaardheid on
wetendheid ; pha/,am - resultaat.
VERTALING
Door te handelen in de geaardheid goedheid raakt men gelo u terd . Werk
dat men doet in de geaardheid hartstocht leidt tot verdriet, en aktiviteiten
in de geaardheid onwetendheid leiden tot dwaasheid.

BETEKENIS
Door vrome aktiviteiten in de geaardheid goedheid raakt men gelouterd;
derhalve bevinden de wijzen, die verschoond zijn van alle begoocheling, zieh
in een toestand van geluk. Evenzo zijn aktiviteiten in de geaardheid harts
tocht domweg ellendig. ledere vorm van aktiviteit waarmee men m aterieel
geluk wil bereiken is gedoemd te mislukken. Wil men bijvoorbeeld een wol
kenkrabber hebben, dan kost het een massa menselijke eilende voor hij er
staat. Degeen die de bouw financiert moet zieh veel moeite geven o m het
geld bij elkaar te verdienen, en degenen die in de bouw werken m oeten zieh
lichamelijk afsloven. Eilende is er altijd bij. V andaar dat de Bhagavad-gitä
zegt dat er bij elke aktiviteit die verricht wordt in de ban van de geaardheid
hartstocht beslist veel eilende is. Misschien komt er een schijntje mentaal
geluk aan te pas - "lk ben de eigenaar van dit huis", " Dit geid is van m ij " maar werkelijk geluk is dit niet. Wat de geaardheid onwetendheid aangaat,
bevindt degeen die erin werkt zieh niet in het bezit van kennis, waardoor al
zijn aktiviteiten uitlopen op eilende in dit leven, terwijl zijn volgend leven
zieh zal afspelen in het dierenrijk. Het dierenleven is altijd ellendig, hoewel
dieren, in de ban van de begoochelende energie, mäyä , dit niet zo aanvoe
len. Het <loden van dieren komt eveneens voort uit de geaardheid onwetend
heid. Degenen die een dier <loden weten niet dat dit dier in de toekomst een
lichaam kan krijgen waarin het hen kan <loden. Zo is de wet der natuur. In
de menselijke samenleving dient een moordenaar ter dood te worden ge
bracht. Zo wil het de wet der natie. Uit onwetendheid hebben de mensen er
geen erg in dat er een volkömen natie bestaat, onder bestuur van de Opper
heer. Jeder levend wezen is een zoon van de Opperheer, en de Opperheer
kan niet gedogen dat er zelfs m aar een m ier wordt gedood. Men m oet daar
voor boeten. Dus zichzelf toestaan dat men dieren doodt terwille van de
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smaak van hun vlees getuigt van de grofste onwetendheid. Het i s nergens
voor nodig dat het menselijk wezen dieren doodt, want God verschaft het
reeds tal van aangename zaken. Als men hoe dan ook vlees eet, dient men te
begrijpen dat men in onwetendheid handelt en dat zijn toekomst er hier
door bijzonder duister uitziet. V an het doden van dieren is het doden van
koeien het laagst, omdat de koe ons op allerlei wijzen blij maakt met de
melk die ze ons geeft. Het doden van koeien is een daad van de allergrofste
o nwetendheid. D e woorden go bhil) pm;iita-matsaram uit de Vedische litera·
tuu r geven aan dat iemand die, hoewel volkomen voldaan door de melk die
hij van haar gedronken heeft, toch de koe wil doden, zieh in de grofste on
wetendheid bevindt. Ook kent de Vedische literatuur een gebed dat luidt :
namo brahmal)ya-deväya
go-bräh mal)a-hitäya ca
jagaddhitäya knry.äya
govindäya namo namalJ,
"O Heer, U bent de koeien en de brähmal)a's welgezind en ook de gehele
menselijke samenleving en de gehele wereld. " In dit gebed wordt dus spe
ciaal vermeid dat de koeien en de brähmal)a's bescherming verdienen . De
b rä h mal)a is het symbool van geestelijke ontwikkeling, en de koe is het sym
bool van het meest waardevolle voedsel; deze beide soorten levende wezens,
de b räh mal)a's en de koeien, dienen volledig beschermd te worden - dät is
waarachtige vooruitgang der beschaving. In de huidige menselijke samenle
ving wordt de ontwikkeling van geestelijke kennis verwaarloosd en het <lo
den van koeien aangemoedigd. Men gelieve hieruit op te maken dat de men
selijke samenleving zieh in de verkeerde richting begeeft en ruim baan maakt
voor haar eigen ondergang. Een beschaving die haar leden ertoe brengt in
hun volgend leven dieren te worden is beslist geen menselijke samenleving.
De huidige menselijke samenleving wordt uiteraard hevig misleid door d.e
krachten van de geaardheden hartstocht en onwetendheid. We leven in ren
uiterst gevaarlijk tijdperk en alle naties dienen ervoor te zorgen dat ze de
gemakkelijkste bevrijdingsmethode, Kr�i:ia-bewustzijn, aan de mensheid ver
schaffen, opdat ze voor het ergste gevaar wordt behoed.
VERS 1 7

��M.hll�� '1't � � � � I
�T{r � lffiltsijl'1�iil :q ll �\911
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sattvät saiijäyate jiiänam
rajaso lobha eva ca
pramäda-mohau tamaso
bhavato )iiänam eva ca
sattvät uit de geaardheid goedheid; saiijäyate ontwikkelt zieh ; jii änam kennis; rajasa� uit de geaardheid hartstoeht; lobha� hebzueht; eva - ze
ker; ca ook; pramäda waanzin; mohau begooeheling; tamasa� - uit de
geaardheid onwetendheid; bhavata� - ontwikkelt zieh; ajiiänam - onzin; eva zeker; ca - ook.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

U it de geaardheid goedheid ontwikkelt zieh werkelijke kennis; uit de ge
aardheid hartstoeht ontwikkelt zieh verdriet; en uit de geaardheid onwe
tendheid ontwikkelen zieh dwaasheid, waanzin en begooeheling.
BETEKENIS

Aangezien de huidige besehaving niet veel met de levende wezens op
heeft, is het aan te bevelen over te gaan tot Kr�i:ia-bewustzijn. Door Kr�i:ia
bewustzijn zal de samenleving tot de geaardheid goedheid komen. Wanneer
de geaardheid goedheid wordt ontwikkeld, zullen de mensen de dingen zien
zoals ze zijn. In de geaardheid onwetendheid zijn de mensen net dieren en
kunnen ze de zaken niet duidelijk onderseheiden. In de geaardheid onwe
tendheid zien ze bijvoorbeeld niet dat ze door een dier te <loden de kans lo
pen dat ze in hun volgend leven door datzelfde dier worden gedood. Omdat
de mensen niet zijn onderrieht in werkelij�e kennis, worden ze onveranl
woordelijk. Teneinde· dit onverantwoordelijk gedrag tegen te gaan, dient de
mensheid in het algemeen te worden onderwezen in het tot ontwikkeling
brengen van de geaardheid goedseid. Wanneer de mensen eenmaal werke
lijk in goedheid worden onderwezen, zullen ze nuehter worden en volledig
begrijpen hoe alles in elkaar zit. Dan zullen geluk en voorspoed hun deel
zijn. Zelfs als de meerderheid der mensheid geen geluk en voorspoed kent
en als sleehts een bepaald pereentage van de bevolking tot Kr�i:ia-bewustzijn
komt en in de geaardheid goedheid gesitueerd raakt, is het mogelijk dat er
in de hele wereld vrede en voorspoed zullen heersen. Blijft anderzijds de we-
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reld d e geaardheden onwetendheid en hartstocht toegedaan, dan kan e r geen
vrede of voorspoed zijn. In de geaardheid hartstocht worden de mensen
hebzuchtig en kent hun verlangen naar zingenot geen grenzen. Men kan ge
woon nagaan dat ook al heeft men genoeg geld en mogelijkheden voor zins
bevrediging, men er noch gelukkig, noch geestelijk evenwichtig van wordt.
Het is hoe dan ook onmogelijk gelukkig te worden via geld; men dient zieh
hiervoor te verheffen tot de geaardheid goedheid door zieh te oefenen in het
ontwikkelen van Kr�i:ia-bewustzijn. Wie zieh in de geaardheid hartstocht be
vindt voelt zieh niet alleen mentaal ongelukkig, maar ervaart ook zijn werk
en beroep als een last. Hij moet van alles bedenken en allerlei plannen ma
ken om aan geld te komen waarmee hij zijn stand kan ophouden. Dit is alle
maal vol eilende. In de geaardheid onwetendheid wordt men gek. Ontred
derd door zijn omstandigheden, zoekt men zijn heil in bedwelmende of ver
dovende middelen en zinkt steeds dieper in onwetendheid weg. De toe
komst van degenen die zo handelen ziet er zeer soinber uit.

VERS 18

�-if ····P<t � ip-..'lf � �: 1
ijiq;qgo1t��u 3Nl •1•Rt �: 11��11
ürdhvam gacchanti sattva-sthä
madhye ti§!hanti räjasäfi
jagha.nya-guria-vrtti-sthä
adho gacchanti tämasäfi

ürdhvam - omhoog; gacchanti - gaat;.sattva-s thäl) - iemand die zieh in de
geaardheid goedheid bevindt; madhye - in het midden; ti§{hanti verblijven;
räjasäl} - degenen die zieh in de geaardheid hartstocht bevinden; jaghanya verfoeilijk;gurya - geaardheid; vrtti-sthäl} bezigheid; adha� - omlaag;gacchan
ti gaan; tämasäl) - lieden in de geaardheid onwetendheid.
-

-

-

VERTALING

j

j

Degen en die zieh in de geaardheid goedheid bevinden sti gen geleideli k
op naar de h oge re planeten; lieden in de geaardheid hartstocht leven op de
aardse planeien; en degenen die in de geaardheid onwetendheid verkeren da
len af naar de werelden der hel.
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BETEKENIS

In dit vers wordt het resultaat van het handelen in de drie geaardheden
der natuur duidelijker uiteengezet. Er bestaat een hoger planeten-stelsel,
van hemelse planeten, waar iedereen hoog verheven is. Afhankelij k van zijn
graad van gestegenheid in de geaardheid goedheid, kan het levend wezen
naar verschillende planeten in dit stelsel worden overgebracht. De ho ogste
planeet is Satyaloka, of Brahmaloka, waar de eerste persoon van dit univer
sum, Heer Brahmä, verblijft. We hebben reeds gezien dat we ons de wonder
baarlijke levensomstandigheden op Brahmaloka nauwelijks kunnen voor
stellen, maar de hoogste levensstaat, in de geaardheid goedhei d, kan ons er
heen brengen.
De geaardheid hartstocht is gemengd. Ze bevindt zieh tussen de geaardhe
den goedheid en onwetendheid in. Niemand wordt uitsluitend door een ge
aardheid be'invloed, maar zelfs al zou men zieh uitsluitend in hartstocht be
vinden, dan blijft men nog op deze aarde als machthebber of rijkaard. Maar
omdat er mengingen van de geaardheden zijn, kan men ook omlaag gaan.
De mensen op deze aarde, die zieh in onwetendheid en hartstocht bevinden,
kunnen zieh niet met geweld, met behulp van apparaten, naar de hogere
planeten begeven. In de geaardheid hartstocht bestaat tevens de kans dat
men in zijn volgende leven gek wordt.
De laagste geaardheid, onwetendheid, wordt hier beschreven als verfoei
lijk. Ontwikkelt men zieh in de richting van onwetendheid, dan loopt men
het allergrootste gevaar. Het is de laagste geaardheid der stoffelijke natuur.
Onder het menselijk niveau bestaan er acht miljoen levenssoorte n : vogels,
zoogdieren, reptielen, hornen enz . , en naar gelang men zieh heeft laten
gaan in de richting van onwetendheid, komt men in deze verfoeilijke om
standigheden terecht. Het woord

tämasä�

is hier zeer belangrijk.

Tämasli.Q.

heeft betrekking op diegenen die voortdurend in de geaardheid onwetend
heid blijven zonder op te stijgen naar een hogere geaardheid. Hun � oekomst
ziet er zeer somber uit.
Er bestaat een mogelijkheid voor mensen in onwetendheid en hartstocht
om tot de geaardheid goedheid te worden verheven, en dit systeem is het
Kr�i:ia-bewustzijn. Wie deze mogelijkheid echter ongebruikt laat, zal beslist
dieper in de lagere geaardheden wegzinken.
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VERS 19

nanyam guriebhya� kart.iram
yadä dra§/änupasyati
guriebhyas ca param vetti
mad-bhävam so 'dhigacchati
na · nooit ; anyam · anders dan ; gu1Jebhya�1 · van de geaardheden ; kartä
ram · degeen die doet ; yadä · wanneer; dra�tä anupasyati . hij die op de juis
te wijze ziet ; gury.ebhya� ca · van de geaardheden der natuur; param · boven
zinnelijk; vetti · weet; mat-bhävam
Mijn geestelijke aard; sa� hij ; a dh i
gacchati · wordt bevorderd.
·

·

VERTALING
Besef je dat er in alle aktiviteiten niets anders bestaat dan deze geaardhe
den der natuur en dat de Opperheer boven al deze geaardheden verheven is,
dan kun je Mijn geestelijk wezen doorschouwen.
BETEKENIS
Men kan aan alle aktiviteiten van de geaardheden der stoffelijke natuur
ontstijgen wanneer men, gewoon door naar de juiste personen te luisteren,
een juist inzicht krijgt in hun werking. De werkelijke geestelijk leraar is
Kr11r:i a, en Hij deelt deze geestelijke kennis mee aan Arjuna. En zo is het ook
van degenen die zieh volledig in Kr �i:ia-bewustzijn bevinden dat men verne
men moet hoe deze wetenschap betreffende de materiele aktiviteiten, onder
invloed van de drieerlei aard der natuur, in elkaar zit. Anders leiden we ons
leven verkeerd. Door onderricht van een bona fide geestelijk leraar kan een
levend wezen vernemen hoe het zit met zijn geestelijke situatie, zijn stoffe·
lijk lichaam, zijn zinnen, hoe het gevangen is geraakt en hoe het in de ban is
van de stoffelijke geaardheden der natuur. In de greep van deze geaardhe
den is het levend wezen hulpeloos, maar wanneer het in staat wordt gesteld
te onderscheiden wat zijn werkelijke positie is, kan het, omdat het daardoor
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beseft dat er een geestelijk leven is, opstijgen naar het bovenzinnelijk vlak.
In feite heeft het levend wezen geen zeggensehap over zijn versehillende ak
tiviteiten. Het wordt tot handelen gedwongen, omdat het zieh in een be
paald type liehaam bevindt, waarin het onderhevig is aan een bepaalde
menging van de geaardheden der natuur. Tenzij men de bijstand geniet van
iemand die met geestelijk gezag bekleed is, kan men niet weten in wat voor
situatie men zieh werkelijk bevindt. Door omgang met een bona fide geeste
lijk leraar worden onze ogen voor onze werkelijke situatie geopend en hier
door kunnen we verankerd raken in volledig Kfeyr:ia-bewustzijn. Jemand in
Kfeyr:ia-bewustzijn is niet meer in de ban van de stoffelijke geaardheden der
natuur. In Hoofdstuk Zeven is al verklaard dat wie zieh aan Kr�r:ia overgeeft,
verlost wordt van de aktiviteiten der materiele natuur. V oor iemand die de
dingen zien kan zoals ze zijn verliest de stoffelijke natuur geleidelijk aan
geheel en al haar invloed.
VERS 20

go11�ijl'1JRq � �(('lij"Actl"l I
'3f„'4'l��'3f(tä:��SWfl{�� I I � oll
gu[län etän atitya trin
dehi deha-samudbhavän
janma-mrtyu-jarä-du�khair
vimukto 'mrtam a5nute

gu1,1än geaardheden ; etä n - al deze ; a titya te boven gaand; trin drie ;
dehi liehaam ; deha liehaam; samudbhavän - vervaardigd van ; janma ge
boorte; mrtyu dood; jära - ouderdom ; du�khai� smarten ; vimukta� bc
vrijd van; amrtam - ncktar; asnute geniet.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Wanneer het beliehaamde wezen aan deze drie geaardheden weet te ont
stijgen, kan het verlost raken van gehoorte, dood, ouderdom en derzelver
verdriet en zelfs in dit leven reeds nektar beginnen te proeven.
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BETEKEN I S
I n dit vers wordt uitgelegd dat m e n zieh zelfs in dit liehaam in volledig
Kni:i a-bewustzij n blijvend op het bovenzinnelijk vlak kan bevinden. Het
Sanskrit woord dehi betekent beliehaamd. Ook al bevindt men zieh nog in
dit stoffelijk liehaam, dan kan men niettemin door vooruitgang in geeste
lijke kennis bevrijd worden van de invloed van de geaardheden der natuur.
Dan kan men zelfs in dit liehaam de vreugde van het geestelijk leven erva
ren, omdat men na het verlaten van dit liehaam beslist naar de geestelijke
hemel gaat. Zelfs in dit liehaam kan men geestelijk geluk genieten . Met an
dere woorden: toegewijde dienst in Kr�i:ia-bewustzijn is het teken dat men
bevrijd is uit de gevangensehap der stof, zoals zal worden uitgelegd in
Hoofdstuk Aehttien. Wanneer men bevrijd is van de invloed.van de drieerlei
aard der stoffelijke natuur, gaat men over tot toegewijde dienst.
VERS 2 1

��I

�\({l jUllZf�iet(f\JI � Sf�T 1
...

Ai•t1�1(: Cf'� �(1f�l...j0119'Rlitd� ll�tll
arjuna uväca
kair linga� trin gucu1n etän
atito bhavati prabho
kim äcära[l katham caitäms
trin guciän ativartate

arjunal; uväca
Arjuna zei; kail;
door welke; lingai�
symptomen ;
trfn drie ; guryän geaardheden ; e tän - dit alles; a trtalJ te boven gaan;
bhavati wordt; prabho - mijn Heer; kim - wat; äcäral; gedrag; katham
wat; ca ook ; etän deze; trin drie; guryän geaardheden ; ativartate gaat
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

te boven.
VERTALING
Arjuna vroeg: 0 mijn lieve Heer, waaraan kent men iemand die boven
deze geaardheden verheven is? Hoe gedraagt hij zieh? En hoe komt men de
geaardheden der natuur te boven?
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BETEKE N I S
Arjuna's vragen zijn zeer terecht. Hij wil d e symptomen kennen v a n ie
mand die al aan de stoffelijke geaardheden ontstegen is. Eerst vraagt hij wat
de symptomen van zo'n bovenzinnelijk persoon zijn. Hoe kan men weten of
men al ontstegen is geraakt aan de invloed van de geaardheden der materiele
natuur? De tweede vraag heeft betrekking op levenswijze en aktiviteiten.
Hoe weet men of men wel of niet volgens de regels en bepalingen leeft?
Vervolgens vraagt Arjuna hoe men tot het bovenzinnelijke kan ingaan. D at
is uiterst belangrijk. Tenzij men de direkte weg kent waarlangs men blijvend
tot het bovenzinnelijke kan worden verheven, is het onbestaanbaar dat men
van deze symptomen blijkgeeft. Dus iedere vraag die Arjuna hier stelt is ui
terst belangrijk, en de Heer beantwoordt ze nu.
VERS 22-25

�:q- 1

� :q' Jf� :q' in� :q � 1
;r tfü �wt"(11A wr A<t"(ttf;r �fü 11��11
i3·�:mh1'4a;1«f;ft �1 wr H"4IC!ttij 1
gurT � � �seffirnfü � II� �II
�:�: � : eq��1�qefi1� : 1
<!e!ltOltttf?rtl) \:fi(\'tlC!qfil��: 11 �\111
q1if1qq1;:p:ß�t!e!l4\'tle!'°tl ��: 1
� qomfht: (l" � 11��11
sri bhagavän uväca
prakä5arh ca pravrttirh ca
moham eva ca pä[!!1ava
na dve§ti sampravrttäni
na nivrttäni kähk§ati
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udäsinavad äsino
guriair yo na vicälyate
guriä vartanta ity evarh
yo 'vat4thati nengate
sama-du[ikha-sukha[i svastha[i
sama-lo§{äsma-käii.cana[i
tulya-priyäpriyo dhiras
tulya-nindätma-sarhstuti[i
mänäpamänayos tulyas
tulyo miträri-pak§ayo[i
sarvärambha-parityägi
guriätita[i sa ucyate
frI bhagavän uväca - d e Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; prakäsam
ca - en verlichting; pravrttim ca - en gehechtheid ; moham - begoocheling;
eva ca - ook; pär;u/.ava - 0 zoon van Pär:u;lu; na dvesti - haat niet; sampravrt
täni - hoewel ontwikkeld; na nivrttäni - noch de ontwikkeling beeindigen;
kärik§ati - verlangt; udäsinavat - alsof afzijdig; äsrnaf.! - gesitueerd; guryaif.! door de geaardheden; yal;i - iemand die; na - nooit; vicälyate - is opgewon
den ; guryäl;i - de geaardheden; vartante - bevindt zieh; iti evam - alzo wetend;
yal;i - iemand die ; avati§{hati - verblijft; na - nooit; irigate - flakkerend; sama gelijk; dul]kha - in verdriet; sukhaf.! - in geluk; svasthal;i - zieh zelf bevindend
in; sama - gelijk; lo§ ta - een brok aarde ; aima - steen; käiicanal;i - gou d ; tulya gelijk gezind; priya - dierbaar ; apriyal;i - onwenselijk; dhiral;i - onbewogen;
tulya - gelijk; nindä - bij smaad; ätma-sarhstutil;i - ter ere van zichzelf; mäna eer; apamänayoh - schande; tulyal;i - gelijk; tulyal;i - gelijk; mitra - vriend;
ari - vijand; pak§ayof.! - tezamen; sarva - alle; äram bhal;i - streven ; prityägi verzaker; gur;a-atrtal] - verheven boven de stoffelijke geaardheden; saf.! - hij ;
ucyate - heet te zijn.

VERTALING
De Allerhoogste sprak: Wie verlichting, gehechtheid en begoocheling niet
haat wanneer ze zieh voordoen, noch emaar verlangt wanneer ze verdwij
nen; wie zieh onbezorgd betoont en zieh buiten hereik van de terugslagen
van de geaardheden der stoffelijke natuur bevindt, wie stand houdt, omdat
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hij weet dat het slechts de geaardheden zijn die aktief zijn; wie vreugde en
pijn om het even zijn en wie een brok aarde, een steen en een klomp goud
met gelijke hlik beziet; wie onbewogen hlijft in eer en schande, wie geen
verschil maakt tussen vriend en vijand, wie alle baatzuchtig streven heeft la
ten varen - zo iemand heet aan de geaardheden der natuur ontstegen te zijn.
BETEKEN IS
Arjuna stelde drie verschillende vragen, en de Heer beantwoordt ze in
volgorde. In deze verzen geeft Kr��a allereerst te kennen dat iemand die
zieh op het bovenzinnelijk vlak bevindt op niemand afgunstig is en geen en
kel verlangen kent. Wanneer een levend wezen in een stoffelijk lichaam in
deze materiele wereld verblijft, dient men te weten dat het beheerst wordt
door een der geaardheden der stoffelijke natuur. Wanneer het zijn lichaam
werkelijk kwijt is, is het bevrijd uit de greep van de stoffelijke geaardheden
der natuur. Zo lang het echter nog niet uit het stoffelijk lichaam is, dient het
zieh afzijdig te houden. Het dient zieh bezig te houden met toegewijde
dienst aan de Heer, zodat het er vanzelf mee ophoudt zieh met het stoffe
lijk lichaam te identificeren. Wanneer men zieh slechts bewust is van zijn
stoffelijk lichaam, handelt men alleen terwille van zinsbevrediging, maar wan
neer men zijn bewustzijn op Kr��a vestigt, komt alle zinsbevredigende akti
viteit vanzelf ten einde. Men heeft dit stoffelijk liehaam niet nodig, en men
hoeft de eisen die het stelt volstrekt niet in te willigen. Datgene in het li
chaam wat onderhorig is aan de stoffelijke geaardheden komt tot hande
len , maar als geestelijke ziel blijft het zelf afzijdig van dit handelen. Hoe be
reikt de toegewijde deze afzijdigheid? Hij verlangt er niet naar van het li
chaam te genieten, en evenmin verlangt hij ernaar eruit weg te komen. Als
hij zieh zo op het bovenzinnelijk vlak bevindt, wordt de toegewijde vanzelf
vrij. Hij hoeft niet te proberen zieh van de invloed van de geaardheden de�
stoffelijke natuur te bevrijden.
De volgende vraag heeft betrekking op het doen en laten van iemand die
zieh op het bovenzinnelijk vlak bevindt. De materieel georienteerde persoon
laat zieh beinvloeden door de zogenaamde eer en schande die zijn lichaam
ten deel vallen, maar iemand die zieh op transcendentaal niveau bevindt
wordt door dergelijke valse eer en schande hoegenaamd niet beYnvloed. Hij
doet zijn plieht in Kr�i:ia-bewustzijn en maakt er geen punt van of iemand
hem al dan niet eert. Hij aanvaardt die zaken welke bevorderlijk zijn voor
zijn plichtvervulling in Kni:ia-bewustzijn; verder heeft hij, materieel gespro-
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ken, niets van node, noch een steen, noch een klomp goud. Hij beschouwt
iedereen als zijn dierbare vriend, die hem bijstaat zijn ��i:ia·hewustzijn in
de praktijk te brengen, en hij kent geen haat voor zijn zogenaamde vijand.
Hij is iedereen gelijkgezind en ziet alles op hetzelfde niveau , omdat hij er
volmaakt van doordrongen is dat hij niets te maken heeft met het materieel
bestaan. Maatschappelijke en politieke aangelegenheden beroeren hem niet,
omdat hij het tijdelijke karakter van alle roerige situaties eh toestanden
kent. Hij probeert niets te doen voor zichzelf. Hij kan van alles trachten te
doen voor ��i;i a, maar persoonlijk is hij nergens op uit. Door zulk gedrag
komt men op het bovenzinnelijk vlak.
VERS 26

mäm ca yo 'vyabhicäreria
bhakti-yogena sevate
sa guriän samatityaitän
brahma-bhüyäya kalpate
mäm - Mij ; ca ook ; yal; persoon; avyabhicäre�ia - zonder mankeren ;
bhakti-yogena - door toegewijde dienst ; sevate - bewijst dienst ; sal; hij ; gu
�1än - alle geaardheden der stoffelijke natuur; samatitya - te boven gaan d ;
etän - dit alles; brahma-bh üyäya verheven worden t o t Brahman-niveau ;
kalpate - wordt beschouwd.
-

-

-

-

VERTALING

Wie zieh volledig verbindt in toegewij de dienst en in geen enkele omstan
digheid ten val komt, ontstijgt terstond aan de geaardheden der stoffelijke
natuur en bereikt het peil van Brahman.
BETEKE N I S
Dit vers i s een antwoord o p Arjuna's derde vraag: H o c bereikt men het
bovenzinnelijk vlak? Zoals reeds uiteengezet, beweegt de stoffelijke wereld
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zieh in d e ban van de geaardheden der m a teriele natuur. Men dient zieh
door deze geaardheden niet van zijn stuk t e laten brenge n ; i n plaats van dat
men zijn bewustzijn aan de aktiviteiten der geaardheden wij d t , gelieve men
zijn bewustzijn te richten o p aktivit�iten terwille van Kr�q.a. D i t soort akti
viteiten is bekend als

bhakti-yoga

- altijd handelen terwille van Kr�r:ta. Dit

o mvat niet alleen Kr�r;ia, maar ook Zijn volkomen deel-aspekten, zoals
Räma en Näräyaq.a. Kr�r:ia heeft ontelbare expansies. Wie zieh wijdt aan h e t
dienen v a n een v a n d e z e gedaanten v a n Kr�r:ta of v a n een van Zijn volkomen
deel-aspekten, wordt geacht zieh op het transcendentale vlak te bev:inden .
M e n dient o o k heel goed te beseffen d a t alle gedaanten van Kr�r:ta geheel
b ovenzinnelijk, gelukzalig, wijs en eeuwig zij n . Deze persoonlijkheden G ods
zijn almachtig en alwetend e n beschikken over alle bovenzinnelijke eigen
schappen. Dus wij d t men zieh onafgebroken en standvastig aan de dienst
van Kr�r;ia of Zijn volkomen deel-aspekten, dan kan men de geaardheden
der stoffelijke natuur, hoewel ze uiterst m oeilijk te overwinnen zij n , juist
gemakkelijk overwinnen. D i t is al uitgelegd in H oofdstuk Zeven. Wie zieh
aan Kr�r:ia overgeeft, komt onmiddellijk de invloed van de geaardheden der
stoffelijke natuur te boven. Zieh i n Kr�r:ta-bewustzijn o f toegewijde dienst
bevinden betekent dat men op het peil van Kr�r:ia is. D e Heer verklaart d a t
Zijn wezen eeuwig, gelukzalig e n v o l kennis i s e n dat d e levende wezens i n 
tegraal deel v a n de Allerhoogste zij n , zo als goudkorrels deel uitmaken van
een goudader. Dus het levend wezen is geestelijk van goud , o mdat het kwa
litatief gelijk is aan Kr�r:ia. Het verschil in individualiteit blijft echter be
staan , an ders zou er geen sprake kunnen zijn van

bhakti-yoga . Bhakti-yoga

houdt in dat de Heer er is, dat de t oegewijde er is en dat de aktiviteit er is
van het uitwisselen van liefdeblijken tussen de Heer e n de toegewij de . Dus
bij de Allerhoogste Persoonlijkheid G o ds en het in dividu is de individuali teil
van twee personen aanwezig, anders verliest de

bhak ti-yoga -methodc

alle

zin_ I ndien men zieh niet samen met de H eer op hetzelfde bovenzinnelijk
niveau bevindt, kan men de Opperheer niet diene n . Om lijfdienaar van cen
vorsl te zij n , moet men zieh voor die funktie bekwamen. En dit l:iekwamen
bestaat eruit dat men Brahman wordt - bevrijd raakt van alle stoffelijke be
smetting. I n de Vedische literatuur wordt gezegd :

ti.

brahmaiva san brah mäpye

Men kan het Allerho ogste Brahman bereiken door Brahman te worde n _

D i t betekent dat m e n kwalitatief een m e t Brahman m o e t worden . Bereikt
men Brahman, d an wil dat niet zeggen dat men zij n eeuwige Brahman-ide n 
titeit als individuele ziel verliest.

De Drieerlei Aard der Stoffelijke N atuur

X I V .27

723

VERS 27

� � srRtmtt+i'lij�0l � � 1
m��

� � t!��<t11R1<t1� � l l �\91 1

brahmarw hi prati§{häham
amrtasyävyayasya ca
säSvatasya ca dharmasya
sukhasyaikän tikasya ca
brah mar;a�1 · van de onpersoonlijke brahmajyot i ; hi zeker; prati�thä - de
rest; aham - Ik ben ; amrtasya - van het onvergankelijke ; a v yayasya - onsterfe
lijk; ca ook; säsvatasya - van eeuwige; ca en; dharmasya - van de wezens
staat; sukhasya - geluk; aikäri tikasya - hoogste ; ca - ook.
·

_

-

-

VERTALING
En het onpersoonlijk Brahman, de wezensstaat van het hoogste . geluk,
onsterfelijk, onvergankelijk en eeuwig, rust in Mij.
BETEKENIS

Het wezen van Brahman is onsterfelijkheid, onvergankelijkheid, eeuwig
heid en geluk. Brahman is de eerste realisatie-fase van het bovenzinnelijke.
Paramätmä, de Superziel, is de middelste of tweede bovenzinnelijke realisa
tie-fase, en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is de definiticve realisatie
van de Absolute Waarheid. Derhalve bevinden Paramätmä en het onpersoon
lijk Brahman zieh beiden onder de Allerhoogste Persoon. In Hoofdstuk Ze
ven wordt uiteengezet dat de stoffelijke natuur de openbaring is van de la
gere natuur van de Heer. De Heer bevrucht de lagere, stoffelijke natuur met
deeltjes van de hogere natuur, en dat is het geestelijke wat zieh in de stoffe
lijke wcreld bevindt. Wanneer een levend wezen, dat door deze materiele
natuur gekonditioneerd is, geestelijke kennis begint te ontwikkelen, verheft
het zieh uit zijn stoffelijke existentie en stijgt geleidelijk op naar het Brah
man-aspekt van de AUerhoogste. Dit bereiken van het Brahman-bewustzijn
is de eerste fase der zelfverwerkelijking. In deze fase is degeen die Brahman
realiseert verheven boven het stoffelijk bestaan, maar zijn Brahman-reali-
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satie is nog niet volmaakt. Zo hij wil , kan hij i n zijn Brahman-positie blij
ven en van daaruit geleidelijk opstijgen tot de realisatie van Paramätmä en
tenslotte tot de doorschouwing van de Allerhoogste Persoonlijkheid G ods.
Hiervan bestaan veel voorbeelden in de V edische literatuur. De vier Kumä
ra 's bezagen het leven aanvankelijk vanuit een realisatie van het onpersoon
lijk Brahman, maar vanaf dit niveau stegen ze geleidelijk op tot het peil der
toegewijde dienst. Wie zieh niet boven de realisatie van het onpersoonlijk
Brahman weet te verheffen, loopt gevaar dat hij ten val komt. ln het S rim ad
Bhägavatam wordt verklaard dat iemand die het onpersoonlijk Brahman
doorschouwt, maar niet verder gaat en niets afweet van de Allerhoogste Per
soon, geen volkomen helder verstand heeft. Gaal men niet hoger, dan be
staat de kans, ook al verwijlt men op Brahman-niveau, dat men ten val
komt, omdat men niet in toegewijde dienst is van de Heer. Het Vedisch
spraakgebruik luidt in deze : rasa vai sal).; rasarii hy eväyam labdh vänand!
bhavati . "Wanneer men de Persoonlijkheid G ods doorschouwt, de bron
aller vreugde, Kr�r;ia, wordt men werkelijk bovenzinnelijk gelukzalig." De
Opperheer is in het volledig bezit van zes volheden, en wanneer een toege
wij de tot Hem nadert, is er een uitwisseling van deze zes volheden. 's Ko
nings dienaar geniet ongeveer op hetzelfde niveau als de koning zelf. Z o
k o mt h et d a t de toegewijde dienst gepaard gaat me t eeuwig geluk, onver
gankelijke vreugde en onsterfelijkheid. Brahman-realisatie, of realisatie van
de eeuwigheid en onvergankelijkheid van het leven, valt dus binnen het be
stek der toegewijde dienst. Deze realisatie is reeds bereikt door degenen die
in toegewijde dienst zijn van de Heer.
Hoewel het levend wezen van nature Brahman is, verlangt het ernaar de
baas te speien over de stoffelijke wereld, en hierdoor komt het ten val. In
zijn wezensstaat i s het levend wezen boven de drieerlei aard der stoffelijke
natuur verheven, maar door zijn kontakt met de stoffelijke natuur raakt het
verstrikt in de verschillen de geaardheden der materiele natuur - goedheid,
hartstocht en onwetendheid. Door dit kontakt met de drie geaardheden
doet het verlangen om over de materiele wereld te heersen zieh v o or. Door
zieh in volledig Kr�rya-bewustzijn in toegewijde dienst te verbinden, kom l
men onmiddellijk in bovenzinnelijke positie en wordt het onjuiste verlangen
om over de stoffelijke natuur te heersen weggenomen. Derhalve dient men
ertoe over te gaan tezamen met de toegewijden de methode der toegewijde
dienst te beoefenen - de voorgeschreven negen onderdelen voor het realise
ren der toegewijde dienst, te beginnen met luisteren, chanten, gedenke n.
Door omgang m et d e toegewijden en door d e invloed van de geestelijk Je -
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raar wordt de matericle heerszucht geleidelijk weggenomen en raakt men
hecht verankerd in 's Heren bovenzinnelijke liefdedienst. Deze methode
wordt aangewezen vanaf het tweeentwintigste tot en met het laatste vers
van dit hoofdstuk. Toegewijde dienst . aan de Heer is een uiterst eenvoudige
zaak : men dient altijd aktief te zijn voor de Heer, eten wat er overblijft van
het aan de mürti geofferde voedsel, ruiken aan de bloemen die aan de lotus
voeten van de Heer geofferd zijn, de plaatsen zien waar de Heer Zijn boven
zinnelijk spei speelde, over de verschillende aktiviteiten van de Heer lezen,
bijvoorbeeld hoe Hij liefdeblijken uitwisselde met Zijn toegewijden, altijd
de bovenzinnelijke geluidstrilling Hare Kr�Qa, Hare Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Ha
re H are / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, H are Hare ten gehore bren
gen , en zieh houden aan de vastendagen ter gedaehtenis van de versehij
nings- en verdwijningsdagen van de Heer en Zijn toegewijden. Door zieh aan
deze methode te houden raakt men geheel onthech t van materiele aktivitei
ten . Wie zichzelf zo weet te verheffen tot de brah majyoli , is kwalitatief ge
lijk aan de Allerhoogste Persoonlijkheid.

Zo eindigen de verklaringen van Bh{zklivedanla bij h e t Veerliende Hoofd
sluk van de Srimad Bhagavad-gitä, ge tileld "De Drieiirlei Aard der Stoffe
li1ke Na luur".

HOO FDSTUK VIJFTIE N

De Allerhoogste Persoon
VERS 1

�fi•tctltl;CIM I

�·1:"f:��q !tl!(otp;f'( f

� � � � � � � II t II
sri bhagavän uväca
ürdhva-mül.am adha{l-säkham
a5vattham prähur avyayam
chandämsi yasya parräni
yas tarn veda sa veda-vit
in- bh agavän u väca - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods sprak ; ürdh va
müla m - met de wortels omhoog; adha�1 - omlaag; iäkham - takken; asvat
tham - banyan; prähu�1 - gezegd; avyayam - eeuwig; cha11 därhsi - V edische
zangen; yasya - waarvan; parrJäni - de bladeren ; ya�1 - wie dan ook ; tam dat; veda - weet; sah - hij ; vcda-vil - de kenner der Veda 's.
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VERTALI NG
De Allerhoogste zei: Er is een banyan·boom die met zijn wortels omhoog
staat en met zijn takken omlaag, en zijn bladeren zijn de Vedische zangen.
Wie deze boom kent, kent de Veda's.
BETEKENIS
Na de uitgebreide behandeling van het belang van bhakti-yoga kan men
zieh afvragen : " Hoe staat het dan verder met de Veda 's? " In dit hoofdstuk
wordt uiteengezet dat het doel van de bestudering der Veda's is dat men
Kt�r:ia leert kennen. Jemand die zieh in Kf�r:ia-bewustzijn of in toegewijde
dienst bevindt, kent derhalve de Veda 's reeds.
Onze verstriktheid in de materiele wereld wordt hier verduidelijkt met
het beeld van de banyan-boom. V oor wie zieh bezighoudt met baatzuchtige
aktiviteiten , komt er geen eind aan deze boom . Zo iemand klimt van de ene
tak naar de andere en vandaar naar weer een andere. De boom van deze
stoffelijke wereld kent geen einde, en voor wie aan deze boom gehecht is
bestaat er geen kans op verlossing. De Vedische zangen, die ertoe dienen dat
we er ons geestelijk door verheffen, worden de bladeren van deze boom ge
noemd. De wortels van deze boom staan omhoog, want ze beginnen waar
Brahmä zieh bevindt, namelijk op de hoogste planeet van dit universum .
Begrijpt men hoe deze onvernietigbare boom der illusie i n elkaar zit, dan
kan men eruit klimmen.
Men dient te beseffen hoe men zieh uit deze verstrikking kan ontwarren.
In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet dat er vele methoden zijn
waarmee men zieh kan bevrijden uit de gevangenschap der stof. En tot aan
Hoofdstuk Dertien zien we dat toegewijde dienst aan de Opperheer de bes
te methode is. Nu is het grondbeginsel van de toegewijde dienst dat men
zieh losmaakt van stoffelijke aktiviteiten en zieh heeht aan het bovenzinne
lijk dienen van de Heer. De m anier waarop men zijn geheehtheid aan de stof
ongedaan maakt wordt in het begin van dit hoofdstuk besproken. De wortel
van dit stoffelijk bestaan bevindt zieh niet onderaan, maar böven. Dit bete
kent dat hij begint bij het totaal van de materiele substantie, bij de bovenste
planeet van het universum . V an daar uit ontvouwt zieh het gehele univer
sum met al zijn vele takken - de verschillende planetenstelsels. De vruehten
zijn dan het resultaat van de aktiviteiten van de levende wezens, en deze ak
tiviteiten hebben betrekking op religie , ekonomische ontwikkeling, zinsbe
vrediging en bevrijding.
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Nu hebben w e i n deze wereld geen ervaring met hornen die met hun tak
ken omlaag en hun wortels omhoog staan, maar we kennen wel de boom
aan de rand van het water, wiens bladeren we onderaan en wiens stam we
hovenaan in het water weerspiegeld zien. Met andere woorden : de boom
van deze stoffelijke wereld is slechts een weerspiegeling van de werkelijke
boom in de geestelijke wereld. Deze weerspiegeling van de geestelijke we
reld bevindt zieh in begeerte, zoals de weerspiegeling van de boom zieh in
het water bevindt. Het is door begeerte dat er zieh allerlei dingen bevinden
in dit weerspiegelde, stoffelijke licht. Wie zieh van dit materieel bestaan wil
ontdoen, moet deze boom, door analytische bestudering, door en door le
ren kennen. Eerst dan kan men zijn relatie met de boom verbre}<en.
Als weerspiegeling van de werkelijke boom is deze stoffel�jke boom een
zuivere weergave. Alles wat hier is bevindt zieh ook in de geestelijke wereld.
De impersonalisten beschouwen Brahmä als de wortel van deze materiele
boom, en vanuit deze wortel ontwikkelen zieh dan, volgens de s ä ri khya -filo
sofie,

prakrti, de puru�a, vervolgeris de drie gurya 's

(de geaardheden der stof

felijke natuur), daarna de vijf grofstoffelijke elementen
dan de tien zinnen

(daiendriya),

(panca-mahäbhüta ),

de geest enz. Op deze wijze splitsen ze de

gehele stoffelijke wereld in onderdelen. Als Brahma het middelpunt van alle
openbaringen is, is deze stoffelijke wereld een openbaring van uit het middel
punt, die 1 80 graden van de cirkelboog bestrijkt, en de overige 1 80 graden
vormen dan de geestelijke wereld. De stoffelijke wereld is het omgekeerde
spiegelbeeld, dus de geestelijke wereld moet dezelfde gevarieerdheid ken

Prakrti is de uitwendige energie van de Op
puru�a is de Opperheer Zelf, en dit wordt allemaal verduide
in de Bhagavad-gitä. Aangezien deze openbaring stoffelijk is, is ze tijde

nen, maar dan in werkelijkheid.
perheer, en de
lijkt

lijk. Een weerspiegeling is iets tijdelijks, want nu eens is ze te zien, dan weer
niet. Maar de oorspronkelijke situatie, die weerspiegeld wordt, is eeuwig. De
stoffelijke weerspiegeling van de werkelijke boom moet worden uitgeroeid.
Wanneer er van iemand wordt gezegd dat hij de

Veda 's kent, wordt hiermee

aangeduid dat hij weet hoe men zijn gehechtheid aan deze materiele wereld
moet uitroeien. Wie deze weg kent, kent de

Veda's

waarlijk. Wie zieh aange·

trokken voelt tot de Vedische rituelen wordt in feite aangetrokken door de
mooie groene bladeren van de boom. Hij weet niet precies wat het doel van
de

Veda's

is. Het doel der

Veda's

is, zoals de Persoonlijkheid Gods Zelf ont·

hult, deze weerspiegelde boom om te hakken en tot de werkelijke boom in
de geestelijke wereld terug te keren.
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adhas cordhvam prasrtäs tasya säkhä
gu!la-pravrddhä vi§aya-pravälif{i.
adhas ca müliiny anusantatäni
karmänubandhini manu�ya-loke
adhaQ . omlaag; ca - en ; ürdhvam - omhoog; prasrtä� uitgestrekt; tasya
zijn; säkhäQ - takken; gurJa - geaardheden der natuur; pravrddhä� ontwik
keld; vi§aya - zins-objekten; pravälä� twijgen ; adha� - omlaag; ca - en; mü
läni - wortels; anusantatäni · uitgestrekt; karma overeenkomstig het werk;
anubandhlni gebonden; manuua-loke in de wereld der menselijke samen
leving.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

De takken van deze boom groeien omhoog en omlaag, gevoed door de
drieerlei aard der stoffelijke natuur. De twij gen zijn de zins-objekten. Bepaal
de wortels groeien omlaag en deze zijn verbonden met het baatzuehtig stre
ven der menselijke samenleving.
BETEKENIS

De besehrijving van de banyan-boom wordt hier verder uitgewerkt. Zijn
takken groeien alle kanten uit. In de lagere gedeelten bevinden zieh allerlei
openbaringen van levende wezens, zoals menselijke wezens, paarden, koei
en, honden, katten enz. Deze bevinden zieh in het lagere gedeelte van de
takken, terwijl er zieh bovenin hogere vormen van levende wezens bevin
den: de halfgoden, de Gandharva's (elfen) en vele andere hogere levenssoor
ten. Zoals een boom gevoed wordt door water, wordt deze boom gevoed
door de drieerlei aard der natuur. Zoals we op de ene plek zien dat de grond
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kaal is wegens gebrek aan water, en op de andere plek sappig groen, zo zien
we ook dat waar de geaardheden der natuur zieh op groter sehaal voordoen,
de versehillende levensvormen er zieh verhoudingsgewijs om vangrijker open- ·
baren.
De twijgen van de boom worden besehouwd als de zins-objekten. Wan
neer de versehillende geaardheden der natuur zieh laten gelden , ontwikke
len we versehillende zinnen, en via deze zinnen genieten we van versehillen
de soorten zins-objekten. Als bron van de zinnen - gehoor, reuk, gezieht worden de bovenste twijgen aangemerkt, die erop ingesteld zijn het levend
wezen te laten genieten van de versehillende zins-objekten. Deze zins-objek
ten - geluid, vorm, geur - zijn de bladeren. De hulpwortels zijn de bijproduk
ten van de versehillende vormen van leed en zingenot. Op deze wijze ont
wikkelen we geheehtheid en afkeer. Het bijwortelstelsel, dat zieh naar alle
kanten vertakt, vertegenwoordigt onze neiging tot zowel vroom heid als god
deloosheid. De hoofdwortel komt van Brahmaloka, en de andere komen
van de menselijke planetenstelsels. Nadat men in de hogere planetenstelsels
de vruehten van zijn deugdzame aktiviteiten heeft geplukt, komt men om
laag naar deze aarde en hemieuwt hier zijn karma of vruehtdragende aktivi
teiten teneinde weer vcrheven te worden. Deze mensenplaneet wordt als het
veld van aktiviteiten besehouwd.
VERS 3-4

�

�qi{�i{ ���
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itet��o1 m � 11 � 11
mr : � 6i::qf<it1ffl6ölf'
�™·•161 � f;f*lPd 'ft: 1
m � � wm
lffl: �: � � I I \/ I I
na rüpam asyeha tathopalabhyate
nänto na cädir na ca samprat4!hä
a5vattham enam suvirü<jha-mülam
asanga-sastrera dr,<Jhena chittvä
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tata� padam tat parimärgitavyam
yasmin gata na nivartanti bhüya�
tam eva cadyam purn§arii prapadye
yata� pravrtt* prasrta purorii
na - niet; rüpam - vorm ; asya - van deze boom; iha - in deze; tatha - ook;
upal.abhyate - kan worden waargenomen; na - nooit; antal] - einde; na nooit; ca - ook; adih - begin; na - nooit ; ca - ook; samprati�{ha - de grond
slag; asvattham - banyan-boom; enam - deze; suvirüt;lha - krachtig; mül.am geworteld ; asanga-sastrer.ia - met het wapen der onthechting; dr4hena sterk; chittvä - door te hakken; tatal] - daarna; padam - situatie; tat - dat;
parimärgitavyam - dient te worden nagespeurd; yasmin - waar; gatäl] - gaan
de; na - nooit; nivartanti - keert terug; bhüya� - weer; tam - hem; eva - .ze
ker; ca - ook; ädyam - oorspronkelijk; puru�am - de Persoonlijkheid Gods;
prapadye - overgave ; yatal] - van wie; pravrttil] - beginnend; prasrtä - uit
breiding; pu rä �i - zeer oud.
VERTALI N G
De werkelijke gedaante van deze boom kan door niemand worden w aar
genomen in deze wereld. N iemand kan zien waar hij eindigt, begint of staat.
M aar v astberaden moet men deze sterk gewortelde boom omhakken met de
bij l der ontheehting, op zoek naar het oord vanwaar men, wanneer men het
eenmaal heeft bereikt, nimmer terugkeert, en zieh daar overgeven aan de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, bij wie alles begonnen is en in wie alles
sinds onheuglijke tijden verwij lt.
BETEKENIS
Hier wordt duidelijk verklaard dat men de werkelijke gedaante van deze
banyan-boom niet kan begrijpen vanuit deze stoffelijke wereld. Aangezien
de wortels zieh bovenaan bevinden, dienen we de plaats waar . de werke
lijke boom zijn takken uitbreidt aan de andere kant te zoeken. Niemand
kan zien hoe ver de boom zieh uitstrekt, nog kan iemand zien waar hij
begint. Toeh dient men deze zaak te onderzoeken. Zoeken we langs de weg
van "ik ben de zoon van mijn vader, mijn vader was de zoon van die en die,
enz . " , dan komen we uit bij Brahmä, die voortgekomen is uit Garbhodaka
säyl V i�QU . Wanneer men op deze wijze tenslotte de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods bereikt, komt het onderzoek ten einde. Men dient de oor-

·
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sprong van deze boom, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, te zoeken
door omgang met personen die zieh in kennis bevinden aangaande deze
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Begrijpt men de kennis, dan raakt men
langzamerhand los van deze valse weerschijn der werkelijkheid en kan men,
door kennis, de verbinding verbreken en in de werkelijke boom klimmen.
Het woord asariga is in dit verband uiterst belangrijk, omdat de gehechtheid
aan zingenot en aan het heersen over de stoffelijke natuur bijzonder sterk
is. Daarom moeten we ons leren onthechten, door met elkaar de geestelijke
wetenschap, welke op de gezaghebbende Schriften is gebaseerd,te bespre
ken , en door te luisteren naar lieden die zieh werkelijk in kennis bevinden.
Als gevolg van zulke gesprekken onder toegewijden komt men tot de Aller
hoogste Goddelijke Persoonlijkheid. Het eerste wat men vervolgens moet
doen is zieh aan Hem overgeven. Hier wordt de beschrijving gegeven van het
oord vanwaar men, wanneer men het eenmaal heeft . bereikt, niet meer te
rugkeert naar deze onwerkelijke spiegelbeeldboom. De Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods, Kr�q.a, is de oorspronkelijke wortel waaraan alles ont
spruit. Teneinde zieh de gunst van die Persoonlijkheid Gods te verwerven,
dient men zieh slechts over te geven, en zulks geschiedt als resultaat van het
verrichten van toegewijde dienst volgens de methode van het luisteren ,
chanten enz.
VERS 5

nirmäna-mohä jita-sanga-do§ä
adhyätma-nityä vinivrtta-kämäfz
dvandvair vimuk täfi sukha-dufikha--sarhjnair
gacchanty amü!lhäfi padam avyayarh tat
nir zonder; mäna - respekt; mohälJ begoocheling; jita veroverd; sanga
omgang; do§ä/J - onjuist; adhyätma - geestelijk; nityä!J - eeuwigheid; vini
vrtta - verbonden; kämä!J - lust; dvandvailJ - met dualiteit; vimuk tälJ - be
vrijd; sukha-dulJ kha - geluk en verdriet ; samjiiailJ genaamd ; gacchanti be
reikt ; amü<f.hä�i - onverward; padam - situatie; avyayam - eeuwig; tat dat.
-

-

-

-

-

-

-
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V ERTALING

Wie vri is van begoocheling, valse trots en verkeerd gezelschap, wie het
eeuwige begri pt, wie afgedaan heeft met aardse lust en verlost is van de du
aliteit van geluk en verdriet en weet höe zieh over te geven aan de Aller
hoogste Persoon, die bereikt dat eeuwig koninkri k.

j

j

BETEKENIS

Hier wordt het overgave-proees fraai besehreven. Het eerste waaraan men
dient te beantwoorden is dat men zieh niet laat begooehelen door trots.
Aangezien de gebonden ziel opgeblazen is en zieh heer der stoffelijke sehep
ping waant, valt het haar uiterst moeilijk zieh aan de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods over te geven. Door ontwikkeling van werkelijke kennis dient
men eraehter te komen dat men geen heer der stoffelijke natuur is; de Heer
is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wanneer men vrij is van begooehe
ling welke door trots veroorzaakt wordt, kan het overgave-proees een aan
vang nemen. V oor iemand die voortdurend op eer uit is in deze materiele
wereld, is het onmogelijk zieh aan de Allerhoogste Persoon over te geven.
Trots is te wijten aan begooeheling, want hoewel men hier komt, even blijft
en dan weggaat, loopt men rond met het waanidee dat men heer der sehep
ping is. Hierdoor maakt men alles ingewikkeld en verkeert men steeds in
moeilijkheden. De hele wereld draait om deze waan. De mensen denken dat
het land, deze aarde, eigendom is van de menselijke samenleving, en ze heb
ben het verdeeld in de waan dat het van hen is. Men dient zieh te ontdoen
van dit waanidee. Raakt men ervan verlost, dan wordt men bevrijd van alle
onjuiste bindingen, welke samenhangen met familie-, soeiaal en nationaal
gevoel. Deze sehijn-bindingen houden ons gevangen in deze stoffelijke we
reld. Is men bevrijd, dan dient men geestelijke kennis te ontwikkelen. Men
moet leren begrijpen wat wel en wat niet zijn eigendom is. En begint men
de dingen te kennen zoals ze zijn, dan raakt men bevrijd van het denken in
tegenstellingen, zoals geluk en verdriet, vreugde en pijn. Zo wordt.de kennis
volmaakt; en dan is het m ogelijk zieh over te geven aan de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods.
VERS 6
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na tad bhäsayate süryo
na 5asänko na pävakali
yad gatvä na nivartante
tad dhäma paramam mama
na - n ie t ; tat - dat ; bhäsayate - verlieht; sürya� - de zon ; na - noch ; sasän
ka� - de maan ; na - noch; pävaka� - vuur, elektriciteit ; yat - waarheen;
gatvä - gaande ; na - nooit; nivartante - keert terug; tat dhäma - die woning;
paramam - allerhoogste; mama - Mijn.
VERTALING
M ij n woning wordt door zon noch maan ve rlieht, noch door elektrici tei t .
En ieder die haar bereikt keert nimmer terug in deze stoffelijke wereld.
BETEKENIS

Hier wordt de geestelijke wereld beschreven , de woning van de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�r_J.a, welke bekend is als Kr�r_J.aloka, Goloka
Vrndävana. In de geestelijke hemel bestaat geen behoefte aan zonlicht, ma
neschijn, vuur of elektriciteit, omdat alle planetcn zelf licht geven. Wij heb
ben in dit u niversum slechts een planeet, de zon, die zelf licht geeft , maar
in de geestelijke hemel geven alle planeten zelf licht. De stralende gloed van
al deze planeten (Vaikm:itha's genaamd) is het schitterende hemellicht dat
men kent als de brahmajyoti. In feite komt al dit licht van de planeet van
Kr§r_J.a, Goloka Vrndävana. Een gedeelte van deze stralende gloed wordt ver
huld door het mahat-tat tva , de stoffelijke wereld. In tegenstelling tot de
stoffelijke wereld is het grootste deel van de stralende hemel vol geestelijke
planeten, de V aikur_J.tha's, waarvan Goloka Vrndävana de belangrijkste is.
Zo lang het levend wezen in deze duistere materiele wereld is, bevindt
het zieh in het gekonditioneerd bestaan, maar zodra het de geestelijke he
mel bereikt, door de valse, omgekeerde boom van deze stoffelijke wereld te
vellen , is het vrij. Dan bestaat er geen kans meer dat het hier terug komt. In
zijn gekonditioneerd bestaan beschouwt het levend wezen zieh als heer van
deze stoffelijke wereld, maar in zijn bevrijde staat gaat het binnen in het
geestelijk koninkrijk en houdt er de Opperheer gezelschap. Dan ervaart het
eeuwige gelukzaligheid, eeuwig leven en volkomen kennis.
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Men dient zieh door dit soort mededelingen te laten pakken. Men dient
ernaar te hunkeren ziehzelf naar die· eeuwige wereld over te brengen en zieh
te onttrekken aan deze valse weerschijn van de werkelijkheid. Voor iemand
die te zeer aan de stoffelijke wereld gehecht is, is het uiterst moeilijk deze
band te verbreken, maar als hij Kr�l)a-bewustzijn begint te ontwikkelen, be
staat de kans dat hij er geleidelijk los van komt. Men dient omgang te zoe
ken met toegewijden, lieden die zieh in Kf�l)a-bewustzijn bevinden. Men
dient zieh aan te sluiten bij een gemeenschap die het ontwikkelen van
Kr�9a-bewustzijn nastreeft en daar te leren hoe men toegewijde dienst be
hoort te verrichten. Zo kan men zieh ontdoen van zijn geheehtheid aan de
materiele wereld. Men kan zieh niet aan de aantrekkingskracht van de stof
felijke wereld onttrekken door zieh in saffraan-gele kleren te hullen. Men
dient gehecht te raken aan het toegewijd dienen van de Heer. Derhalye
dient men aan te nemen dat toegewijde dienst, zoals deze besehreven staat
in het Twaalfde Hoofdstuk, de enige manier is om weg te komen uit het val
se spiegelbeeld van de werkelijke boom. In Hoofdstuk Veertien staat be
schreven dat de stoffelijke natuur nagenoeg alles wat er plaatsgrijpt besmet.
Alleen toegewijde dienst wordt besehreven als zuiver bovenzinnelijk.
De hier gebezigde woorden paramarh mama zijn uiterst belangrijk. In fei
te is iedere hoek en elk gaatje eigendom van de Opperheer, maar de geeste
lijke wereld is paramam, vervuld van zes volheden. Ook in de Upani�ads
wordt bevestigd dat er in het geestelijk koninkrijk geen behoefte is aan zon
licht of maneschijn, want het hele geestelijk uitspansel wordt verlieht door
het innerlijk vermogen van de Opperheer. Deze allerhoogste woning kan al
leen worden bereikt door overgave en door geen enkele andere methode.
V ERS 7

�) Jlcr™� �: (Ml<M: 1
iR:� sttR1�1f.t � II \9 II
mamaivämfo jiva-loke
jiva-bhütafl sanätanafl
manafl §ll§thänindriyärii
prakrti-sthäni kar§ati
mama - Mijn; eva - zeker; amial]. - nietige deeltjes; jiva-loke - de wereld
van het gebonden bestaan; jiva-bhütal;i - de gekonditioneerde levende we-
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zens; saniitana� - eeuwig; mana� - geest; �a�{hiini - zes; indriyiif!i - zinnen;
prakrti - de stoffelijke natuur; sthiini - zieh bevindend; kar�ati - worstelen.
VERTALING
De levende wezens in deze gekonditioneerde wereld zijn eeuwige deeltjes
van M ij. Als gevolg van hun gebonden bestaan zijn ze in een hev ige worste
ling verwikkeld met de zes zinnen, waar de geest er een van is.

BETEKENIS
In dit vers wordt duidelijk de identiteit van het levend wezen aangegeven.
Het levend wezen is - in alle eeuwigheid - een uiterst kleiJ:i deeltje van de
Opperheer. Het is dus niet zo dat het alleen in zijn gebonden bestaan indi
vidualiteit bezit en in bevrijde toestand een wordt met de Opperheer. Het
blijft in alle eeuwigheid een deeltje. Er staat duidelijk sanätimal) . V olgens
de Vedische geschriften openbaart de Opperheer Zieh in talloze expansies,
waarvan die der eerste orde Vi�T}u-tattva worden genoemd en die der twee
de orde fiva-tattva, of de levende wezens. Met andere woorden : de Vi�f!U
tattva-expansies zijn Zijn persoonlijke uitbreidingen, terwijl de levende we
zens afgescheiden expansies zijn. Via Zijn persoonlijke expansies openbaart
Hij Zieh in uiteenlopende gedaante, zoals Heer Räma, Nrsimhadeva, Vi�i:iu
mürti en de Godheden die de scepter zwaaien over de Vaikui:itha-planeten.
De afgescheiden expansies, de levende wezens, zijn eeuwige dienaars. De
persoonlijke expansies van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Zijn indi
viduele identiteiten, zijn altijd aanwezig. Ook de afgescheiden expansies, de
levende wezens, hebben hun eigen identiteit. Als nietige deeltjes van de Op
perheer hebben de levende wezens in nietige hoeveelheid ook 's Heren eigen
schappen, onder andere Zijn onafhankelijkheid. Ieder levend wezen heeft
een individuele ziel, zijn persoonlijke individualiteit en een nietig hoeveel
heidje onafhankelijkheid. Door misbruik van deze onafhankelijkheid wordt
men een gekonditioneerde ziel, en bij juist gebruik blijft men eeuwig ver
lost. In beide gevallen is het levend wezen kwalitatief eeuwig, zoals de Op
perheer eeuwig is. In verloste staat is het van alle stoffelijke smetten vrij en
verbonden in 's Heren bovenzinnelijke dienst; in gekonditioneerde staat
wordt het beheerst door de stoffelijke geaardheden der natuur en vergeet
het zijn bovenzinnelijke liefdedienst aan de Heer. Als gevolg hiervan is het
in een hevige worsteling verwikkeld om zieh in de materiele wereld te hand
haven.
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De levende wezens - niet alleen de menselijke wezens en de katten en
honden, maar ook de grotere bestuurders van de stoffelijke wereld, Brahmä,
Heer Siva en zelfs Vi�l)U - maken allen volkomen deel uit van de Allerhoog
ste. Ze zijn allen eeuwige, en geen tijdelijke openbaringen. Het woord kar�a
ti (worstelen of hard veehten) is uiterst veelzeggend. De gekonditioneerde
ziel is geboeid, alsof er ijzeren ketenen om haar heen zijn geslagen. Ze blijft
gevangen door haar vals ego, en het is haar geest, die haar in het stoffelijk
bestaan voortdrijft. -Bevindt de geest zieh in de geaardheid goedheid, dan
zijn haar aktiviteiten goed; wanneer de geest zieh in de geaardheid harts
toeht bevindt, leiden haar aktiviteiten tot moeilijkheden ; en bevindt haar
geest zieh in onwetendheid, dan beweegt ze zieh in de riehting van de lagere
levenssoorten. Uit dit vers blijkt duidelijk dat de gebonden ziel omhuld is
door het stoffelijke liehaam, met inbegrip van geest en zinnen, en dat wan
neer ze bevrijd wordt, deze stoffelijke omhulling teniet gaat en haar geeste
lijk liehaam zijn individuele aard openbaart. De Mädhyandi-näyana-iruti
verstrekt ons de volgende inliehtingen: sa vä e�a brahma-niHha idarit iarlrarh
marttyam atisrjya brahmäbhisampadya brah marJä paiyati brahmarJä SfrJOti
brahmaf!aivedarh saroam anubhavati. Hier wordt verklaard dat wanneer een
levend wezen een eind maakt aan zijn beliehaamde existentie en de geeste
lijke wereld binnengaat, het zijn geestelijk liehaam tot leven wekt - en in
zijn geestelijk liehaam kan het dan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
aansehouwen van oog tot oog. Het kan Zijn stem horen en van aangezieht
tot aangezieht met Hem spreken en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
leren kennen zoals Hij is. In de smrti staat ook vermeld dat op de geestelijke
planeten iedereen leeft in een liehaam dat er preeies zo uitziet als de ge
daante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wat hun liehamelijk ui
terlijk betreft bestaat er geen versehil tussen de levende wezens, die deeltjes
zijn van de Heer, en de Vi�1m-mürti-expansies.
Met andere woorden : wan
.
neer het verlost wordt krijgt het levend wezen door de genade van de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods een geestelijk liehaan1 .
De term mamaiviirhia� ("deeltjes van Mij ") is uiterst belangrijk .' Het nie
tig deeltje van de Opperheer gelieve men niet te zien als een of ander kapot
onderdeel. In Hoofdstuk Twee hebben we al gezien dat de ziel niet in stuk
ken kan worden gesneden. We dienen het woord "deeltje" niet materieel op
te vatten. Het heeft niet te maken met materie, die men in delen kan verde
len, welke men weer aan elkaar kan bevestigen. Deze opvatting is hier niet
van toepassing, omdat hier tevens het begrip sanätana (eeuwig) wordt ge
bruikt. Het deeltje is eeuwig. In het begin van Hoofdstuk Twee wordt te-
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vens verklaard (dehino 'smin yathä) dat het deeltje van de Opperheer aan
wezig is in ieder individueel lichaam. Wanneer het deeltje verlost wordt uit
zijn gevangenschap in het lichaam , neemt het op een geestelijke planeet in
de geestelijke hemel zijn oorspronkelijke geestelijke gedaante aan en geniet
daarin van de omgang met de Opperheer. Men dient hier echter te begrijpen
dat het levend wezen als deeltje van de Opperheer kwilitatief een met Hem
is, zoals gouddeeltjes goud zijn.
VERS 8

5ariram yad aväpnoti
yac cäpy utkrämatiSvara�
grhitvaitäni samyäti
väyur gandhän iväSayät
sanram - lichaam; yat - zo veel als; aväpnoti - krijgt; yat dat wat; ca
ook; api - praktisch; utkrämati - laat varen; livara�
de heer van het li
chaam; grhitvä - nemend; etäni - al deze ; samyäti gaat weg; väyu� - wind;
gandhän - geur; iva - zoals; äiayät - van de bloem.
-

-

-

-

VERTALING
Het levend wezen in de stoffelijke wereld draagt zijn levensopvattingen
van het ene lichaam naar het andere, zoals de wind geuren meedraagt.
BETEKENIS
In dit vers wordt het levend wezen beschreven als livara , bestuurder van
zijn eigen lichaam. Als het wil kan het van het ene lichaam naar een hoger
soort lichaam verhuizen, en als het wil kan het ook naar een lager type li
chaam gaan. In dit opzicht geeft het levend wezen blijk van het beetje onaf
hankelijkheid dat het bezit. De lichaamsverandering die het ondergaat hangt
van het levend wezen zelf af. In het uur van zijn dood zal het bewustzijn,
dat het heeft gekreeerd, het naar het volgende type lichaam overbrengen.
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Heeft het een katte- of honde-bewustzijn ontwikkeld, dan gaat het beslist
over naar een katte- of hondelijf. Heeft het zijn bewustzijn gerieht op god
delijke eigensehappen, dan kan het overgaan in de gedaante van een halfgod.
Bevindt het zieh in K��I_J.a-bewustzijn, dan wordt het overgebraeht naar
��1_1.aloka in de geestelijke wereld en zal daar omgaan met ���a. Het is
een loze bewering dat het na de vernietiging van het liehaam met alles afge
lopen is. De individuele ziel verhuist van het ene liehaam naar het andere,
en haar huidig liehaam en huidige aktiviteiten vormen de basis voor haar
volgend liehaam. Men ontvangt zijn liehaam naar gelang zijn karma, en men
dient het te bestemder tijd te vertaten. Hier wordt verklaard dat het fijn
stoffelijk liehaam, dat het bewustzijn van het volgend liehaam met zieh
draagt, in het volgende leven een ander liehaam tot ontwikkeling zal bren
en. Dit proees van verhuizen van liehaam naar liehaam, en van telkens weer
worstelen en strijden wanneer men zieh in een liehaam bevindt, wordt kar
�ati , of strijd om het bestaan genoemd.

V ERS 9

� �: � :q- �R llIOlft!it :q 1
� lR� �„�1aqijq� II � II
srotram cak§u{t sparfonam ca
rasanam ghriiriam eva ca
adhi.§{hiiya mana5 ciiyam
vi§ayiin upasevate
irotram - oren; cak§u� - ogen; sparsanam - tastzin ; ca - ook; rasanam tong; ghräf!am - reukzin; eva - ook; ca - en; adh4fhäya - zieh bevindend ; ma
na�1 - geest; ca - ook; ayam - deze; v4ayän - zins-objekten; upasevate. - geniet.

VERTALING
Wanneer het levend wezen op deze wijze een ander grofstoffelijk liehaam
aanneemt, verwerft het zieh een bepaald soort oor, oog, tong, neus en ge
voel, welke rondom de geest gerangsehikt zijn. Hiermee geniet het van een
bepaald soort zins-objekten.
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BETEKENIS
Met andere woorden : als het levend wezen zijn bewustzijn verlaagt tot
een samenstelsel van katte· en honde-neigingen, krijgt het in zijn volgend
bestaan een katte- of hondelijf om er zijn neigingen in uit te leven. Bewust
zijn is van oorsprong zuiver als water. Maar mengen we een kleurstof door
het water heen, dan verandert het. Bewustzijn is zuiver, omdat de geestelijke
ziel zuiver is. Maar het verandert overeenkomstig de aard en mate van zijn
kontakt met stoffelijke eigensehappen. Werkelijk bewustzijn is ��l}a-be
wustzijn. Bevindt men zieh dus in ��i;ia-bewustzijn, dan is men zijn zuiver
bestaan deelaehtig. Maar raakt het bewustzijn aangetast door materiele in-.
sluipsels, dan krijgt men in zijn volgend leven een liehaam dat bij dit veran
derd bewustzijn past. Het staat niet vast dat men wederom ·een mensenli
ehaam krijgt; men kan het liehaam krijgen van een kat, een hond, een var
ken, een halfgod, of een der vele overige levensvormen, want er zijn er
8.400.000.

VERS 1 0

i3�stilit„d füRt �sfq. � � go11P�Ht(I
� 111�q'!i�� q'!i�� ��: I I � oll
utkrämantam sthitam väpi
bhunjänam vä guriänvitam
vimü!1hä nänupasyanti
pasyanti jnäna:-cak§U§afi
u tkrämantam het liehaam verlatend; s thitam - zieh in het liehaam bevin
dend; väpi - hetzij ; bhunjänam - genietend; vä hetzij ; gw:w-anvitam · in de
ban van de geaardheden der stoffelijke natuur; vimu<f.hä�i · dwazen; na nooit; anupaiyanti - kunnen zien; pasyan t i - men kan zien; jnäna-c ak � u �a�i iemand die de ogen der kennis heeft.
·

·

VERTALING
Dwazen kunnen niet begrijpen hoe een levend wezen zijn liehaam kan
verlaten, en evenmin begrij pen ze hoe iemand, in de ban van de drie geaard-
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heden der natuur, het genot van een bepaald lichaam ontvangt. M aar dege
nen wier hlik door kennis is geoefend kunnen dit alles duidelijk zien.
BETEKENIS
Het woord

jiiäna-cak§u�a�

is zeer belangrijk. Zonder kennis kan men niet

begrijpen hoe een levend wezen zijn huidig lichaam verlaat, noch wat voor
lichaam het in zijn volgen d leven zal krijgen, noch waarom het in een be
paald soort lichaam leeft. Zulks vereist aanzienlijke kennis van de

gitä

Bhagavad

en aanverwante Schriften, welke men verstaan dient te hebben onder

leiding van een bona fide geestelijk leraar. lemand die erin geoefend is al
deze dingen te zien valt gelukkig te prijzen. Ieder levend wezen verlaat zijn
lichaam onder bepaalde omstandigheden; het leeft onder bepaalde omstan
digheden en geniet onder bepaalde omstandigheden - dit alles in de ban der
stoffelijke natuur. Als gevolg hiervan beleeft het, door zinsbevrediging be
goocheld, verschillende vormen van geluk en verdriet. Personen die zieh
altijd en eeuwig voor de gek laten houden door hun lust en begeerte, verlie
zen alle vermogen om ooit nog te begrijpen hoe hun verwisseling van li
chaam in zijn werk gaat en hoe hun verblijf in een bepaald lichaam zieh vol
trekt. Ze kunnen het niet bevatten. Degenen echter die geestelijke kennis
hebben ontwikkeld kunnen zien dat de ziel iets anders is dan het lichaam,
en dat ze van lichaam verwisselt en op verschillende wijzen geniet. Wie deze
kennis bezit kan begrijpen hoe zeer het gebonden levend wezen in dit stof
felijk bestaan te lijden heeft. Daarom doen degenen die tot een hoog ont
wikkeld I<.r�r:ia-bewustzijn gekomen zijn hun best deze kennis te verschaffen
aan de mensheid in het algemeen, omdat haar gekonditioneerde leven ui
terst zwaar is. Men dient het gekonditioneerde leven achter zieh te laten en
I<.r�i:ia-bewust te worden, zodat men in vrijheid kan overgaan naar de geeste
lijke wereld.

VERS 1 1
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XV. 1 1

yatanto yoginas cainam
pajyanty ätmany avasthitam
yatanto 'py akrtätmäno
nainam pasyanty acetasa�

yatanta� strevend; yogina� transeendentalisten; ca - ook; enam - dit;
paiyanti kan zien; ätmani - in het zelf; avasthitam zieh bevinden; yatan
ta/.i hoewel trachtend; api hoewel; akrta-ätmäna� zonder zelfverwerke
lijking; na niet; enam - dit; pasyanti kan zien; ace tasa� - onontwikkelde
geest.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING

De yogi die hecht in zelfverwerkelijking verankerd is kan dit alles duide
lijk onderscheiden. Maar degenen die zieh niet in staat van zelfverwerke
lijking bevinden kunnen niet zien wat er plaatsgrij pt, ook al streven ze er
naar.
BETEKEN I S

Er zijn tal van transeendentalisten die zieh bezighouden met zelfverwer
kelijking, maar wie zieh niet werkelijk in staat van zelfverwerkelijking be
vindt kan niet onderseheiden hoe er veranderingen plaatsgrijpen in het li
chaam van het levend wezen. Het woord yogina� is in dit verband veelzeg
gend. Er zijn tegenwoordig heel wat zogenaamde yogi's en heel wat zoge
naamde yoga -klubs maar dit soort yogi s is in feite blind wat betreft zelf
verwerkelijking. Ze zijn gewoon verslaafd aan een bepaald soor� gymnastiek·
oefeningen en voelen zieh al voldaan wanneer het liehaam er een goede
bouw en gezondheid aan overhoudt. Verder weten ze van niets. Zulke lie
den worden yatanto 'py akrtätmäna!J genoemd. Ook al doen ze oefeningen
volgens een bepaald yoga-systeem, toeh kennen ze geen zelfverwerkelijking.
Dergelijke lieden zijn niet in staat het proees van de zielsverhuizing te be
grijpen. Alleen zij die werkelijk met yoga bezig zijn en die het zelf, de we
reld en de Allerhoogste hebben doorsehouwd, met andere woorden : de
bhak ti-yogi's, degenen die zieh in zuivere toegewijde dienst in Kr�i:ia-be
wustzijn bevinden, kunnen begrij pen hoe alles zieh afspeelt.
,

'
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yad äditya-gatam tejo
jagad bhäsayate 'khilam
yac candramasi yac cägnau
tat tejo viddhi mämakam
äditya-gatam - in het zonlicht ; tejal]. schittering;jagat bhäsayate verlieht; akhilam - geheel; yat - datgene wat;
candramasi in de maan; yd t - datgene wat ; ca - ook; agnau - in het vuur;
tat dat; teja� - schittering; viddhi - begrij p ; mämakam - van Mij .
yat

·

datgene wat;

de hele wereld ;

-

-

-

-

VERTALING
Hel stralende licht van de zon, dat het duister van de gehele wereld ver
d rijft, komt van Mij . En het stralende licht van de maan en het stralende
licht van het vuur zij n eveneens van M ij afkomstig.
BETEKENIS
Lieden zonder verstand begrij pen er niets van hoe alles zieh afspeelt. Men
kan een begin maken met het ontwikkelen van kennis door te begrijpen wat
de Heer hier uiteenzet. Iedereen ziet zon, maan, vuur en elektriciteit. Men
moet alleen maar proberen te begrijpen dat het stralende licht van de zon,
het licht van maan, elektriciteit en vuur afkomstig zijn van de Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid. Wie door het leven op deze wijze te beschouwen
een begin maakt met het ontwikkelen van zijn ���a-bewustzijn, kan in
deze stoffelijke wereld enorme vorderingen maken op de weg naar zijn ver
lossing. De levende wezens zijn in wezen deeltjes van de Opperheer, en Hij
geeft hun hier bepaalde wenken, hoe ze kunnen terugkeren naar God, te
rug naar huis. Aan de hand van dit vers kunnen we begrijpen dat de zon het
gehele zonnestelsel verlieht. Er zijn verschillende universa en zonnestelsels
en er zijn ook verschillende zonnen, manen en planeten. Het zonlicht is af
komstig van de geestelijke stralengloed in. de geestelijke hemel van de Aller-
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hoogste. Gaat d e zon op, dan komen d e menselijke wezens i n aktie. Z e heb
ben vuur nodig om hun voedsel te bereiden, om de fabrieken te laten draai
en enz. Er worden tal van dingen gedaan met behulp van vuur. Daarom hou
den de levende wezens van zonsopgang, vuur en maanlicht. Beseffen we nu
dat licht en gloed van zon, maan en vuur afkomstig zijn van de Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid, Kf�'?-a, dan beginnen we Kf�I?-a-bewust te wor
den. Door maanlicht worden alle groenten gevoed. Maanlicht is z6 iets fijns,
dat de mensen er gemakkelijk door kunnen inzien dat ze leven door de ge
nade van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kf�I?-a. Zonder Zijn genade
kan er geen zon zij n , zonder Zijn genade kan er geen maan zijn, en zonder
Zijn genade kan er geen vuur zijn, en zonder de bijstand van zon, maan en
vuur kan niemand leven. Dit zijn zo enkele gedachten die ertoe kunnen die
nen de gebonden ziel tot Kf�I?-a-bewustzijn te brengen.
VERS 1 3

� � � 1:41(''41�(.fl'iitij( 1
%'Oll� �liNt: �: � '{m" <�:m � II
gäm äviSya ca bhütäni
dhärayämy aham ojasä
pU§[lämi cau§adhifi sarvä�
somo bhütvä rasätmaka�
gäm - de planeten ; ävisya - binnengaand; ca - ook ; bhütäni - levende we
dhärayämi - instandhouden d ; aham - lk; ojasä - door Mijn energie ; pu§
r:ämi - voedend; ca - en ; au�adhi� - alle- groenten ; sarvä� - alle; soma� - de
maan ; bhütvä - worden d ; ra s a-ä t m aka � - het sap schenkend.

zens;

VERTALING
I k ga binnen in alle planeten en door Mijn energie blijven ze in hun baan.
lk word de maan en schenk daardoor de levenssappen aan alle groenten.
BETEKENIS
We dienen te begrijpen dat de planeten uitsluitend door de energie van de
Heer in hun baan blijven. De Heer gaat binnen in ieder atoom, iedere pla-
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neet en ieder levend wezen. Dat wordt uiteengezet in de Brahma-samhitä.
Daar wordt gezegd dat een volkomen deel·aspekt van de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods, Paramätmä, binnengaat in de planeten, het universum ,
het levend wezen en zelfs in het atoom. Dus dankzij het feit dat Hij erin
binnengaat, wordt alles op de juiste wijze geopenbaard. Wanneer de geeste
lijke ziel aanwezig is, kan een mens in het water blijven drijven, maar zodra
deze mens dood is, zinkt hij onmiddellijk. Wanneer het lichaam tot ontbin
ding is overgegaan blijft het uiteraard drijven, zoals stro en andere zaken,
maar op het moment dat de ziel eruit verdwijnt, zinkt het. Evenzo drijven
alle planeten in de ruimte dankzij het feit dat de allerhoogste energie van de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zieh erin bevindt. Zijn energie houdt alle
planeten in het uitspansel, als zandkorrels in een geheven hand. Blijft de
hand geheven, dan zullen de zandkorrels niet vallen, maar werpt hij de
zandkorrels weg, dan vallen ze beslist omlaag. Evenzo bevinden al deze pla
neten, die in het uitspansel drijven, zieh in feite in de hand van de universele
gedaante van de Allerhoogste. Door Zijn kracht en energie blijven alle be
wegende en niet bewegende zaken op hun plaats. Er wordt gezegd dat dank
zij de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid de zon schijnt en de planeten
zieh in hun vaste baan voortbewegen. Als Hij er niet was, zouden de plane
ten als zand wegwaaien en vergaan. Evenzo komt het door de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods dat de maan alle groenten voedt. Door de invloed van
de maan worden de groenten smakelijk. Zonder maanlicht kunnen groenten
niet groeien, noch sappig smaken. De menselijke samenleving arbeidt, leeft
in welzijn en geniet haar voedsel dankzij het feit dat de Opperheer haar be
voorraadt. Anders zou de mensheid te gronde gaan. Het woord rasätmaka�
is uiterst belangrijk. Alles wordt smakelijk door toedoen van de Opperheer
onder invloed van de maan.
VERS 14

3ft �� � s11fa101i ��: 1
mu11q1'1«4il9;'ffi : q"'41i:ttalt � l l � 'cl l l
aham vaiSvänaro bhütvä
präriinäm deham äSrita�
präriäpäna-samäyukta�
pacämy annam catur-vidham
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aham - lk. ; vaiSvänara!J - door Mijn volkomen expansie als het verterend
bhütvä worden d ; prä1.1inäm van alle levende wezens ; deham - li
chaam; äirita� zieh bevindend; präna uitgaande lucht; apäna neergaande
lucht; samäyukta!J
houdt evenwicht; pacämi
verteer; annam voedsel;
catur-vidham vier soorten.
vuur;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Ik ben het spijsverterings-vuur in ieder levend lichaam en lk ben de le
vensadem, zowel de uitgaande als de ingaande, en zo verteer ik de vier soor
ten voedsel.
BETEKENIS
Uit de

Äyur-veda vernemen we

dat er in de maag een vuur is dat alle voed

sel verteert dat erin komt. Wanneer dit vuur niet laait, is er geen hongerge
voel, en wanneer het vuur brandt, krijgen we honger. Wanneer nu en dan
het vuur onregelmatig is, moet er iets aan gedaan worden. In elk geval verte
genwoordigt dit vuur de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Er zijn verder
nog Vedische

mantra 's

die eveneens bevestigen dat de Opperheer of Brah

man Zieh in de vorm van vuur in de maag ophoudt en er allerlei soorten
voedsel verteert. Dus aangezien de Heer allerlei soorten voedsel helpt verte
ren, is het levend wezen wat betreft zijn spijsvertering _niet onafhankelijk.
Als de Opperheer het hier niet bij helpt, kan het met geen mogelijkheid
eten. Dus het is de Heer die voedsel schenkt en verteert, en door Zijn gena
de is het dat we dit leven genieten. Ook in de
vestigd :

iabdädibhyo 'nta!J pratiHhänäc ca.

Vedän ta-sü tra

wordt dit be

Behalve in geluid en in het li

chaam en in de lucht, bevindt de Heer Zieh ook in de maag als spijsverte
rende kracht. Er zijn vier soorten voedsel : de ene soort wordt doorgeslikt,
de andere wordt gekauwd, de derde wordt opgelikt, de viertle .wordt opge
zogen, en ten aanzien van alle vier is Hij de spijsverterende kracht.

VERS 1 5
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saroasya cäham h.rdi sanniv�tho
matta� smrtir jnänam apohanam ca
vedaiS ca saroair aham eva vedyo
vedänta-krd veda-vid eva cäham
sarvasya van alle levende wezens; ca - en; aham - lk; hrdi in het hart;
sanniv4 �ha� - zieh bevindend; matta� · van Mij ; smrti� geheugen ; jnänam kennis ; apohanam ca - en vergetelheid; veda* door de Veda 's; ca - ook;
sarva* alle; aham - lk ben ; eva zeker; vedya� kenbaar; vediinta-krt
schrijver van de Vedän ta ; veda-vit - kenner van de Veda 's ; eva - zeker ; ca en; aham Ik.
·

-

·

-

-

-

-

-

-

VERTALING

Ik woon in ieders hart en van Mij komen geheugen, kennis en vergetel
heid. De bedoeling van alle Veda's is dat men Mij leert kennen. Ik ben voor
waar de schrijver van de Vedänta en degeen die de Veda's doorgrondt.
BETEKENIS

De Allerhoogste woont als Paramätmä in ieders hart en bij Hem beginnen
alle aktiviteiten. Het levend wezen vergeet alles wat er in zijn vorig leven ge
beurd is, maar het dient te handelen volgens aanwijzingen van de Opper
heer, die getuige is van al wat het doet. Daarom begint het te werken naar
gelang de positie waarin zijn vroegere aktiviteiten het hebben gebracht. Het
ontvangt de nodige kennis, het nodige geheugen, en voorts vergeet het alles
aangaande zijn vorig leven. Zo is de Heer niet alleen alomtegenwoordig; Hij
bevindt Zieh tevens plaatselijk in het hart van ieder individu. Hij kent het
levend wezen de verschillende vruchten van zijn arbeid toe. Hij is niet alleen
te aanbidden als het onpersoonlijk Brahman, de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods en de overal plaatselijk aanwezige Paramätmä, maar ook in de in
karnatie-gedaante van de Veda 's. De Veda 's verstrekken de mensen de juiste
aanwijzingen, zodat ze hun leven zo kunnen inrichten, dat ze terug naar
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huis kunnen gaan. D e Veda 's verschaffen kennis aangaande de Allerhoogste
Perwonlijkheid Gods, Kr�r_1a, en in Zijn Vyäsadeva-gedaante is Kr�r.ia de
auteur van de Vedän ta-sütra. De volheid van de Opperheer is zo veelomvat
tend, dat Hij , teneinde de gekonditi :rneerde ziel te verlossen, haar zowel
voedsel als spijsvertering geeft, zowel haar aktiviteiten gadeslaat als kennis
aan haar verstrekt in de vorm van de Veda's en als Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods, Sri Kr�r_1a, die de Bh agavad-gitä spreekt. Zo is God al-goed en al
genadig.
A n ta�ipravi�!a�I sästä janänäm . Bij zijn lichaamsverwisseling vergeet het
levend wezen alles, maar hiertoe aangezet door de Opperheer, begint het
weer met zijn werk. Hoewel het alles vergeten is, schenkt de Heer het de in
telligentie waarmee het zijn werk kan opvatten waar het er in zijn vorig le
ven mee was opgehouden. Dus een levend wezen lijdt en geniet niet alleen
op gezag van de Opperheer in Diens plaatselijkc vertegenwoordiging in zijn
hart, maar krijgt tevens de gelegenheid de Veda's van Hem te begrijpen. Is
men serieus genoeg dat men de Vedische kennis wil begrijpen, dan verschaft
Kr�r.ia het nodige verstand. Waarom legt Hij het levend wezen de Vedische
kcnnis voor om begrepen te worden? Omdat een levend wezen individueel
Kr�r.ia dient te begrijpen. Dit wordt bevestigd door de Vedische literatuur :
yo 'sau sarvair vedair giyate. In de gehele Vedische literatuur, te beginnen
met de vier Veda's, de Vedänta-sü tra , de Upani�ads en de PurärJa 's, wordt
de lof van de Opperheer gezongen. Door zieh aan de Vedische riten te hou
den , steeds over de Vedische wijsheid te spreken en de Heer in toegewijde
dienst te aanbidden , komt men tot Hem . Derhalve is het doel van de Veda 's
dat men Kr�r.ia erdoor leert kennen. De Veda's geven ons aanwijzingen hoc
we Kr�r.ia kunnen leren kennen en hoe we dit kennis-proces kunnen begrij
pen . Het doel van alles is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De Vedän
ta-s ü tra bevestigt dit met de woorden : tat tu samanvayät . Men kan door de
Vedische literatuur te doorgronden tot volmaaktheid komen en men kan
door zieh aan de verschillende voorgeschreven methoden te houden zijn re
latie me t de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods begrijpen. Zo kan men tot
Hem naderen en tenslotte het hoogste doel berciken, dat niets anders is dan
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In dit vers worden dus de bedoeling
der Vcda 's, het doorgronden van de Veda's en het doel der Vcda 's duidelijk
aangegeven .
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VERS 16

dväv imau puru1au loke
kfarai cäk1ara eva ca
k1ara� sarväcii bhütän·i
küfastho 'k1ara ucyate
- twee;

imau - in deze (wereld ) ; puru�au - levende wezens ; loke - in
k�amQ - feilbaar; ca en; ak�araQ onfeilbaar ; eva zeker; ca en ;
k$ara�1 feilbaar ; sarväi:ii - alle ; bhiitäni levende wezens; kü tastha{1 - in een
heid ; ak�ara�1 - onfeilbaar; ucyate wordt gezegd.
dvau

de wereld ;

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Er zij n twee soorten wezens, de feilhare en de onfeilhare. In de stoffe
lij ke wereld is elk wezen feilhaar en in de geestelij ke wereld wordt elk we
zen onfeilhaar genoemd.
BETEKENIS
Zoals reeds verklaard heeft de Heer in Zijn V yäsadeva-inkarnatie de

dänta-sütra
dän ta-sütra

geschreven. Hier geeft de Heer in het kort de inhoud van de

Ve
Ve

weer. Hij zegt dat de ontelbare levende wezens verdeeld kunnen

worden in twee klassen - de feilhare en de onfeilhare. De levende wezens
zijn in alle eeuwigheid afgescheiden deeltjes van de Allerhoogste Persoon
lijkhcid Gods. Wanneer ze in kontakt zijn met de matcriele wereld worden
ze jlva-bhütäQ genoemd, en de in de oorspronkelijke tekst gebruikte Sanskrit
woorden

sarvä1_ii bhütäni

geven aan dat ze feilbaar zijn. Degenen echter die

in eenheid met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods leven worden 6nfeil
baar genoemd. Eenheid betekent niet dat ze geen individualiteit hezitten,
maar dat er geen onenigheid is. Ze stemmen allen in met de bedoeling der
schepping. Uiteraard bestaat er in de geestelijke wereld geen schepping,
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maar aangezien de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in de

Vedänta-sütra

heeft verklaard dat Hij de oorsprong van alle emanaties is, wordt deze uit
spraak nader toegelicht.
Zoals de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr��a, verklaart, zijn er
twee soorten mensen. De

Veda 's tonen

dit aan, dus we hoeven hier niet aan

te twijfelen. De levende wezens, die in deze stoffelijke wereld te kampen
hebben met de geest en de vijf zinnen, wonen in een stoffelijk lichaam , dat
aan veranderingen onderhevig is en voor andere lichamen verwisseld wordt,
zo lang de levende wezens gekonditioneerd blijven. Ons lichaam verandert
als gevolg van het kontakt met de stof; de stof verandert en daarmee schijnt
het levend wezen ook te veranderen. Maar in de geestelijke wereld bestaat
het lichaam niet uit stof; derhalve verandert het niet. In de stoffelijke we
reld ondergaan de levende wezens zes veranderingen - geboorte, groei, vol
groeidheid, voortplanting, wegkwijnen en verdwijnen. Dit zijn de verande
ringen ; daarom zijn ze alle feilbaar. In de geestelijke wereld echter zijn ze
altijd in eenheid verlost.
VERS 1 7

��„�;q:
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� J\if\'141'41�'4"1 r..'te4°ti"i ('tR: llt\911
uttama� puru§as tv anya�
paramätmety udährta�
yo loka-trayam ävi.Sya
bibharty avyaya iSvar�

u ttama� param

puru�a� persoonlijkheid; t u maar; anya� een an
ä tmä Zelf; iti zo; udährta� gezegd; ya� iemand die ; loka van het universum ; trayam de drie verdelinge n ; ävilya binnengaan; bibharti houdt in stan d ; avyaya� onuitputtelij k ; iSvara� de
der;

-

de beste ;

de Allerhoogste ;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Heer.
VERTALING

Behalve deze twee soorten wezens is er de grootste levende persoonlijk
heid, de Heer Zelf, die in deze werelden is binnengegaan en ze in stand
houdt.
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BETEKENIS
We vinden de strekking van dit vers terug in de Ka tha Upani�ad en de
Svetäsva tara Upan4ad. Daar wordt duidelijk verklaard dat er Zieh boven de
ontelbare levende wezens, waarvan een deel gebonden en een deel vrij is, de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Paramätmä, bevindt. De Upanisads zeg·
gen : nityo nityänärh cetanas cetanänäm. Dit betekent dus dat Zieh onder
alle levende wezens, zowel de gebonden als de vrije, een allerhoogste levende
persoonlijkheid bevindt, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die ze in
stand houdt en ze de mogelijkheid tot genieten biedt naar gelang hun vroe
ger doen en laten. Deze Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bevindt Zieh in
ieders hart als Paramätmä. De wijze die Hem weet te doorgronden nadert
tot de volmaakte vrede, die voor anderen niet is weggelegd.
Het is onjuist te denken dat de Opperheer en de levende wezens zieh op
hetzelfde vlak bevinden of in alle opzichten aan elkaar gelijk zijn. De Heer
bevindt Zieh altijd in hogere positie en de levende wezens zijn Hem onder
geschikt. Niemand kan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te boven gaan.
Het woord loka is ook belangrijk, want in de Pauru�a , een Vedische tekst,
wordt verklaard : lokyate vedärtho 'nena . In Zijn plaatselijke vertegenwoor
diging als Paramätmä onthult de; Heer de bedoeling der Veda's. In de Veda's
vinden we tevens het volgende vers:
tävad e�a samprasado 'smäc
charirät samutthäya pararh
jyoti-rüparh sampadya svena
rüperyäbhin4padyatc sa uttama�1 puru�a�

" De Superziel die uit het lichaam komt gaat binnen in de onpersoonlijke
hrah majyoti ; in Zijn gedaante behoudt Hij dan Zijn geestelijke identiteit.
Dit Allerhoogste wordt de Allerhoogste Persoonlijkheid genoemd." Dit be
tekent dat de Allerhoogste Persoonlijkheid een geestelijke gloed tentoon
spreidt en verbreidt, die de bron is van alle licht. Deze Allerhoogste Per
soonlijkheid heeft ook een aspekt waarin Hij plaatselijk overal tegenwoor
dig is : Paramätmä. Door te inkarneren als zoon van Satyavati en Paräsara,
zet Hij als Vyäsadeva de Vedische kennis uiteen.
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VERS 18

�s� �: I
3«ITsm � � :q �: ��tO*t+t! 11��11
yasmät k§aram atito 'ham
ak§aräd api cottama�
ato 'smi loke vede ca
prathita� punt§ottama�
yasmät - omdat; k�a ra m - feilbaar; a tita�z - bovenzinnelijk; aham - lk; ak
�arät - van de onfeilbare; api - beter dan; ca - en; u t tama� - de beste ; ata�1 derhalve; asmi - Ik ben ; loke - op de wereld; vede - in de Vedische gcschrif
ten ; ca - en; prathit a� - gevierd ; puru�o ttama�1 - als de Allerhoogste Persoon .

VERTALING
Omdat Ik verheven ben zowel boven de feilharen als boven de onfeilba
ren en omdat Ik de grootste ben, word Ik zowel in de wereld als in de Ve
da's geeerd als die Allerhoogste Persoon.
BETEKENIS
Of men nu een gebonden of een bevrijde ziel is, niemand gaat de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�r:ia, te boven. Derhalve is Hij de grootstc
persoonlijkheid. Hier blijkt duidelijk dat de levende wezens en de Aller
hoogste Goddelijke Persoonlijkheid allen individu zijn. Het verschil bestaat
hierin dat de levende wezens, of ze nu gekonditioneerd zijn of niet , de on
voorstelhare vermogens van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, in om
vang niet kunnen overtreffen.

VERS 19
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yo mäm evam asammü!lho
jänäti puru§ottamam
sa saroa-vid bhajati märh
saroa-bhävena bhärata
ya�1 iedereen; mäm - Mij ; evam - zeker; asammü1ha� zonder twijfel;
jänäti - weet; pu ru�ottamam - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; sa�
hij ; saroa-vit die alles weet; bhajati - dient toegewijd ; mäm Mij ; saroa-bhä
vena in alle opzichten; bhärata 0 zoon van Bharata.
-

-

-

-

-

-

-

V ERTALING
Alwie zeker weet dat Ik de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ben, dient
te worden beschouwd als degeen die alles weet, en zo iemand verbindt zieh
volledig in toegewij de dienst,

0 zoon van Bharata.
BETEKENIS

Er wordt heel wat afgetheoretiseerd over de wezensstaat van de levende
wezens en de Allerhoogste Absolute Waarheid. In dit vers nu maakt de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods duidelijk dat degeen die weet dat Heer
��r:ia de Allerhoogste Persoon is in feite alles weet. Degeen die onvolmaak
te kennis bezit komt nooit verder dan spekulaties aangaande de Absolute
Waarheid, maar degeen die volmaakte kennis bezit verspilt geen ogenblik
van zijn waardevolle tijd en verbindt zieh rechtstreeks in ��r:ia-bewustzijn
in toegewijde dienst van de Opperheer. In de gehele

Bhagavad-gitä wordt dit
Bhagavad-gitä

overal benadrukt. Maar altijd zijn er kommentatoren op de

die hardnekkig blijven beweren dat de All�rhoogste Absolute Waarheid en
de levende wezens een en hetzelfde zijn.
De Vedische kennis wordt

.fruti

genoemd, of leren door luisteren. Men

dient de V edische boodschap in feite te vernemen van autoriteiten als ���a
en Zijn vertegenwoordigers. Hier zet Kr�r:ia iedereen keurig op zijn plaats en
als Hij zegt dat het zo is, moeten we het zo aannemen. Alleen maar luiste
ren zoals een varken luistert is onvoldoende; men dient in staat te zijn met
begrip te luisteren naar degenen die met gezag spreken. Men dient geenszins
over hun uitspraken te theoretiseren. Men dient onderworpen van de

vad-gltä

Bhaga

te aanvaarden dat deze levende wezens altijd ondergeschikt zijn aan
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de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wie dit vatten kan, begrijpt volgens
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Kf�i:ia, wat de bedoeling van de
Veda 's is - en de anderen begrijpen dit niet.
Het woord bhaja te is uiterst belangrijk. Op veel plaatsen wordt het
woord bhajate gebezigd met betrekking tot het dienen van de Opperheer.
Als iemand in volledig Kf�i:ia-bewustzijn verbonden is in toegewijde dienst,
dienen we te begrijpen dat hij de gehele Vedische kennis heeft doorschouwd.
In de Vai�i:iava paramparä wordt gezegd dat iemand die zieh in Kf�r:ia 's toe
gewijde dienst bevindt geen geestelijke zelfrealisatie-methode meer hoeft te
volgen om de Allerhoogste Absolute Waarheid te leren doorgronden. Want
hij is reeds zo ver, omdat hij zieh in 's Heren toegewijde dienst bevindt. Alle
voorbereidende fasen tot definitief inzicht heeft hij reeds doorlopen. Maar
als iemand honderdduizenden levens doorbrengt met spekuleren en theore
tiseren zonder dat hij zo ver komt dat hij inziet dat Kr�i:ia de Allerhoogste
Goddelijke Persoonlijkheid is en dat men zieh aan Hem moet overgeven, is
al zijn eindeloos gespekuleer en getheoretiseer niets meer geweest dan tijd
versp illing.
V E RS 20

� � ?ili�illdJJ:ffi irrTSWN 1
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iti guhyatamam Sästram
idam uktam mayänagha
etad buddhvä buddhimän syät
krta-krtyas ca bhärata
tll
zo; guhyatamam de meest vertrouwelijke; sästram - geopenbaarde
Schriften ; idam - dit ; uk tam - onthuld; mayä door Mij ; anagha 0 zonde
loze ; etat - dit; buddhvä - begrip ; buddhimän - intelligent; syät - men wordt;
krta-krtya� de volmaaktste ; ca en ; bhärata 0 zoon van Bharata.
.

.

·

-

-

·

·

VERTALING

Dit is het meest vertrouwelijke gedeelte v.an de Vedische geschriften, 0
zondeloze, dat Ik je hier openbaar. Alwie deze woorden doorgrondt zal wijs
worden en zijn streven zal tot volmaaktheid leiden.
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BETEKENIS

De Heer maakt hier duidelijk dat dit de kern van alle geopenbaarde
Schriften is. En men dient dit te aanvaarden als zijnde onderricht door de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Op deze wijze zal men intelligent wor
den en volmaakte bovenzinnelijke kennis verkrijgen. Met andere- woorden:
door een goed begrip aangaande deze filosofie betreffende de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods en door zieh in Zijn bovenzinnelijke dienst te verbin
den , kan ieder worden bevrijd van alle besmetting door de geaardheden der
stoffelijke natuur. Toegewijde dienst is een methode waardoor men tot gees
telijk inzicht komt. Overal waar toegewijde dienst plaatsvindt kan geen
stoffelijke besmetting mede-plaatsvinden. Toegewijde dienst aan de Heer en
de Heer Zelf zijn een en hetzelfde, omdat ze geestelijk zijn - de innerlijke
energie van de Opperheer. De Heer wordt de zon genoemd en onwetend
heid wordt duisternis genoemd. Overal waar zon is, is er geen sprake van
duistemis. Derhalve is er overal waar toegewijde dienst wordt verriebt onder
de juiste leiding van een bona fide geestelijk leraar, geen sprake van onwe
tendheid.
Iedereen dient dit ��r_ia-bewustzijn te aksepteren en over te gaan tot toe
gewijde dienst teneinde intelligent en zuiver te worden. Tenzij men tot in
zicht komt aangaande ��i:ia en zieh verbindt in Zijn toegewijde dienst, be
zit men, ook al is men in de ogen van de gewone man nog zo intelligent,
geen volmaakte intelligentie.
Het woord anagha, waarmee Arjuna wordt aangesproken, is belangrijk.
A nagha, 0 zondeloze, houdt in dat als men niet vrij is van de terugslagen
van zijn vroeger zondig doen en laten, men zeer moeilijk tot inzicht aan
gaande ��l}a kan komen. Men dient zieh te bevrijden van alle besmetting,
alle zondige aktiviteit ; dan kan men tot inzicht komen. Toegewijde dienst
is echter zo zuiver en krachtig, dat wanneer men haar verriebt men vanzelf
het niveau der zondeloosheid bereikt.
Terwijl men toegewijde dienst verriebt in de omgang met zuivere toege
wijden in volledig ��i:ia-bewustzijn, dienen bepaalde dingen volkomen
overwonnen te worden. Het belangrijkste wat men te boven moet komen de oorzaak waardoor men in het begin ten val is gekomen - is de begeerte
om de baas te speien over de stoffelijke natuur, want door toe te geven aan
deze begeerte , staakt men de bovenzinnelijke liefdedienst aan de Allerhoog
ste. Het tweede gevaar dat hierin schuilt is dat naarmate men meer toegeeft
aan de neiging om de baas te speien over de stoffelijke natuur, men meer
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aan de stof en het bezitten van stoffelijke zaken gehecht raakt. De proble
men van het materieel bestaan zij n te wij ten aan deze beide vormen van
wilszwakte.

Zo eindigen de verklaringen van Bhaktivedanta bij het Vijftiende Hoofd
stuk van de Srimad Bhagavad-gitä, getiteld "De A llerhoogste Persoon ".

HOO FDSTUK ZESTIEN

De Goddelijke en de Demonische Aard
VERS

1 -3
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sri bhagavän uväca
abhayam sattva-samsuddhir
jnäna-yoga-vyavasthiti�
dänam damas ca yajna5 ca
svädhyäyas tapa ärjavam
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ahimsä satyam akrodhas
tyägafi. säntir apaiSunam
dayä bhüte�v aloluptvarh
märdavam hrir acäpal.am
tejafi. k§amä dhrtifi. saucam
adroho niitimänitä
bhavanti sampadam daivim
abhijätasya bhärata
iri bhagavän uväca de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; abhayam
onbevreesdheid; sattva-sarhiuddhilJ levensloutering; jiiäna kennis; yoga
van het verbinden; vyavasthit* de situati e; dänam barmhartigheid ; da
malJ ca - en het beteugelen van de geest; yajiial] ca en het offeren; svädhyä
yal] de bestudering der Vedische literatuur; tapalJ boete; ärjavam een
voud; ah imsä geweldloosheid; satyam waarheidlievendheid; akrodha!1 vrijheid van woede ; tyägalJ verzaking; iänt* rust; apaiiunam afkeer van
vitterij ; dayä genade; bhüte§U jegens alle levende wezens; aloluptvam
vrijheid van begeerte; märdavam zachtmoedigheid ; h ri� bescheidenheid;
acäpalam - vastberadenheid; tejal] - kracht ; k�amä vergevingsgezindheid;
dhrti� moed; iaucam reinheid; adroha�1 - vrijheid van afgunst ; na niet;
atimänitä - eerbejag; bhavanti worden; sampadam eigenschappen ; daivim
bovenzinnelijk; abhijätasya iemand die geboren is uit; bhärata 0 zoon
van Bharata.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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V ERTALING
De Allerhoogste sprak: Onhevreesdheid, levensloutering, ontwikkeling
van geestelijke kennis, barmhartigheid, zelfheheersing, het hrengen van of
fers, het bestuderen van de Veda's, soherheid en eenvoud; geweldloosheid,
waarheidlievendheid, vrijheid van woede; verzaking, rust, afkeer van vitten,
mededogen en v rijheid van hehzucht; zachtmoedigheid, bescheidenheid en
onwankelhare vastberadenheid; energie, vergevingsgezindheid, kracht, rein
heid, vrijheid van afgunst en van het verlangen naar eer - deze bovenzinne
lijke eigenschappen,

0

zoon van Bharata, treft men

aan bij lieden

die begif

tigd zijn met een goddelijk karakter.
BETEKENIS

In het begin van Hoofdstuk Vijftien wordt uitgelegd wat er bedoeld
wordt met de banyan-boom van deze stoffelijke wereld. De bijwortels die
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eruit tevoorschijn komen worden vergeleken met de hetzij gunstige, hetzij
ongunstige aktiviteiten van de levende wezens. In Hoofdstuk Negen wordt
eveneens verklaard wat deva's, of goddelijke personen, en asura 's, of demo
nische personen, zijn. Nu worden volgens de Vedische riten aktiviteiten in
de geaardheid goedheid als gunstig beschouwd om vooruitgang te maken op
de weg naar de zelfverwerkelijking, en men kent deze aktiviteiten als deva
pra k rti , bovenzinnelijk van aard. Degenen die zieh op het bovenzinnelijk
vlak bevinden maken vooruitgang op de weg der bevrijding. V oor degenen
die handelen in de geaardheid hartstocht en onwetendheid daarentegen be
staat er geen kans op bevrijding. Ze m oeten 6f als menselijke wezens in deze
stoffelijke wereld blijven, 6f ze zullen afzakken naar de dier- of zelfs nog la
gere vormen. In dit Zestiende Hoofdstuk zet de Heer uiteen enerzijds wat
het bovenzinnelijke en deszelfs kenmerken zijn, anderzijds wat het demo
nische en deszelfs kenmerken zijn. H ij geeft tevens aan wat de voordelen
van het bovenzinnelijke en de nadelen van het demonische zijn.
Het woord abhijätasya , dat betrekking heeft op iemand die met boven
zinnelijke eigenschappen of goddelijke trekken geboren is, is zeer veelzeg
gen d . Een kind verwekken in goddelijke omstandigheden staat in de Ve
dische geschriften bekend als garbhädhäna-sarhskiira. Als de ouders een kind
willen hebben met goddelijke eigenschappen, dienen ze zieh te houden
aan de tien louterings-riten van het mensenleven ( 1 ) . We hebben al eerder in
de Bhagavad-gi:t ä gezien dat het geslachtsverkeer, bedoeld o m een goed kind
te verwekken, Kr��a Zelf is. Geslachtsverkeer wordt niet veroordeeld, mits
het gebruikt wordt in Kr��a-bewustzijn. Degenen die zicl:i in Kr��a-bewust
zijn bevinden dienen er althans voor te zorgen dat ze geen kinderen verwek
ken op de katte- en honde-manier, maar ze z6 te verwekken, dat ze na hun
geboorte Kr��a-bewust kunnen worden. Dat is het voordeel dat kinderen
behoren te hebben die geboren worden uit K!'g1a-bewuste ouders.
Het maatschappelijk stelsel dat bekend staat als het var1Jäirama-dharma het stelsel dat de samenleving in vier geledingen of kasten verdeelt - heeft

( 1 ) Deze tien gebruiken bestaan uit riten, louterings-offers (samskära's), die de mens
heiligen in de tien fasen van zijn bestaan. De eerste, garbhädhäna-samskära , vindt
plaats ten tijde van de verwekking. De plechtigheid waarbij het pasgeboren kind
zijn naam ontvangt, de inwijding die men krij gt van de geestelijke leraar, de huwe
lijksplechtigheid enz. zij.1 andere voorbeelden van deze louteringsgebruiken.
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niet tot bedoeling de menselijke samenleving te rangsehikken volgens ge
boorte. Deze onderverdeling berust op kennis en ontwikkeling. Ze dient er
toe , de samenleving in vrede te laten gedijen. De hier genoemde eigensehap
pen worden aangeduid als bovenzinnelijke kwaliteiten, bedoeld om iemand
te laten groeien in geestelijk inzieht, opdat hij verlost kan worden van het
bestaan in de materiele wereld. I n het va�1äirama-stelsel wordt de sannyäsi,
of degeen die zieh in de wereldverzakende levensorde bevindt, besehouwd
als de leider of geestelijk leraar van alle maatsehappelijke geledingen en or
den. Een b räh malJa wordt besehouwd als de geestelijk leraar van de drie an
dere geledingen der samenleving, namelijk van de k�atriya 's, de vaiiya 's en
de iüdra 's, maar een sannyäs!, die aan het hoofd van het maatsehappelijk
stelsel staat, wordt tevens als geestelijk leraar van de brähmalj.a 's besehouwd.
De eerste voorwaarde waaraan een sannyäs! moet voldoen is dat hij onbe
vreesd is. Omdat een sannyäsl op ziehzelf dient te leven zonder dat iemand
hem ondersteunt of ondersteuning belooft, dient hij zieh zonder meer af
hankelijk te stellen van de genade van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods. Denkt hij "Wie zal er voor me zorgen als ik al mijn famili'e- en vriend
sehapsbanden verbreek?", dan dient hij er niet toe over te gaan, de wereld
te verzaken. Men moet er volledig van overtuigd zijn dat K��l)a, of de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods in Zijn plaatselijk deel-aspekt als Paramätmä,
Zieh altijd in ons binnenste bevindt, dat Hij alles ziet en altijd weet wat
men van plan is. Men dient er vast van overtuigd te zijn dat ��l)a als Param
ätmä zorgt voor de ziel die zieh aan Hem heeft overgegeven. "Ik zal nooit
alleen zijn," dient men te denken. " Zelfs al ben ik in het donkerste deel van
het bos, dan is ��l)a toeh bij me en besehermt me volkomen. " Deze over
tuiging wordt a bhaya m , onbevreesdheid, genoemd . Deze geestesstaat is
noodzakelijk voor iemand die de wereld verzaakt. Vervolgens dient men
zijn bestaan te louteren. Er zijn tal van regels en bepalingen die men in de
ontheehte levensstaat moet naleven. Het belangrijkste is dat een san nyäsi
zieh strikt van intieme omgang met een vrouw dient te onthouden. Het is
hem zelfs verboden onder vier ogen met een vrouw te spreken. Heer Caitan
y a was een ideale sannyäsi, en toen Hij in Puri was, konden Zijn vrouwelijke
toegewijden niet eens bij Hem komen om Hem hun eerbetuigingen aan te
bieden. H u n werd aangeraden vanuit de verte voor de Heer neer te knielen.
Dit is geen blijk van haat jegens vrouwen als klasse, maar het is een tueht
regel die de sannyäsiwordt opgelegd, geen nauwe betrekkingen met vrouwen
te onderhouden. Men dient zieh te houden aan de regels en bepalingen van
de levensstatus die men bekleedt, teneinde zijn leven te louteren. V oor een
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sannyäsi zijn intieme relaties met vrouwen en het bezit van goederen voor
zingenot streng verboden. De ideale sannyäsi was Heer Caitanya Zelf, en
van Zijn leven kunnen we leren dat Hij uiterst strikt was ten opzichte van
vrouwen. Hoewel Hij beschouwd wordt als de mildste inkarnatie Gods, die
zelfs de meest gevallen gekonditioneerde zielen in genade aannam, hield Hij
Zieh ten aanzien van de omgang met vrouwen streng aan de regels en bepa
lingen van de levensorde der sannyäsi's. Een van de persoonlijke metgezel
len van Heer Caitanya, Chota Haridasa, had eens kontakt met een jonge
vrouw. Heer Caitanya was zo strikt, dat Hij Chota Haridäsa onmiddellijk
uit de kring van Zijn persoonlijke metgezellen verwijderde. Heer Caitanya
zei: "V oor een sannyäsi of iemand die uit de gevangensehap der stoffelijke
natuur traeht te ontsnappen en zieh poogt te verheffen tot de geestelijke
natuur teneinde terug naar huis, terug naar God te gaan, voor zo iemand
wordt louter het kijken naar materieel bezit en naar vrouwen terwille van
zingenot - niet eens het genieten van ze, maar louter het kijken, met genot
in de zin - zo sterk veroordeeld, dat hij beter zelfmoord kan plegen dan toe
geven aan dergelijke ongeoorloofde verlangens." Dus dit zijn zaken die in
verband staan met de loutering des levens.
Het volgende punt is: jfiäna-yoga-vyavas thiti� : zieh bezighouden met het
ontwikkelen van kennis. Het leven van een sannyäsi is ervoor bedoeld ken
nis te verspreiden onder de gezinshoofden en anderen, die vergeten zijn dat
het er in het leven om gaat zieh geestelijk te verheffen. Een sannyäsi be
hoort bedelend van deur tot deur te gaan om in zijn levensonderhoud te
voorzien, maar dit betekent niet dat hij een bedelaar is. Nederigheid be
hoort eveneens tot de eigensehappen van degeen die zieh op het bovenzin
nelijk vlak bevindt, en het is uit pure nederigheid dat de san nyäsi van deur
tot deur gaat, dus niet zo zeer om te bedelen, als wel om de gezinshoofden
op te wekkeri tot K��i:ia-bewustzijn. Dat is de taak van de sannyäsi. Is hij
geestelijk werkelijk gevorderd en heeft hij hiertoe opdraeht van zijn geeste
lijk leraar, dan dient hij logisch en helder het K��i:ia-bewustzijn te prediken;
is hij niet zo ver gevorderd, dan dient hij nog niet toe te treden tot de we
reldverzakende levensorde.
Maar zelfs al heeft hij afseheid van de wereld genomen zonder dat hij
over voldoende kennis besehikt, dan behoort hij zieh volledig bezig te hou
den met luisteren naar een bona fide geestelijk leraar, teneinde zijn kennis
te verdiepen. Een sannyiisi, of iemand die de wereld verzaakt, dient ver
ankerd te zijn in onbevreesdheid, sattva-samiuddhili (zuiverheid) en jfiäna
yoga (kennis ).
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Het volgend punt is barmhartigheid. Barmhartigheid heeft betrekking op
de gezinshoofden. De gezinshoofden dienen op eerbare wijze in hun levens
onderhoud te voorzien en vijftig percent van hun inkomen te besteden aan
de verspreiding van het ��I}a-bewustzijn over de hele wereld. Een gezins
hoofd dient dus schenkingen te doen aan instellingen die zieh hiermee be
zighouden. Men dient zijn gaven te geven aan de juiste ontvanger. Er be
staan verschillende manieren van geven, zoals later zal worden uiteengezet,
namelijk geven in de geaardheid goedheid, hartstocht en onwetendheid. Ge
ven in de geaardheid goedheid wordt in de Schriften aanbevolen, maar ge
ven in de geaardheid hartstocht en onwetendheid wordt niet aanbevolen,
omdat het gewoon geldverspilling is. Men dient uitsluitend schenkingen te
doen om het ��i:ia-bewustzijn over de hele wereld te vers.p reiden. Dat is
barmhartigheid in de geaardheid goedheid.
Wat betreft damal;i (zelfbeheersing) : ze geldt niet alleen voor de andere
geledingen der religieuze samenlevings-ordening, maar vooral voor het ge
zinshoofd. Ook al heeft hij een vrouw, dan betekent dit nog niet dat het
gezinshoofd zijn zinnen zo maar gebruiken mag voor seksueel genot. Er gel
den voor de gezinshoofden diverse beperkingen zelfs in hun seksuele leven,
dat er slechts toe mag dienen, kinderen te verwekken . Wenst het gezins
hoofd geen kinderen, dan dient hij geen geslachtsverkeer met zijn vrouw te
hebben. De moderne samenleving bedrijft seks met voorbehoedsmiddelen
of nog afschuwelijker methoden, om niet verantwoordelijk te hoeven zijn
voor het opvoeden van kinderen. Dit heeft niets bovenzinnelijks, maar is
ronduit dP.monisch . Als iemand vooruit wil gaan in het geestelijk leven,
dient hij, ook al is hij getrouwd, zieh seksueel te beheersen en geen kind te
verwekken zonder de bedoeling, hiermee ��i:ia te dienen. Is men in staat
louter kinderen te verwekken die ��r:ia-bewust zullen zijn, dan mag men
honderden kinderen verwekken; maar weet men ze niet Kr��a-bewust op
te voeden, dan dient men zieh, louter om het zingenot, niet met seks in te
laten .
Het brengen van offers is eveneens iets wat de gezinshoofden dienen te
doen, want offers vergen veel geld. De andere levensorden, tc weten brahma
carya , vänaprastha en sannyäsa hebben geen geld; zc voorzien in hun levens
onderhoud door te bedelen. Dus het brengen van de vcrschillende soorten
offers is bedoeld voor de gezinshoofden. Ze dienen agni-ho tra-offers te
brengen, zoals voorgeschreven in de Vedische literatuur, maar dergelijkc of
fers zijn in deze tijd bijzonder du ur, en geen enkel gezinshoofd kan ze be
kostigen. De beste manier van offeren die voor deze tijd wordt aanbevolen
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is de sarikirtana-yajiia, het chanten van Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, Kr�r:ia
Kr�r:ia, Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Rama, Hare Hare. Dit is
het beste en goedkoopste offer; iedereen kan het brengen en er de vruchten
van plukken. Dus deze drie punten, barmhartigheid, zinsbeteugeling en het
brengen van offers, betreffen het gezinshoofd.
De volgende punten, svädhyäya� , het bestuderen der Veda's, tapas,
soberheid, en ärjavam, zachtmoedigheid of eenvoud, hebben betrekking op
brahmacarya, of het leven van de student. Brahmacäri's dienen geen kon
takt met vrouwen te hebben; ze dienen celibatair te leven en hun denken
bezig te houden met het bestuderen van de Vedische literatuur, teneinde al
dus geestelijke kennis te ontwikkelen. Soberheid heeft vooral betrekking op
de onthechte levensstaat. Men dient geenszins zijn gehele leven gehuwd te
blijven; men dient voortdurend te beseffen dat er vier opeenvolgende le
vensorden zijn, te weten brahmacarya , grhastha , vänaprastha en sannyäsa,
en dat men zieh dus na grhastha, het gezinsleven, dient terug te trekken.
Heeft men honderd jaar te leven, dan dient men vijfentwintig jaar te leven
als student, vijfentwintig jaar als gezinshoofd, vijfentwintig jaar in terugge
trokken staat en vijfentwintig jaar in wereldverzaking. Zo luiden de bepa
lingen ten aanzien van het Vedisch religieuze leven. De man die zieh terug
trekt uit gezinsaangelegenheden dient boete te doen naar lichaam, geest en
tong. Dat is tapasyä. De gehele var�äs'rama-dharma-samenleving is bedoeld
voor tapasyä. Zonder tapasyä of strenge soberheid kan geen menselijk we
zen zijn verlossing bereiken. De gedachtengang volgens welke men niet
sober hoeft te leven en rustig kan blijven doorgaan met spekulatief den
ken , en dat alles dan vanzelf in orde komt, wordt noch in de Vedische lite
ratuur, noch in de Bhagavad-gitä onderschreven. Dit soort theorieen komt
uit de koker van pseudo-transcendentalisten, wie het erom begonnen is veel
aanhang te krijgen. Komt men namelijk aandragen met beperkingen, regels
en bepalingen, dan is dit niet zo aantrekkelijk. Daarom leggen degenen die
uit naam der religie louter terwille van het vertoon op aanhang uit zijn noch
hun leerlingen, noch zichzelf beperkingen op. Deze methode wordt echter
niet goedgekeurd door de Veda's.
Wat eenvoud aangaat: dit geldt niet voor een speciale levensorde, maar
voor ieder lid van elke levensorde, of hij zieh nu in de brahmacarya-äs'rama ,
de grhastha-äs'rama of de vänaprastha-äs'rama bevindt. Men dient uiterst een
voudig te leven.
Ahimsä betekent dat men de levensontwikkeling van geen enkel levend
wezen in de weg staat. Men mag niet denken dat er geen kwaad in schuilt
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dieren te doden terwille van het smaakgenot, omdat de zielevonk niet ge
dood wordt wanneer het lichaam wordt gedood. De mensen zijn tegenwoor
dig verslaafd aan het eten van dieren, hoewel granen, fruit en melk ruim
schoots voorhanden zijn. Het is nergens voor nodig dat er dieren worden ge
dood. Dit gebod geldt voor iedereen. Is er geen andere keus, dan zal men
een dier kunnen doden , maar het dient dan wel geofferd te worden . Maar
hoe dan ook, wanneer er voldoende voedsel voor de mensheid is, behoren
personen die vooruitgang willen maken op het gebied der zelfverwerke
lijking geen geweld te gebruiken jegens dieren. Ware geweldloosheid bete
kent dat men niemands levensontwikkeling in de weg staat. De dieren ma
ken ook een ontwikkeling door in hun evolutionair bestaan, waarbij ze van
het ene type dierlijk leven naar het volgende verhuizen. Wordt een bepaald
dier gedood, dan wordt het in zijn ontwikkeling gestuit. Wanneer een dier
een bepaald aantal jaren en dagen in een bepaald lichaam dient te verblijven
en het wordt ontijdig gedood, dient het in die bepaalde levensvorm terug te
keren om de nog resterende levensperiode te volbrengen teneinde bevorderd
te worden naar een andere levenssoort. Dus we dienen de ontwikkeling van
de in dieren belichaamde zielen niet te remmen louter terwille van onze
smaakbevrediging. Dit wordt geweldloosheid genoemd.

Satyam , waarheidlievendheid, houdt in dat we de waarheid geen geweld
aandoen om er persoonlijk voordeel bij te hebben. De Vedische literatuur
bevat een aantal moeilijk te begrijpen passages, maar de betekenis of bedoe
ling hiervan dient men te vernemen van een bona fide geestelijk leraar. Dat
is de manier waarop men de Veda's behoort te begrijpen. Sru t i , een term
waarmee de Veda's ook worden aangeduid, betekent dat men dient te luis
teren naar de autoriteiten. Men mag geen uitleg verzinnen waar men per
soonlijk baat bij heeft. Er zijn al tal van kommentaren die de oorspronkelijke
tekst van de Bhagavad-gitä geweld aandoen. Men dient de werkelijke bete
kenis van de woorden weer te geven, en hoe zulks gedaan wordt dient men
te leren van een bona fide geestelijk leraar.
Wal akrodlw�1 , vrijheid van woede, aangaat: zelfs als men uitgedaagd
wordt, behoort men verdraagzaam te blijven, want zodra men kwaad wordt,
raakt het gehele gestel vergiftigd. Woede is het produkt van de geaardheden
hartstocht en lust, dus iemand die zieh op bovenzinnelijk niveau bevindt
dient zijn woede te beteugelen. A paiiunam betekent dat men niet op ande
ren vit of ze onnodig korrigeert. Wanneer men een dief een dief noemt, is
dit uiteraard geen vitten, maar een eerlijk persoon een dief noemen is een
ernstige misstap voor iemand die zieh op het geestelijk pad bevindt.
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houdt in dat men uiterst bescheiden is en geen enkele afschuwelijke

daad begaat.

A cäpala m ,

vastberadenheid , houdt in dat men noch opgewon

den, noch moedeloos wordt wanneer men ergens naar streeft. Al is er spra
ke van mislukking, dan hoeft men daarom nog niet bedrukt te zijn , men
dient geduldig en vastberaden voort te gaan op zijn weg.
De kwaliteit

teja�

heeft betrekking op de

k§atriya 's. K§alriya 's dienen

al

tijd zeer sterk te zijn om de zwakken te kunnen beschermen. Ze dienen zieh
niet geweldloos op te stellen. Moet er geweld worden gebruikt dan dienen
zij dit te doen .

Sau cam

betekent reinheid , niet alleen naar lichaam en geest, m aar ook

naar daden . Dit geldt met name voor kooplui,

vaiiya's,

die geen zwarte han

del mogen drijven. V rijheid van het verlangen naar eer,

nätimänitä, geldt als

deugd der iüdra 's, de arbeidersklasse , welke volgens de Vedische geschrifteh
de laagste der vier klassen is. De arbeiders dienen niet rond te stappen met
onnodige eergevoelens en trots, maar gewoon hun plaats te kennen. Het is
de plicht der iüdra 's de hogere klassen wegens hun instandhouding van de
samenleving eer te bewijzen.
Alle zestien hier opgesomde eigenschappen zijn bovenzinnelijk. Men
dient ze te ontwikkelen naar gelang zijn sociale positie. De strekking hier
van is dat als alle klassen van mensen zieh erin oefenen deze eigenschappen

te ontwikkelen , de mogelijkheid ontstaat dat, ook al zijn de materiele om
slandigheden nog zo ellendig, ze opstijgen tot het hoogste niveau van bo
venzinnelijke realisatie.
VERS 4

� �s�� "SfiN : q1�t>t1�ct � 1
� ��:sm1� � ifqi::•miöii: 11 \? II
dambho darpo 'bhimänas ca
krodha� päru�yam eva ca
ajnänam cäbhijätasya
pärtha sampadam äsurim
dambha�i tro ts; darpa�i hoogmoe d ; abhimäna� verwaandhei d ; ca en ;
k rodha�i woede ; parÜ§yam scherpte ; eva zeker; ca en ; ajiiänam onwe
Lendheid; ca en ; a bh ijätasya iemand die geboren is; pärtha 0 zoon van
Prthä; sampadam aard; äsurim demonisch.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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XVI.5

VERTALING
Hoogmoed, trots, woede, verwaandheid, hardheid en onwetendheid zijn
eigenschappen van degenen die demonisch van aard zijn. 0 zoon van
Prthä.
BETEKENIS
l n dit vers wordt de koninklijke weg naar de hel beschreven. De demo
nisehe personen doen het graag voorkomen alsof ze bijzonder religieus zijn
en geestelijk ver gevorderd, maar ze houden zieh niet aan de regels. Ze zijn
altijd verwaand, en trots dat ze een zekere m ate van ontwikkeling bezitten
of een zekere hoeveelheid rijkdom. Ze willen dat anderen hen vereren en
verlangen respekt, hoewel ze geen respekt afdwingen. Ze maken zieh altijd
kwaad om niets en spreken op seherpe, geenszins vriendelijk toon. Ze weten
niet wat ze wCI en niet behoren te doen. Ze doen preeies zoals hct ze invalt,
en erkennen geen enkele vorm van gezag. Deze demonisehe trekken krijgen
ze meteen bij het ontstaan van hun lichaam in de moederbuik, en deze trek·
ken treden tijdens het opgroeien naar buiten.

VERS 5

� � f� mrr l
ifT

�:

� �)sftr � 11 1"\ I I

daivi sampad vimok§äya
nibandhiiyäsuri matä
mä 5uca� sampadam daivim
abhijäto 'si päri!1ava
daivl · bovenzinnelijk; sampat · aard; vimok�äya bedoeld voor bevrij
ding; nibandhäya · voor gebon d enh ei d ; äsuri · demonisehe eigenschappen;
matä · wordt geacht; mä · niet ; iuca!z · zieh zorgen maken; sampadam ·
aard; daiv'im bovenzinnelijk; a bhijäta� · geboren; asi · je bent; päry�ava · 0
zoon van Pandu.
·

·
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VERTALING
De bovenzinnelijke eigenschappen leiden tot verlossing, terwijl de demo
nische eigenschappen tot gevangenschap leiden. Vrees niet, 0 zoon van
Pä��u, want j ij bent met de goddelijke eigenschappen geboren.
BETEKENIS
Heer Kr�r;ia beurde Arjuna op door hem te verteilen dat hij niet met de
demonische eigenschappen ter wereld gekomen was. Het feit dat hij bij de
strijd betrokken was getuigde niet van een demonische instelling, want hij
bekeek immers alle voor- en nadelen. Hij overwoog of het juist was om ach
tenswaardige lieden als Bhi�ma en Dro�a te doden of niet, dus hij handelde
niet vanuit woede, valse trots of hardheid. Derhalve was hij niet demonisch
van aard. Wanneer een k§atriya , dus een militair, pijlen afschiet op de vij
and, wordt zijn aktiviteit bovenzinnelijk geacht, terwijl het nalaten van der
gelijk handelen als demonisch wordt beschouwd . Daarom had Arjuna geen
rede� tot weeklagen. Ieder die zieh aan de regels houdt van de levensorde of
maatschappelijke klasse waartoe hij behoort bevindt zieh op het bovenzin
nelijk vlak.
V ERS 6

dvau bhüta-sargau loke 'smin
daiva äsura eva ca
daivo vistara$a� prokta
äsuram pärtha me srr u

dvau - twee; bhüta-sargau - gesehapen levende wezens; loke - in deze we
reld ; asmin - deze ; daiva� - goddelijk; äsura� - demoniseh; eva - zeker; ca
en; daiva� - goddelijk; vistaraia� omstandig; prok ta� gezegd; äsuram de
monisch; pärtha - 0 zoon van P�thä; me - van Mij ; srryu - hoor.

-

-

-

-
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XVI.7

VERTALING
Er zijn in deze wereld twee soorten wezens, 0 zoon van P�thä, het godde
lijke en het demonische. Ik heb je reeds omstandig uiteengezet wat de god
delijke eigenschappen zijn. Luister nu naar wat lk je over de demonische te
zeggen heb.
BETEKENIS
Nadat de Heer Arjuna verzekerd heeft dat hij met de goddelijke eigen
schappen geboren is, beschrijft Hij hem nu de derrionische manier van doen.
De gebonden wezens worden in deze wereld in twee klassen verdeeld. Dege
nen die met goddelijke eigenschappen geboren zijn leiden een gereguleerd
leven, dat wil zeggen: ze houden zieh aan de geboden van de Schriften en
de geestelijke autoriteiten. Men dient zijn plicht te vervullen in het licht van
de gezaghebbende Schrift. De mentaliteit van iemand die zo denkt wordt
goddelijk genoemd. Degenen die zieh niet aan de schriftuurlijke regels en
bepalingen houden en naar eigen goeddunken te werk gaan worden demo
nisch of asurisch genoemd. Er bestaat geen andere maatstaf dan die van ge
hoorzaamheid aan de regels en bepalingen van de Schriften. In de Vedische
literatuur wordt vermeid dat zowel de halfgoden als de demonen afstam
men van de Prajäpati ; het enige verschil is dat de eersten zieh wel en de
laatsten zieh niet aan de Vedische voorschriften houden.
VERS 7

Jflfü =if' � =if' � '1' fc\\(lt\<i: 1
'1' � ;rrfq � '1' � � � I I \9 I I
pravrttirh ca nivrttirh ca
janä na vidur äsurä/i
na saucarh näpi cäcäro
na satyarh te§u vidyate
pravrttim - juist handelen; ca - ook; nivrttim - verkeerd handelen ; ca - en;
janä�1 personen ; na - nooit; vidu� weten ; äsurä� - in de demonische aard;
na - nooit ; saucam - reinheid; na - noch; api - ook; ca - en ; äcära� - gedrag;
na - nooit; satyam - waarheid; te§u - in hen; vidya te - er is.
-

-
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V ERTALING
Degenen die demonisch zijn weten niet hoe het wel en niet hoort. Men
vindt bij hen reinheid, noch wellevendheid, noch waarheidlievendheid.

BETEKENIS
In iedere beschaafde samenleving bestaat er een geheel van schriftuurlijke
regels en bepalingen waaraan men zieh van oudsher gehouden heeft, met na
me onder de äryans, degenen die de Vedische beschaving huldigen en be
kend staan als de hoogst ontwikkelde beschavingsvolken. Degenen die zieh
niet aan de schriftuurlijke regels houden worden als demonen beschouwd.
V andaar dat er hier gezegd wordt dat de demonen de schriftuurlijke be
palingen niet kennen en evenmin geneigd zijn zieh eraan te houden. De
meeste van hen kennen ze niet, en zelfs al zijn er onder hen die ze wel ken
nen, dan zijn ze nog niet geneigd zieh eraan te onderwerpen. Ze kennen
geen geloof en zijn niet van zins zieh volgens de Vedische wetten te gedra
gen. De demonen zijn zowel innerlijk als uiterlijk onrein. Men dient er altijd
op te Jetten dat men zijn lichaam rein houdt door in bad te gaan, de tanden
te poetsen, schone kleren aan te trekken enz. En teneinde de innerlijke rein
heid te bevorderen dient men altijd aan Gods heilige namen te denken en te
chanten: Hare Kr�rya, Hare Kr�i:ia, K f�I}a Kr��a, Hare Hare / Hare Räma,
Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare. De demonen hebben geen waardering
voor al deze regels die zowel de innerlijke als de uiterlijke reinheid bevorde
ren en willen zieh er dan ook niet aan houden.
Er bestaan tal van regels en handleidingen voor het gedrag van de mens,
zoals bijvoorbeeld de Manu-samhitä, die de wetten van het mensdom bevat.
Aan dit boek zijn de wetten van het erfrecht en andere wettelijke bepaling
en ontleend. Nu verklaart de Manu-samhitä dat men een vrouw geen vrij
heid moet geven. Dit betekent niet dat men cle vrouw in slavernij moet hou
den, maar dat men vrouwen dient te beschouwen als kinderen. Kinderen
krijgen geen vrijheid, maar dat betekent niet dat men slaven van ze maakt.
De demonen schenken totaal geen aandacht meer aan deze voorschriften en
denken dat vrouwen evenveel vrijheid mogen hebben als mannen. Dit denk
beeld heeft de maatschappelijke situatie in de wereld er niet op verbeterd.
Een vrouw dient in feite in elke fase van haar leven beschermd te worden.
In haar meisjesjaren dient ze te worden beschermd door haar vader, in haar
vrouwenjaren door haar echtgenoot, en op haar oude dag door haar vol-
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wassen zoons. Dit is volgens de

ze is

Manu-samhitä

XVL8

de juiste maatschappelijke

weg voor de vrouw. Maar de moderne beschaving heeft een volkomen over
trokken beeld van het vrouwenleven, waarbij de vrouw zo veel wordt toege
staan, dat het huwelijk er in de huidige samenleving praktisch een denkbeel
dige zaak door is geworden. En de morele instelling van de vrouw is ook
niet veel meer. De demonen aksepteren dus geen aanwijzingen die goed
voor de samenleving zijn, en omdat ze zieh niet richten naar de ervaring van
grote wijzen en de regels en bepalingen die door hen zijn vastgelegd, is de
maatschappelijke situatie van de demonische wez.ens bijzonder ellendig.
V E RS 8

asatyam aprati§tham te
jagad ähur anisvaram
aparaspara-sambhütam
kim anyat käma-haitukam
aprat4 tham zonder grond; te - zij ; jagat - de kos
ähu� - wordt genoemd ; anisvaram zonder bestuurder;
aparaspara door wederkerige lust; sambh ütam - veroorzaakt ; kim anyat - er
bestaat geen andere oorzaak; käma-haitukam - alleen lust is de oorzaak.
asatyam -

onwerkelijk;

-

mische openbaring;

-

-

V ERTALING
Ze beweren dat deze wereld onwerkelijk is en nergens op herust en dat
er geen God is die alles hestuurt; ze komt voort uit seksueel verlangen en
kent geen andere oorzaak dan lust.
BETEKENIS
De demonische wezens houden het ei:op dat de wereld een hersenschim
is.

V olgens

hen is er geen oorzaak, geen gevolg, geen bestuurder, geen he

doeling; alles is onwerkelijk. Ze zeggen dat deze kosmische openbaring
voortkomt uit een toevallige samenloop van stoffelijke akties en reakties.
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Z e geloven niet dat d e wereld m e t een bijzondere bedoeling door God ge
schapen is. Ze hebben hun eigen theorie : de wereld is uit zichzelf ontstaan
en er is geen reden om aan te nemen dat er een God achter schuilt. V oor
hen bestaat er geen verschil tussen geest en stof en ze willen niet aannemen
dat er een Allerhoogste Ziel bestaat. Alles is louter stof, en de hele kosmos
wordt verondersteld een massa onwetendheid te zijn. V olgens hen is alles
leeg en komt het door onze onwetende wijze van waarnemen dat we den
ken dat er zieh van alles openbaart. Ze nemen zonder meer aan dat alle ge
openbaarde varieteit slechts een uitstalling van onwetendheid is. Ze lichten
dit toe met de uitspraak: "De mensen roepen in hun droom tal van beelden
op, en wanneer ze wakker worden beseffen ze dat die beelden alleen in hun
droom bestaan." Maar hoewel de demonen zeggen _dat het leven een droom
is, zijn ze er uiterst bedreven in, van deze droom te genieten. Hierdoor ra
ken ze, in plaats van dat ze hun kennis verdiepen, voortdurend meer in hun
droomwereld verwikkeld. Ze stellen dat, zoals een kind gewoon het resul
taat van geslachtsgemeenschap van man en vrouw is, deze wereld geboren is
zonder ook maar een ziel. In hun ogen is het slechts een bepaalde menging
van materie waaruit de levende wezeris zijn voortgekomen en er is geen
sprake van dat er zoiets als een ziel bestaat. Zoals er zonder oorzaak tal van
levende wezens voortkomen uit zweet of uit een lijk, is de hele levende we
reld ontstaan uit kombinaties van materie van de kosmische openbaring.
Derhalve is de stoffelijke natuur de oorzaak van deze openbaring, en een an
dere oorzaak is er niet. Ze geloven niet in Kr��a's in de Bhagavad-gitä ge
dane uitspraak : mayädhyak�ena prakrti� süyate sa-caräcaram. "De gehele
stoffelijke wereld beweegt zieh onder Mijn leiding." Met andere woorden :
de demonen beschikken niet over volmaakte kennis aangaande de schep
ping van deze wereld ; ze komen ieder voor zieh met een eigen theorie. Vol
gens hen is iedere uitleg van de Schriften goed, aangezien ze niet geloven
dat de schriftuurlijke geboden slechts op een manier kunnen worden opge
vat.

V ERS 9
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XVl.9

etäm dnfim ava§/abhya
na§/ätmäno 'lpa-buddhaya�
prabhavanty ugra-karmäp,a�
k§ayäya jagato 'hitä�
e täm - zo; drHim - visie ; ava§{abhya - aanvaardend; na§!a - verloren;
ätmäna�
zelf; alpa-buddhaya� - minder schrander ; prabhavanti - bloei
en; ugra-karmäl)a� - in pijnlijke aktiviteiten ; k�ayäya - ter vernietiging;
jagata�i - van de wereld ; ahitä� - heilloos.
-

V ERTALING
V an deze opvattingen uitgaande, wijden de demonische wezens, die ver
loren zijn voor zichzelf en geen verstand bezitten, zieh aan heilloze, gruwe
lijke werken, die tot bedoeling hebben de wereld te vemietigen.
BETEKENIS
De demonische wezens houden zieh bezig met aktiviteiten die tot de ver
nietiging van de wereld leiden. De Heer verklaart hier dat ze niet bijster
schrander zijn. De materialisten, die geen Gods-beeld hebben, denken dat ze
vooruitgang maken. Maar volgens de Bhagavad-gi'tä zijn ze onintelligent en
verstoken van alle inzicht. Ze trachten tot het uiterste van deze stoffelijke
wereld te genieten en zijn daarom voortdurend bezig met het bedenken van
nieuwe zinsbevredigende zaken. Dit soort materiele uitvindingen wordt be
schouwd als vooruitgang van de menselijke beschaving, maar het gevolg er
van is dat de mensen steeds gewelddadiger en wreder worden, wreed jegens
dieren en wreed jegens hun medemensen. Ze hebben geen idee hoe ze zieh
tegenover elkaar dienen te gedragen. Het doden van dieren komt zeer veel
voor onder demonische lieden. Dergelijke mensen worden als vijanden van
de wereld beschouwd, omdat ze uiteindelijk iets zuUen uitvinden of maken
waardoor alles zal worden vemietigd. Dit vers verwijst indirekt naar de uit
vinding van de kernwapens, waar de wereld vandaag zo trots op is. Jeder
ogenblik kan er een oorlog uitbreken waarin deze kernwapens een chaos
zullen aanrichten. Dergelijke zaken worden uitsluiterid vervaardigd om de
wereld te vernietigen, en dit wordt hier aangeduid. Door goddeloosheid is
de menselijke samenleving ertoe gekomen zulke wapens te vervaardigen; ze
zijn geenszins bedoeld om vrede en voorspoed in de wereld te bevorderen.

XVl . 1 0
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VERS 1 0
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kämam iiSritya du�püram
dambha-mäna-madänvitä�
mohäd grhitväsad-grähän
pravartante 'faci-vratä�
kämam - lust; äfritya - zijn toevlueht zoeken; du§püram onverzadelijk;
dam /Jha trots ; mä11a - valse trots; mada-anvitä� - opgaand in verwaandheid;
mnhät - door illusie ; grh itvä - nemend; asat - onbestendig; grähän dingen;
pravartan te - bloeien; as'uci - onrein; vratä� - toegewijd.
-

-

-

V ERTALING
De demonisehe wezens, die zieh overgeven aan ijdelheid, trots en onver
zadelijke wellust, vallen ten prooi aan begooeheling. Geboeid door het tijde
lijke, wijden ze zieh aan onreine bezigheden.
BETEKENIS
Hier wordt de de monisehe mentaliteit besehreven. 's Demonen wellust is
onverzadelijk. Demonen verlangen steeds meer m aterieel genot. Hoewel ze
voortdurend vol zorgen zitten, omdat ze zieh vastklampen aan zaken van
voorbijgaande aard, blijven ze zieh uit begooeheling met deze aktiviteiten
bczighouden. Ze bezittcn geen kennis en weten niet dat ze op de verkeerde
weg zijn. Door het voorbijgaande als reeel te aanvaarden, scheppen deze de
monische lieden zelf hun god en zelf hun gezangen, die ze aan hem opzen
den. H e t gevolg is dat ze steeds meer gehecht raken aan twee dingen - ge
slachtsgcnot en het vergaren van stoffelijke goederen. De woorden "onreine
bezighcden" zijn in dit verband zeer belangrijk. Zulke demonische lieden
voelen zieh slechts aangetrokken tot drank, vrouwen, gokken en vlees-eten;
hierin ligt hun onreinheid. Gedreven door trots en ijdelheid, verzinnen ze
wat rcligicuze beginselen die daarmee stroken, maar die niet overeenstem
men met de Vedische geboden. Hoewel deze demonische lieden de afschu-
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XVl .1 1 - 1 2

wclijkste wezens o p aarde zijn, bewijst d e wereld h u n allerlei ku nslm atigc
vormen van eer. Hoewel ze afglijden naar de hel, beschouwen ze zichzelf als
zeer vooraanslaan d.

VERS 1 1- 1 2
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cintäm aparimeyäm ca
pralayäntäm upiiSritär
kämopabhoga-paramä
etävad iti n i.Scitär
iiSä-pä5a-5atair baddhär
käma-krodha-paräyarär
ihante käma-bhogärtham
anyäyenärtha-saiicayän
cin täm - vrezen en angsten ; aparimeyäm - onmetelijk; ca - en ; pralay11-a11täm - tot de dood ; upäiritä�1 - daar hun toevlucht genomen hebbend; käma
upabh oga - zinsbevrediging; paramä�i - het hoogste levensdoel; etävat - zo;
iti op deze wijze ; nifritä� - verzekeren ; äsä-päia . verstriktheid in het net
der verwachtingen ; sa tai� - met honderden ; baddhä�i - gcbon dcn ; käma lust ; krodha - wocde ; paräya�1äf.1 - steeds in die mcntalitei l ; ilwn l<> - begcerte ;
käma - lusl ; bh oga zingenot; artham - mcl dat doel; anyäyena onweltig;
artha · rijkdom; saiicayän - vcrgaren.
·

·

·

VERTALING
Ze denken dat zinsbevrediging van geboorte tot dood de allereerste nood
zaak van de menselijke beschaving is. Daardoor verkeren ze voortdurend in
spanning. Geboeid door honderden en duizenden begeerten, door- Just en
woede, eigenen ze zieh op onwettige wijze geld toe voor zinsbevrediging.

XVl. 1 3- 1 5

D e Goddelijke en d e Demonische Aard

775

BETEKENIS
De de monische wezens denken dat zinsbevrediging het uiteindelijke doel
des levens is en aan dit denkbeeld houden ze zieh vast tot hun dood . Ze ge
loven niet dat er een leven na de dood is, en ook niet dat het levend wezen
van het ene lichaam naar het andere verhuist overeenkomstig zijn karma of
aktiviteiten in deze wereld. De plannen die ze m aken voor hun leven wor
den nooit gerealiseerd en van het ene ongerealiseerde plan stappen ze over
op hct andere . We hebben zelf meegemaakt hoe zo'n demonisch type zelfs
op zijn sterfbcd nog de dokter vroeg zijn leven met vier jaar te verlengen,
omdat zij n plannen nog niet rond waren. Dit soort dwazen weet niet dat
geen arts ter wereld hun leven zelfs m aar een ogenblik kan verlengen. Wan
neer het stervensuur daar is, kan er met geen enkele wens meer rekening
worden gehouden. De wetten der natuur staan de genieter geen seconde
langer toe dan hem is toegemeten.
De demonische persoon, die niet in God of in de Superziel in zichzelf ge
looft , verricht louter uit zinsbevrediging allerlei zondige aktiviteiten. Hij
wcet niet dat hij in zijn hart een getuige hiervan met zieh meedraagt. De
Superziel slaat de aktiviteiten van de individuele ziel gade . Zoals in de Upa
" i.�ads in de V edische literatuur vermeid wordt, zitten er twee vogels in een
boom ; de ene handelt, en geniet of kokhalst van de vruchten aan de takken ,
c n d e andere i s hiervan getuige. Maar iemand die demonisch van aard i s , is
niet op de hoogte van de Vedische geschriften en heeft ook geen geloof;
daarom denkt hij dat het hem vrijstaat alles te doen wat zijn zingenot ver
groot, ongeacht de gevolgen van dien.

V ERS 1 3 - 1 5
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X V I . 1 3- 1 5

idam adya mayä labdham
imam präpsye manoratham
idam astidam api me
bhavi§yati punar dhanam
asau mayä hata� 5atrur
hani§ye cäparän api
iSvaro 'ham aham bhogi
siddho 'ham balavän sukhi
ä�hyo 'bhijanavän asmi
ko 'nyo 'sti sadrfo mayä
yak§ye däsyämi modi§ya
ity ajnäna-vimohitä�

•

idam dit; adya vandaag; mayä - door mij ; labdham - verdiend ; imam dit; präpsye - ik zal verdienen; manoratham zoals ik het wil; idam - dit;
asti - er is; idam - dit; api ook; me - mijn; bhavi�ya ti - zal toenemen; pu
na�i - weer; dhanam - rijkdom ; asau - die ; mayä - door mij ; ha ta�1 - gedood ;
sa trulf - vijand ; han4ye - ik zal <loden; ca - ook; aparän - anderen ; api - zr.
ker; iiva raJ.i de heer; aham - ik ben ; aham - ik ben ; bh ogi - de genieter;
siddhah - volmaakt ; aham ik ben ; balavän - machtig; sukhI - gelukkig;
ä<Jhya� - rijk; abhijanavän - omringd door nobele verwanten; asmi - ik ben;
kaly - wie anders; anya� - ander; asti - er is; sa drsaly - zoals; mayä - m ij ; yak
He - ik zal offeren ; däsyämi - ik zal giften schenken; modiue - ik zal genie
tr.n ; iti - zo; ajnänu - onwctendheid; vimoh itä� - misleid door.
-

-

-

-

-

-



VERTALING
De demonische persoon denkt: "Vandaag bezit ik zo en zo veel en ik zal
het zo uitrekenen dat ik nog meer krij�; ik heb nu zo veel, en dat zal in de
toekomst meer worden, en nog meer. Omdat hij mijn vijand is, heb ik hem
gedood, en mijn andere vij and zal ik ook <loden; ik ben de heer van alles, ik
ben het die overal van geniet, ik ben volmaakt, machtig en gelukkig. Ik ben
de rijkste en alle bloedverwanten om me heen zijn voorname lieden. Er is
niemand zo machtig en gelukkig als ik. Ik zal offers brengen, ik zal wat gif
ten schenken en op die manier zal ik gelukkig zijn." Zo worden dergelijke
personen door onwetendheid begoocheld.
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VERS 1 6

JA��::q�� fil�l�H1441t�m 1

�: � � � 11��11
aneka-citta-vibhräntä
moha-jäla-samävrtä�
prasakt� käma-bhoge§U
patanti naral.e '5ucau
aneka - talrijke; citta-vibhräntä� - verward door zorgen; moha - van illu
sies; jäW. - door een netwerk; samävrtä� - ornringd; prasaktä� - gehecht ; kä
ma - lust; bhoge�u - zinsbevrediging; patanti - glijdt omlaag; narake - in de
hel; aiucau - onrein.
VERTALING

Aldus verward door allerlei zorgen en verstrikt in een netwerk van be
goocheling, raken de dernonische personen te zeer gehecht aan zingenot en
vallen in de hel.
BETEKENIS

De demonische mens heeft een onlesbare gelddorst. Het enige waar hij
aan denkt is hoeveel hij nu bezit en hoe hij daar steeds rneer van kan ma
ken. Daartoe deinst hij voor geen enkele zondige handeling terug, en zo
handelt hij op de zwarte markt om op onwettige wijze aan zijn zinnelijke
trekken te komen. Hij is verzot op hetgeen hij reeds bezit, zoals grond, zijn
gezin, huis en bankrekening, en hij denkt er steeds over na hoe hij nog rijker
kan worden. Hij gelooft in eigen kracht en weet niet dat al wat hij verdient
hem ten deel valt als gevolg van goede daden uit zijn vroeger bestaan. Hij
krijgt de gelegenheid zieh al deze zaken te verwerven, maar heeft geen idee
van wat eraan ten grondslag ligt. Hij denkt dat hij al deze rijkdom aan zijn
eigen arbeid te danken heeft. Een demonisch persoon gelooft in de kracht
van zijn eigen aktiviteiten en niet in de wet van karma. V olgens de wet van
karma kan een mens op grond van goede daden uit vroegere levens in een
aanzienlijke familie worden geboren of rijk worden of een hoge ontwikke-
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ling krijgen of grote schoonheid. D e demonische wezens denken dat al dit
soort zaken op toeval berust en meer komt door hun eigen bekwaamheid.
Ze beseffen niet dat er achter alle verscheidenheid aan mensen, schoonheid
en ontwikkeling een ordening aanwezig is. Een ieder die als rivaal tegenover
zo 'n demonisch mens komt te staan is zijn vijand. Er zijn vele demonische
mensen en ze zijn elkaar allen vijandig gezind. Deze vijandschap wordt
steeds intenser eerst tussen personen, dan tussen families, vervolgens tus
sen groeperingen en tenslotte tussen volkeren. Daarom is er voortdurend
over de gehele wereld twist, oorlog en vijandschap.
ledere demonische persoon denkt dat hij kan leven ten koste van alle an
deren. Doorgaans ziet hij zichzelf als de Opperheer, en een demonische pre
dikheer kan zijn volgelingen bijvoorbeeld voorhouden : "Waarom zoeken
jullie God ergens anders? Jullie zijn zelf God! Je kan precies doen waar je
zin in hebt. Geloof niet in God. Smijt Hem weg. God is dood." Zo predikt
de demonische mens.
Hoewel de demonische persoon anderen ziet die even rijk en machtir:
zijn, of zelfs nog rijker en machtiger, denkt hij niettemin dat niemand rijker
en machtiger is dan hij . Ten aanzien van bevordering naar de hogere plane
tenstelsels, gelooft hij niet dat het brengen van yajna 's of offers nut heeft.
Demonen denken dat ze er zelf wel iets op zullen vinden, een machine bij
voorbeeld, waarmee ze willekeurig welke hogere planeet zullen kunnen be
reiken. Het beste voorbeeld van zo'n demonische mens was Rävai:ia. Hij leg
de de mensen het plan voor om een trap te bouwen waarlangs iedereen de
hogere planeten kon bereiken zonder ervoor te hoeven offeren zoals de Ve
da 's het voorschrijven. In de huidige tijd zijn er eveneens demonische lieden
die de hogere planeten langs technisch-mechanische weg willen bereiken.
Dit zijn voorbeelden van verstandsverbijstering en begoocheling. Het resul
taat ervan is dat men, zonder het te weten, naar de hel afglijdt. Het Sans
krit woord moha-jäw dat in dit verband gebezigd wordt is veelzeggend. ]äl,a
betekent net: als vissen die gevangen zijn in een net, bestaat er voor hen
geen uitweg.
·

VERS 1 7
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"J ij bent het Allerhoogste Brahman, het uiteindelijke, de allerhoogste
XII.
·
woonplaats en loutering , de Absolute Waarheid en de eeuwige goddelijke persoon.
Je bent de oer-God, bovenzinnelijk en oorspronkelijk, en Je bent de beginloze en al
les-doordringende schoonheid. Alle grote wijzen, zoals Narada, Asita, Devala en
Vyasa, verkondigen dit van Je en nu verklaar Je het me Zelf." (X. 1 2- 1 3)
·

XIII. "Arjuna ontwaarde in die universele gedaante ontelbare monden en ontelhare
ogen . Alles w as even prachtig. De gedaante was getooid met goddelijke. oogverblin
dende sieraden en gehuld in tal van gewaden . Ze was rij kelij k met bloemenslingers
omhangen en haar huid was ingewreven met verschillende reukzalven. Alles was even
sch itterend, alles-omvattend, onbegrensd. Dit was hetgeen Arjuna aanschouwde ."
( Xl . 1 0- 1 1 )

XIV.

"Degcen wiens gcest ge richt is op M ij n persoonlijke ge daante en die altijd be

zig is M ij met groot e n bove nzinnelij k geloof te a a n b i dden , die beschouw lk als de
meest volmaakte " ( X l l . 2 )

XV.

"Wie dit onvergankelijke pad der toegewijde dienst begaat en zieh er vol ge
loof volkomen mee verbind! en M ij tot zijn hoogste doel maakt, die is M ij zeer, zeer
dierbaar." ( X l l .20)

XVI .
"M aar er is in dit lichaam nog een andere - bovenzinnelijke - gen ieter. Het is
de Heer, de hoogste bezitter, die toeziet en toestaat, en die de Superziel wordt ge
noemd." ( X ! l l . 2 3 )

1· . .

•

XVII .
"Mijn woonplaats wordt door zon noch maan verlieht, noch door electri
citeit. l: n icder die haar bereikt keert nimmer tcrug naar deze stoffelijke wereld."
( XV . 6 )

XVIII . "Denk onafgebroken aan Me en wees Me toegewijd . Aanbid Me en bewijs Me

eer. Zo zul je voorzeker tot Me kamen. Dat beloof lk je, omdat je M ijn zeer dierba
re vriend bent .
" Laat alle vom1en van geloof voor wat z e zijn cn geef j e slcchts aan M ij ovcr. I k
1.al j e verlassen van d e terugslagen van a l j e zonden. Vrees niet." (XV l l l .65-66)

XIX. "'Overal waar K rg1 a is, de meester van alle yogl s, en overal waar A rjuna is, de
grootstc boogschu tter. daar zijn voorzeker ook volheid, zegepraal, buitengewone
nrncll t c n Ze"dc. Dat is 111ijn mening." ( X V l l I . 7 8 )
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ätrna-sambhävitäfl. stabdhä
dhana-mäna-madänvitäfi.
yajante näma-yajnais te
dambhenävidhi-püroakam
atma-sambhavitah
zelfgenoegzaam ; stabdhah - onbeschaamd ; dhana
mäna rijkdom en valse trots; mada anvitäl_i - door en door trots; yajante
brengen offers; näma slechts in naam; yajna i� - met zo'n offer; te - zij ;
dam bhena uit trots; avidh i-püroakam - zonder zieh aan de regels e n bepa
lingen te houden.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
V erwaand als ze zijn en altijd onbeschaamd, begoocheld door rijkdom en
ijdelheid, brengen ze soms offers om een goede indruk te maken, zonder
zieh ook maar aan een regel of bepaling te houden.
BETEKENIS
De demonische personen, die zichzelf boven alles verheven voelen en
geen acht slaan op de autoriteiten of de Schrift, voltrekken soms zogenaam
d e religieuze of offer-rituelen. Aangezien ze geen gezag erkennen, zijn ze
buitengewoon onbeschoft. Dit is het gevolg van illusie veroorzaakt door
valse trots of het bezit van een zekere mate van rijkdom. Soms maken zulke
demonen het zieh tot taak te prediken, en misleiden dan de mensen, waar
bij zc bekendheid verkrijgen als godsdiensthervormers of inkarnaties van
G od. Met veel vertoon brengen ze offers, of ze aanbidden de halfgoden, of
ze verzinnen hun eigen God. De gewone mensen roepen hen uit tot God en
aanbidden hen , en de dwazen zien hen als v€r gevorderd op het gebied der
religie of der geestelijke kennis. Ze hullen zieh in de kledij van de wereldver
zakende levensorde en halen aldus gekJeed allerlei onzin uit. Jemand die de
wereld verzaakt dient zieh aan tal van beperkingen te onderwerpen. De de
monen zijn echter niet in deze beperkingen ge"interesseerd. Ze denken dat
de weg die men voor zichzelf kan uitstippelen de juiste weg is en dat er niet
zoiets bestaat als een weg, die voor allen gelijk is. De woorden avidhi-pür
vakam , die betekenen : veronachtzaming van de regels en bepalingen, heb
ben hier sterk de nadruk. Dit soort omstandigheden is altijd het gevolg van
onwetendheid en begoocheling.
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VERS 18
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ahankäram balam darpam
kämam krodham ca samsritäfl
mäm ätma-para-dehe§U
pradv4anto 'bhyasüyakäfl
ahankäram - vals ego; balam - kracht; darpam - trots; kämam - lust; kro
dham - woede ; ca - ook; samfritä�i - zijn toevlucht genomen tot; mäm - Mij ;
ätma - zijn eigen; para-dehe§U - i n andere lichamen; pradvi§anta� - vloekt;
abhyasüyakä� - afgunstig.

VERTALING
Verward door vals ego, kracht, trots, lust en woede, is de demonische per
soon vervuld van afgunst jegens de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die
in zijn lichaam en in het lichaam van anderen woont, en drijft hij de spot
met de ware religie.
BETEKENIS
Een demonisch persoon, die zieh altijd tegen Gods oppermacht verzet,
hecht ongaarne geloof aan de Schriften. Hij wil noch van de Schriften we
ten, noch van het bestaan van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dit
hangt samen met het prestige, de macht en de rijkdom die hij meent te be
zitten, en die hij anders zou moeten prijsgeven. Hij weet niet dat dit leven
de voorbereiding is op het volgende. En aangezien hij dit niet weet, is hij in
feite afgunstig zowel op zichzelf als op anderen. Hij doet zowel andere li
chamen als zijn eigen lichaam geweld aan. Hij trekt zieh niets aan van de
opperleiding van de Persoonlijkheid Gods, omdat hij haar niet kent. Wars
als hij is van de Schriften en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, komt hij
aandragen met schijn-argumenten tegen het bestaan van God en wijst het
gezag van de Schriften af. Hij denkt dat hij onafhankelijk is en alles in de
hand heen. Hij denkt dat niemand hem kan evenaren in kracht, macht of
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rijkdom, en dat hij derhalve kan doen en laten wat hij wil, zonder dat ie
mand hem daarbij iets in de weg zal leggen. Heeft hij een vijand die hem
zou kunnen dwarsbomen in zijn genotzoekende aktiviteiten, dan zint hij op
een mogelijkheid, hem met zijn eigen macht ten gronde te richten.
VERS 19

\(lo:4tt1"<! •HN+tl"{ I
ft}ql+ft'Si(i('i�i\lwtlijflt>�q � llt�ll
� �:

tän aham dv4ata� krürän
sariisäre§u narädhamän
k§ipämy ajasram a5ubhän
äsuri§v eva yon4u
tän die ; aham - lk; dv4ata� - afgunstig; krürän - kwaadaardig; samsäre
�u - in de oceaan van het stoffelijk bestaan; narädhamän de laagsten der
mensheid; k§ipämi - doe ; ajasram ontelbaar; asu bhän heilloos; äsuri�u
demonisch; eva zeker; yon4u in de baarmoeders.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
De afgunstigen en kwaadaardigen, die de laagsten onder de mensen zijn,
werp Ik in de oceaan der stoffelijke eilende in de verschillende demonische
levensvormen.
BETEKENIS

In dit vers wordt duidelijk aangegeven dat het onderbrengen van een be
paalde individuele ziel in een bepaald lichaam het voorrecht is van de aller
hoogste wil . Ook al weigert de demonische persoon de oppermacht van de
Heer te erkennen en al kan hij inderdaad tot op zekere hoogte handelen zo
als het hem invalt, toch is zijn volgende geboorte afhankelijk van de be
schikking van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en· niet van hemzelf.
In het Derde Canto van het Srimad-Bhägavatam wordt verklaard dat een in
dividuele ziel, na de dood, in een baarmoeder wordt gebracht, waar ze on
der toezicht van de hogere macht een bepaald soort lichaam krijgt. Daar-
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door treffen we in het stoffelijk bestaan zo veel verschillende levensvormen
aan - dieren, insekten, mensen enz. Al deze vormen worden gemaakt door
de hogere macht. Ze zijn geen toeval. Ten aanzien van de demonische we
zens wordt hier duidelijk gezegd dat ze telkens weer in de baarmoeders van
demonen worden gebracht en dat ze op deze wijze afgunstig zullen blijven,
de laagsten onder de mensen. Deze demonische levenssoorten worden altijd
geacht vol lust, gewelddadigheid en nijd te zijn en ook altijd vuil. Ze onder
scheiden zieh niet van de dieren in de wildernis.
V ERS 20

äsuririt yonim äpannä
mü!lhä jan mani janmani
mäm apräpyaiva kaunteya
tato yänty adhamärit gatim
äsunm demonisch ; yonim - soort; äpannä� verwervend ; müqhä� - de
dwazen ; janmani janmani - geboorte na geboorte ; mäm Mij ; apräpya - zon
der te bereiken; eva - zeker; kaunteya - 0 zoon van Kunti; tata� - daarna;
yänti gaat; adhamäm verdoemd; gatim bestemming.
-

-

-

-

-

-

V ERTALING
Telkens wedergeboren onder de demonische levenssoorten, kunnen der
gelijke personen nimmer tot Mij komen. Geleidelijk aan dalen ze af tot de
afschuwelijkste vormen van bestaan.
BETEKENIS
We weten dat God al-genadig is, maar hier zien we dat hij ten aanzien van
de demonische wezens geen genade kent. Duidelijk wordt er verklaard dat
de demonische wezens het ene leven na het andere in de moederbuik van
hunsgelijken worden gebracht en - zonder de genade van de Opperheer te
ontvangen - steeds verder afdalen, zodat ze tenslotte het lichaam krijgen van
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een kat, hond of varken. Hier wordt duidelijk verklaard dat zulke demonen
praktisch geen kans maken, wanneer dan ook in hun latere leven, de genade
Gods te ontvangen. In de Veda's wordt ook verklaard dat dergelijke perso
nen geleidelijk afdalen naar de levensvormen van honden en varkens. Men
zou in dit verband, als God niet genadig is jegens zulke demonen, kunnen
aanvoeren dat Hij niet al-genadig genoemd mag worden. In antwoord hierop
lezen we in de Vedänta-sütra dat de Opperheer niemand haat. Het feit dat
Hij asu ra 's, de demonen, in de laagste regionen van het leven onderbrengt, is
niets anders dan een der vele aspekten van Zijn genade. Soms doodt de Heer
asura's, maar ook dat is goed voor ze, want in de Vedische literatuur zien
we dat ieder die door de Opperheer wordt gedood, hierdoor bevrijd wordt.
Er zijn in de geschiedenis vele voorbeelden van asura's - Räv�a, Karhsa,
Hirar:iyaka8ipu - aan wie de Heer, bij elk van hen in een andere inkamatie,
verscheen louter om ze te doden. Dus als een asura het geluk heeft te w or
den gedood door de Heer, wordt hij Zijn genade deelachtig.
V ERS 2 1

� "'<"'�( m "''\'"'�itif
'*' : 1
�: ��'-IT �fl��i�ij"l4 �II� W
tri-vidham narakasyedam
dväram näSanam ätmanafl
kämafl krodhas tathä lobhas
tasmäd elat trayam tyajet
t ri-vidham - drie soorten; narakasya - helse ; idam - deze; dväram - poort;
n äsanam - vernietigend; ätmana�1 - van het zel_f ; käma� - lust; krodha� - woe
d c ; ta l h ä - cvenals; lo bha�1 - begeerte ; tasmät - derhalve; e tat - deze; t rayam d rie ; tyaje t - moet laten varen.

VERTALING
Er zijn drie poorten die toegang geven tot deze hel - Just, woede en be
geerle. Jeder verstandig mens dient zieh hiervan af te wenden, want ze lei
den de ziel omlaag.
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BETEKENIS
Hier wordt het begin van het demonische leven beschreven. Men probeert
zijn lust te bevredigen, en lukt dit niet, dan steken woede en begeerte de
kop op. Een verstandig persoon, die niet wil afglijden naar de demonische
levensvormen, moet korte metten zien te maken met deze vijanden, die het
zelf zo hevig geweld kunnen aandoen, dat er geen kans meer bestaat dat het
uit zijn stoffelijke gevangenschap kan worden verlost.
VERS 22

��: � <tii'lä:R��:
3fl'El({lm+t;i:

1

� � m iffir'{ 1 1 � � 1 1

etair vimukta{t haunteya
tamo-dvärais tribhir nara{t
äcaraty ätmana{t freyas
tato yäti pl.l.Täm gatim
etai�
door deze ; vimukta� - bevrijd; kaunteya 0 zoon van Kuntl;
tamah-dvärai� - de poorten der onwetendheid; tribhi� - drie soorten ;
narah - een persoon ; äcarati - verricht; ätmana� - :L.elf; ireya� - zegening; ta
ta� daarna; yäti gaat; paräm - allerhoogste; gatim bestemming.
-

-

-

-

-

VERTALING
Degeen die zieh heeft weten af te wenden van deze drie hellepoorten, 0
zoon van Kunti, komt zijn zelfverwerkelijking naderbij en bereikt geleide
lijk het hoogste doel.
BETEKENIS
Men dient zeer op zijn hoede te zijn voor deze drie vijanden van het men
senleven: lust, woede en begeerte. Hoe meer men zi e h ontdoet van lust,
woede en begeerte, hoe meer het bestaan gelouterd wordt, waarna men de
in de Vedische literatuur aanbevolen regels en bepalingen kan volgen. Door
zieh aan de regulerende principes te houden die voor het mensenleven gel-
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den , verheft men zieh geleidelijk tot het niveau der zelfverwerkelijking.
Treft men het, dat men op deze wijze tot Kf�I!-a-bewustzijn verheven raakt,
dan is men van alle sukses verzekerd. In de Vedische geschriften staat aan
gegeven hoe men dient te handelen om geheel gelouterd te raken. De hele
methode bestaat in principe uit het afdanken van füst, woede en begeerte.
Door kennis te ontwikkelen aangaande deze methode kan men tot het
hoogste peil der zelfverwerkelijking worden verheven; deze zelfverwerke
lijking vindt haar bekroning in toegewijde dienst. In deze toegewijde dienst
raakt de gebonden ziel gegarandeerd verlost. In verband hiermee zijn er vol
gens het Vedische systeem vier levensorden en vier maatschappelijke klassen
ingesteld, het kastenstelsel en de geestelijke orden genoemd. Er gelden ver
schillende regels en bepalingen voor de verschillende kasten of geledingen
van de samenleving, en wanneer men in staat is zieh hieraan te houden,
raakt men vanzelf geleidelijk aan bevorderd tot het hoogste peil der geeste
lijke realisatie, waarna men ongetwijfeld zijn bevrijding verkrijgt.
VERS 23

�: �1ijfttNi«t:�lf m <tit+i<til<€1: 1

;r � �f%+1<:«1it1Rt ;r � ;r miITTr� 11��11
yafi sästra-vidhim utsrjya
vartate käma-käratafi
na sa siddhim aväpnoti
na sukham na paräm gatim

ya!J, iedereen; sästra-vidhim - de regelen der Schrift; u tsrjya - laten varen;
vartate - blijft; käma-kärata� - eigendunkelijk handelen in lust; na - nooit;
sa!J, - hij ; s iddhim - volmaaktheid; aväp no ti - bereikt; na nooit; su�ham - ge
luk; na - nooit; paräm - all erhoogste ; gat i m - fase van volmaaktheid.
-

-

VERTALING
M aar hij die de geboden der Schriften verwerpt en zieh gedraagt zoals het
hem uitkomt, bereikt noch volmaaktheid, noch geluk, noch het hoogste
doel.
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Zoals reeds eerder beschreven zijn er sästra-vidhim, of aanwijzingen van
de sästra, gegeven aan de verschillende kasten en orden der menselijke sa
menleving. V an een ieder wordt verwacht dat hij zieh aan deze regels en
bepalingen houdt. Laat men ze links liggen en laat men zieh leiden door lust,
woede en begeerte, dan zal men zijn leven nooit kunnen vervolmaken. Met
andere woorden : als men theoretisch van deze bepalingen op de hoogte is,
maar ze niet in zijn eigen leven toepast, gaat men door voor de laagste der
mensheid. Wanneer een levend wezen zieh in de menselijke levensvorm be
vindt, wordt ervan verwacht dat het zieh verstandig gedraagt en zieh aan de
bepalingen houdt die het ontvangt om zieh in zijn leven tot het hoogste peil
te verheffen; houdt het zieh er niet aan, dan verlaagt het z.ich. Maar zelfs al
houdt het zieh aan de regels en bepalingen en zedelijke beginselen, doch
komt het uiteindelijk niet tot inzicht aangaande de Opperheer, dan raakt al
zijn kennis verdorven. Derhalve dient men zieh geleidelijk te verheffen tot
het niveau van Kf�l}a-bewustzijn en toegewijde dienst; alleen op deze wijze
kan men tot de hoogste volmaaktheid komen - anders niet.
Het woord kiima-kärata� - is zeer belangrijk. Wie de regels kent, maar ze
overtreedt, handelt in lust. Wie weet dat iets verboden is, maar het toch
doet, handelt zoals het hem uitkomt. Hij weet dat het niet mag, maar toch
doet hij het. Dit soort gedrag wordt eigendunkelijk genoemd. Wie zieh hier
aan schuldig maakt zal door de Opperheer worden verdoemd. Zo iemand
kan niet tot de volmaaktheid komen die voor het mensenleven is weggelegd.
Het mensenleven is speciaal bedoeld om ons bestaan te louteren, en wie
zieh niet aan de regels en bepalingen houdt, kan zieh noch louteren, noch
het werkelijke niveau van het geluk bereiken.
VERS

24

�� � � Cfilq�Cfll4oqtf�dj I
�

��ctiäfllutffi

·
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tasmäc chästram pramä!Jam te
käryäkärya-vyavas thitau
jiiätvä Sästra-vidhänoktam
karma /;artum ihärhasi

XVl.24

De Goddelijke en de Demonische Aard

787

tasmät - daarom; sas tram - Schriften ; pramäl}am bewijs; te - je; kärya plicht; akärya - verboden aktiviteiten; vyavasthitau - bij het beoordelen ;
jnätvä wetend; sästra - van d e Schrift; vidhäna - regels; uktam - zoals ver
klaard ; karma - werk; kartum - te doen; iha arhasi je behoort te doen.
-

-

-

VERTALING
Een ieder dient aan de hand van de regelen der Schrift in te zien wat wel
en wat niet zijn plicht is. Kent men deze regels en bepalingen, dan dient
men ernaar te handelen, zodat men geleidelijk verheven kan worden.
BETEKENIS
Zoals verklaard in Hoofdstuk Vijftien, hebben alle regels en bepalingen
van de Veda's tot doel dat we er Ki:�r_ia door leren kennen. Doorgrondt
men Ki:�r_ia dankzij de Bhagavad-gitä en raakt men verankerd in Ki:�r:ia-be
wustzijn, waarbij men zieh in toegewijde dienst verbindt, dan heeft men de
hoogste volmaaktheid der kennis bereikt welke ons door de Vedische litera
tuur geboden wordt. Heer Caitanya heeft deze methode bijzonder verge
makkelijkt: Hij vroeg ons gewoon Hare Ki:�r:ia, Hare Kr�r_ia, Ki:�r:ia Ki:�i;ia,
Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare H are te chanten en
de Heer toegewijd te dienen en ons te voeden met het aan de mürti geoffer
de voedsel. Jemand die zieh rechtstreeks met al deze toegewijde aktiviteiten
bezighoudt wordt geacht de gehele Vedische literatuur begrepen te hebben.
Hij heeft op volmaakte wijze de slotsom der Veda's bereikt. Voor de gewone
mensen die zieh niet in Ki:�r:ia-bewustzijn bevinden en geen toegewijde dienst
verrichten dient uiteraard door de voorschriften van de Veda 's te worden
uitgemaakt wat ze wel en niet moeten doen. Men dient zonder meer volgens
de Veda's te handelen. Dit wordt het volgen van de beginselen van de säs tra
of van de Schrift genoemd. De sästra is vrij van de vier voornaamste gebre
ken die men bij de gekonditioneerde ziel kan bespeuren : onvolm�akte zin
tuigen, de neiging tot bedriegen, de zekerheid dat men vergissingen begaat
en de zekerheid dat men zieh in illusie bevindt. Deze vier voornaamste ge
breken van het gekonditioneerde leven maken dat men vanuit zijn gekondi
tioneerde staat zelf geen regels en bepalingen kan opstellen. De regels en be
palingen zoals aangegeven in de sästra's - die boven alle gebreken verheven
zijn - worden dan ook onverkort aanvaard door alle heiligen, äcärya 's en
grote zielen.
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In India zijn er veel groeperingen met verschillende geestelijke opvatting
en, welke doorgaans in twee kategorieen worden ondergebracht: de imper
sonalisten en de personalisten. Beide groepen echter leven volgens de begin
selen van de Veda's. Zonder zieh aan de schriftuurlijke beginselen te hou
den kan men zieh niet verheffen tot het peil der volmaaktheid. Wie dus wer
kelijk beseft wat het doel van de Sästra 's is wordt geacht geluk te hebben.
In de menselijke samenleving is afkeer van de beginselen die men volgen
moet om de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te kunnen begrijpen de
oorzaak van iedere val. Deze afkeer wordt als de grootste overtreding be
schouwd die een mens kan begaan. Daarom bezorgt mäyä , de materiele
energie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ons voortdurend moei
lijkheden in de vorm van de drievoudige eilende. Deze stoffelijke energie
wordt gevormd door de drieerlei aard der materiele natuur. · Men dient zieh
minstens tot de geaardheid goedheid te verheffen eer men de weg naar een
juist begrip aangaande de Opperheer kan betreden. Verheft men zieh niet
tot het peil van de geaardheid goedheid, dan blijft men hangen in onwe
tendheid en hartstocht, die de oorzaken van het demonisch leven zijn. De
genen die zieh in onwetendheid en hartstocht bevinden spotten met de
Schriften , met de heilige toegewijde en met de eerbied voor de geestelijk
leraar, en laten de regels en bepalingen van de Schriften links liggen. In
plaats van te luisteren naar de heerlijkheden van de toegewijde dienst, voe
len ze zieh er niet toe aangetrokken. V andaar dat ze zelf wegen bedenken
waarlangs ze zieh willen verheffen. Dit zijn enkele tekortkomingen van de
menselijke samenleving, die tot het demonische bestaans-niveau leiden. Kan
men echter leiding ontvangen van een ware en bona fide geestelijk leraar,
die ons kan voorgaan op de weg naar het hogere bestaan, dan wordt ons le
ven met sukses bekroond.
Zo eindigen de verklaringen van Bhaktivedanta bij het Zestiende Hoofd
stuk van de Srimad Bhagavad-gita, getiteld "De Goddelijke en de Demo
nische Aard ".

HOOFDSTUK ZEVENTIEN

De Vormen van Geloof
VERS 1

31�;r ro"t 1

il' �i(•dic�ij@q � �4ltfl(>qiji : 1
rn RITT ij�pnr� �: I I t II
arjun<i. u väca
ye sästra-vidhim uts_rjya
yajante sraddhayänvitäfi
te§äm ni§{hä tu kä kmia
sattvam äho rajas tamafi

Arjuna sprak; ye - die ; sästra-vidhim de regelen der
arjuna�t uväca
Schrift; u tsrjya - opgeven ; yajante - aanbidden; sraddhayä - vol vertrouwen;
anvitä� - bezeten van; te�äm - van hen ; n4 �hä - geloof; tu - maar; kä - wat;
kr�r:ia - 0 Kr�r:ia; sattvam - in goedheid; äho - gezegd; raja� - in hartstocht;
tama� - in onwetendheid.
-
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VERTALING
Arjuna zei: 0 Kr�i:ia, iemand die zieh niet aan de beginselen der Schrift
houdt, maar op eigen wijze aanhidt, waar bevindt hij zieh? Is hij in goed 
heid, in hartstocht of in onwetendheid?

BETEKENIS
In Hoofdstuk Vier, vers 39, wordt gezegd dat iemand die zieh getrouw
aan een bepaalde vorm van aanbidding houdt geleidelijk tot het peil der
kennis verheven raakt en tot de hoogste volmaaktheid van vrede en voor
spoed komt. In Hoofdstuk Zestien wordt verklaard dat wie zieh niet aan de
beginselen houdt die in de sastra's zijn vastgelegd een as ura of demon is, en
dat wie zieh er getrouw aan houdt een deva of halfgod wordt genoemd .
Maar wat is nu de positie van iemand die zieh getrouw aan bepaalde regels
houdt, welke evenwel niet bij de schriftuurlijke geboden worden vermeid?
Arjuna vraagt of Kr�r:ia dit probleem wil ophelderen. Bevinden degenen die
een mens tot God uitroepen en in hem geloven zieh in goedheid, hartstocht
of onwetendheid? Komen dergelijke lieden tot het peil der volmaaktheid?
Is het denkbaar dat ze zieh werkelijke kennis zullen kunnen verwerven en
zieh daardoor verheffen tot het niveau der hoogste volmaaktheid? Is er suk
ses weggelegd voor lieden die zieh niet aan de regels en bepalingen der
Schrift houden, maar die ergens anders in geloven en bijvoorbeeld goden en
halfgoden en mensen aanbidden? Al deze vragen legt Arjuna voor aan
Kr�r:i a.
VERS 2

��·lql�l"'t 1
� m � rot m �'414::ill 1
�1Reictl mnft � � � � � II� II
sri bhagavän uväca
tri-vidhä bhavati sraddhä
dehinäm sä svabhäva-jä
sättviki räjasi caiva
tämcisi ceti täm S.'?'u
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sri bhagavän uväca de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; tri-vidhä
drie soorten ; bhavati worden; sraddhä geloof; dehinäm - van de beli
chaamden ; sä dat; svabhäva-jä - volgens zijn geaardheid der stoffelijke na
tuur; sättviki - de geaardheid goedheid; räjasi de geaardheid hartstocht; ca
ook ; eva zeker; tämäsi de geaardheid onwetendheid; ca en ; iti zo; täm
dat; Sf1!U - hoor van Mij.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
De Allerhoogste zei: Naar gelang de geaardheden der natuur waarin de
beliehaamde ziel zieh bevindt, kunnen er drie vormen van gelo.of voorko
men in goedheid, hartstocht of onwetendheid. Luister naar wat Ik j e hier
over te zeggen heb.
-

BETEKENIS
Degenen die de regels en bepalingen van de Schriften kennen, maar zieh
er uit luiheid of sloomheid niet aan houden, worden geregeerd door de ge
aardheden der natuur. Overeenkomstig hun vroegere aktiviteiten in de ge
aardheid goedheid, hartstocht of onwetendheid, krijgen ze een wezen van
een geheel eigen hoedanigheid. Het kontakt van het levend wezen met de
verschillende geaardheden der natuur is iets wat zieh reeds eindeloos af
speelt sedert het levend wezen in de stoffelijke natuur is beland. Naar ge
lang zijn kontakt met de verschillende geaardheden· ontwikkelt het een
eigen soort mentaliteit. Deze kan echter veranderen als men de omgang van
een bona fide geestelijk leraar zoekt en zieh aan zijn aanwijzingen en de
Schriften houdt. Geleidelijk kan iemands situatie hierdoor van onwetend
heid of h artstocht in goedheid overgaan. De slotsom luidt dat blind geloof
volgens een der geaardheden der natuur niemand kan helpen zieh te ver
heffen tot het peil der volmaaktheid. Men dient alles zorgvuldig, verstandig
en in overleg met een bona fide geestelijk leraar te beoorde"len. Hierdoor
kan men zieh opwerken naar een hogere geaardheid der natuur.

V ERS 3
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sattvänurüpä saroasya
iraddhä bhavati bhärata
sraddhämayo 'yarh puru�o
yo yac chraddha� sa eva sa�
sa ttva-a nurüpä - overeenkomstig ·het bestaan ; saroasya - van iedereen ;
sraddhä - geloof; bhava ti - wordt; bhärata - 0 zoon van Bhärata ; sraddhä geloof; maya� - vol; ayam - dit; puru�a�1 - levend wezen; ya�1 - iedereen ; ya t dat; sraddha� geloof; sa� - dat; eva - zeker ; sary hij .
-

-

VERTALING
Naar gelang men beinvloed wordt door de verschillende geaardheden der
natuur, ontwikkelt men een bepaalde vorm van geloof. Het levend wezen
wordt geacht een vorm van geloof aan te hangen die overeenkomt met de
mate waarin het door de geaardheden is beinvloed.
BETEKENIS
Iedereen houdt er hoe dan ook een bepaalde vorm van geloof op na. Dit
geloof wordt beschouwd als zijnde in goedheid , hartstocht of onwetend
heid, naar gelang het wezen dat men heeft ontwikkeld. Overeenkomstig zijn
geloof zoekt men omgang met bepaalde personen. Nu is het in feite zo dat
ieder levend wezen, zoals verklaard wordt in Hoofdstuk Vijftien, van oor
sprong integraal deel uitmaakt van de Opperheer. Daarom is iedereen van
oorsprong ontstegen aan alle geaardheden der stoffelijke natuur. Wanneer
men echter zijn band met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods uit het oog
verliest en in het gekonditioneerde bestaan terecht komt , in kontakt met de
stoffelijke natuur, verwerft men zieh een eigen positie naar gelang de ver
schillende levensvormen der stoffelijke natuur waarmee men in aanraking
komt. Het kunstmatige geloof en bestaan welke hieruit voortvloeien zijn
slechts materieel. Maar ook al wordt men geleid door een bepaalde indruk of
opvatting die men van het leven heeft, dan neemt dit niet weg dat men van
oorsprong nirgu�ia of transcendentaal, bovenzinnelijk, is. Derhalve dient
men gereinigd te worden van de stoffelijke besmetting welke men heeft op
gelopen, teneinde zijn relatie met de Opperheer te kunnen herstellen. Dit is
de enige terugweg zonder vrees : ��r:ia-bewustzijn. w;nneer men zieh in
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Kr�r:ia-bewu stzijn bevindt, staat het vast dat men verheven wordt tot het
peil der volmaaktheid. Houdt men zieh niet aan deze zelfverwerkelijkings
weg, dan komt men vast en zeker onder invloed van de drieerlei aard der
natuur.
Het woord sraddhä, geloof, is zeer belangrijk in dit vers. Sraddhä of ge
loof komt altij d voort uit aktiviteiten in goedheid. Of men nu in een half
god of een bedachte God of een of andere fantasie gelooft, het vaste geloof
dat men ergens in heeft leidt tot aktiviteiten in de stoffelijke geaardheid
goedheid . Maar in het m aterieel gekonditioneerde leven, is geen enkele akti
viteit van materiete aard volkomen zuiver. Al dit soort aktivit.e iten is ge·
mengd. Ze zijn niet in zuivere goedheid. Zu ivere goedheid is bovenzinnelijk;
wie zieh in zuivere goedheid bevindt kan het werkelijke wezen van de Aller
hoogste Persoonlij kheid Gods doorschouwen. Zo lang ons geloof zieh niet
geheel in gelouterde goedheid bevindt, kan het worden aangetast door elk
der geaardheden van de stoffelijke natuur. De besmettende geaardheden der
stoffelijke natuur nemen bezit van het hart. Daarom hangt het van de mate
van besmetting af waarmee het hart door een of meer geaardheden is aange
t ast, hoe ons geloof geaard is. We dienen hieruit af te leiden dat als ons hart
in goedheid is, ons geloof eveneens in goedheid is. Is het hart in hartstocht,
dan is ook het geloof in hartstocht. En bevindt het hart zieh in duisternis en
begoocheling, dan is ook het geloof daarmee besmet. Op deze wijze tref.
fen we in de wereld verschillende vormen van geloof aan en in samenhang
hiermee kennen we verschillende soorten van religie. Het ware beginsel van
clk religieus geloof echter bevindt zieh geheel in de onvermengde geaard
heid goedheid, maar omdat het hart door de materie is aangetast, onder
schciden we verschillende soorten van religieuze beginselen. En zo bestaan
er dus overeenkomstig de verschillende vormen van geloof verschillende vor·
men van verering of aanbidding.

VERS 4

� m� ���f« mrm:
"irarr�� �ij � �:
yajante sättvikä devän
yak§a-rah§ärhsi räjasä[i

1
II

\? I I
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pretän bhü ta-gaciäms cänye
yajante tämasä janä�

yajanle aanbidden; sättvikäl). - degenen die zieh in goedheid bevinden;
devän - halfgoden ; yak�a-rak�ämsi räjasäl). degenen die in hartstocht zijn
aanbidden demonen ; pretän geesten ; bhüta-gaf!än - spoken; ca anye - en
andere; yajanle aanbidden; tämasä� - in de geaardheid onwetendheid; ja
nä� - mensen.
-

-

·

-

-

V ERTALING
Personen in de geaardheid goedheid aanbidden de halfgoden; personen in
de geaardheid hartstocht aanbidden demonen; en personen in de geaardheid
onwetendheid aanbidden geesten en spoken.
BETEKENIS
In dit vers beschrijft de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid de ver
schillende vormen van aanbidding naar hun uiterlijke kenmerken. V olgens
de Schriften kan alleen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods worden aan
beden, maar degenen die niet zo vertrouwd zijn met, of trouw aan, de
Schriften, aanbidden, naar gelang de mate waarin ze door de verschillende
geaardheden der stoffelijke natuur beinvloed zijn, verschillende wezens. De
genen die zieh in goedheid bevinden aanbidden doorgaans de halfgoden. De
halfgoden omvatten Brahmä, Siva en anderen, zoals Indra, Candra en de
zonnegod. Er zijn verschillende halfgoden. Degenen die zieh in goedheid be
vinden aanbidden een speciale halfgod met een speciaal oogmerk. En zo
aanbidden degenen die zieh in hartstocht bevinden de demonen. We herin
neren ons dat er tijdens de Tweede Wereldoorl-Og een man was in Calcutta
die Hitler aanbad, omdat hij dankzij de oorlog in de zwarte handel een for
tuin bij elkaar had kunnen verdienen. Degenen die zieh in hartstoch t cn on
wetendheid bevinden kiezen zieh over het algemeen een machtig persoon
tot God. Ze denken dat iedereen als God kan worden aanbeden en dat zulks
altijd hetzelfde resultaat oplevert.
Hier wordt dus duidelijk beschreven dat degenen die zieh in de geaard
heid hartstocht bevinden zieh dit soort goden scheppen en die dan vereren,
en dat degenen die zieh in onwetendheid, duisternis, bevinden, geeslen aan-
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bidden. Soms vereren mensen een lijk in een graf. Ook seksuele dienst
wordt beschouwd als zijnde in de geaardheid duisternis. In afgelegen dorpen
in lndia zijn er ook mensen die geesten aanbidden. We hebben in I ndia mee
gemaakt dat simpele zielen soms naar het bos gaan, en als ze weten dat er in
een bepaalde boom ecn geest huist, vereren ze die boom en brengen hem
offers. Deze verschillende vormen van aanbidding zijn in feite geen gods
dienst. Godsdienst is een zaak van mensen die zieh op het bovenzinnelijk
vlak in zuivere goedheid bevinden. In het Srlmad-Bhägavatam staat gesehre
ven : sattvarh viiuddham väsudeva-sa bditam . "Wanneer iemand zieh in zui
vere goedheid bevindt, aanbidt hij Väsudeva." De strekking hiervan is dat
iemand die volkomen gezuiverd is van de stoffelijke geaardheden der natuur
en zieh op het transeendentale vlak bevindt, de Allerhoogste PeFsoonlijk
heid G ods kan aanbidden.
De impersonalisten worden geaeht zieh in de geaardheid goedheid te be
vinden en ze aanbidden vijf soorten halfgoden. Ze aanbidden de onpersoon
lijke Vi�r:iu , of de Vi�r:iu-gedaante in de stoffelijke wereld, bekend als de
" gefilosofeerde" V i�r:iu. V i�r:iu is de expansie van de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods, m aar o mdat ze uiteindelijk niet in een Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods geloven, denken de impersonalisten dat de Vi�r:iu-gedaante
gewoon een aspekt van het onpersoonlijk Brahman is; evenzo denken ze dat
Heer Brahmä de onpersoonlijke gedaante van de geaardheid hartstoeht is. Zo
kunnen ze in totaal zo'n vijf soorten goden opsommen die men aanbidden
kan, maar omdat ze denken dat de waarheid in wezen het onpersoonlijk
Brahman is, aanbidden ze in laatste instantie niets en niemand. De versehil
lende eigensehappen die men ontwikkelt onder invloed van de drieerlei aard
der stoffelijke n atuur kunnen worden gezuiverd door omgang met personen
van bovenzinnelijk niveau.

VERS 5-6
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a.5iistra-vihitam ghoram
tapyante ye tapo janii/i
dambhiihankiira-samyuktii/i
kiima-riiga-balän vitii/i
kar§ayanta/i 5arira-stham
bhüta-griimam acetasa/i
miim caiviinta/i sarira-stham
tiin viddhy iisura-ni.Scayiin
asästra - niet vermeid in de Schriften; vihitam - geleid; ghoram - nadelig
voor anderen; tapyante - boete doen; ye - die ; tapa�i - boetedoeningen; ja
nä�i - personen ; dam bha - trots ; ahankära - egolsme; samyuk tä� - bezig;
käma - lust; räga gehechtheid; bal.a - kracht; anvitä� - gedreven door; kar�a
yanta� - kwellend; sarira-s tham - zieh in het lichaam bevindend ; bhü ta
grämam - kombinatie van stoffelijke elementen; ace tasa� - door zo'n mis
leide mentaliteit; mäm - Mij ; ca - ook; eva - zeker; anta�i - binnen ; sarira
s tham - zieh in het lichaam bevindend; tän hen ; viddhi - begrijp; äsura - de
monen; niscayän - zeker.
-

-

VERTALING
Degenen die ernstige onthoudingen naleven en boetes doen welke niet in
de Schriften worden aanbevolen en zulks uit trots, geldingsdrang, Just en
gehechtheid, die door hartstocht gedreven worden en zowel hun lichaams
organen als de Superziel die in ze woont martelen, dienen beschouwd te
worden als demonen.
BETEKENIS
I<:r zijn lieden die vormen van onthouding en onthechting beoefenen die
niet vermeid staan in de Schriften. Vasten met materielc oogmcrken bij
voorbceld , zoals het bevorderen van een zuiver politiekc zaak, wordt in de
schriftuurlijke aanwijzingen niet vermeid. De Schriften bevclen vasten aan
voor geestelijke verheffing, en niet voor politieke of maatschappelijkc docl
eindcn. Personen die zieh aan zulk soort boetedocningen wijden zijn volgens
de Bhagavad-gitä beslist dcmonisch. Hun daden druisen legen de Schriften
in cn zijn niet hcilzaam voor de mensheid in het algemcen. In feite handelen
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ze uit trots, vals ego , lust en gehechtheid aan stoffelijk genot. Door derge
lijke aktiviteiten raakt niet alleen de kombinatie van stoffelijke elementen
waaru it het lichaam opgebouwd is verstoord, maar ook de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods Zelf, die in het lichaam wo ont. Deze eigenmachtige ma
nier van vasten of boete doen voor een politiek doel heeft stellig een uiterst
storende invloed op anderen. In de Veda's wordt deze handelwijze echter
niet aangegeven. Misschien denkt de demonische persoon dat hij zijn vij and
of anderen op deze wijze kan dwingen zijn eisen in te willigen, maar soms
vast hij zieh dood. Deze handelwijze wordt niet goedgekeurd door de Aller
hoogste Persoonlijkheid G ods, �mdat ze blijkgeven van ongehoorzaamheid
aan de Vedische voorschriften. Het in de Sanskrit-tekst genoemde woord
acetasal} is in dit verband belangrijk: lieden in normale geestestoestand die
nen de Vedische geboden te gehoorzamen. Degenen die zieh niet in een
normale geestestoestand bevinden veronachtzamen en verwerpen de Schrif
ten en verzinnen hun eigen manier van boete doen en penitentie. Men dient
zieh altijd voor ogen te houden wat er uiteindelijk, zoals vermeid in het vo
rige h oofdstuk, met demonische personen gebeurt. De Heer dwingt hen
wedergeboren te worden uit de schoot van demonische lieden. Als gevolg
hiervan zullen ze het ene leven na het andere leiden volgens demonische
principes, zonder zieh hun relatie met de Allerhoogste Goddelijke Persoon
lij kheid te herinneren. Treffen dergelijke personen het echter dat ze leiding
m ogen ontvangen van een geestelijk leraar die hen kan voorgaan op de weg
der Vedische wijsheid, d an kunnen ze losraken uit deze verstrikking en ten
slotte het allerhoogste doel bereiken.
VERS 7

�l(IHfitfq � AAm- � ßr:f: 1
�„(ijq(ijqf � rn � srrn 1 1 \9 1 1
ähäras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyafl
yajiias tapas tathä dänarit.
te§ärit. bhedam imarit. Sf[IU
äh äral] - eten ; tu - zeker; api ook; sarvasya - van icdereen; tri-vidlwl]
drie so orten ; bhavati - er zijn ;priya�i dierbaar ;yaj11a�1 - offer; lapa�i - boete ;
-

-
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tathä - ook; dänam - b armhartigheid ; te�äm - van hen ; bhedam - verschillen ;
imam - zo: imu - hoor.

VERTALING
Zelfs het voedsel dat iedereen nuttigt is van drieerlei aard, overeenkom
stig de drie geaardheden der stoffelijke natuur. Hetzelfde geldt voor offers,
boetedoening en barmhartigheid. Luister, dan zal Ik je uitleggen wat het
verschil is.
BETEKENIS
Zoals er verschillende m ateriele situaties en geaardheden zijn, zijn er ver
schillen in eetgewoonten, offergebruiken, het doen van boete en het breng
en van gaven. Dit alles vindt geenszins plaats op hetzelfde niveau . Degenen
die analytisch kunnen begrijpen welke verrichtingen zieh in welke geaardhe
den der stoffelijke natuur bevinden zijn werkelijk wijs; degenen die denken
dat alle vormen van offeren of voedsel of ba,rmhartigheid op hetzelfde neer
komen bezitten geen onderscheidingsvermogen en zijn dwaas. Er is een be
paald soort zendelingen dat beweert dat men, welke weg men ook bewan
delt, de volmaaktheid kan bereiken. Maar dit soort dwaze leiders houdt zieh
niet aan de aanwijzingen van de Schrift. Ze verzinnen maar wat en mislei
den de mensen op deze m anier.
VERS 8- 10

1(1

�:@qiH.� HHj�ITTntfctcr$rr : 1

�:mnrr : mu� 3ITTm :(11f*tiliflltt1: 11 � 11
'li�.-e�ecto11�w1dl ���a:1R01 : 1
3fT{TU <1'11(1�S?r �: ��n'lit+tttstc::i: 1 1 � 1 1
tfl<lttt4 � tfü � � � 1
'3�e+tfq ��..q � dl+t('fßlttt( l l � o fl
äyu� sattva-balärogya
sukha-priti-vivardhanä�
rasyä� snigdhä� sthirä hrdyä
ähärä� sättvika-priyä�
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katv-amla-lava{läty-U§{la
tik§{la-rük§a-vidähina�
ähärä räjasasye�/ä
du�kha-sokämaya-pradä�
yäta-yämarh gata-rasarh
püti paryu§itam ca yat
ucchi§!am api cämedhyam
bhojanam tämasa-priyam
äyu� - levensduur; sattva - bestaan; bala - kracht; ärogya - gezondheid;
sukha - geluk; pnti - voldoening; vivardhanä�i - toenemend; rasyä� - sappig;
sn igdh ä�i - vet; sthirä� - bestendig; hrdyäh - vreugde voor het hart; ähärä� vocdsel; sällvika - goedheid; priyä� - smakelijk; katu - bitter; amla - zuur;
lavaua - zout; a li-U§f!ll - zeer heet; tik§r.w - scherp; rük�a - droog; vidähina�i brandend; ähärä�i - voedsel; räjasasya - in de geaardheid hartstocht; 4 tä� smakelijk; du�i kha - verdriet; soka - eilende ; ämaya-pradä�z - ziekte veroorza
kend; yäta-yämam - voedsel dat drie uur gekookt is voordat het gegeten
wordt; ga ta-ra sam - smakeloos;pilli - kwalijk riekend ; pa ryu § i la m - uit elkaar
vallend; ca - ook ; yat - dat wat; u cc h�!a m - etensresten van anderen; api ook ; ca - r.n; amedliyam - onaanraakbaar; b hojana m - eten; tämasa - in de
geaardheid onwetendheid ; priyam - dierbaar.

VERTALING
V oedsel in de geaardheid goedheid verlengt de levensduur, loutert het be
staan en schenkt kracht, gezondheid, geluk en voldoening. Dergelijk voed
zaam voedsel is zoet, sappig, vet en smakelijk. Voedsel dat te bitter, te zuur,
zout, scherp, droog en heet is wordt graag gegeten door mensen in de ge
aardheid hartstocht. Dergelijk voedsel veroorzaakt pijn, verdriet en ziekte.
Voedsel dat langer dan drie uur gekookt is voordat het gegeten wordt, dat
smakeloos is, oudbakken, dat stinkt, uit elkaar valt en onrein is, wordt
graag gegeten door mensen in de geaardheid onwetendheid.

BETEKENIS
De bedoeling van voedsel is de levensduur te verlengen, de geest te loute
ren en de lichaamskracht te verhogen. Dat is de enige bedoeling. In het ver-
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leden kozen grote au toriteiten die soorten voedsel uit welke de levensduur
verlengen en het beste zijn voor de gezondheid, zoals melkprodukten, suiker,
rijst, tarwe, fruit en groente. Dit soort voedsel is degenen die zieh in de ge
aardheid goedheid bevinden zeer dierbaar. Sommige andere soorten voedsel,
zoals gebakken mais en melasse, die op zichzelf misschien niet zo smakelijk
zijn, kurmen op smaak worden gebracht door ze te mengen met melk en
andere ingredienten. Dan bevinden ook zij zieh in de geaardheid goedheid.
Al deze soorten voedsel zijn van nature zuiver. Ze onderscheiden zieh vol
strekt van onaanraakbare zaken als vlees en drank. Vet voedsel, zoals ge
noemd in het achtste vers, heeft niets te maken met dierlijk vet verkregen
door slachting. Dierlijk vet is beschikbaar in de vorm van melk, het meest
fantastische voedingsmiddel. Melk, boter, kaas en dergelijke produkten ge
ven ons dierlijk vet in een vorm die het volstrekt onnodig maakt dat er on
schuldige dieren worden gedood. Het is louter een kwestie van wreedheid
dat er voortdurend dieren worden afgemaakt. De beschaafde methode om
aan het nodige vet te komen is het nuttigen van melkprodukten. Slachten is
beneden alle menselijk peil. Proteinen zijn ruimschoots voorhanden in split
erwten, dhall , volkorenmeel enz.
V oedsel in de geaai üneia hartstocht, dat te bitter of te zou t is, te heet of
te royaal vermengd met rode peper, veroorzaakt eilende doordat het slijm
in de maag opwekt, hetgeen tot ziekte leidt. Voedsel in de geaardheid on
wetendheid of duisternis is voornamelijk voedsel dat niet vers meer is. Alles
wat langer dan drie uur gekookt heeft voordat het gegeten wordt (behalve
prasäda m , voedsel dat aan de Heer geofferd is) wordt geacht tot de geaard
heid duisternis te behoren. Omdat dergelijk voedsel uiteenvalt, geeft het
een akelige Jucht, welke veelal mensen in deze geaardheid aantrekt, maar
lieden in de geaardheid goedheid afstoot.
Voedselresten mogen alleen worden genuttigd als ze afkomstig zijn van
een maaltijd die eerst aan de Opperheer is geofferd of waarvan gegeten is
door heilige personen, met name door de geestelijk leraar. In andere geval
len dienen voedselresten beschouwd te worden als voedsel in de geaardheid
duisternis, en leveren ze gevaar op van infektie en ziekte. Dergelijk voedsel,
dat weliswaar met zeer veel smaak genuttigd kan worden door lieden in de
geaardheid duisternis, wordt noch smakelijk geacht, noch zelfs maar aange
raakt door lieden in de geaardheid goedheid. Het beste voedsel is wat er rest
van hetgeen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wordt geofferd. In de
Bhagavad-gitä zegt de Heer dat Hij gerechten aksepteert welke van groente,
meel en melk bereid zijn en die Hem met liefde worden geofferd. Patram
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pu�pam phawm toyam . Uiteraard zijn liefde en toewijding de voornaamste
zaken die -de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods aksepteert. Maar er wordt
ook gezegd dat prasädam op een speciale manier moet worden bereid. Elk
gerecht dat volgens Vedische voorschriften bereid is en geofferd aan de Al
lerhoogste Persoonlijkheid Gods, kan zelfs wanneer het zeer lang geleden
bereid is nog genuttigd worden, omdat dergelijk voedsel als bovenzinnelijk
wordt beschouwd. Dus om voedsel antiseptisch, eetbaar en voor iedereen
smakelijk te maken, dient men het te offeren aan de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods.

VERS 1 1

�'h�l'tll�f� fctNW � � 1
�e�'ifqfü

i:r;r> � «

�crti: I I � � II

aphaläkärk§ibhir yajno
vidhi-dr§{o ya ijyate
ya§{avyam eveti manafl
samädhäya sa sättvikafl

aphaw-käf!ksibhi� - zonder verlangen naar resultaat; yajiia� - offer; vidhi overeenkomstig; dr� ta� - aanwijzing; ya� - iedereen; ijyate - doet; ya �!a v
yam - moet worden gedaan; eva zeker; iti - zo; manah - geest; samädhäya verankerd i n ; sa � - hij ; sättvika�i - in de geaardheid goedheid.
·

VERTALING
V an alle offers is het offer dat plichtsgetrouw en volgens schriftuurlijke
bepaJingen gebracht wordt, zonder dat men er beloning voor verwacht, in
de geaardheid goedheid.
BETEKENIS
Ovcr het algemeen offert men met bepaalde bijbedoelingen, maar hier
wordt verklaard dat men alleen zonder bijgedachtcn offeren mag. Neem bij
voorbeeld het ritueel in tempels en kerken, Over het algemeen wordt het
voltrokken met de bedoeling er matericel op vooruit te gaan, maar dit is
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dan niet volgens de geaardheid goedheid. Men dient naar de tempel of kerk
te gaan uit plichtbetrachting, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te eren
en bloemen en voedsel te offeren. Iedereen denkt dat het geen zin heeft de
tempel te bezoeken louter om God te aanbidden. Maar aanbidding om
ekonomische redenen wordt nergens in de Schriften aanbevolen. Men dient
slechts naar de tempel te gaan om de mürti te eren. D at brengt ons in de
geaardheid goedheid. Het is de plicht van ieder beschaafd mens de geboden
van de Schrift te gehoorzamen en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te
eren.
VERS 1 2

3lf� � � � � � I
� �� ij � � mmii: 11 ��11
abhisandhäya t u phalam
dambhärtham api caiva yat
ijyate bharata-fre§{ha
tarn yajnam viddhi räjasam
abhisandhäya verlangen; tu maar; phalam resultaat; dam bha trots;
artham materieel voordeel; api - ook; ca - en; eva zeker; yat - wat; ijyate
aanbidden; bharata-freHha - 0 leider der Bhärata's; tam dat; yajiiam - of
fer; viddhi - weet; räjasam - in de geaardheid hartstocht.
-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Maar het offer dat met een bepaalde bedoeling of belust op voordeel
wordt gebracht, of mel trots vertoon, behoort tot de geaardheid hartstocht,
0 voornaamste der Bhärata's.
BETEKENIS
Soms houdt men zieh op met offers en riten om naar het hemels konink
rijk te worden verheven of in deze wereld materieel gewin te behalen. Der
gelijke offers of rituele verrichtingen worden beschouwd als behorend tot
de geaardheid hartstocht.
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VERS 1 3

AAif\'1•Ht:e1'6f +t'$1if\'1+tG\� 1
�:tlfcl<füd � �d 'fft�� II � �II
vidhi-hinam asntännam
mantra-hinam adak§irtam
sraddhä-virahitam yajnam
tämasam paricak§ate
vidh i-hinam - zonder schriftuurlijke aanwijzingen ; asr�ta-annam - zonder
verdeling van prasädam ; mantra-hinam - zonder Vedische zangen te chan
ten ; adak�i'!am zonder priesters te belonen; iraddhä geloof; virahitam zonder; yajiiam offer; tämasam - in de geaardheid onwetendheid; paricak
�ate - dient te worden beschouwd.

-

-

VERTALING
En het offer dat tegen de Schriften ingaat en waarbij geen geestelijk
voedsel wordt verdeeld, geen zangen worden gezongen en geen giften ge
schonken aan de priesters, en dat zonder geloof wordt gebracht - dat offer
behoort tot de geaardheid onwetendheid.
BETEKENIS
Geloof in de geaardheid onwetendheid of duisternis is in feite ongeloof.
Soms vereert men een halfgod alleen maar om aan wat geld te komen, dat
dan, tegen de regelen der Schrift, wordt uitgegeven voor werelds plezier.
Dergelijk ceremonieel vertoon van gods<lienstigheid kan niet als serieus wor
den beschouwd. Het is volkomen in de geaardheid onwetendheid; het leidt
tot.een demonischc mentaliteit en doet de menselijke samenleving geen goed.
VERS 14

��srm� ?ln'ilit1�q� 1
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deva-dvija-guru-präjiia
püjanarh saucam ärjavam
brahma-caryam ahirhsä ca
sarirarh tapa ucyate
deva : d e Opperheer; dvija - de bräh marya ; gu ru - de geestelijk leraar ;
präjna - te aanbidden persoonlijkhede n ; püjanam - verering; saucam - rein
heid ; ärjavam - eenvoud; brah ma-caryam - celibaat; ah irhsä - geweldloosheid ;
ca - ook; säriram - behorend tot het lichaam; tapa� - boete; ucyate - wordt

gezegd te zijn.
VERTALING
Boete van het lichaam bestaat uit het vereren van de Opperheer, de bräh
ma�a's, de geestelijk leraar en hoger geplaatste personen zoals de vader en
moeder. Reinheid, eenvou d, kuisheid en gewe ldloo sheid zijn eveneens boete
van het lichaam.
BETEKENIS

D e Allerhoogste Persoon zet hier uiteen welke verschillende boetedoe
ningen en penitenties er zijn. Om te beginnen spreekt Hij over de boete van
het lichaam. Men dient eer te betuigen of te leren betuigen aan God of de
volmaakte, zelfverwerkelijkte bräh marya 's, de geestelijk leraar en superieu
ren als vader, moeder en verder een ieder die vertrouwd is met de Vedische
kennis. D eze personen dienen altijd met gepast respekt te worden bejegend.
Men dient zieh erin te bekwamen zowel uitwendig als innerlijk schoon te
worden en zieh als een eenvoudig persoon te gedragen. Men dient niets te
doen wat niet door de Vedische voorschriften wordt gebillijkt. Men dient
zieh niet over te geven aan buitenechtelijk geslachtsverkeer, want de Schrif
te staan seks alleen binnen huwelijksverbarid toe, en anders in het geheel
niet. Dit wordt kuisheid of celibaat genoemd. Dit zijn penitenties en boete
doeningen met betrekking tot het lichaam.
VERS 1 5
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anudvega-karam väkyam
satyam priya-hitam ca yat
svädhyäyäbhyasanam caiva
vänmayam tapa ucyate
anudvega - niet prikkelen d ; karam - voortbrengend ; väkyam - woorden;
satyam - waarheidsgetrouw ; priya - dierbaar; hitam - gunstig; ca - ook ; yat wat; svädhyäya - Vedische studie ; abhyasanam - oefenen; ca - ook; eva - ze
ker; vänmayarit - van de stem ; tapa� - boete; ucyate - wordt gezegd te zijn.

VERTALING
Boete van spraak houdt in dat men naar waarheid spreekt en in gunstige
zin en niets zegt wat aanstoot geeft. Ook dient men geregeld hardop uit de
V eda's te lezen.
BETEKE NIS

Men dient niet op zo'n manier te spreken dat men anderen op stangjaagt.
W anneer een leraar spreekt, kan hij uiteraard de waarheid zeggen terwille
van zijn leerlingen, maar zo'n leraar dient niet tegen anderen, die niet tot
zijn leerlingen behoren, te spreken om hun geest in beroering te brengen.
Dit is boete van spraak. Men dient bovendien geen onzin te spreken. Spreekt
men in geestelijke kringen, dan dient men zijn verklaringen te kunnen on
dersteunen met verklaringen in de Schrift. Men dient onmiddellijk de
Schrift te kunnen citeren om zijn woorden te staven. Men dient tevens op
zeer aangename toon en met zeer aangename bewoordingen te spreken. Wie
zo spreekt, kan hiermee het grootste voordeel behalen en de menselijke sa
menleving op een hoger plan brengen. Er is een onbegrensde hoeveelheid
Vedische literatuur en men dient deze te bestuderen. D it wor<Jt boete van
spraak genoemd.
VERS 1 6

�1+4� t0'1+tl�+t��'4(: 1
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manafi -prosädafi saumyatvam
maunam ätma-vinigrahafi
bhäva-sam5uddhir ity etat
tapo mänasam ucyate
manah-prasädalf - voldoening van de geest; saumyatvam - ondubbelzinnig
jegens anderen ; maunam - ernst; ätma - zelf; vinigrahalf - beheersing; bhäva aard ; samiuddh* - loutering; iti - zo; etat - dat is; tapa� - boete; mänasam van de geest; ucyate - wordt gezegd te zijn.

VERTALING
En rust, eenvoud, ernst, beheerstheid en zuiverheid van denken vormen
de boete van de geest.
BETEKENIS
Men maakt de geest sober door hem te ontkoppelen van zinsbevrediging.
H ij dient erin geoefend te worden hoe hij er altijd over na kan denken, het
goede na te streven voor anderen. De beste oefening voor de geest is ernstig
nadenken. Men dient niet van het Kr�r_ia-bewustzijn af te dwalen en zieh al
tijd verre te houden van zinsbevrediging. Willen we ons wezen zuiveren, dan
houdt dat in dat we Kr�r_ia-bewust worden. De geest kan zieh alleen voldaan
voelen als hij weerhouden wordt van gedachten aan zinsbevrediging. Hoe
meer we aan zinsbevrediging denken, hoe vervelender de geest zieh voelt. In
deze tijd wordt de geest op tal van manieren onnodig bij zinsbevrediging be
trokken, zodat hij geen' kans krijgt zieh tevreden te voelen. Het beste wat
men kan doen is de aandacht van de geest op de Vedische geschriften te
richten zoals de Pu rärya 's en het Mahäbhärata , die vol staan met voldoening
schenkende verhalen. Men kan zijn voordeel doen met de hierin vervatte
kennis en zo gelouterd raken. De geest dient vrij van bijgedachten te zijn en
steeds aan ieders welzijn te denken. Ernstige zwijgzaamheid betekent dat
men zieh altij d koncentreert op zelfverwerkelijking. Iemand die zieh in
Kr��a-bewustzijn bevindt is wat dit betreft volmaakt zwijgzaam. Beheersing
van de geest betekent dat men de geest losmaakt van zinsbevrediging. Men
dient zonder achterbaksheid te handelen en zo zijn bestaan te louteren. Al
deze eigenschappen tezamen vormen de boete van de geest.
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VERS 1 7

sraddhayä parayä taptam
tapas tat tri-vidham narai/l
aphaläkärik§ibhir yuktai/l
sättvikam paricak§ate
fraddhayä - met geloof; parayä bovenzinnelijk; taptam - verricht; tapa� boete ; tat - dat; tri-vidham - drie soorten ; narai� door mensen ; aphaläkäh
k�ibhi� - zonder baatzuchtig verlangen; yuktaÜ] verb onden ; sättvikam in
de geaardheid goedheid ; paricak§ate wordt genoemd.
-

-

-

-

-

VERTALING
Deze drievoudige boete, beoefend door lieden die geen stoffelijk gewin
nastreven, maar voldoening van de Allerhoogste, behoort tot de geaard
heid goedheid.
VERS 18

(1i::"fi1<it101t�11q rn �

� �1

� � smt mf� � llt�ll
satkära-mäna-püjärtham
tapo dambhena caiva yat
kriyate tad iha proktam
räjasam cal.am adhruvam
satkära - achting; mäna - eer; püjä-artham - ter verering; tapa� - boete ;
dambhena - met trots; ca ook; eva - zeker; yat he�een is; kriyate ver
richt; tat - dat; iha - in deze wereld ; proktam - wordt gezegd; räjasam - in de
geaardheid hartstocht; calnm flakkerend; adhruvam tijdelijk.
-

-

-

-

-
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VERTALING
De met veel vertoon gepaard gaande boetedoeningen en penitenties wel
ke worden verricht om respekt, achting en eerbied af te dwingen, worden
beschouwd als behorende tot de geaardheid hartstocht. Ze zijn evenwichtig
noch bestendig.
BETEKENIS
Soms verricht men penitenties en boetedoeningen om de aandacht te
trekken en om respekt, bewondering en verering af te dwingen. Lieden in
de geaardheid hartstocht trachten het zo te regelen, dat hun ondergeschik
ten hun eer komen betuigen, de voeten wassen en bedenken m et royale
gaven. D it soort toestanden, dat kunstmatig door boetedoening wordt te
weeggebracht, wordt beschouwd als behorende tot de geaardheid harts
tocht. Het resultaat ervan is tijdelijk; het kan een tijdje doorgaan, m aar het
is geen blijvende situatie.

VERS 19

�!.f(�Uii�'lwfl 4�<fl::S41 � ij"q:
��� 'ff (("fl'l(fijd\1((1'(

1
" ' �"

mü!lha-gräherätmana{I. yat
pi{layä kriyate tapa{I.
parasyotsädanärtham vä
tat tämasam udährtam

müdha - dwaas; gräh ei:a - met inspanning; ä tmanah - van het eigen ik;
yal wat ; p!cJayä door kwelling; kriya te - wordt verricht; tapaJ: boete ;
parasya - tot anderen; utsädanärtham - vernietiging veroorzakend ; vä of;
tat dat ; tämasam in de geaardheid duisternis; udährtam - wordt gezegd
te zijn.
-

·

-

·

-

-

VERTALING
En de penitenties en boetedoeningen welke op onzinnige wijze worden
verricht door halsstarrige zelfkwelling of door anderen te vemietigen of

XVII.20

De Vormen van Geloof

809

kwetsen, worden heschouwd als hehorende tot de geaardheid onwetend·
heid.
BETEKENIS
Een voorheeld van onzinnige hoetedoening is Hiral)yakasipu, die zieh tot
het uiterste afstrafte om onsterfelijk te worden en de halfgoden te doden.
Hij bad tot Brahma om deze wensen in vervulling te laten gaan, maar werd
tenslotte gedood door de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid. Boete
doen voor iets onhaalhaars is heslist in de geaardheid onwetendheid.
VERS 20

��fllRt �� �s�q"fitfNl 1
� � � m- =-t � fitf*ttcfl �.11� 0 11
dätavyarr. iti yad dänam
diyate 'nupakärire
dese käle ca pätre ca
tad dänam sättvikam smrtam

dätavyam : waard te geven ; iti - zo; yat dat wat; dänam - barmhartig
heid; diya te - gegeven ; anupakärii:e - aan wie dan ook zonder aan goed doen
te denken; dese - op de plaats; käle - op tijd; ca - ook ; pätre - geschikte per
soon; ca - en; tat - dat; dänam - harmhartigheid ; sät tvikam - in de geaardheid
goedheid ; smrtam - heschouw.
·

VERTALING
Die gave welke gegeven word t uit plicht, te juister tijd en plaats, aan
iemand die het waard is, zonder dat men er iets voor terug verwacht, wordt
heschouwd als barmhartigheid in de geaardheid goedheid.
BETEKENIS
In de Vedische literatuur wordt het doen van gaven aanbevolen aan per
sonen die zieh bezighouden met geestelijke aktiviteiten. Het wordt geens-
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zins aanbevolen iedereen te geven. Het doel der barmhartigheid dient altijd
geestelijke vervolmaking te zijn. D aarom wordt het aanbevolen te geven in
bedevaartsplaatsen, tijdens zons- of maansverduisteringen of aan het eind
van de maand, aan zelfverwerkelijkte b rähmar:a 's of Vai�i:iava's, of in tem
pels. Deze barmhartigheid dient te worden bewezen zonder dat men er iets
voor terug verwacht. Soms wordt er uit medelijden aan de armen gegeven,
maar als een arme het niet waard is dat men hem iets geeft, gaat men er
geestelijk niet op vooruit. Met andere woorden: de Vedische literatuur
spreekt zieh niet uit ten gunste van barmhartigheid zonder aanzien des per
soons.
VERS 2 1

*�4€flmif 'h{')ijf(:�"4 qf �: i
� � qf<ftii� � mm � 11�t11

�

yat t u pratyupakärärtham
phal.am uddi.Sya vä puna�
diyate ca parikl4tam
tad dänam räjasam smrtam

yat - dat wat; tu - maar; prati-upakära-artham om er iets voor tcrug te
krijgen ; phalam - vru eh t; uddisya verlangen; vä - of; pu rw�1. - weer; diya lc
gegeven in barmhartigheid; ca ook; parikliHam - met tegenzin; tat dat;
dänam barmhartigheid ; räjasam in de geaardheid hartstocht ; smrtam wordt geacht te zijn.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALI N G
Maar barmhartigheid waarvoor men iets terug verwacht, o f bewezen met
winstoogmerken , of met tegenzin, wordt beschouwd als barmhartigheid in
de geaardheid hartstocht.
BETEKEN I S
Soms geeft men, i n d e hoop erdoor naar het hemels koninkrijk t e worden
bevorderd, en soms geeft men met grote moeite of heeft men er achteraf
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spij t van. " Hoe kan ik aan zöiets n u zo veel geld hebben besteed. " So ms
geeft men ook onder dwang, op verzoek van een hoger geplaatst persoon.
Deze vormen van barm h artigheid behoren tot de geaardheid hartstocht.
Er zij n veel liefdadigheidsinstellingen die schenkingen doen aan instanties
welke zieh inlaten met zinsbevrediging. Dit soort schenkingen strookt niet
met de V edische opvattingen. Alleen barmh artigheid in de geaardheid goed
heid wordt aanbevolen.

VERS 22

�ra ��1'1itq1��� �� 1
�'tl<t+tCf�ld <t"ttl+t�U!<::ht<t'( '"�II
ade5a-kiik yad diinam
apiitrebhyas ca diyate
asatkrtam avajniitarh
tat tiimasam udiihrtam

adeia - onreine plaats; käle onzuivere tij d ; yat dat wat is ; dänam
barmh artigheid ; apätrebhyah - aan lieden die het niet waard zij n ; ca ook;
dlya te wordt gegeven ; asa tkrtam - zonder achting; avajnätam zonder goe
de aandach t; ·tat - dat; tämasam in de geaardheid duistemis; udährtam
hcet te zij n .
-

-

-

-

-

-

-

-

VERTA LING
En barmhartigheid bewezen op een onjuiste plaats en tijd, aan lieden die
het niet waard zijn, en op onachtzame en minachtende wij ze, is barmhartig
heid in de geaardheid onwetendheid.
BETEKENIS
Men wordt hier dus geenszins aangemoedigd te geven aan lieden die wil
len drinken en gokken. Dergelij ke gaven behoren tot de geaardheid. onwe
tendheid. Zulke gaven zij n niet heilzaam ; zondige personen worden er eer
dcr door aangemoedigd in hun zonden te volh ardcn. Wanneer iemand aan
de juiste persoon geeft, maar zonder aandacht en respekt, wordt ook dit
barm hartigheid in de geaardheid onwetendheid genoemd.
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VERS 2 3

3tlij€ij�f6 � JC•Mftf4fl: �: 1
illUUll�Wf � qpf Afun: � 11� � 1 1
om-tat-sad iti nirdefo
brahmarias tri-vidha� $mrta�
brähmariäs tena vedäs ca
yajiiäS ca vihitä� purä

om aanduiding van de Allerhoogste ; tat - dat; sat - eeuwig; iti - dat;
nirdesa/:i aanduiding; brahmanab - van de Allerhoogste ; tri-vidhalJ drie
soorten ; smrta� - beschouw; brähmar.ialJ - de b rii h mar.ia's ; tena - daarom ;
vedälJ - de Vedische literatuur; ca - ook ; yajfiä/:i - offer; ca - ook; vihitäry offer; purä - vroeger.
-

-

-

VERTALIN G
Sedert het begin der schepping zijn d e drie lettergrepen - o m tat sat gebruikt om de Allerhoogste Absolute Waarheid aan te duiden (Brahman).
Ze werden door brahmaoa's tijdens het reciteren van Vedische zangen en
tijdens offerrituelen ten gehore gebracht om de Allerhoogste voldoening te
schenken.
BETEKEN I S
Zoals gezegd, worden boete, offers, barmhartigheid en voedsel verdeeld
in drie kategorieen : de geaardheid goedheid, hartstocht en onwetendheid.
Maar of men nu in goedheid, h artstocht of onwetendheid te werk gaat, men
blijft hoe dan ook gekonditioneerd, besmet door de stoffelijke geaa �dheden
der natuur_ Wij d t men echter zijn boete, offers en barmhartighei d aan de

Allerhoogste

-

om tat sat, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de eeuwi

ge - dan worden ze een middel tot geestelijke verheffing. In de Vedische
voorschriften wordt dit als doel aangegeven. Deze drie woorden
-

-

om tat sat

duiden met name op de Absolute Waarheid, de Allerhoogste Persoonlijk

heid Gods_ In de Vedische zangen treft men steevast het woord

om

aan.

Wie handelt zonder zieh aan de regelen der Schrift te houden zal niet tot
de Absolute Waarheid komen. H ij zal tijdelijk voordeel behalen, m aar niet
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het uiteindelijke levensdoel bereiken. W e dienen t e konkluderen dat men
barmhartigheid, offers en boete dient te verrichten in de geaardheid goed
heid. V erricht men ze in de geaardheid hartstocht of onwetendheid, dan is
hun gehalte beslist minder. De drie woorden

om tat sat worden samen met
om tat vi§ryoJ.i .

de heilige naam van de Opperheer uitgeproken, bijvoorbeeld

man tra of de heilige naam van de Heer
om eraan vooraf. Deze aanwijzing
wordt verstrekt door de Vedische literatuur. De drie woorden om tat sat
zijn ontleend aan Vedische zangen. Om ity etad brahmaT)o ned4tam näma
heeft betrekking op het eerste doel. Tattvamasi verwijst naar het tweede
doel. En sad eva saumya heeft betrekking op het derde doel. Eertijds, toen
Telkens wanneer een Vedische

wordt uitgesproken, gaat het woord

Brahma, het wezen dat het eerst geschapen werd, offers bracht, sprak hij er
deze drie namen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bij uit. H etzelf
de beginsel geldt voor de geestelijke erfopvolging. Dus het uitspreken van

Bhagavad-gitä beveelt dan ook
om tat sat, of voor de Allerhoog

deze drie woorden is van grote betekenis. De
aan dat alles wat we doen geschiedt voor

ste Persoonlijkheid Gods. Wanneer men boete doet, barmhartigheid bewijst
of offert met deze drie woorden, handelt men in Kr�r.ia-bewustzijn. Kr�r.ia
bewustzijn is het wetenschappelijk verrichten van bovenzinnelijke aktivitei
ten waardoor men de gelegenheid krij gt terug te keren naar huis, terug naar
God. Wie op deze bovenzinnelijke wij ze handelt, verliest geen energie.

VERS

24

d�l(\fll�l(\'Q ��d\l�dq:�: 1
� �\41wt1�tm �(f iCSNlfa:�I'( ll�Vll
taimiid om ity udährtya
yajna-däna-tapa�-kriyä�
pravartante vidhänoktä�
satatam brahma-vädinäm
tasmät derhalve ; om - beginnend met om ; iti zo; udährtya aandui
yajfia offer; däna barmhartigheid ; tapa/.I boete ; kriyä/.i verrich
tingen; pravartante begint; vidhäna-uktä/.I volgens de regelen der Schrift;
satatam - altij d; brahma-vädiniim van de transcendentalisten.
-

dend;

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Daarom verrichten degenen die naar het bovenzinnelijke streven hun of
fers, barmhartigheid en boete altijd door eerst het woord om te zeggen, ten
einde tot de Allerhoogste te komen.
BETEKENIS
Om tad vi�i;io!J paramarh padam . De lotusvoeten van V i�l)U zijn het hoog
tepunt der toegewijde dienst. Als men alles doet terwille van de Allerhoog
ste Goddelijke Persoonlijkheid, is men er in al zijn aktiviteiten van verze
kerd dat men de volmaaktheid bereikt.

VERS 25

� � �(flf:f�lfn 1

d\MfSti41� �: � ilW�: 11��11
tad ity anabhisandhäya
phalam yajna-tapa{l-kriyä{I
däna-kriyäs ca vividhä{I
kriyante mok§a-känk§ibhi{I

tat - dat; iti - zij ; anabhisandhäya - zonder vrucht; phalam - offerresultaat;
yajna - offer; tapa/J - boete ; k riyä/J - aktiviteiten ; däna - barmhartigheid;
k riyä� - aktiviteiten; c a - ook ; vividhä!J - varieteiten; kriyante - gedaan ;
mok§a-kärik§ibhi!J - degenen die werkelijk bevrijding begeren.

VERTALING
Men dient offers, boete en barmhartigheid te verrichten do�r er het
woord tat bij uit te spreken. Het doel van dergelijke bovenzinnelijke akti
viteiten is bevrijd te raken uit de materiele verstrikking.
BETEKENIS
Wil men tot het geestelijk peil worden verheven, dan dient men nimmer
met materiete oogmerken te handelen. Men dient te handelen met als
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einddoel, te worden overgebracht naar het geestelijk koninkrijk, naar huis,
terug n aar God.
VERS 26-27

sad-bhäve sädhu-bhäve ca
sad ity etat prayujyate
praSaste karmarii tathä
sac-chabda/i pärtha yujyate
yajne tapasi däne ca
sthiti/i sad iti cocyate
karma caiva tad-arthiyam
sad ity eväbhidhiyate

sat-bhäve - in de zin van het wezen van het Allerhoogste; sädhu-bhäve - in
de zin van het wezen der toewijding; ca - ook; sat - Allerhoogste ; iti - zo;
ctat - dit; p rayujya te - wordt gebruikt; prasaste - bona fide ; karmaT)i - aktivi
teiten ; tathä - ook; sat-iabda�t - geluid ; pärtha - 0 zoon van Prthä; y ujya te wordt gebruikt; yajfi. e - offer; tapasi - in boete ; däne - barmhartigheid; ca ook; s thiti�z - zieh bevindend; sat - de Allerhoogste ; iti - zo; ca - en ; ucyate verklaard ; karma - werk; ca - ook; eva - zeker; tat - dat; arth lya m - zijn be
doeld ; sa t - Allerhoogste ; iti - zo; eva - zeker; a b h idh lyat e - wordt beoefend.

VERTALING
De Absolute Waarheid is het doel der toegewij de dienst en ze wordt aan
geduid met het woord sat. Al deze aktiviteiten - offers, boete en barmhar
tigheid - worden verricht in harmonie met het wezen der Absolute Waar
heid, om de Allerhoogste Persoon voldoening te schenken, 0 zoon van
Prthä.

D e Bhagavad-gitä z oa ls z e is

816

XVll.28

BETEKENIS
De woorden prasast e karmaf_li, of voorgeschreven plichten, geven aan dat
er in de Vedische lileratuu r veel plichten worden voorgeschreven welke het
leven louteren, van de prilste kinderjaren tot het levenseinde. Deze loute
rings-aktiviteiten hebben tot doel het levend wezen te verlossen. Bij al deze
aktiviteiten wordt aanbevolen dat men de woorden om t a t sat tr,n gehore
brengt. De woorden sad-bh äve en sädh u-bhäve geven aan dat het ren boven
zinnelijke situatie betreft. Jeman d d ie volgens Kr�i:ia-bewustz ijn te werk
gaat wordt sa t t va genoemd, en iem an d die volledig bewust al zijn aktivitei
ten in Kr�r:i a-bewustzijn verriebt wordt svan1pa genoemd. In het ,.;rimad
Bhägavatam wordt gezegd d at alles wat het bovenzinnelijke aangaat vanzelf
duidelijk word t in de omgang met toegewijden. Zonder deze heilzame om
gang kan mcn z ieh gcen bovenzinnelijk inzieht verwerven. Wanneer iemand
ge"initieerd wordt of de heilige draad ontvangt, laat men de woorden om t a t
s a t opklinken. Evenzo roept m e n b ij alle handelingen d i e m e t yoga verband
houden om t a t sat - het h oogste doel - aan. De woorden om tat sat worden
gebezigd om alle aktivi teiten te vervolmaken. Dit hoogste om tat sat maakt
alles volkomen.

VERS 28

31'� � � � � � � 1
3fftfd\��"'llt(� 1ff� ;r � � ;i\' � 11��11
asraddhayä hutam dattam
tapas taptam krtam ca yat
asad ity ucyate pärtha
na ca tat pretya no iha
a.fraddh ayä - zonder geloof; lw tam - verrieb t ; datlam - gcgcve n; tapat1 boete ; taptam - vcrrich t ; krtam - ge daan ; ca - ook ; ya t - dat wat ; asal. - vals;
iti zo; 111.:yall> - wordt gczegd te zijn ; pärth a - 0 zoon van Prthä ; 1 w - nooit;
rn - ook ; tat
dat ; pre tya - na de dood ; n u - noch ; ilw - in dit leven.
-

-

VERTALING
Maar offers, boete en barmhartigheid welke zonder geloof in de Aller
hoogste worden verricht zijn onbestendig, 0 zoon van Prthä, ongeacht het
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ritueel dat eraan t e pas komt. Z e worden asat genoemd e n dienen zowel in
dit leven als in het volgende nergens toe.
BETEKENIS
Alles wat z onder transcenden tale bedoelingen gedaan wordt of het nu
offers, bocte of barmhartigheid betreft · dient nergens toe. Daarom wordt
er in dit vers verklaard dat dergclijke aktiviteiten verfoeilijk z ijn. Alles dient
in Kr�r:ia-bewustzijn te worden gedaan terwille van de Allerhoogste. Gaat
men zonder het ju iste geloof of zonder goede leiding te werk, dan kan men
nimmer iets bereiken. Alle Vedische geschriften dringen erop aan in de Al·
lerhoogste te geloven. Het einddoel van het naleven van alle Vedische gebo
den is Kr�i:ia te ieren kennen. N iemand kan sukses behalen zonder zieh hier
aan te houden. Het is daarom het beste vanaf het allereerste begin in het
K r�r:ia-bewustz ijn te werk te gaan onder leiding van een bona fide geestelijk
leraar. Zo m aakt men van alles een sukses.
In hun gekonditioneerde toestand voelen de mensen z ieh aangetrokken
tot het aanbidden van halfgoden, geesten of Y ak�a's, zoals Kuvera. De ge
aardheid goedheid is beter d an de geaardheden h artstocht en onwetendheid,
maar wie rechtstreeks overgaat tot het Kr�i:ia-bewustzijn ontstijgt aan alle
d rie de geaardhcden der stoffelijke natu u r. H oewel er een weg van gcleide
lijke overgang bestaat, is het het beste wanneer men door omgang met een
zu ivere toegewijde rechtstrecks tot Kr�r)a-bewustzijn ove.rgaat. En dat wordt
hier in dit hoofdstuk aanbevolen. Om op deze wijze sukses te behalen, dient
mcn eerst de ju iste geestelijk leraar te v inden en zieh onder z ijn leiding te
bekwamen. H ierdoor kan men geloof in de Allerhoogste ontvangen. Wanneer
dit geloof in de loop der tij d rijpt, wordt het liefde voor God genoemd.
Deze liefde is het u itcindelijke levensdoel van alle schepsclen. Mcn dient dus
rechtstrecks tot Kr�i:ia-bewustzijn over te gaan. Dat is de boodschap van dit
Zeventiende Hoofdstu k.
·

/,o 1•in digl'11 de V<!rkla ringcn van Bhaktivedan la hij hct levcn licn dc
lloofdst u k va11 de Srimad Bhagavad-gitä, ge titeld "D„ Vormcn van Celoof".

HOOFDSTUK ACHTTIEN

De Volmaakte Verzaking
VERS 1

��I

ijt401j(1� it(liflil d�f'141� � 1
wm :q � m�f;t� 11 t II
arjuna uväca
sannyäsasya mahäbäho
tattvam icchämi veditum
tyägasya ca hnikesa
prthak kesini§üdana

a rjuna�i uväca A rj una zei ; sa11nyäsasya verzaking; mahä- l1älw 0 slcrk
gearmde; ta ttvam waarheid ; icd1 ämi lk wens; vrdit u m te begrij pe n ; tyii
gasya van verzaking; ca ook ; h r�Tkesa 0 H eer der zinnen; prthah: ver
schillend ; kesi-nisüdana 0 doder van de demon KeST.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Arjuna zei :

0

sterk-gearmde, ik begeer te weten waartoe verzaking

(tyäga) dient en waartoe de wereldverzakende levensorde (sannyäsa) dient,

0 doder van de

demon Kesi, H r�ikeSa.

BETEKENIS
Eigenlijk bevatten de voorgaande zeventien hoofdstukken de gehele

Bhagavad-gitä.

Hoofdstuk Achttien is een bijkomende samenvatting van alle

besproken onderwerpen. In ieder hoofdstuk van de

Bhagavad-g!tä

verklaart

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods nadrukkelijk dat toegewijde dienst
aan Hem het hoogste levensdoel is. Ditzelfde wordt in Hoofdstuk Achttien
aangegeven als de meest vertrouwelijke weg der kennis. In de eerste zes
hoofdstukken ligt het aksent op de toegewijde dienst:

�äm ...

" V an alle

yogi's

yoginäm api sarve

of transcendentalisten is degeen die Mij altij d in ge

dachten houdt de beste . " In de daarop volgende zes hoofdstukken worden
zuivere toegewijde dienst, haar wezen en haar aktiviteiten besproken. En in
de laatste groep van zes hoofdstukken komen kennis, verzaking, de aktivi
teiten der stoffelijke en der bovenzinnelijke natuur en wederom toegewijde
dienst aan bod. De slotsom is dat alle handelingen dienen te worden ver
richt in verbondenheid met de Opperheer, zoals samengevat in de woorden

om tat sat ,

die betrekking hebben op Vi�l)U, de Allerhoogste Persoon. In

het derde deel van de

Bhagavad-gitä

wordt de toegewijde dienst belieht aan

de hand van het voorbeeld van de voorgaande

Brah rna-sü tra ,

de

Vedän ta-sütra ,

äcärya 's en

de inhoud van de

die vooropstelt dat het uiteindelijke doel

des levens toegewijde die nst is en anders niet. Er zijn bepaalde impersonalis
ten die denken dat zij het alleenrecht op de kennis van de
zitten, maar in feite gaat het er in de

Vedän ta-sü t ra

Vedänta-sü tra

be

om, duidelijk te maken

wat toegewij de dienst is, want hij is geschreven door de Heer Zelf, en Hij
wcet hoe alles in elkaar zit. Dat staat beschreven in Hoofdstuk Vijftien. In
iedere Schrift, in iedere

Veda, is het begonnen
Bhagavad-gitä.

om toegewijde dienst. Dat

wordt duidelijk gcma.akt in de

Zoals Hoofdstuk Twee een samenvatting geeft van de behandelde stof,
geeft ook Hoofdstuk Achttien een samenvatting van alle hier gegeven on
derricht. Als doel des levens worden verzaking en het bereiken van een bo
venzinnelijke positie boven de drieerlei stoffelijke aard der natuur genoemd.
A rjuna wil duidelijkheid hebben aangaande de twee duidelijk onderscheid-
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bare onderwerpen van de Bhagavad-gitä , namelijk verzaking (tyäga ) en de
wereldverzakende levensorde (sannyäsa ). D aarom vraagt hij wat deze twee
begrip pen inhouden.
Het is veelzeggend dat hij de Allerhoogste aanspreekt met de namen H r�l
kesa en Kesinisüdana. Hr�lkesa is Kr�i:ia, de meester van alle zinnen, die
ons altijd kan helpen geestelijke rust te verkrijgen. Arjuna verzoekt Hem al
les op zo'n manier samen te vatten dat hij er geestelijk tot evenwicht door
komt. Maar hij twijfelt op een paar punten, en twij fels worden altijd ver
geleken met demonen. Daarom noemt hij Kr�r:ia Kesinisüdana. Kesi was cen
zeer geduchte demon, die door de Heer gedood werd ; nu verwacht Arjuna
van Kr�!)a dat Hij de demon van zijn twijfel <loden zal.

VERS 2

�•lql3ql"+-t 1
ifilRIMf � � � � �! 1
tti:i'fl�'MR�U•i Sll!H41•1 �: II � II
sri bhagavän uväca
kämyänäm karmaräm nyäsam
sannyäsam kavayo vidu lz
sarva-karma-phala-tyägam
prähus tyägam vicak§arälz

.fri bhagavän iwä ca - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei ; kämyä
näm - met begecrte ; karma�iäm - aktiviteiten ; nyäsam - verzaking; sannyä
sam - de onthechte levensorde ; kavaya� - de geleerden ; vidu�1 - weten ; sarva alle ; karma aktivitciten; ph ala van resultaten; tyägam - ve rz aking; p rä/z u � noemen ; tyägam - vcrzaking; vicak�ar:ä!1 - de crvarenen.
-

-

VERTALING
De Allerhoogste sprak: Het afzien van de vruchten van alle aktiviteiten
wordt door de wijzen verzaking (tyäga) genoemd. En deze staat van verza
king wordt door grote geleerde personen de wereldverzakende levensorde
(sannyäsa) genoemd.
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BETEKENIS
Het verrichten van aktiviteiten ter wille van het resultaat dient te worden
becindigd, onderricht de Bhagavad-gitä . Maar aktiviteiten die ons verheffen
tot een gevorderd geestelijk leven dienen niet te worden nagelaten. Dit zal
duidelijk worden in het volgende vers. Er staan in de Vedische literatuur
veel aanwijzingen voor het brengen van offers voor speciale doeleinden.
Men kan bepaalde offers brengen om een goede zoon te krijgen of naar een
hogere planeet te kunnen gaan, maar offers welke door dit soort wensen
worden ingegeven dient men niet te brengen. Offers echter voor de loute·
ring van het hart of voor verdieping van onze geestelijke kennis dienen
voortgang te vinden.
VERS 3

� <i}tctfa:�'+i � st1��;ftAu1 : 1
��G\19fijq:� � �·��Rt W 11 � 1 1
tyäjyam do§avad ity eke
karma prähur mani§ira�
yajna-däna-tapa�-karma
na tyäjyam iti cäpare

tyäjyam - moet opgegeven worden ; do$avat als kwaad; iti zo; eke
groep ; karma - werk ; präh ul) - gezegd; mani§i1;w� - van grote denkers;
yajna - offer; däna - barmhartigheid; tapal) - boete; karma - werk; na - nooit;
tyäjyam - dient te worden opgegeven; i t i - zo; c a zeker; apare - anderen.
.

.

-

een

-

VERTALING
Sommige geleerden verklaren dat alle vruchtdragende aktiviteit dient te
worden gestaakt, maar er zij n ook wij zen die het erop houden, dat men ak
tiviteiten inzake offers, barmhartigheid en boete nimmer moet taten varen.
BETEKENIS
Er worden in de Vedische literatuur tal van aktiviteiten genoemd waar
over verschil van mening bestaat. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat er bij
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een offer een dier m ag worden gedood, terwijl op andere plaatscn wordt gc
zegd dat het <loden van dieren volstrekt verfoeilijk is. We moeten dit zo
zien : het dier dat bij een offer wordt gedood, wordt niet geacht werkclijk
gedood te worden. Het offer geeft het dier juist nieuw leven. Soms krijgt
het dier een nieuw diereleven wanneer het tijdens een offer wordt gedood,
en soms wordt het onmiddellijk bevorderd naar de menselijke levensvorm.
M aar de wijzen houden er op dit punt verschillende m eningen op na. Som
mige zeggen dat het <loden van dieren altijd moet worden vermeden, andere
zeggen dat het bij specialc offers goed kan zijn een dier te <loden. Al deze
meningsverschillen op het gebied van alle aktiviteiten van offerende aard
worden nu behandeld door de H eer Zelf.
VERS 4

f;r�lf srr� i\" � �it +HijR�t+t 1

� fü ��q0�mt AA1:l: �sr�:

II � II

nifrayam srru me tatra
tyäge bharata-sattama
tyägo hi puru�a-vyäghra
tri-vidhafi samprakirtitafi

n iscayam - zeker; Sff} U - hoor; me - van Mij ; tatra - daar; tyäge wat be
treft verzaking; bhara ta-sattama - 0 beste der Bhärata's ; tyäga/.i - verzaking;
hi - zeker ; puru$a-vyäghra - 0 tijger onder de mensen ; tri-vidha/.i - drie soor
ten ; samprakirtita!i - wordt verklaard.
-

V ERTALIN G
0 beste d e r Bhärata's, luister nu naar w a t lk je uiteenzet over verzaking.
0 tijger onder de mensen, er worden in de Schriften drie soorten verzaking
vermeid.
BETEKENIS
Er bestaat verschil van mening ten aanzien van verzaking, maar hier gceft
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri K��i:ia, Zijn oordeel, dat als door-
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slaggevend moet worden beschouwd. De Veda 's zijn tenslotte wetten welke
door de Heer zijn gegeven. Hier is de Heer persoonlijk aanwezig en Zijn
woord dient als definitief te worden aanvaard. De Heer zegt dat verzaking
dient te worden beschouwd in het licht van de geaardheden der natuur
waarin ze wordt nageleefd.
V ERS

5

yajiia-däna-tapa�-karma
na t_yäjyarii käryam eva tat
yajiio dänam tapas caiva
pävanäni man'4iräm
yajna offer; däna barmhartigheid; tapalJ boete ; karma aktiviteiten;
nooit ; tyäjyam op te geven; käryam - moet worden gedaan ; eva ze
ker; tat - dat; yajnal), - offer; dänam barmhartigheid; tapalJ - boete; ca ook; eva - zeker; pä vanän i - louterend; man4i1Jäm - zelfs van de grote zielen.

1w

·

·

·

-

-

-

-

-

VERTALING
Aktiviteiten inzake offers, barmhartigheid en boete dienen niet te wor
den gestaakt, maar te worden verricht. Want offers, barmhartigheid en boe
te louteren juist zelfs de grote zielen.
BETEKENIS
De yogi's dienen aktiviteiten te verrichten waarmee het welzijn der men
selijke samenleving gebaat is. Er bestaan voor de mens tal van louterings
methoden waardoor hij het geestelijk leven kan binnengaan. Zo wordt bij
voorbeeld de huwelijksceremonie als zo'n louterings-offer beschouwd : vi
väha-yajna . D ient een sannyäsl, die zieh dus in de wereldverzakende levens
orde bevindt en zijn familiebetrekkingen heeft opgegeven, voorstander te
zijn van de huwelijksceremonie? De Heer zegt hier dat ieder offer waarmee
de mensheid gediend is altijd voortgang moet vinden. Viväha-yajna , de hu-
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welijksceremonie, heeft tot bcdoeling de menselijke geest zo te reguleren,
dat hij de rust vindt om geestelijke vooruitgang te kunnen maken. Voor de
meeste mensen dient viväha-yajna , de huwelijksceremonie, dus zelfs door
personen in de wereldverzakende levensorde te worden aanbevolen. Sannyä
si's moeten nooit omgaan met vrouwen, maar dit betekent niet dat iemand
in een lagere levenssituatie, een jonge m an bijvoorbeeld, geen vrouw tot
echtgenote behoort te nemen via de huwelijksceremonie. Alle voorgeschre
ven offers hebben tot doel, dat men er de Opperheer door bereikt. Dus men
dient er beslist mee door te gaan wanneer men zieh in een lagere levenssitua
tie bevindt. Zo is ook barmhartigheid bedoeld om het hart te louteren. Be
wijst men barmh artigheid aan de juiste personen, zoals hierv66r beschreven,
dan leidt dit tot een hoger geestelijk leven.
VERS 6

t(ijl�fq � � � � �� 1
Ch��1;f\� if � f;rf� if�f*fij+H( II � 1 1
etäny api tu karmäni
sangarh tyaktvä phaläni ca
kartavyäniti me pärtha
niScitarh matam uttamam

etäni - al deze ; api - zeker; tu - moeten; karmär:,ii - aktiviteiten; sangam
omgang; tyaktvä - opgevend ; phalii n i - resultaten; ca - ook; kartavyäni als
plicht; iti - zo; me Mij n ; pärtha - 0 zoon van Prthä; niscitam beslist; ma
tam - mening; utta mam de beste.
-

-

-

-

-

VERTALING
Al deze aktiviteiten dienen te worden verricht zonder dat men er iets
voor terug verwacht. Ze dienen te worden verricht uit plichtsbetrachting,
0 zoon van Pfthä. Dat is Mijn laatste woord hierover.
BETEKENIS
Hoewel alle offers een louterende werking hebben, dient men ze niet te
brengen om het verwachte resultaat. Met andere woorden : men dient alle
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offers die tot bedoeling hebben er materieel op vooruit te gaan te staken,
maar d66r te gaan met offers die het leven louteren en ons verheffen tot het
geestelijk vlak. Alles wat tot Kr�r:ia-bewustzijn leidt dient te worden aange
moedigd. In het Srimad-Bhägavatam wordt ook gezegd dat iedere aktiviteit
welke tot toegewijde dienst aan de Heer leidt, dient te worden aangegrepen.
Dat is de hoogste religieuze maatstaf. Een toegewijde van de Heer dient
iedere vorm van werk, offer of barmhartigheid aan te grijpen als hij daar
door geholpen wordt bij het verrichten van toegewijde dienst aan de Heer.

V ERS 7

f;t�M� � �: � enqqtld 1
.flg:M� qf<�l•i(ijl'f(H qf('fflffl(f: I I \9 I I
niyatasya tu sannyäsa�
karmarw nopapadyate
mohat tasya parityägas
tämasa� parikfrtita�

niyatasya voorgeschreven plichten; tu maar; sdnnyäsa� verzaking;
karmai:za� aktiviteiten ; na nooit; upapadyate wordt verdiend; mohät
door illusie ; tasya waarvan ; parityäga� verzaking; tämasa�i in de geaard
heid onwetendheid; parikirtita� verklaard.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
V oorgeschreven plichten dient men nimmer te verzaken. Als men als ge
volg van begoocheling zijn voorgeschreven plichten staakt, heet zulks verza
king in de geaardheid onwetendheid.

BETEKEN IS
Werk terwille van materielc bevrediging dient te worden gestaakt, maar
aktiviteiten waardoor men bevorderd raakt tot geestelijke aktiviteiten, zoals
koken voor de Opperheer en vervolgens het aannemen en nuttigen van het
geofferde voedsel, wordt aanbevolen. Jem and in de wereldverzakende le·
vensorde, zo wordt gezegd, dient niet voor zichzelf te koken. Voor zichzelf
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koken is verboden, m aar koken voor de Opperheer niet. In dit licht kan een
sannyäsi een huwelijksceremonie houden om zijn trouwende leerling te hel
pen vooruitgang te maken in het Kr�J.la-bewustzijn. Staakt men dergelijke
aktiviteiten, dan wordt men geacht te handelen in de geaardheid onwetend
heid.
VERS 8

�:�f'1J4q � Cfil4��+t4i�J\( 1
ij' � � � �{ql•i'tlJ �� 11 � I I
du�kham ity eva yat karma
käya-kle5a-bhayät tyajet
sa krtvä räjasam tyägarii
naiva tyäga-phalarii labhet

du�kham - ongelukkig; iti - zo; eva - zeker; yat - dat wat ; karma - werk;
käya - lichaam ; klefa - bezwaarlijk; bhayät - wegens; tyajet - vrees; sa� - dat;
krtvä - na te hebben gedaan; räjasam - in de geaardheid hartstocht; tyägam verzaking; na eva - zeker niet; tyäga - onthecht; phalam - resultaten ; labhct wmnen.

VERTALING
Wie zijn voorgesehreven pliehten staakt omdat hij ze lastig vindt, of
uit angst, wordt geacht te handelen in de geaardheid hartstocht. Deze vorm
van handelen leidt nimmer tot de hoogte die men door verzaking bereikt.
BETEKENIS
Iemand die zieh in Kr�J.la-bewustzijn bevindt dient niet op te houden met
geld verdienen uit vrees dat hij zieh anders met baatzuchtige aktiviteit be
zighoudt. Als men door arbeid geld kan vergaren en besteden voor de ver
breiding van het Kr�J.la-bewustzijn, of als men door 's ochtends vroeg op tc
staan zijn bovenzinnelijk Kr�!1a-bewustzijn kan verhogen, dient men zulks
niet na te laten uit vrees of omdat men dit soort aktiviteiten lastig vindt.
Dergelijke verzaking behoort tot de geaardheid hartstocht. Het resultaat van
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arbeid in hartstocht is altijd ellendig. En iemand die in hartstocht zijn werk
verzaakt, bereikt hiermee nimmer het resultaat van echte verzaking.

VERS 9

Cfil�fil�N � � �� 1

� � � � � �: mRCfiT irn: n � I I
käryam ity eva yat karma
niyatam kriyate 'rjuna
sangam tyaktvä phalam caiva
sa tyäga� sättviko mata�

käryam - moet gedaan worden; iti - zo; eva - zeker; yat - dat wat; karma werk ; n iyatam - voorgeschreven ; kriyate - verricht; arjuna 0 Arjuna; san
ga m omgang; tyak t vä - opgevend ; phalam - resultaat; ca - ook; eva zeker;
sa(1 - dat; tyägaii - verzaking; sättvika� - in de geaardheid goedheid; mata� naar Mijn mening.
-

-

-

VERTALING
Maar wie zij n voorgeschreven plicht vervult uitsluitend omdat ze moet
worden gedaan, en alle gehechtheid aan derzelver vruchten laat varen - diens
verzaking behoort tot de geaardheid goedheid, 0 Arjuna.

BETEKENIS
Oit is de instelling die men ten aanzien van zijn voorgeschreven plichten
dient te hebben. Men dient te handelen zonder acht te slaan op het resul
taat; en men behoort los te staan van het eigene van zijn arbeid. Jemand die
in Kr�i:ia-bewustzijn in een fabriek werkt gaat geen band aan met het werk
in de fabriek, noch met de arbeiders in de fabriek. Hij werkt uitsluitend
voor Kr�i:ia. En wanneer hij het resultaat van zijn werk aan Kr�i:ia wijdt,
handelt hij bovenzinnelijk.

De Bhagavad-gitä zoals ze is

828

XVIIl. 1 1

VERS I O

{eqt�ld � � „.�„�� 1
� tt+H1+flf;il!\ � f0'916�: I I � o U
if

na dve§tY akufalarh karma
kufale nänu§ajjate
tyägi sattva-samävi�to
medhävi chinna-sarhfaya{t
11a - nooit ; dveHi - haat; akusalnm - onaangenaam ; karma . werk; kusale .
gunstig; na - nu ; anu�ajjate - raakt gehecht; tyägi - de verzaker; sattva - goed
heid; samävi$taf:z - opgaand in; medhävl - schrander; chinna - afgesneden;
sarh.foyaf:z - alle twijfel.

VERTALING
Degenen die geen atKeer hebben van onaangename arbeid, noch gehecht
zijn aan aangenaam werk in de geaardheid goedheid, kennen wat betreft
hun handelen geen twijfel.
BETEKENIS
lemand in Kmia-bewustzijn of in de geaardheid goedheid koestert geen
haat jegens wat of wie dan ook waarvan hij lichamelijk hinder ondervindt.
Hij werkt op de juiste plaats en op de juiste tijd, zonder vrees voor de nare
gevolgen van zijn plichtvervulling. Zo iemand, die zieh dus op het bovenzin
nelijk vlak bevindt, dient als de meest intelligente, en de meest besliste in
zijn aktiviteiten te worden beschouwd.

VERS 1 1

tt � m � 'fi�O"'�„ij : 1
� 'fi�'fi'-'S{'.lwft � � II � � 1 1
if
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na hi deha-bhrtä 5akyam
tyaktum karmäriy ase§ata�
yas tu karma-phala-tyägi
sa tyägity abhidhiyate

na . nooit; hi . zeker; deha-bhrtä - van de belichaamden; sakyam - moge
lijk; tyaktum verz.aken; karmäl}i - aktiviteiten; ase§ala� - alles bijeen; ya�
tu · ieder die ; karma - werk; phala · resultaat; tyägi' - verz.aker; sa� - hij ;
tyägl · de verz.aker; iti · zo ; abhidhlyate - wordt gezegd.
·

VERTALING
Het is uiteraard onmogelijk d at een levend wezen alle aktiviteit laat va
ren. Daarom wordt er gezegd dat hij die afziet van de vruchten van zijn han
delen werkelijk tot verzaking is gekomen.
BETEKENIS
In de Bhagavad-gitii wordt gezegd dat men nimmer te eniger tijd geheel
werken kan ophouden. Daarom is hij die voor Kr�i:ia werkt en niet zelf
van de vruchten van zijn werk geniet, maar ze aan Kr�i:ia offert, de ware ver
zaker. Er zijn tal van leden van de Internationale Gemeenschap voor K��a
Bewustzijn die zeer hard werken op kantoor of in de fabriek of elders, en die
alles wat ze verdienen aan de Gemeenschap schenken. Dergelijke hoog ver·
heven zielen zijn in feite sa nnyäsi's en bevinden zieh in de wereldverzaken
de levensorde. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe men moet afzien van de
vruchten van zijn arbeid en met welke oogmerken men zulks dient te doen.
met

VERS 1 2

31fileflld � � � �: � 1
lF4€1HlHftt;rt � Wf � (t;:q1fü;cl � 11 � � 11
ani§tam i§tam miSram ca
tri-vidham karmaria� phalam
bhavaty atyäginäm pretya
na tu sannyäsinäm kvacit
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ani§!am - naar d e h e l leiden d ; i§fam naar d e hemel leidend ; m iiram c a
of gemengd ; tri-vidham drie soorten ; karma1Ja� - werk; pha/,am - resultaat;
bhava ti - word t ; a tyäginäm - van de verzaker; pre tya - na de dood; na t u
maar niet; sannyäsinäm - van de wereldverzakende levensorde ; k vacit - te al
len tij de.
-

-

-

-

VERTALING
Wie niet van verzaken weet, vallen na de dood de drievoudige vruchten
van zijn handelen toe - de gewenste, de ongewenste en die daar tussen in.
Maar degenen die zieh in de wereldverzakende levensorde bevinden behoe
ven niet van de vruchten van hun handelen te lijden of te genieten.

BETEKENIS
Iemand in Kr�i:ia-bewustzijn die handelt in kennis van zijn band met
Kr�i:ia is altijd al bevrijd. D aarom behoeft hij na de dood te genieten noch te
lijden van het gevolg van zijn doen en laten.

VERS 13-14

paiicaitäni mahä-bäho
kära[läni nibodha me
sänkhye krtänte proktäni
siddhaye sarva-karma[läm
adhi§thänarh tathä kartä
kara[larh ca prthag-vidham
vividhäs ca prthak ce§/ä
daivarh caivätra paiicamam
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panca - vijf; etäni - al deze; rnahä-bäho - 0 sterk-gearmde ; käraT)äni oor
zaak; n ib odha - begrijp slechts; rne van M ij ; sänkhye - in de Veda 's; krtän
l l'
na te hebben gedaa n ; prok tän i - gezegd ; siddhaye - volm aaktheid ; saroa alle ; karnw�iärn geleid tot; adh4(h änarn - plaats; tathä - ook ; kartä wer
kcr; kara'!arn ca en werktuigen; p[thak-vidharn - verschillende soorten ; vi
vidhä�1 ca - varieteiten ; prthak - afzonderlijk; ce�tä� poging; daivarn - de
Allerh oogste ; ca - ook ; eva - zeker; atra - hier; pancarnarn vijf.
-

-

-

-

-

·

-

-

VERTALING
0 s te rk ·gearm de Arjuna, verneem van Mij wat de vijf faktoren zijn welke
aan iedere handeling ten grondslag liggen. V olgens de säiikhya-filosofie zijn
dit de plaats van handeling, de handelende persoon, de zinnen, het streven
en bovenal de Superziel.

BETEKENIS
ledere handeling heeft zijn · terugslag, dus hoe is het mogelijk, kan men
zieh afvragen, dat iemand die zieh in Kr�i:ia-bewustzijn bevindt geen goede
of kwade terugslagen ondervindt van zijn arbeid? De H eer put uit de Ve
dii11 ta-filosofie om te laten z ie n hoe dit kan. Hij zegt dat er voor alle aktivi
teiten en voor het sukses in alle aktiviteit vij f oorzaken aanwij sbaar zijn, en
dat men deze vijf oorzaken dient te kennen. Sänkhya betekent stengel der
kcnnis, en de Vedänta is de hoofdstengel daarvan en wordt door alle voor
aanstaande äcärya 's als zodanig aanvaard. Zelfs Sailkara nee m t de Vedän ta
s ü t ra als zodanig aan. D aarom dient m en van dit gezaghebbende werk ken
nis te nemen.
Het allerhoogste gezag berust bij de Superziel, en zoals de Gitä veklaart:
sarva.�ya cäharh hrdi. Hij betrekt iedereen bij bepaalde aktiviteiten. Aktivi
teiten verric ht onder Zijn leiding hebben noch in dit leven, noch in het
kve11 na de dood enigerlei terugslag.
De instrumenten van het handelen zijn de zinnen, en via de zinnen han
delt de ziel op verschillende wijzen, en bij iedere handeling is er een andere
vorm van streven aanwezig. M aar alle aktiviteiten zijn afhankelijk van de wil
van de Superziel, die als vriend in het hart zetelt. De O pperheer is de opper
oorzaak. Wie in dit licht in Kr�i:ia-bewustzijn handelt onder leiding van de
Su perziel, die Zieh in het hart bevindt, raakt u iteraard door geen enkele ak
tiv iteit gebonden. Degenen die volkomen in Kr�i:ia-bewustzijn verkeren zijn
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uiteindelijk niet voor hun doen en laten verantwoordelijk. Alles is afhanke
lijk van de allerhoogste wil, de Superziel, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods.
VERS 1 5

� sm'.lffl WR: : 1

� qr � qr 1{� � m: 11 ��11
sarira-vänmanobhir yat
karma prärabhate nara�
nyäyyam vä viparitam vä
pancaite tasya hetava�

sarira - lichaam ; väk - spraak; manobhif.i - door de geest; yat - alles; kar
- werk ; prärabhate - begint; naral;. - een persoon ; nyäyyam - juist; vä of; viparitam - het tegendeel; vä - of; panca - vijf; ete - aJ deze; tasya - zij n ;
hetavalJ. - oorzaken.
ma

VERTALING
Wat een mens ook doet naar lichaam, geest of woor<t, hetzij goed, hetzij
siecht, wordt veroorzaakt door deze vij f faktoren.
BETEKENIS
De woorden "goed" en "siecht" zijn zeer belangrij k in dit vers. Goed
werk is werk volgens de regelen der Schrift, en siecht werk is werk dat tegen
de schriftuurlijke geboden in gaat. Maar wat men ook doet, altijd speien de
ze vijf faktoren er volledig in mee.
VERS 1 6

m � Efi�<•m'f14 m � �: 1
q�tj�1)ij!f'4:\*tl4C � � �: 11��11
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tatraivam sati kartäram
ätmänam kevalam tu ya�
pasyaty akrta-buddhitvän
na sa pasyati durmat*
tatra - daar; evam - zeker; sati - dit zo zijnde ; kartäram - van de handelen
de persoon; ätmänam - de ziel; kevalam - alleen ; tu m aar; ya� iedereen ;
pasya ti - ziet ; akrta-buddhit vät wegens onverstandigheid; na nooit; sa� hij ; pasya ti z iet; durmatiQ dwaas.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
Derhalve is iemand die denkt dat alleen hij het is die handelt, en die geen
acht slaat op de vijf faktoren, niet bijster schrander en niet in staat de din
gen te zien zoals ze zijn.
BETEKENIS
Een dwaas kan niet begrij pen dat er zoiets als een Superziel in zijn hart
woont als vriend en van daaruit zijn handelingen bestuurt. Zijn de stoffe
lijke oorzaken van zijn handelen de plaats van handeling, de handelende
persoon, het streven en de zinnen, de uiteindelijke oorzaak is de Allerhoog
ste, de Persoonlijkheid Gods. Daarom dient men niet alleen de vier stoffe
lijke oorzaken te zien, maar ook de allerhoogste werkzame oorzaak. Wie de
Allerhoogste niet ziet, denkt dat hij het zelf is die handelt.
VERS 1 7

�) l(Rf �f.ltl� ;r � 1
�sfq- � �itii:i\'fil'l � ;r �� llt\911
�

yasya nähankrto bhävo
buddhir yasya na lipyate
hatväpi sa imiil lokiin
na hanti na nibadhyate
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yasya van iemand die ; n a - nooit; ahankrta� - vals ego ; bh äva�1 aard ;
buddhi�i
verstand ; yasya - iemand die ; na - nooit ; lipyate is gehech t ;
hatvä api - zelfs dode n ; sa� - hij ; imän deze; lokän - wereld ; na nooit;
hanti - doodt; na - nooit; n ibadhyate - raakt verstrikt.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
Wie niet gedreven wordt door vals ego en niet verward is van verstand,
is, ook al doodt hij mensen in deze wereld, niet degeen die doodt. Even
min wordt hij door zijn doen en laten gebonden.
BETEKENIS
In dit vers laat de Heer Arjuna weten dat diens wens om niet te vecht<'n
voortkomt uit vals ego. Arjuna dacht dat hij de handelende persoon bij deze
aktie zou zijn, maar hij hield geen rekening met de A!Jerhoogste, die zowel
van binnenuit als van buitenaf elk handelen sanktioneert. Als men niet wec l
dat zij n handelen van hogerhand wordt goedbcvonden, waarom zal men dan
handelen? M aar wie het instrument van de handeling kent, zichzelf als han
delend persoon kent, en weet dat de Opperheer de handeling uitcin delijk
sanktioneert, is volmaakt in al wat hij doet. Zo iemand bevindt zieh nimmer
in illusie. Persoonlij ke aktiviteit en verantwoordelijkheid komen voort uil
vals ego en goddeloosheid of gebrek aan Kr�i:ia-bewustzijn. Ieder die onder
leiding van de Superziel of de A!Jerhoogste Persoonlijkheid Gods in Kr�i:ia
bewustzijn handelend doodt, doodt niet. Noch krijgt hij ooit te kampen
met terugslagen van dergelijk doden. Wanneer een soldaal op bevel van ee n
meerdere doodt, is hij daar niet voor aansprakelijk. M aar als een soldaat uil
eigen beweging doodt, wordt hij daarvoor ter vcrantwoording ge roepen.

VERS 18

�if � qR�mn � m� 1
� � � �: Cfi�4!4ßJ 11 ��11
jnänam jneyam parijnätä
t ri-vidhä kanna-codanä
kararam karma karteti
tri-vidha� karma sangraha�
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Jnarwm - kennis; jneyam - doel der kennis; parijnätä degeen die weet;
t ri-vidhä - drie soorten ; karma - werk; codanä drijfveer; karaT)am - de zin
nen ; karma - werk ; kartä - degeen die verricht; iti - zo; tri-vidha� - drie soor
ten ; karma - werk ; sangraha� - vergaring.
-

-

VERTALING
Kennis, het doel der kennis en de kenner zijn de drie faktoren welke tot
handelen leiden; de zinnen, de handeling en de handelende persoon vormen
de d rievoudige grondslag van het handelen.
BETEKENIS
Er zijn drie faktoren welke tot handelen in het dagelijks leven leiden;
kennis, het voorwerp der kennis en de kenner. De werktuigen, het werk zelf
en de werker worden de samenstellende onderdelen van het werk genoemd.
leder type werk dat door willekeurig welk menselijk wezen wordt verricht
bevat deze elementen. Eer men handelt is er een soort aandrift, welke inspi
ratie wordt genoemd. ledere oplossing die men vindt voordat het werk goed
en wel begonnen is, is een subtiele vorm van werk. Het werk krijgt de ge
daante van aktie. Eerst dient men de psychische processen van denken, voe
len en willen te ondergaan, en dit wordt dan de aandrift genoemd. De in
stelling van waaruit men handelt wordt kennis genoemd. De tot werk lei
dende inspiratie welke aan de Schrift wordt ontleend verschilt niet van in
spiratie die voortkomt uit de opdrachten van de geestelijk leraar. Is de inspi
ratie er, evenals de werker, dan vindt de feitelijke aktiviteit plaats met be
hulp van de zinnen. De geest is het centrum van alle zinnen en het doel is
het werk zelf. Er bestaan verschillende fasen van werk, zoals in de Bhaga
vad-gitä beschreven wordt. Het totaal van alle aktiviteiten omvat het werk
in zijn geheel.
VERS 1 9

� � � � � r,m got"�a:<H 1
� go1(\��1� ��lq�q:� � 11��11
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jiiänam karma ca kartä ca
tridhaiva guria-bhedata[l
procyate gura-sankhyäne
yathävac chrru täny api

jnänam - kennis; karma - werk; ca ook; kartä - werker; ca - ook; t ridhä
drie soorten ; eva - zeker; gul)a-bhedatal; - in de zin van de verschillende ge
aardheden der natuur; procyate - wordt gezegd ; gul)a-sarikhyäne - in de zin
der verschillende geaardheden ; yath äva t - zoals ze handelen; Sff.!U - hoor;
täni - zij allen; api - ook.
-

-

VERTALING
Overeenkomstig de drieerlei aard der stoffelijke natuur zijn er drie soor
ten van kennis, handelen en handelende personen. Luister, opdat Ik ze je
beschrijf.
BETEKENIS
In het Veertiende Hoofdstuk is de drieerlei aard der stoffelijke natuur
grondig behandeld. In dit hoofdstuk wordt verklaard dat de geaardheid
goedheid licht brengt, de geaardheid hartstocht materialistisch is, en de ge
aardheid onwetendheid tot luiheid en indolentie leidt. Alle geaardheden der
stoffelijke natu ur hebben een bindende invloed; ze leiden geenszins tot be
vrijding. Zelfs in de geaardheid goedheid is men gekonditioneerd. In Hoofd
stuk Zeventien zijn de verschillende vormen van geloof naar gelang de ver
schillende soorten mensen in hun verschillende materiele geaardheid be
schreven. In dit vers wil de Heer spreken over de verschillende soorten van
kennis, handelende personen en aktiviteit naar gelang de geaardheden der
stoffelijke natuur.
VERS 20

� � lW4'4044+ft� 1
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saroa-bhüte§u yenaikam
bhavam avyayam ilc§ate
avibhaktam vibhakte§U
taj jnänam viddhi sättvikam

saroa-bhüte�u - in alle levende wezens; yena door wie; ekam - een ; bhä
vam - situatie ; avyayam onvergankelijk; ik�ate ziet; avibhak tam - onver
deeld ; vibhakte�u onverdeeld in het talloze; ta t dat; jfiänam kennis;
viddhi - weet; sättvikam - in de geaardheid goedheid.
-

-

-

-

-

-

V ERTALING
Die kennis waarmee men in alle vormen van bestaan een onverdeelde
geestelijke natuur ziet in het verdeelde, is kennis in de geaardheid goedheid.
BETEKENIS
Wie in ieder levend wezen, of het nu een halfgod, een mens, een dier, een
vogel, een insekt, een waterwezen of een plant is, een en dezelfde ziel ziet,
geeft blijk van kennis in de geaardheid goedheid. In alle levende wezens
woont een geestelijke ziel, ook al verschillen ze naar gelang hun vroeger
doen en laten van uiterlijke gedaante. Zoals heschreven in Hoofdstuk Zeven,
is de openbaring van de levenskracht in ieder levend wezen afkomstig van
de hogere natuur van de Opperheer. Wie zo die ene hogere natuur, die le
venskracht, in ieder lichaam ziet, ziet overeenkomstig de geaardheid goed
heid. Hoewel de lichamen vergankelijk zijn, is de levensenergie onverganke
lijk. Men ziet alleen verschil van lichaam, omdat er in het gekonditioneerde
bestaan vele stoffelijke levensvormen zij n ; daardoor lijkt er verschil te zijn.
Dit soort onpersoonlijke kennis leidt uiteindelijk tot zelfverwerkelijking.

VERS 2 1
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prthaktvena tu yaj jiiänam
nänä-bhävän-prthag-vidhän
vetti sarve§U bhüte§U
taj jiiänarh viddhi räjasam
prthak tvena - wegens verschil; tu - maar; yat jnänam - welke kennis;
nänä-bhävän - veelsoortige situaties; prthak-vidhän - verschillen d ; ve tti weet; sarve�u - in alle; bhü te�u - levende wezens; tat jnänam die kennis;
viddhi - moet gekend worden ; räjasam - als zijnde in hartstocht.
·

VERTALING
Die kennis waarmee men in de verschillende soorten Iichamen verschil
lende soorten levende wezens ziet, is kennis in de geaardheid hartstocht.
BETEKENIS
De gedachte dat het stoffelijk lichaam het levend wezen is, en dat wan·
neer het lichaam te niet gaat eveneens het bewustzijn wordt vernietigd,
wordt kennis in de geaardheid hartstocht genoemd. V olgens deze kennis
verschillen de lichamen van elkaar vanwege de verschillende soorten bewust
zijn die zieh erin ontwikkeld hebben, en dit bewustzijn wordt niet geopen·
baard door een afzonderlijkc ziel. H et lichaam is zelf de ziel, en er bestaat
geen ziel los van dit lichaam. V olgens deze kennis is bewustzijn een tijde
lijke zaak. Of: er bestaan geen individuele zielen, maar er is een alomtegcn·
woordige ziel , die vol kennis is, en dit lichaam is een openbaring van voor
bijgaande onwetendheid. Of: er bestaat buiten dit lichaam g�en individuele
ziel en ook geen Superziel. Al dit soort denkbeelden wordt geach t te on t
spruiten aan de geaardheid hartstocht.

VERS 2 2
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yat tu krtsnavad ekasmin
kärye saktam ahaitukam
atattvärthavad alpam ca
tat tämasam udährtam
yat - dat wat; tu - m aar; krtsnavat - alsof dit alles is; ekasmin in een ;
kärye werk ; saktam - gehecht ; ahaitukam - zonder oorzaak; atattva-artha
vat - zonder werkelijkhei d ; alpam ca - en zeer schraal; tat dat; tämasam in de geaardheid duisternis; udiihrtam - wordt genoemd.
-

-

-

VERTALING
En die kennis waarmee men aan een soort werk gehecht raakt, alsof er
niets anders bestaat, zonder enig inzicht in de waarheid, en die uiterst
schraal is, heet kennis in de geaardheid onwetendheid te zij n.
BETEKENIS
D e " kennis" van d e gewone m an is altij d i n d e geaardheid duisternis of
onwetendheid, omdat ieder levend wezen in het gekonditioneerd bestaan
geboren wordt in de geaardheid onwetendheid. Wie geen kennis aanvaardt
op gezag van de autoriteiten of van de schriftuu rlijke geboden, bezit kennis
die zieh slechts tot het lichaam beperkt. Zo iemand is niet ge"interesseerd in
handelen volgens de richtlijnen van de Schrift. God betekent voor hem geld,
en kennis behelst het bevredigen van zijn lichamelijke verlangens. Dit soort
kennis hou d t geen verband met de Absolute Waarheid. Ze kom t min of
meer overeen met de kennis van de gewone dieren, die slechts weet hebben
van eten, slapen, zieh weren en paren. Dit soort kennis wordt hier beschreven
als het produkt van de geaardheid onwetendheid. Met andere woorden :
kennis aangaande de geestelijke ziel als los staand van het lic h aam wordt
kennis in de geaardheid goedheid genoem d ; kennis waaruit via allerhande
werelds geredeneer en speku latief denken tal van theorieen voortkomen is
een produkt van de geaardheid hartstocht; en kennis die slechts weet heeft
van lichamelijke behaaglijkheid wordt kennis in de geaardheid onwetend
heid genoem d.
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VERS 23

fir1«f ttf(f((ft{(l•i{•Ht: � 1
31'tldll"ij'11 � q"ijc:tfl�Cfif!�� 1 1 �� 1 1
niyatarh sanga-rahitam
aräga-dve§ata� krtam
aphala-prepsunä karma
yat tat sättvikam ucyate

niyatam - regulerend; sanga-rahitam - zonder gehechtheid; aräga-dve�a
ta� - zonder liefde of haat; krtam - gedaan; aphala-prepsunä - afzien van de
vruchten der arbeid ; karma - handelingen; yat - dat wat; tat - dat; sältvi
kam - in de geaardheid goedheid ; ucyate - wordt genoemd.

VERTALING
Wat het handelen aangaat: die handeling welke verricht wordt uit plicht,
zonder gehechtheid, zonder liefde of haat, en los van derzelver vruchten,
wordt handelen in de geaardheid goedheid genoemd.
BETEKENIS
Als men zieh houdt aan de plichten die ons naar gelang onze positie in de
maatschappelijke en geestelijke ordening door de Schriften worden voor
geschreven, ze zonder gehechtheid vervult en er geen recht op laat gelden,
en ze verricht in Kr�r.ia-bewustzijri teneinde de Allerhoogste voldoening te
schenken, zonder zichzelf ermee te willen plezieren of bevredigen, heet
zulks aktiviteit in de geaardheid goedheid.

VERS 24

Cfit�'{!'ff � ttlU!ROI CJT �: 1
� "!etqt.J ds(l::steua:t(d'l 1 1 �\lll

�
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yat tu kämepsunä karma
sähankäreria vä puna�
k riyate bahuläyäsarit
tad räjasam udährtam

yat dat wat; tu maar; käma-ips u nä - belust op het resultaat; karma werk; s ähankärel)a - met ego; vä - of; puna� - weer; kriyate - gedaan; bahula
äyäsam - met grote inspanning; tat - dat; räjasam - in de geaardheid harts
tocht; udährtam - wordt gezegd te zijn.
·

·

VERTALING
Maar die handeling waarvoor men zieh grote moeite getroost en die ter
wille van zinsbevrediging verricht wordt vanuit een gevoel van vals ego,
wordt handelen in de geaardheid hartstocht genoemd.
VERS 25

anubandharit k§ayarit hiritsäm
anapek�_ya ca pauru�am
mohäd ärabhyate karma
yat tat tämasam ucyate

anu bandham - toekomstige gebondenheid; k�ayam - afgeleid; hirhsäm geweld ; anapek�ya - zonder acht te slaan op de gevolgen ; ca - ook; pauru�am netelig voor anderen ; mohät - door illusie ; ärabhyate - begonnen ; karma werk ; yat - dat ; tat - wat; tämasam - in de geaardheid onwetendheid; ucya
te - wordt gezegd te zijn.

VERTALING
En die handeling welke verriebt wordt in onwetendheid en begoocheling
zonder dat men acht slaat op de toekomstige gebondenheid en gevolgen van
dien, en welke leed veroonaakt en onpraktisch is, noemt men handelen in
de geaardheid onwetendheid.
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BETEKENIS
Men dient verantwoording af te !eggen van zijn doen en laten ten over
staan van de staat of de knechten van de Opperheer, de Yam adilta's. Onver
antwoordelijke aktiviteit is krankzinnig omdat ze de regulerende beginselen
van de schriftuurlijke bepalingen vernietigt. Ze is dikwijls gebaseerd op ge
weld en berokkent de andere levende wezens leed. Dit soort onve.rantwoor
delijke aktiviteit wordt verricht in het licht van onze eigen, persoonlijke be
leving. Dat wordt illusie genoemd. En alles wat in illusie plaatsvindt komt
voort uit de geaardheid onwetendheid.

VERS 26

i'di«�"i'1tcu{' "l��«1ii«+tF"H1: 1

fü4ffü:aq�: � «IMCfi �� 1 1 ��11
muk ta-sango 'naharhvädi
dhrty-u tsäha-samanvitafi
siddhy-asiddhyor nirvikärafi
kartä sättvika ucyate
muk ta-sariga�i - vrij van alle m ateriele rompslomp; anaham-vädl - zonder
vals ego ; dhrti-utsäha - met grote geestdrift ; samanvita� - aldus gekwalifi
ceerd ; siddhi - volmaaktheid ; asiddhyo� - mislukking; nirvikära� - zonder
verandering; kartä - werker; sättvika� - in de geaardheid goedhei d ; ucyate heet te zijn.

VERTALING
De handelende persoon die vrij is van alle stoffelijke gebondenheid en
vals ego, die geestdriftig en vastberaden is en onverschillig staat tegenover
slagen of falen, werkt in de geaardheid goedheid .

BETEKENIS
lemand in Kr�i;ia-bewustzijn is altijd ontstegen aan de stoffelijke geaard
heden der natuur; hij heeft geen verwachtingeh van het werk dat hem wordt
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toevertrou wd, omdat hij verheven is boven vals ego en ijdelheid. D it neemt
niet weg dat hij, tot het werk ten einde komt, vr.ortdurend geestdriftig is.
llij wordt niet bedrukt door tegenslag; hij blijft geestdriftig. Sukses of mis
lukking is hem om het even ; hij blijft gelijkmoedig in geluk en verdriet. Wie
zo handelt bcvindt zieh in de geaardheid goedheid.
VERS 27

'filr'tiie�c*äti•lft flttl�itil��: 1
rimcti�: �t mrtt": qr<lfflRht: 11 ��11

uift

rägi karma-phala-prepsur
lubdho hirhsätmako '§uci�
har§a-fokänvita� kartä
räjasa� parikirtita�

rag1 zeer gchecht; karma-phala aan de vruchten der arbeid; prepsul) begerig; lu vdha�1 hebzuchtig; hirhsä-ätmakal) - en altijd afgunstig; a.foc* onrcin ; har� a-ioka-arwita� gekompliceerd, met vreugde en verdriet; kartä
iemand die zo handelt; räjasa� in de geaardheid hartstocht; parikirtital)
wordt verklaard.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
M aar de handelende persoon die gehecht is aan de vruchten van zijn werk
en er hartstochtelijk van genieten wil, die hebzuchtig, afgunstig en onzuiver
is en zieh laat be"invloeden door vreugde en verdriet, werkt in de geaardheid
hartstocht.
BETEKENIS
lemand is te zeer aan cen bepaald soort werk of aan de resultaten ervan
gchecht, wanneer hij cen te sterke materiele inslag heeft of te zeer gebon
den is aan huis en haard, vrouw en kinderen. Zo iemand heeft geen verlan
gen, zijn leven op een hoger plan te brengen. Hij houdt zieh er uitsluitend
mce bezig, hoe hij deze wereld materieel gesproken zo aangenaam mogelijk
kan maken. Hij is over het algemeen uiterst hebzuchtig en denkt dat alles
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wat hij bereikt van blijvende aard is en nimmer verloren gaat. Zo iemand
is afgunstig op anderen en bereid allerlei kwaad te doen als er zingenot aan
te beleven valt. Daarom is zo iemand onrein ; het kan hem niet schelen of hij
op zuivere dan wel onzuivere manier aan zijn trekken komt. H ij is zeer ge
lukkig wanneer zijn werk hem goed afgaat en zeer bedrukt wanneer het
hem tegenzit. Een dergelijk persoon bevindt zieh in de geaardheid harts
tocht.
VERS 28

� �'tiRt�smn 1
� {"t&«?ft :q � � � 1 1 �� 1 1
�: �: ��:

ayukta� präkrta� stabdha�
5atho na4krtiko 'l.asa�
v4ädi dirgha-sütri ca
kartä tämasa ucyate
ayuktal;. - zonder verband met de schriftuurlijke geboden ; präkrta� ma
terialistisch; stabdha� - koppig; sa th a� - arglistig; nai�krtika� bedreven in
het sarren ; al.asa� - lui; vi§ädt gemelijk; dirgha-sütri uitstellen; ca ook;
kartä werker; tämasa� in de geaardheid onwetendheid; ucyate wordt ge
noemd.
-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
En die handelende persoon die altijd bezig is met werk dat tegen de ge
boden van de Schriften indruist, die materialistisch is, koppig, vol bedrog
en bedreven in het honen en beledigen, die lui is, gemelijk en alles altijd uit
stelt, werkt in de geaardheid onwetendheid.
BETEKENIS

In de schriftuurlijke geboden zien we wat voor werk er wel en wat voor
werk niet gedaan behoort te worden. Degenen die deze geboden in de wind
slaan houden zieh bezig met werk dat niet gedaan behoort te worden, en dit
soort lieden is doorgaans m aterialistisch. Ze gaan te werk overeenkomstig
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de geaardheden der n atuur en niet volgens de regelen der Schrift. Dit soort
handelende personen is niet bijster vriendelijk en over het algemeen zijn ze
slu w en bedreven in het kwetsen van anderen. Ze zijn uitermatc lui ; zelfs al
hebben ze een bepaalde plicht te vervullen, dan doen ze dit niet goed of ze
stellen de zaak uit voor later. D aardoor maken ze een gemelijke indruk.
Over iets wat in een uur gedaan kan worden doen zij jaren. Dit type hande
lende personen verwijlt in de geaardhdd onwetendheid.

VERS 29

� �� goHt�fct� srrJ1 1
m��+tl;f+t�'ito1 � � 11��11
buddher bhedam dhrtes caiva
guratas tri-vidham srriu
p rocyamänam ase§e[la
prthak tvena dhanaiijaya
buddhe� van intelligentie ; bhedam verschillen ; dhrte� van standvas
tighei d ; ca ook ; eva zeker; guf!ata� door de geaardheden der stoffelijke
natuur; tri-vidham drie soorten ; Sff!U hoor slechts; procyamänam zoals
door Mij beschreven ; aie�e'!a in bijzonderheden ; prthaktvena verschil
len d ; dhanaiijaya 0 overwinnaar der rijkdom.
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

VERTALING
Luister nu goed, 0 overwinnaar der rij kdom, terwijl lk je duidelijk uit
eenzet wat de d rie vormen van inzicht en standvastigheid zijn, naar gelang
de drie geaardheden der n atuur.

BETEKENIS
N adat Hij Zijn uiteenzetting heeft gegeven over kennis, het kenbare en de
kenner overeenkomstig de drie geaardheden der natuur, geeft de Heer op
dezelfde wijze uitleg over het inzicht en de standvastigheid van de handelen
de persoon.
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VERS 30

� � � � <til�)<titli � 1

� in� � �� m: m � (1tM"' 1 1 �0 1 1
pravrttirh ca nivrttirh ca
hii.ryii.hii.rye bhayii.bhaye
bandharh mok§arh ca yii. vetti
buddhifi sii. pii.rtha sii.ttvi/;i

pravrttim verdienstelijk; ca - ook; nivrttim onverdienstelijk; ca - ook ;
kärya werk; akärye - terugslag; bhaya - vreesachtig; abhaya onbevreesd
hei d ; bandham verplichting; mok�am ca - en bevrijding; yä - dat wat; vetti weet ; buddh* - begrip ; sä - dat; pärtha - 0 zoon van Pfthä ; sättviki - in de
geaardheid goedheid.
-

-

-

-

-

VERTALING
0 zoc;m van Pfthä, dat inzicht waardoor men weet wat wel en wat niet ge
daan behoort te worden, wat men wel en niet dient te vrezen, wat bindt en
wat verlost, is inzicht in de geaardheid goedheid.
BETEKENIS
Handelingen die worden verricht overeenkomstig de richtlijnen van de
Schrift worden pravrtti genoemd, dat wil zeggen : handelingen welke het
verdienen dat ze worden verricht; en handelingen die niet volgens de richt
lijnen zijn, dienen te worden nagelaten. Wie de richtlijnen van de Schrift
niet kent, raakt verstrikt in de aktie en reaktie van zijn werk. lnzicht dat
verstandelijk oordeelt bevindt zieh in de geaardheid goedheid.
VERS 3 1

'qq44'q� � m ""'<ti'4�q � 1
31�'41€1€Sfliill'11R\ �: m "CfT� mRft II � � II
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yayä dharmam adharmam ca
käryam cäkäryam eva ca
ayathävat prajänäti
buddhifl. sä pärtha räjasi
yayä - waardoor; dharmam - beginselen der religie ; adharmam ca - en van
goddeloosheid ; käryam werk ; ca ook; akäryam - wat niet gedaan behoort
te worden ; eva - zeker; ca - ook; ayathävat - niet volmaakt; prajänäti weet;
buddhi� - verstan d ; sä - dat; pärtha - 0 zoon van J>rthä; räjasi in hartstocht.
-

-

-

-

VERTALI NG
En dat inzicht d at geen onderscheid weet te maken tussen de religieuze

en de niet-religieuze levenswij ze, tussen h andelingen die wel en die niet ver
richt dienen te worden, d at onvolmaakte inzicht, 0 zoon van Prthä, is in de
geaardheid hartstocht.
BETEKENIS

lnzicht in de geaardheid hartstocht is verdorven inzicht. Het aksepteert
religies die geen religie genoemd mogen worden en verwerpt de ware religie.
Dit inzicht leidt louter tot verkeerde opvattingen en aktiviteiten. Lieden
met inzicht dat door hartstocht wordt geregeerd zien een grote ziel aan
voor een gewoon mens en een gewoon mens voor een grote ziel. Ze denken
dat waarheid onwaarheid is en onwaarheid waarheid. Bij iedere aktiviteit
kiezen ze gewoon de verkeerde weg; daarom is hun inzicht in de geaardheid
hartstoch t.
VERS 32

3Nit ��fliRt � � �ro 1
tcctlq,�q{fof!f �: «T � � 1 1 �� II
adharmam dharmam iti yä
manyate tamasävrtä
sarvärthän viparitäms ca
buddh* sä pärtha tämasi
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adharmam - goddeloosheid; dharmam religie ; iti - zo; yä - welke ; manya
te - denkt; tamasä - door begoocheling; ävrtä bedekt; sarva-arthän alle
dingen ; viparitän - de verkeerde richting; ca - ook; buddhiJ.r. - intelligentie;
sa - dat; pärtha - 0 zoon van P!"thä; tämasi in onwetendheid.
-

-

-

-

VERTALING
Dat inzicht dat in de ban van begoocheling en duistemis goddeloosheid
voor religie en religie voor goddeloosheid aanziet en altijd in de verkeerde
richting streeft, 0 Pärtha, bevindt zieh in de geaardheid onwetendheid.

VERS 33

� ir.r :s11UiPs::ttf%tti: 1
�1t1110ttßl�1R0tt1 'ifü: m 1IT� e1�" 11��11

��

dhrtyä yayä dhärayate
mana{I prärendriya-hriyä{I
yogenävyab hicäriryä
dhrti{I sä pärtha sättvihi
dhrtyä - standvastigheid; yayä waardoor ; dhärayate - wordt geschraagd;
mana� geest; präl')a leven ; indriya - zinnen; kriyä� - aktiviteiten; yogena
door yoga-beoefe ning; avyabhiciirirqä - zonder onderbreking; dhrti� der
gelijke standvastigheid; sä - die ; pärtha - 0 zoon van Prthä; siit tviki in de
-

-

-

-

-

-

geaardheid goedheid.

VERTALING
0 zoon van Pfthä, die standvastigheid welke onverbrekelijk is en ge
schraagd wordt met door yoga-beoefening verworven evenwichtigheid, en
zo de geest, het leven en de werking der zinnen beteugelt, is in de geaard
heid goedheid.
BETEKENIS
Yoga is een methode om de Allerhoogste Ziel te doorgronden. Wie stand
vastig en hecht verankerd is in de Allerhoogste Ziel en zijn geest, leven en
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zins-aktiviteiten verbindt met de Allerhoogste, verbindt zieh in .Kfeyi;ia
bewustzijn. Het woord avyabhicärif!yä is zeer belangrijk, want het heeft
betrekking op personen die zieh in Kr�i;ia-be wu stzijn bevinden, zonder er
ook maar ooit, door wat voor aktiviteit dan ook, van te zijn afgedwaald.
VERS 34

yayä tu dharma-hämärthän
dhrtyä dhärayate 'rjuna
prasangena phaläkähk§i
dhrtifl sä pärtha räjasi
yayä - waardoor; tu - maar; dharma-käma-arthän - voor godsdienst en eko
nomie ; dhrtyä - door standvastigheid; dhärayate - in die zin; arju na - 0 Ar
juna; prasangena - daarvoor; phala-äkänksi - baatzuehtig strevend ; dhrti� standvastigheid ; sä - die ; pärtha - 0 zoon van Prthä; räjasf - in hartstoeht.

VERTALING
En die standvastigheid waarmee men zieh vastklampt aan de vruchten
van zijn streven op het gebied van religie, van het verwerven van �oederen
en van zinsbevrediging, is in de geaardheid hartstoeht, 0 Atjuna.

BETEKENIS
Een ieder die op het gebied van religie en het verwerven van goederen al
tijd naar de vruehten van zijn aktiviteiten verlangt, wiens enig verlangen
zinsbevrediging is en wiens geest, leven en zinnen hierop gerieht zijn, be
vindt zieh in de geaardheid hartstoeht.
VERS 35

w � � � � � :ot l
wr fcm� �lfm 'lfü: m � � ll�� ll
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yayä svapnam bhayam fokam
v4ädam madam eva ca
na vimuncati durmedhä
dhrtifl sä pärtha tämasi
yayä - waardoor ; svapnam - droo m ; bhayam - vrees; sokham klagen ; vi
�ädani - gemelijkhei d ; madam - begoocheling; eva - zeker; ca ook; na
nooit ; vimui'icati - wordt bevrij d ; durmedhä� - onintelligent ; dhrti(1 - stand
vastigheid; sä - die ; pärtha - 0 zoon van Prthä ; tämasT - in onwetendheid.
-

-

-

VERTALING
En die standvastigheid welke niet kan uitstijgen boven gedroom, vrees
achtigheid , geklaag, gemelijkheid en begoocheling - dit soort onintelligente
standvastigheid bevindt zieh in de geaardheid duistemis.
BETEKENIS
Men dient hieruit niet af te leiden dat iemand in de geaardheid goedheid
nooit droomt. D romen betekent hier: te veel slaap. De droom bestaat over
al: zowel in de geaardheid goedheid als in de geaardheden hartstocht en on
wetendheid is de droom een natuurlijk verschijnsel. Maar degenen die niet
weten te voorkomen dat ze te lang slapen, dat ze zieh de trotse genieter van
materiele zaken voden, die er altij d v an dromen dat ze de baas speien over
de stoffelijke we reld, en wier leven, geest en zinnen louter hierop gcricht
zijn, worden bcschouwd als zij nde in de geaardheid onwetendheid.

VERS 36-37

� ff;:c({1;ff � � "' �� 1
3fMll<11S::44ij � �:� =ilf.N;oRt 11��11
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sukham tv idänim tri-vidham
srri u me bharatar§abha
abhyäsäd ramate yatra
du�khäntam ca nigacchati
yat tad agre vi§am iva
paririäme 'mrtopamam
tat sukham sättvikam prok tam
ätma-buddhi-prasäda-jam

.m kham - geluk; tu - maar; idän'im - nu ; tri-vidham - drie soorten; Sr1fU hoor; me - van Mij ; bharatar§abha - 0 beste onder de Bhärata 's; a bhyäsii t door oefening; ramate - genieter; yatra - waar; du�kha - verdriet; antam eind ; ca - ook ; nigacchati - bereikt; yat - dat wat; tat - dat; agre - in het be
gin ; vi�am iva - als vergift; parir;iäme - aan het eind; amrta - nektar; upanam vergeleken met; tat - dat; sukham - geluk; sättvikam - in de geaardheid goed
heid ; proktam - wordt gezegd; ätma - zelf; buddhi - verstand; pras �da-ja_m voldoening schenkend.

VERTALING
0 beste der Bhärata's, wil nu luisteren naar wat Ik je te zeggen heb over
de drie vormen van geluk die de gebonden ziel geniet en waardoor ze soms
de beeindiging van alle verdriet bereikt. W at in het begin vergift schijnt te
zijn, maar aan het eind nektar, en wat ons tot zelfverwerkelijking brengt,
wordt geluk in de geaardheid goedheid genoemd.
BETEKENIS
Een gebonden ziel probeert telkens weer m aterieel geluk te beleven. Zo
kauwt ze het reeds gekauwde, maar soms raakt ze bij deze m anier van ge
nieten door omgang met een grote ziel bevrij d uit de materiele verstrikking.
Met andere woorden: een gekonditioneerde ziel is a ltijd hezig met de een of
andere vorm van zinsbevrediging, maar wanneer ze door omgang met de
juiste personen inziet dat ze eigenlijk steeds hetzelfde aan het doen is en
ontwaakt voor haar werkelijke, Kr�l)a-bewustzijn, wordt ze soms van dit zo
genaamde geluk, dat een voortdurende herhaling van hetzelfde is, bevrijd.
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X VII I .38

Bij het streven naar zelfverwerkelijking dient men zieh aan tal van regels
en bepalingen te houden om geest en zinnen te beteugelen en de geest op
het Zelf te koneentreren. Al deze zaken zijn bijzonder moeilijk en bitter
als vergift, maar als men erin slaagt zieh aan de regels te houden en hierdoor
het bovenzinnelijk vlak bereikt, begint men de ware nektar te drinken en
werkelijk van het leven te genieten.
VERS 38

Att'itP�4'S'l�1qit
41•11Q'ttG\�
(1

qfto11fl �'1'11ct � mm � 11��11
v4ayendriya-samyogäd
yat tad agre 'mrtopamam
paririäme v4am iva
tat sukham räjasam smrtam

v4aya zinsobjekten ; indriya zinnen; samyogät kombinatie ; yat dat;
tat wat; agre - in het begin; amrta-upamam als nektar; parir;iäme aan het
ein d ; v4am iva - als vergift; tat dat; sukham geluk; räjasam in de geaard
heid hartstoeht; smrtam wordt besehouwd.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Dat geluk dat voortkomt uit kontakt van de zinnen met hetgeen ze be
roert en dat nektar sehijnt te zijn in het begin, maar vergift aan het eind,
wordt geluk in de geaardheid hartstocht genoemd.
BETEKENIS

Een jonge man en vrouw leren elkaar kennen en de zinnen brengen de
jonge man ertoe, op haar af te gaan, haar aan te raken en gemeenschap met
haar te hebben. In het begin komt dit de zinnen uiterst aangenaam voor,
maar na verloop van tijd begint het op vergift te lijken. Ze gaan uiteen of er
is een seheiding, er is gejammer en verdriet enz. Dit is het soort geluk dat
men in de geaardheid hartstoeht beleeft. Geluk dat men ontleent aan het
samenspel van de zinnen en de zinsobjekten is steevast een oorzaak van ver
driet en men dient dit tot elke prijs te vermijden.
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VERS 39

� 'qld'l„;r � � 4fid'.'1'11€4lwt: 1
fit�M�Ot'Il�'=t.{ (l::qlfttfij<(l(ij'( I I �Q.. 1 1
yad agre cänubandhe ca
sukham mohanam ätmana�
nidrälasya-pramädottham
tat tämasam udährtam
yat dat wat; agre in het begin; ca ook; anubandhe - door te binden;
ca ook ; sukham geluk ; mohanam begoocheling; ätmana/]. - van het zelf;
nidrä slapen ; älasya - l u ih eid; pra mäda - illusie ; uttham voortgekomen uit;
tat - dat; tämasam in onwetendheid; udährtam heet te zijn.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V ERTALING
E n dat geluk dat blind is voor de mogelijkheid van zelfverwerkelijking,
dat begoocheling is van begin tot eind, en dat voorkomt uit slaap, luiheid
en illusie, heet geluk in de geaardheid onwetendheid.
BETEKENIS

Wie van luieren en slapen houdt bevindt zieh beslist in de geaardheid
duisternis, en iemand die riiet weet hoe hij wel of niet moet handelen is
eveneens in onwetendheid. Degeen die zieh in onwetendheid bevindt kent
lou ter begoocheling. V oor hem is er noch in het begin noch aan het eind
geluk. V oor iemand in hartstocht kan er in het begin wat vluchtig geluk
zijn, met verdriet aan het eind, maar voor iemand in onwetendheid is er zo
wel in het begin als aan het eind louter verdriet.
V ERS 40
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na tad asti prthivyäm vä
divi deve§u vä punafi
sattvam prakrti-jair muk tam
yad ebhifi syät tribhir guriaifi
na niet; tat - dat; asti - er is ; prthivyäm - in het universu m ; vä of; divi in het hogere planetenstelsel; deve�u - onder de halfgoden ; vä - of; p u na J:i weer; sattvam - bestaan ; pra krti-jaily. - onder invloed van de stoffelijke na
tuur; muk tam bevrij d ; yat dat; ebhiJ:i hierdoor; syä t wordt z o ; l ribh if:i door drie ; gu'!aih - geaardheden der stoffelijke natuur.
-

·

-

-

-

·

VERTALING
Er bestaat geen enkel wezen, noch hier, noch onder de halfgoden in de
hogere planetenstelsels, dat vrij is van de invloed van de drieerlei aard der
stoffelijke natuur.
BETEKENIS
D e Heer geeft hier een samenvatting van de algehele invloed van de drie
erlei aard der stoffelijke n atuur in het gehele universum .

VERS 4 1

b rähmaria-k§atriya-visäm
Südräriäm ca parantapa
l.armärii pravibhak täni
svabhäva-prabhavair guriaifi
b räh ma'!a - de brähama 's ; k§atriya - de k§atriya 's; viiäm - de vaisya 's ;
Südrä r:ä m de iüdra 's ; ca - e n ; paran tapa - 0 overwinnaar van de vijan d ; ka r
mä'!i - aktiviteiten ; pravibhaktäni - zijn verdeeld ; svabhäva - eigen aar d ; pra
bhavaiJ:i geboren uit; gu'!aiJ:i door de drieerlei aard der materiele natuur.
-

-

-
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VERTALING
Men kent brähmai;ia's, k�atriya's, vaisya's en Südra's aan de aard van hun
werk, 0 kastijder van de vij and, in het licht van de geaardheden der natuur.

VERS 42

� �: � �·�(i�q�q � 1
� fel�Mittaa'f4 � �� 1 1��11
samo damas tapafi Saucam
k§äntir ärjavam eva ca
jiiänam vijnänam ästikyam
brahma-karma svabhäva-jam

samai1

vree<lzaamheid; damaf:r zelfbeheersing; tapaf:r boetvaard-igheid;
reinheid ; k§än tif:r verdraagzaam heid; ärjavam - eerlijkheid ; eva z cke r ; ca en; jnänam wijsheid ; vijnänam kennis; ästikyam religiositeit;
brah ma van een bräh mar:a ; karma plicht; svabhäva-jam - aangeboren.

.{a u ca m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
V reedzaamheid, zelfbeheersing, soberheid, reinheid, verdraagzaamheid,
eerlijkheid, wijsheid, kennis en vroomheid - van deze aard is het werk van
de brähmai;ia's.
VERS 43

��

� � =r.t1cttqe1�wt'( 1

��lltq� � � �� 1 1 �� 1 1
sauryam tejo dhrtir däk§yam
yuddhe cäpy apaläyanam
dänam ifoara-bhävas ca
k§ätram kamia wabhä.va-jam
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iauryam - heldhaftigheid; teja�t - kracht; dhrti� - vastberadenheid; däk
§yam - vindingrijkheid ; yuddhe - in de strijd ; ca - en ; api - ook; apaläyanam niet vluchten; dänam - edelmoedighei d ; rivara - leiderschap ; bhäva� - wezen;
c a - en; k§ätram - k§atriya ; karma - plicht; svabhäva-jam - aangeboren.

VERTALING
Heldhaftigheid, kracht, vastberadenheid, vindingrijkheid, moed in de
strij d, edelmoedigheid en leiderschap vormen de aard van het werk van de
k§atriya's.
VERS 44

tAin<��ec1fU1'i4 ���Eh� � 1
qf<""q)�qtf; � '!��ufq �ll•Et�ifl. mnrn
kni-gorak§ya-väciijyam
vaiSya-karma svabhäva-jam
paricaryätmakam karma
Südrasyäpi svabhäva-jam
kr§i - ploegen; go - koeien; rak§ya - bescherming; v.äT)ijyam - handcl ;
vaiSya - vaiSya ; karma - taak; svabhäva-jam - aangeboren; paricaryä - dienst;
ätmakam - natuur; karma - plicht; iüdrasya - van de Südra ; api - ook; sva bhä
va-jam - aangeboren.

VERTALING
Landbouw, veeteelt en handel geven de aard van het werk van de vaisya's
aan, en de Südra's dienen de anderen door hun arbeid.

V ERS 45

� � \fi�O�ßt(ij: @ff.[ �� ;:i\: 1
(qifi�fwiv1 : AA � � �ia 1 1��1 1
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sve sve karmariy abhirata�
samsiddhim labhate narafi
svakarma-nirata� siddhim
yathä vindati tac ch.rriu
sve - eigen ; sve - eigen ; karma1;_1i in werk; abhirata� - volgend; sam
siddhim
volmaaktheid ; la bhate - bereikt ; naral;t - een mens; svakarma
door zijn eigen plicht; niratah - bezig; siddhim - volmaaktheid; yathä - zoals;
vindati - bereikt ; tat - dat; S['}U - luister.
-

-

-

V ERTAL I N G

Door zieh te richten naar de aard van zijn werk kan iedereen volmaakt
worden. Hoor nu van Mij hoe zulks geschieden kan.
VERS 46

yata� pravrttir bhütanäm
yena sarvam idam tatam
svakarmaria tam abhyarcya
siddhim vindati manava�
ya tal;t - van wie ; pravrtti� - eman atie ; b h ü tiin ä m - van alle levende wezens;
yena - door wie ; sarvam alles; idam - dit ; tatam - doordrongen; svakarma
r:ä in zijn eigen plichte n ; tam - Hem ; abhyarcya - aanbiddend; �iddh im volmaaktheid ; vindati - bereikt; mänaval;t - een mens.
·

-

-

V E RTA L I N G

Door aanbidding van de Heer, de oorsprong van alle wezens, die alomte
genwoordig is, kan de mens bij het vervullen van zijn eigen plicht tot vol
maaktheid komen.
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BETEKENIS
Zoals verklaard in Hoofdstuk Vijf, zijn alle levende wezens volkomen
deeltjes van de Opperheer. In dit opzicht is de Opperheer het begin van alle
levende wezens. En door Zijn twee energieen - Zijn uitwendige en Zijn inner
lijke energie - is H ij alomtegenwoordig. D erhalve dient men de Opperheer te
aanbidden door Zijn energieen. Over het algemeen aanbidden de Vai§9ava
toegewijden de Opperheer naar Zijn innerlijke energie. De uitwendige ener
gie is een valse weerschijn van de innerlijke energie. De uitwendige energie is
een achtergrond, maar door expansie van Zijn volkomen deel-aspekt Param
ätmä bevindt de Opperheer Zieh overal. Hij is de Superziel van alle halfgo
den, alle menselijke wezens, alle dieren, alom en overal. Men dient dus te
weten, aangezien een ieder volkomen deel uitmaakt van de Opperheer, dat
het ieders plicht is de Allerhoogste te dienen. Iedereen dient in volledig
Kr§9a-bewustzij n verbonden te zijn in 's Heren toegewijde dienst. Dat is het
wat dit vers aanbeveelt.
Ieder dient te denken dat hij een bepaalde taak te verrichten heeft in
dienst van H r§lkesa, de meester der zinnen. En met het resultaat van het
werk waarmee men zieh bezighoudt dient men de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods, Sri Kr§9a, te aanbidden. Als men in volledig Kr�9a-bewustzijn
altijd op deze wijze denkt, komt men door 's H eren genade tot volledig be
wustzijn aangaande alles. Dat is de volm aaktheid des levens. In de Bhagavad
grtä zegt de Heer dat H ij er Zelf voor zorgdraagt dat zo'n toegewijde wordt
bevrij d . D at is de hoogste volmaaktheid des levens. Als men de Heer dient,
ongeacht de levenspositie waarin men verkeert, zal men tot de hoogste vol
maaktheid komen.

VERS 47

� ftmur: mit1�(<1iJfüij� 1

\q�ti:4f.tttd � t4-smnfü �� 1 11J\9l l
5reyän sva-dhanno vigu[la�
para-dharmät svanu�{hität
svabhäva-niyatarh karma
hurvan näpnoti kilb4am
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freyän - beter; sva-dharmal}. - de eigen taak; vigurJ-a!J - onvolmaakt ver
richt; para-dharmä t - andermans taak; svanu§thität - volmaakt verricht; sva
bhäva-niyatam voorgeschreven plicht overeenkomstig onze aard; karma
werk; kurvan - verrichtend; na nooit; äpnoti bereiken ; kilbi§am - terugsla
gen van zondig doen en laten.
-

-

-

-

VERTALING
Het is beter zieh aan zijn eigen taak te wij den, ook al verricht men haar
gebrekkig, dan zieh over andermans taak te ontfermen en haar volmaakt te
verrichten. De plichten die de mens zijn voorgeschreven naar gelang zijn we
zen leiden nimmer tot terugslagen zoals bij zondige aktiviteiten.
BETEKENIS
De Bhagavad-gltä houdt ons voor wat voor plicht men naar gelang zijn le
venspositie dient te verrichten. Zoals in de voorgaande verzen reeds bespro
ken, krijgt men zijn plicht als brähmarJ-a, k§atriya , vaisya of Sildra toegewe
zen overeenkomstig de geaardheid der natuur waarin men zieh bevindt.
Jemand die zieh vanzelf aangetrokken voelt tot het werk dat südra 's plegen
te doen, dient zieh niet kunstmatig voor te doen als brähmarJ-a. Men dient te
werken overeenkomstig zijn aard; geen enkele vorm van werk is verfoeilijk,
mits verricht in dienst van de Allerhoogste. De wezenlijke taak van een
bräh mar;ia voltrekt zieh in de geaardheid goedheid, en als iemand zieh niet
in de geaardheid goedheid bevindt, dient hij niet te trachten als brahmäJJa
op te treden. Een k§atriya, of bestuurder, moet tal van verfoeilijke dingen
doen : hij moet gewelddadig zijn om zijn vijanden te doden, en soms moet
een k§atriya om diplomatieke redenen liegen. Al dit geweld en gelieg is
het politieke leven eigen, maar een k§atriya wordt niet verondersteld zijn
wezenlijke plicht te verzaken en te trachten de plicht van een brähmana te
vervullen.
Men dient te h andelen om de Opperheer tevreden te stellen. Arjuna was
k�atriya, maar aarzelde de strijd aan te binden met de tegenpartij. Indien
men echter strijdt terwille van Kr�T)a, de Allerhoogste Goddelijke Persoon
lijkheid, hoeft men niet bang te zijn dat men er verkeerd aan doet. In de
zakenwereld moet een zakenman soms een leugen verteilen om wat te kun
nen verdienen. Doet hij het niet, dan heeft hij geen winst. Soms hoort men
een winkelier zeggen: "Omdat u het bent, krijgt u het tegen inkoopsprijs",
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maar men dient in het oog te houden dat men in de handel zonder winst
niet kan bestaan. Daarom gelieve men te bedenken dat een winkelier die
zoiets zegt gewoon liegt. Nu dient iemand die in de handel zit, waarin men
verplicht is te liegen, niet opeens zijn werk neer te leggen en de taak van een
brähmai;ia ter hand te nemen. D at wordt niet aanbevolen. Het doet er niet
toe of men k$atriya of vaisya of Südra is, als men maar door zijn werk de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods dient. Zelfs brähmar;ia 's, die verschillende
soorten offers brengen, moeten soms geweld plegen door een dier te <loden,
omdat er bij zulke riten soms een dier geofferd wordt. Evenmin als bräh
ma i;i a s die een offerdier <loden worden de k$atriya's die in een rechtvaardige
strij d een vijand <loden hierdoor bezoedeld. In het Derde Hoofdstuk is deze
kwestie duidelijk en uitvoerig uiteengezet: een ieder dient te werken voor
yajna , of voor Vi(ll)U, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Al wat men
doet terwille van eigen zingenot leidt tot gevangenschap. De slotsom van dit
alles is dat iedereen te werk dient te gaan overeenkomstig de natuurlijke ge
aardheid waarin hij zieh bevindt, en hierbij te besluiten alleen te werken om
de verheven zaak van de Opperheer te dienen.
'

VERS 48

saha-jam karma kaun teya
sa-do§am api na tyaje t
saroärambhä hi do§eria
dhümenägnir ivävrtä�

sah a jam - tegelijkertijd geboren; karma - werk; kaun teya - 0 zoon van
Kunn; sa-do$am - met gebreken ; api - hoewel; na nooit; tyajet - op te ge
ven ; sarva-äram bhä� al het ondemomene; hi - is zeker; do$eTJa - met gebre
ken ; dhümena - met rook; agni� - vuur; iva - zoals; ävrtä� - bedekt.
-

-

-

VERTALING
Jeder streven gaat gepaard met fouten, zoals vuur gepaard gaat met rook.
Daarom dient men werk dat met zij n aard strookt niet te laten varen, 0
zoon van Kunfi, ook al wemelt het van de fouten.
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BETEKENIS
In het gekonditioneerd bestaan is alle aktiviteit besmet door de materiele
geaardheden der natuur. Zelfs als men brähmar_ia is dient men nog offers te
brengen waarbij het nodig is dat er dieren worden gedood. Evenzo moet een
k§atriya , al is hij nog zo vroom, toch vijanden doden. H ij kan er niet onder
uit. En evenzo moet een koopman, hoe godvrezend hij misschien ook is,
soms verhelen dat hij winst maakt, teneinde aan de markt te blijven, of mis
schien moet hij soms zelfs zwart handelen. Deze dingen zijn noodzakelijk men kan er niet onderuit. Evenzo dient men, als men als iüdra een siechte
meester dient, hoe dan ook te doen wat deze opdraagt, zelfs als het iets on
geoorloofds is. In weerwil van deze gebreken dient men zieh aan zijn voor
geschreven plicht te houden, want ze is ons in dit leven aangeboren.
We krijgen hier een bijzonder mooi voorbeeld. Hoewel vuur zuiver is, is
er toch rook. Maar de rook maakt het vuur niet onzuiver. Ook al gaat vuur
gepaard met rook, toch wordt het als het zuiverste van alle elementen be
schouwd. Als mP-n zijn taak als k§atriya wil neerleggen en de plicht van een
brähmal]a ter hand nemen, kan men er niet zeker van zijn dat er aan deze
bezigheid geen onaangename kanten zitten. Men kan dus tot de slotsom
komen dat niemand in de stoffelijke wereld volkomen vrij kan zijn van de
besmetting der stoffelijke natuur. Het voorbeeld van vuur en rook is in dit
verband zeer toepasselijk. W anneer men 's winters een steen uit het vuur
haalt, waait ons soms rook in de ogen of tegen het lichaam, maar niettegen
staande dit soort storende omstandigheden moeten we van vuur gebruik
maken. Evenzo dient men het werk dat bij zij n aard behoort niet op te ge
ven omdat er een paar storende elementen bij meespelen. Men dient veeleer
vastbesloten te zijn de Opperheer in Kr�1.1a-bewustzijn te dienen overeen
komstig hel werk naar onze aard. Wanneer een bepaalde vorm van arbeid
verricht wordt om de Opperheer te behagen, worden alle gebreken waarmee
dit gepaard gaat gelouterd. Wanneer de resultaten van onze arbeid, indien
ze in toegewijde dienst wordt verricht, worden gelouterd, verkrijgt men vol
maaktheid in het innerlijk schouwen van het zelf - en dat is zelfverwerke
lijking.
VERS 49
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asakta-buddhifl. sarvatra
jitätmä vigata-sprha{l
na4karmya-siddhim paramäm
sannyäsenädhigacchati

asakta-buddhil}. beteugeling van de
na4karmya-siddhim
hoogste ; sann yäsena
bereikt.

onthechte intelligentie; sarvatra - overal ; jita-ätmä geest; vigata-sprha�i - zonder stoffelijke begeerten;
volmaaktheid der terugslagloosheid; para mäm - aller
- door de wereldverzakende levensorde ; adh igacchati -

-

VERTALING
Men kan de vruchten der verzaking ontvangen louter door zelfbeheersing,
onthechting van stoffelijke zaken en geringschatting van stoffelijke geneug
ten. Dat is de hoogste volmaaktheid der verzaking.
BETEKENIS
Ware verzaking is dat men zichzelf altijd als volkomen deel van de Opper
heer ziet. Hierom heeft men dus niet het recht zelf van de vruchten van zijn
werk te genieten. Aangezien men volkomen deel van de Opperheer is, dient
het resultaat van onze arbeid genoten te worden door de Opperheer. Dit is
Kr�l).a-bewustzijn. De persoon die in Knn:ia-bewustzijn handelt is werkelijk
sannyäsf, behoort werkelijk tot de wereldverzakende levensorde. Wie in de
ze geestesgesteldheid te werk gaat voelt zieh voldaan, omdat hij in feite han
delt voor de Allerhoogste. Op deze wijze is hij niet aan stoffelijke zaken ge
hecht; hij raakt eraan gewoon geen behagen te scheppen in enigiets wat bui
ten het bovenzinnelijk geluk staat dat hij aan 's Heren dienst ontleent. Een
sarznyäsf wordt geacht vrij te zijn van de terugslagen van zijn vroeger doen
en laten, maar iemand die zieh in Kr�l).a-bewustzijn bevindt komt vanzelf,
zonder tot de zogenaamde wereldverzakende levensorde toe te treden, tot
deze volmaaktheid. Deze gemoedsgesteldheid wordt yogärü4ha genoemd,
of de volmaakte yoga -fa se , zoals bevestigd in Hoofdstuk Drie: yas tv ätma
ratir eva syät. Wie in zichzelf voldaan is hoeft niet bang te zijn voor terug
slagen van zijn doen en laten.
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VERS 50

tmt mm� il'tlr ij'� � � 1
(f+tt��cr � � � � m lf�oll
siddhirh präpto yathä brahma
tathäpnoti nibodha me
samäsenaiv{l kaunteya
n4thä jnänasya yä parä
siddhim - volmaaktheid; präptal]. - bereiken ; yathä - zoals; brahma - de
Allerhoogste; tathä - zo; äpnoti - bereikt; nibodha - tracht te hP-grijpen;
me - van Mij ; samäsena - beknopt; eva - zeker; kaunteya - 0 zoon van Kunti;
ni.§thä - stadium ; jliänasya - van kennis ; yä - wat; parä - bovenzinnelijk.

VERTALING
0 zoon van Kunti, verneem van Mij hoe men tot het hoogste peil der vol
maaktheid, Brahman, kan komen, door te handelen op een wijze die Ik nu
kort zal samenvatten.
BETEKENIS
De Heer beschrijft Arjuna hoe hij het hoogste peil der volmaaktheid kan
bereiken door zieh gewoon aan zijn geeigende taak te houden en haar te
verrichten terwille van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Men bereikt
het Brahman-niveau door gewoon de vruchten van zijn werk te wij den aan
de voldoening van de Opperheer. Zo komt men tot zelfverwerkelijking.
Ware vervolmaking der kennis is gelegen in het bereiken van zuiver Kr�l)a
bewustzij n ; dit wordt beschreven in de volgende verzen.
VERS 5 1-53
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buddhyä viSuddhayä yukto
dhrtyätmänam niyamya ca
sabdädin vi§ayäms tyaktvä
räga-dve§au vyudasya ca
vivik ta-sevi laghv-äsi
yata-väk-käya-mänasa�
dhyäna-yoga-paro nityam
vairägyam samupäsrita�
ahankäram balam darpam
kämam k rodham parigraham
vimucya nirmama� Sänto
brahma-bhüyäya kalpate

buddhyä door het verstand; viiuddhayä - geheel gelouterd; yuk ta�i deze verbondenheid; dhrtyä standvastigheid; ätmänam - zelf; niyamya gereguleerd; ca ook ; sabdädin - de zinsobjekten, zoals geluid enz. ; vi§ayän zinsobjekten ; tyak tvä opgevend; räga - gehechtheden; dve§aU - haat; vyu
dasya - opzij gelegd ; ca - ook; vivikta-sev1 - wonend op een afgelegen plaats;
laghu-äSi · weinig eten; yata-väk - beheersing van spraak; käya lichaam ; mä
nasal; beheersing van de geest; dhyäna-yoga-para�i altijd opgaand in tran
ce; nityam vierentwintig uur per dag; vairägyam - onthechting; samupäiri
tal; zijn toevlucht genomen bij ; ahankäram - vals ego; balam valse kracht;.
darpam - valse trots; kämam - Just; krodham - woede ; parigraham - het aan
vaarden van stoffelijke zaken; vimucya bevrijd; nirmamal; zonder bezitte
lijkheid ; säntal; vreedzaam ; brahma-bh üyäya zelfverwerkelijkt worden;
kalpate - wordt verstaan.
·

·

-

·

-

·

-

-

·

-

-

.

-

.

VERTALING
Wanneer men door zijn verstand gelouterd wordt en de geest vastberaden
beteugelt, wanneer men hetgeen de zinnen bevredigt laat varen en zieh zo
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bevrij dt van gehechtheid en haat, wanneer men in afzondering leeft, weinig
eet, lichaam en tong beheerst, altijd in verheven koncentratie is en ont
hecht, zonder vals ego, valse kracht, valse trots, lust en woede, en wanneer
men geen stoffelijke zaken aanneemt, raakt men beslist bevorderd tot het
peil der zelfverwerkelijking.
BETEKENIS

Wanneer

men door kennis gelouterd wordt, zorgt men ervoor dat men in

de geaardheid goedheid verblijft. Hierdoor kan men de geest beteugelen en
altij d in verheven koncentratie verkeren. Aangezien men niet gehecht is aan
de objekten die de zinnen bevredigen, eet men niet meer dan nodig en
houdt men de aktiviteiten van lichaam en geest

in bedwang.

Men heeft geen

vals ego meer en vereenzelvigt zieh niet met zijn lichaam. Evenmin is men
erop uit om het lichaam robuust en sterk te maken door het vol te stoppen
met allerlei stoffelijke zaken. Aangezien men niet denkt dat men dit li
chaam is, kent men geen valse trots. Men is tevreden met alles wat de Heer
in Zijn genade schenken wil en m aakt zieh nimmer kwaad als er geen zinge
not te behalen valt. Ook tracht men geen zinsobjekten te verwerven. Wan

neer men op deze wij z e volkomen vrij is van vals ego, raakt men onthecht
van alle stoffelijke zaken en komt daarmee tot Brahman, het peil der zelf
verwerkelijking,

dat brahma-bh üta

wordt genoemd. Wanneer men vrij is van

de lichamelij k bepaalde levensbeschouwing, verkrijgt men vrede en kan men
niet meer worden verontrust.
VERS

54

� Wf � 1
m � �� mit. 1 1�'6 1 1

�: st«'ll�ill Wf
�:

m

brahma-bhüta� prasannätmä
na focati na känk§ati
samah saroesu bhütesu
m:id-bhak tim kibhate paräm
brah ma-bhüta!J een zijn met het Absolute ; prasanna-ätmä vol vreugde ;
- nooit; socati - weeklaagt; na nooit; känk�ati - begeert; sama!J gelijkge.

na

·

·

·
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zind; saroe�u alle ; bhütqu levend wezen; mat-bhaktim Mijn toegewijde
dienst; labhate bereikt; paräm bovenzinnelijk.
·

·

·

·

.

VERTALING
Wie het bovenzinnelijk vlak bereikt, doorschouwt terstond het Aller·
hoogste Brahman en ervaart volkomen vreugde. Hij klaagt niet meer, noch
heeft hij enig verlangen. Hij is ieder levend wezen gelijkgezind. In die zijns·
toestand komt hij tot zuivere toegewij de dienst aan Mij.
BETEKENIS
Voor de impersonalist is het bereiken van het b ra hma bh ü ta -niveau, een
wording met de Absolute Waarheid, de bekroning van zijn streven. Maar
volgens de personalist of de zuivere toegewijde dient men nog verder te
gaan, teneinde verbanden te raken in zuivere toegewijde dienst. Dat wil zeg·
gen dat iemand die zieh in zuivere toegewijde dienst van de Opperheer be
vindt reeds in staat van bevrijding is, en deze bevrij dingsstaat wordt brahma
bhüta, eenheid met de Absolute Waarheid, genoemd. Zonder eenheid met
de Allerhoogste, de Absolute Waarheid, kan men Hem niet dienen. In het
absolute denken bestaat er geen verschil tussen de dienst ontvangende en de
dienst bewij zende, maar dit onderscheid bestaat in hogere geestelijke zin
wel.
Wanneer men in de materiele sfeer voor zinsbevrediging werkt, onder·
vindt men eilende, maar wanneer men in de absolute wereld zuivere toege·
wijde dienst verricht, ondervindt men geen eilende. De Kr�r:ia-bewuste toe
gewij de kent klachten noch begeerten. Aangezien God volkomen is, wordt
een levend wezen dat Hem in Kr�r:ia-bewustzijn dienst bewij st zelf eveneens
volkomen. Het is dan als een rivier die van al haar vuile water is ontdaan.
Aangezien een zuivere toegewijde uitsluitend aan Kr�r:ia denkt, is hij vanzelf
altijd vrolijk. Hij klaagt niet als hij materieel verlies lijdt, noch verheugt hij
zieh wanneer het hem materieel goed gaat, omdat hij vervuld is van het die
nen van de Heer. Hij verlangt niet naar stoffelijke geneugten, omdat hij
weet dat ieder levend wezen een integraal deeltje van de Heer is en derhalvc
eeuwig dienaar. H ij ziet in de stoffelijke wereld niemand als hoger en nie
mand als lager; hogere en lagere posities zijn van voorbijgaande aard, en een
toegewijde heeft nicts met verschijnselen van voorbijgaande aard te maken.
Steen en goud verschillen in zijn ogen niet in waarde.
-
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Zo denkt men, wanneer men zieh op het brahma-bhüta-niveau bevindt,
en dit niveau wordt door de zuivere toegewijde zeer gemakkelijk bereikt. In
die bestaansfase wordt de gedachte van eenwording m et het Allerhoogste
Brahman en vernietiging van de eigen individualiteit van een helse onver
draaglijkheid, en het idee van naar het koninkrijk der m ateriele hemel te
gaan een spookbeeld, en zijn de zinnen niet meer dan gebroken giftanden.
Aangezien men niet bang hoeft te zijn voor een slang met gebroken tanden,
hoeft men geen angst te hebben voor zijn zinnen wanneer ze vanzelf beteu
geld zijn. Voor de stoffelijk besmette persoon is de wereld een oord van ei
lende, maar voor de toegewijde is de hele wereld even goed als V aikur:i tha,
of de geestelijke hemel. In de ogen van een toegewijde is de hoogste persoon
lijkheid van dit stoffelijke universum niet belangrijker dan een mier. Dit
niveau van de toegewijde kan men bereiken door de genade van Heer Cai·
tanya, die verkondigd hecft hoe we zuivere toegewijde dienst moeten ver·
richten in deze tijd.
VERS 55

� � ���: 1

mit irt �) ijTffi � '11\WfP(f(( 11'-\'-\ll
bhaktyä mäm abhijänijti
yävän yas cäsmi tattvata�
tato märh tattvato jiiätvä
viSat e tad-anantaram
bhaktyä door zuivere toegewijde dienst; mäm Mij ; abhijänäti men
kan kenne n ; yävän zo veel als; ya11 ca asmi. zoals ik ben; tattvata� in
wcrkelijkheid ; tata� daarna; märn Mij ; tattvata� door waarheid ; jliä tvä kennend; viiate - gaat binnen ; ta t daarna; anan tararn na.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALI NG
Men kan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, zoals Hij is, alleen leren
kennen door toegewij de dienst. En wanneer men door toewij ding volkomen
beseft wie de Opperheer is, kan men binnengaan in het koninkrijk Gods.
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BETEKENIS
D e Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�r:ia, en Zijn volkomen deel
aspekten kan men niet leren kennen langs spekulatieve weg en evenmin als
men Hem niet toegewij d dient. Wil men de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods doorgronden, dan dient men zieh onder leiding van een zuivere toege
wij de te verbinden in toegewijde dienst. Anders blijft de waarheid aangaan
de de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods altijd verborgen. Er is reeds ver
klaard dat H ij Zieh niet aan iedereen openbaart. Niemand kan God louter
door akademische kennis of spekulatief denken doorvorsen. Alleen iemand
die metterdaad in Kr�r:ia-bewustzijn toegewijde dienst verricht kan begrijpen
wie Kr�r:ia is. Akademische titels brengen in dit opzicht niemand verder.
Wie volledig vertrouwd is met de wetenschap Gods komt ervoor in aan
merking binnen te gaan in het geestelijk koninkrijk, Kr�r:ia's woning. Brah
man worden betekent niet dat men zijn identiteit kwijtraakt. De toegewijde
dienst gaat door, en zo lang er toegewijde dienst is, zijn God, de toegewijde
en de methode der toegewijde dienst er ook. De kennis van deze waarheid
gaat nimmer verloren, zelfs niet na de bevrijding. Bevrijding of verlossing
betekent dat men bevrij d wordt van de materie!e levensbeschouwing; in het
geestelijk leven blijft men weliswaar ook onderscheid maken en heeft men
ook zijn individualiteit, maar dan in zuiver Kr�r:ia-bewustzijn. Men gelieve
niet de onjuiste opvatting te huldigen dat de zinsnede "binnengaan in Mijn
koninkrijk" de monistische zienswijze ondersteunt, volgens welke men
egaal opgaat in het onpersoonlijk Brahman. "Binnengaan" (viiate) betekent
dat men met behoud van zijn individualiteit kan binnengaan in de woning
van de Opperheer om er met Hem om te gaan en Hem te dienen. Een groe
ne vogel vliegt bijvoorbeeld niet een groene boom in, om op te gaan in het
groen, maar om er te genieten van de vruchten van de boom. I mpersonalis
ten halen graag het voorbeeld aan van de rivier die de oceaan in stroomt en
er zo in opgaat. Het kan zijn dat dit denkbeeld de impersonalist gelu kkig
maakt, maar de personalist behoudt zijn individualiteit en leeft in de oceaan
als een waterdier. We vinden tal van levende wezens in de oceaan, als .we er
maar diep genoeg in gaan. Kennis aangaande het wateroppervlak is niet ge
noeg; men dient volledige kennis te bezitten aangaande de waterwezens die
in de diepte leven.
Wegens zijn zuivere toegewijde dienst kan een toegewij de de bovenzinne
lijke eigenschappen en volheden van de Opperheer begrijpen zoals ze zijn.
Zoals gezegd in H oofdstuk Elf, kan men alleen door toegewij de dienst in-
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zieht krijgen. Dat wordt hier weer bevestigd: men kan de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods begrijpen door toegewijde dienst en zo binnengaan in
Zijn koninkrijk.
Na het bereiken van het brahma-bhüta-niveau der vrij heid van het stof
felijk denken, begint het toegewij d dienen met luisteren naar kennis aan
gaande de Heer. Verneemt men kennis aangaande de Heer, dan verdiept de
brahma-bhüta-fase zieh vanzelf en verdwijnt de materiele besmetting - heb
zucht en hunkering n aar zingenot. Wanneer Just en begeerte uit het hart van
de toegewij de verdwijnen, raakt hij gaandeweg steeds meer gehecht aan
's Heren dienst, en door deze gehechtheid raakt hij van alle stoffelijke be
smetting bevrijd. In die levensfase kan hij de Opperheer doorschouwen. Dit
is ook wat het Srfmad-Bhägavatam ervan zegt. N a de bevrijding gaat bhak ti,
of de toegewij de dienst, gewoon door. Dit wordt bevestigd in de Vedänta
sütra : äpräyaf!ät taträpi hi drHa m. Dit betekent dat na de bevrijding het
proces der toegewijde dienst blijft voortgaan. In het Srfmad-Bhägavatam
wordt ware bevrijding in toewijding beschreven als het herstel van het le
vend wezen in zijn werkelijke identiteit, of in zijn wezensstaat. Wat deze
wezensstaat behelst is al uiteengezet: ieder levend wezen is een uiterst klein
maar volkomen deeltje van de Allerhoogste. Derhalve is zijn wezensstaat
dat het de Heer dient. N a het moment der bevrijding kan dit dienen nim
mer ten einde komen. Bevrij ding betekent in feite dan ook dat men los
komt van zijn onjuiste levensopvattingen.
VERS 56

(1�<fi'1�1044fq ·� � i{l.N(�: 1
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sarva-kamwry api sadä
kurväro mad-vyapäfraya�
mat-prasädäd aväpnoti
säSvatam padam avyayam
sarva - alle ; karmärp - aktiviteiten; api - hoewel ; sadä - altijd; kurvär;ia� verrichtend; ma t - onder Mij n ; vyapäSrayah - bescherming; mat - Mijn ; prasä
dät - genade ; aväpnoti - bereikt; iäSva tam - eeuwig; padam - woning; avya
yam - onvergankelijk.
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VERTALING
Hoewel hij zieh met allerlei zaken hezighoudt, hereikt Mijn toegewijde
onder Mijn hoede door Mijn genade het eeuwig en onvergankelijk konink
rij k.
BETEKENIS
Het woord mad-vyapäirayaf.J. hetekent onder beseherming van de Aller
hoogste. Om los te komen van de stoffelijke besmetting handelt een zuivere
toegewijde onder leiding van de Allerhoogste of Zijn vertegenwoordiger, de
geestelijk leraar. Een zuivere toegewijde laat zieh in zijn aktiviteiten door
niets beperken. Vierentwintig uur per etmaal is hij voor honderd pereent
verbonden in aktiviteiten onder leiding van de Opperheer. De Heer is een
toegewij de die aldus in Kr�i:ia-bewustzijn opgaat uiterst welgezind. In weer
wil van alle moeilijkheden die de toegewij de ondervindt, bereikt hij uitein
delijk de bovenzinnelijke woning, of Kr�i:ialoka. Het staat vast dat hij er bin
nengaat - dat lijdt geen twijfel. In die allerhoogste woning bestaat geen ver
andering: alles is er eeuwig, onvergankelijk en vervuld van kennis.
VERS 57

� (14cti+füo1 +rttr � +{ffi": 1
91f4:�i1"m� �: m lfq 1 1 '°\\Sl l
cetasä sarva-karmäri
mayi sannyasya mat-para�
buddhi-yogam upäsritya
maccitta� satatam bhava
cetasä - door intelligentie ; sarva-karmäTJi - allerlei aktiviteiten ; mayi - Mij ;
sannyasya - opgevend; mat-paraf.J. - Mijn beseherming; lwddh i-yogam - toe
gewijde aktiviteiten ; upäsritya - de besehutting zockend van ; mat-cit ta�1
bewustzij n ; satatam - vierentwintig uur per dag; bhava - wordt sleehts.

VERTALING
Stet je hij al wat je doet van Mij athankelijk en werk steeds onder Mijn
hoede. Wees je in die toegewijde dienst geheel van Mij hewust.
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BETEKENIS
W anneer men in Kr�l)a-bewustzijn handelt, handelt men niet als heer der
wereld. Als dienaar behoort men geheel volgens aanwijzingen van de Opper
heer te handelen. Een dienaar kent geen individuele onafhankelijkheid. Hij
handelt slechts in opdracht van de meester. Een dienaar die handelt ten be
hoeve van de hoogste meester laat zieh niets gelegen liggen aan winst en ver
lies. Hij kwijt zieh slechts getrouw van zijn taak volgens de opdracht die de
Heer hem gegeven heeft. Arjuna handelde rechtstreeks onder leiding van
Kr�r:ta, maar hoe dient men te handelen, zo kan men vragen, wanneer Kr�l)a
niet persoonlijk aanwezig is? Handelt men volgens de aanwijzingen die
Kr�r:ta in dit boek verstrekt en ook onder toezicht van degeen die Kr�i;ia ver
tegenwoordigt, dan komt het resultaat op hetzelfde .neer. Het Sanskrit
woord ma t para� in dit vers is zeer belangrijk. Het geeft aan dat er in het
leven geen ander doel bestaat dan in Kr�l)a-bewustzijn uitsluitend te hande
len om Kr�i;ia tevreden te stellen. En terwijl men zo te werk gaat, dient men·
alleen aan Kr�l)a te denken: " Kr�l)a heeft me opgedragen dit te doen." H an
delt men aldus, d an moet men vanzelf aan Kr�l)a denken. Dat is volmaakt
Kr�l)a-bewustzijn. Men gelieve er echter duidelijk acht op te slaan dat als
men een eigendunkelijke aktiviteit heeft verricht, men het resulaat ervan
niet aan de Opperheer mag offeren. Dit soort aktiviteit past niet in de toe·
gewijde dienst van het Kr�l)a-bewustzijn. Men dient te handelen volgens op
dracht van Km1a. Dit is een uiterst belangrijk punt. De opdracht van Kr��a
krijgen we via de geestelijke erfopvolging van de geestelijk leraar. Daarom
dienen we hetgeen de geestelijk leraar ons opdraagt als onze voornaamste
levenstaak te beschouwen. Heeft men een bona fide geestelijk leraar en han
delt men volgens zijn aanwijzingen, d an zal men voorzeker in Kr�l)a-bewust
zijn tot de volmaaktheid des levens komen.
VERS 58
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mac-citta{i sarva-durgä!li
mat-prasädät tariuasi
atha cet tvam ahankärän
na fro§yasi vinanh§yasi
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mat
Mijn; citta!J - bewustzij n ; saroa - alle ; durgäTJi belemmeringcn ;
mat Mijn ; prasädät - genade; tari§yasi j e zult overwinnen ; atha - daarom ;
cet - als ; tvam - je ; ahankärät - door v;tls ego; na - niet; iro�yasi - hoort; vi
nanksyasi je verliest jezelf.
-

-

-

-

-

VERTALING
Als je bewustzijn van Mij vervuld is, zul je door Mijn genade alle hinder
nissen van het gebonden leven overwinnen. Leef je echter niet in dit bewust
zijn, maar handel je volgens je vals ego, zonder naar Mij te luisteren, dan
ben je verloren.

BETEKENIS
Jemand die zieh volledig in Kmia-bewustzijn bevindt maakt zieh niet
nodeloos druk om zijn levensonderhoud. De dwazen kunnen deze opmerke
lijke vrijheid van alle benau wdheid niet begrijpen. V oor iemand die Km1a
bewust handelt wordt Heer Kr§i;ia de innigste vriend. Hij ziet er steeds op
toe dat het Zijn vriend nergens aan ontbreekt, en Hij geeft Zieh aan Zijn
vriend, die zieh in alle toewijding vierentwintig uur per etmaal ermee bezig
houdt de Heer voldoening te schenken. Daarom dient niemand zieh te laten
meeslepen door het vals ego van de lichamelijk georienteerde levensbe
schouwing. Men dient geenszins ten onrechte te denken dat men niets te
maken heeft met de wetten der natuur en vrij is te handelen zoals men wil.
Men bevindt zieh reeds in de greep van strenge materiele wetten. Maar zo
dra men in Kr§r_ia-bewustzijn handelt, wordt men verlost en is men vrij van
de verwarring van het stoffelijk bestaan. Men dient het zeer goed tot zieh te
laten doordringen dat iemand die zieh niet aktief betoont in Kr§r_ia-bewust
zijn, ondergaat in de draaikolk van het materieel bestaan, in de oceaan van
geboorte en dood. Er is geen gekonditioneerde ziel die weet wat ze wel en
wat ze niet moet doen, maar iemand die in Kr�i;ia-bewustzijn te werk gaat is
geheel vrij in zijn handelen, omdat zijn doen en laten hem van binnenu it
door Kr�i,:ia wordt ingegeven, terwijl de geestelijk leraar hct v.an buitenaf
nog eens bevestigt.

VERS 5CJ
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yad ahankäram iiSritya
na yotsya iti manyase
mithya4a vyavasäyas te
prakrtis tväm niyok§yati

yat - derhalve; ahankäram - vals ego ; äsritya - zijn heil zoekend; na - niet;
yotsya - zal vechten; iti zo; manyase denk; mithyä e§a� - dit alles is on
juist; vyavasäyah te - je standvastigheid ; prakrti� - de stoffelijke natuur;
tväm - jij ; niyokuati zult je verbinden.
-

-

-

V ERTALING
Handel je niet volgens Mijn aanwijzingen en weiger je te strijden, dan
handel je verkeerd. Krachtens je aard heb j e j e hezig te houden met de strijd.

BETEKENIS
Arjuna was krijgsman en hij bezat de aard van een k§atriya . Derhalve was
het zijn vanzelfsprekende plicht te strijden. Maar als gevolg van vals ego
vreesde hij dat hij door zijn leraar, grootvader en vrienden te doden hier la
ter de terugslagen van zou ondervinden. In feite achtte hij zieh meester van
zijn handelingen, alsof hij zelf verantwoordelijk was voor de goede of siech
te afloop van zijn doen en laten. Hij vergat dat de Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods er Zelf bij was en hem gelastte te vechten. Zo vergeetachtig is de
gekonditioneerde ziel. De Allerhoogste Persoonlijkheid geeft aanwijzingen
ten aanzien van wat goed en siecht is en men dient slechts in Kr�l}a-hewust
zijn te handelen om tot de volmaaktheid des levens te komen. Niemand kan
zo duidelijk zien wat iemands taak is als de Heer; daarom kunnen we het
beste de leiding van de Heer aanvaarden en doen wat Hij zegt. Niemand
dient de opdracht van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods of van de gees
telijk leraar, die God vertegenwoordigt, in de wind te slaan. Men dient zon
der aarzelen de opdracht van de Allerhoogste Persoonlijkheid Godil uit te
voeren - dan is men onder alle omstandigheden veilig.
VERS 60
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svabhäva-jena kaunteya
nibaddhafi svena karmariä
karturh necchasi yan mohät
kari§yasy avafo 'pi tat
sva-bhäva-jena - door zijn eigen aard ; kaunteya - 0 zoon van Kunti; ni
baddha� - gebonden ; svena - door zijn eigen ; karmai;iä - aktiviteiten; k n r
tum - te doen ; na - niet; icchasi - behaagt; yat - dat; mohäl - door begooehe
ling; kari§yasi - je zu lt h andelen ; avaia� - onmerkbaar; api - zelfs; tat - dat.

VERTALING
Begooeheld als je bent, wens je thans niet te handelen volgens Mijn aan
wijzingen. Maar door je eigen aard hiertoe gedwongen, zu! je hoe dan ook
moeten strijden, 0 zoon van Kunti.
BETEKENIS
Weigert men de leiding van de Opperheer te aanvaarden, dan is men ge
dwongen te handelen overeenkomstig de geaardheden der natuur waarin
men zieh bevindt. ledereen is in de ban van een bepaalde kombinatie van
deze geaardheden en handelt dienovereenkomstig. Maar wie zieh vrijwillig
verbindt in dienst van de Opperheer zal worden verheerlijkt.
VERS 6 1

iSvarafi sarva-bhütänärh
hrd-dese 'rjuna t4{hati
bhrämayan sarva-bhütäni
yanträrü!Ihäni mäyayä
rivara� - de Opperheer; sarva-bhütänäm - van alle levende wezens; h ril
deie - op de plaats van het hart; arjuna - 0 Arjuna; li§!hati - verblijft; bh rü-
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tot reizen nopend ; saroa-bhütäni alle levende wezens; yan tra zo geplaatst; mäyay ä in de ban der stoffelijke energie.
·

ärü1häni

·

·

VERTALING
De Opperheer zetelt in ieders hart, 0 Arjuna, en bestuurt het doen en
laten van alle levende wezens, die zieh in het lichaam als het ware in een
toestel bevinden, dat gemaakt is van de stoffelijke energie.
BETEKENIS
Arjuna had geen volledig overzicht van de situatie, en de vraag of hij nu
al dan niet moest vechten kwam voort uit zijn heperkte visie. Heer Kt�i:ia
onderwees hem dat het individu niet älles is. De Allerhoogste Persoonlijk
heid Gods, of Hijzelf, Km1a, de overal plaatselijk aanwezige Superziel, ze
telt in het hart van het levend wezen, van waaruit Hij het leidt. Wanneer het
van lichaam verwisselt, vergeet het levend wezen zijn vroeger doen en laten,
maar de Superziel, die heden, verleden en toekomst kent, blijft getuige van
al zijn verrichtingen. Zo worden alle aktiviteiten van alle levende wezens
bestuurd door deze Superziel. Het levend wezen valt te beurt wat het ver
dient, en het wordt voortgedragen door het stoffelijk lichaam, dat onder
leiding van de Superziel uit de m ateriele energie is gekreeerd. Zodra het le
vend wezen in een speciaal type lichaam is geplaatst, dient het te handelen
in de ban van deze speciale lichamelijke situatie. Jemand in een racewagen
gaat sneller dan iemand in een gewone auto, hoewel de levende wezens, de
chauffeurs, eender zijn. In opdracht van de Superziel vormt de stoffelijke
natuur een bepaald type lichaam voor een bepaald type levend wezen naar
gelang zijn vroeger doen en laten. Het levend wezen is niet onafhankelijk.
Men moet niet denken dat men onafhankelijk is van de Allerhoogste Per
soonlijkheid Gods. Het individu staat altijd. onder Zijn leiding. D erhalve
dient het zieh aan Hem over te geven - dat is de strekking van dit vers.
VERS 62

m � 1RJ �� lfR� 1
rnttia:ti::qd � � st•�� �� 1 1 � � 1 1
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tam eva sarariam gaccha
sarva-bhävena bhärata
tat prasädät paräm säntim
sthänam präpsyasi säsvatam
tam Hem; eva zeker; iararyam overgave; gaccha ga; sarva-bhävena
in alle opziehten ; bhärata 0 zoon van Bharata; ta t-prasädät door Zijn ge
nade ; paräm bovenzinnelijk; iän tim vrede ; sthänam woning; präpsyasi
je zu lt bereiken ; iäivatam eeu wig.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
0 teig van Bharata, geef je volkomen aan Hem over. Door Zij n genade zul
je bovenzinnelijke vrede vinden en de allerhoogste en eeuwige woning berei
ken.
BETEKENIS
Daarom dient een levend wezen zieh over te geven aan de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, die Zieh in ieders hart bevindt, en dat zal hem verlos
sen van alle eilenden van di.t stoffelijk bestaan. Door deze overgave wordt
men niet alleen bevrij d van alle ellenden des levens, maar bereikt men uit
eindelijk ook God. De bovenzinnelijke wereld wordt in de V edisehe litera
tuur besehreven als tad v41Jo�1 paramarh padam. Aangezien de gehele schep
ping het koninkrij k Gods is, is al het stoffelijke in feite geestelijk, maar pa
ramarh padam heeft in het bijzonder betrekking op die eeuwige woning, die
de geestelijke hemel of V aikui:itha wordt genoemd.
In Hoofdstuk Vijftien van de Bhagavad-gltä wordt verklaard: sarvasya cä
ham hrdi sanniv4!a� . De Heer woont in ieders hart; dus de hier gedane aan
beveling dat men zieh moet overgeven aan de Superziel die binnenin aanwc
zig is, betekent dat men zieh moet overgeven aan de Allerhoogste Goddelijke
Persoonlijkheid, Kr�r;ia. Arjuna heeft Kr�i:i a reeds aanvaard als de Allerhoog
ste. In het Tiende Hoofdstuk heeft Arjuna Kr�r;ia aanvaard als pararh brah
ma pararh dhäma : als Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en als allerhoogste
woning van alle levende wezens, en zulks niet alleen op grond van zijn eigen
inzieht, maar ook op grond van het getuigenis van grote autoriteiten als Nä
rada, Asita, Devala en Vyäsa.
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VERS 63

� � !l}l'1'4•�"''ij �m 1'ltT 1
fil��<t<::itf101 ���R4 � � II� �II
iti t e jnänam äkhyätam
guhyäd guhyataram mayä
vimrsyaitad llSe§eria
yatheccha3i tathä kuru

iti - zo; te - jou ; jnänam kennis; äkhyätam beschreven ; guhyät ver
trouwelijk; guhyataram - nog vertrouwelijker; mayä door Mij ; vimrsya
.
door overleg; etat dat; afe§ena - geheel; yathä zoals jij ; icchasi - behaagt;
tathä - dat ; kuru - doe.
-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Aldus heb lk je de vertrouwelijkste van alle kennis uiteengezet. Overleg
nu grondig bij jezelf wat je te doen staat en doe dan wat je wilt.

BETEKENIS
De Heer heeft Arjuna reeds de kennis aangaande brah ma-bhüta uiteenge
zet. Jemand die zieh in de brahma-bhüta-situatie bevindt is altijd blij ; hij
klaagt nooit, noch heeft hij enig verlangen. D it is een gevolg van het ont
vangen van vertrouwelijke kennis. Kr�r_ia verstrekt tevens kennis aangaande
de Superziel. Dit is eveneens kennis aangaande Brahman, maar het is een
hogere fase van kennis.
Hier zegt Heer Kr�r_ia dat Arjuna doen kan ·wat hij wil. God bemoeit Zieh
niet met het kleine beetje onafhankelijkheid van het levend wezen. In de
Bhagavad-grtä maakt de Heer in alle opzichten duidelijk hoe men zijn le
venssituatie kan verbeteren. De beste raad die Arjuna ontvangen heeft is
zieh over te geven aan de Superziel in het hart. Door alles in het juiste licht
te zien dient men ermee in te stemmen volgens opdracht van de Superziel te
handelen. Dit draagt ertoe bij dat men zieh voortdurend in Kr�r:ia-bewust
zijn, de fase van h oogste volmaaktheid in het mensenleven, bevindt. Arjuna
krijgt van de Persoonlijkheid Gods rechtstreeks bevel te strijden. Zieh over-
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geven aan de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid is het beste wat de le
vende wezens in hun belang kunnen doen. Het belang van de Allerhoogste
staat hierbuiten. V oordat men zieh overgeeft, is men er vrij in, voor zo ver
zijn verstand reikt, zijn beslissing van alle kanten te bekijken ; dat is de beste
manier om het onderricht van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te ont
vangen. Zulk onderricht ontvangen we ook via de geestelijk leraar, de bona
fide vertegenwoordiger van Kr�i;ia.
VERS 64

ij4@Hiif �: � � 1R'f er�: 1
msftr � � m �� � ll�Vll
saroa-guhyatamam bnüyafi
sniu me paramam vacafi
4!o 'si me dglham iti
tato vak§Yämi te hitam
saroa-guhyatamam - het allervertrouwelijkst; bhüyaJ:i weer; Sfl}U - hoor
slechts; me - van Mij ; paramam - allerhoogste ; vacaJ:i - onderricht; i§taJ:i asi je bent Me zeer dierbaar; me - van Mij ; drqham - zeer; iti zo; tataJ:i daar
om; vak§yämi - spreken ; te - voor jouw; hitam - bestwil.
-

-

-

VERTALING
Omdat je Mijn zeer dierbare vriend bent, onthul Ik je dit vertrouwelijkste
deel der kennis. Neem het van Me aan, want Ik zeg het je voor je bestwil.
BETEKENIS
De Heer heeft Arjuna vertrouwelijke kennis verstrekt over de Superziel in
ieders hart, en nu geeft Hij hem het meest vertrouwelijke deel van deze ken
nis: geef je slechts over aan de AUerhoogste Persoonlijkheid Gods. Aan het
eind van Hoofdstuk Negen heeft Hij gezegd : "Denk onafgebroken aan Me."
Deze zelfde lering wordt hier herhaald om de essentie van het onderricht
van de Bhagavad-gltä te onderstrepen. Deze essentie kan niet worden begre
pen door gewone mensen, maar wel door lieden die Kf�l_la werkelijk zccr
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dierbaar zijn, door zuivere toegewijden van Kr�r:ia. Dit is het belangrijkste
onderricht van de gehele Vedische literatuur. Wat Kr�l)a in dit verband zegt
is het belangrijkste deel der kennis, en het dient niet alleen door Arjuna,
maar door alle levende wezens in de praktijk te worden gebracht.

VERS 65

� � llt wt+f�� 1
+i1��11qfü � � SIRl'311� tsPftsfü it II�'-\ ll
� lR

manmanä bhava mad-bhak to
mad-yäji mäm namaskuru
mäm eva�yasi satyam te
pratijäne priyo 'si me

man-manä� - aan Mij denkend ; bhava - word slechts; mat-bhakta� Mijn
toegewij de ; mat-yäji - Mijn aanbidder; mä m : Mij ; namaskuru - breng je eer
betuigingen; mäm - Mij ; eva - zeker ; euasi - kom ; satyam - waarlijk ; te - jou ;
pra tijäne - Ik beloof; prija� - dierbaar; asi - je bent; me - Mijn.
-

VERTALING
Denk onafgebroken aan Me en wees Me toegewij d. Aanbid Me en bewijs
Me eer. Zo zul je voorzeker tot Me komen. Dat beloof Ik je, omdat je Mijn
zeer dierbare vriend bent.
BETEKENIS
Het vertrouwelijkste deel der kennis houdt in dat men een zuivere toege
wij de van Kr�r:ia moet worden en altij d aan Hem moet denken en voor Hem
handelen. Men dient te voorkomen dat men zieh beroepshalve met meditatie
gaat bezighouden. Men behoort zijn leven zo in te richten, dat men voort
d1 Hend aan Kr�r:ia zal kunnen denken. Men dient altij d zo te handelen dat al
zijn dagelijkse aktiviteiten verband houden met Kr�l)a. Men dient zijn leven
zo te leiden, dat men vierentwintig uur per etm aal niets anders kan doen
dan aan K��l)a denken. En de Heer belooft dan dat ieder die zieh op deze
wijze in Kr�l)a-bewustzijn bevindt beslist zal terugkeren naar Kr�l)a's wo-
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ning, waar hij van aangezicht tot aangezicht met Kr�r:ia zal kunnen omgaan.
Dit vertrouwelijkste deel der kennis wordt onthuld aan Arjuna, omdat
hij Krgia's dierbare vriend is. leder die de weg van Arjuna gaat kan een dier
bare vriend van Kr�l)a worden en dezelfde volmaaktheid bereiken als Arjuna.
Deze woorden onderstrepen dat men zijn geest op Kf�l)a gericht moet
houden - op de twee-armige gedaante met de fluit, op de blauwachtige jong
en met het mooie gezicht en de pauweveren in Zijn haar. Men kan beschrij
vingen van Kr�i:ia vinden in de Brahma-samhitä en andere geschriften. Men
dient niet eens acht te slaan op andere gedaanten van de Heer. De Heer
heeft talloze gedaanten, zoals bijvoorbeeld V i�l)U, Näräyal)a, Räma, Varäha
enz . , maar een toegewijde dient zieh te koncentreren op de gedaante die
Arjuna tegenover zieh zag. Geestelijke koncentratie op de gedaante van
Kr�l)a vormt dus het vertrouwelijkste deel der kennis, en dit wordt aan Ar
juna onthuld, omdat Arjuna Kr�l)a's dierbaarste vriend is.
VERS 66

�iji„qf({q-;rl( � � � 1
lft m � � 1{T �: 11��11
saroa-dharmän parityajya
mäm ekam 5arariam vraja
aham tväm saroa-päpebhyo
mok§ayi.§yämi mä 5uca[l
saroa-dharmän alle vormen van geloof; partiyajya - geef op ; mäm Mij ;
ekam alleen ; sarar_zam - overgave; vraja - ga; aham - I k ; tväm - jou ; sarva alle ; päpebhya!J - van de terugslagen van zondige aktiviteiten ; mok�ayi�
yämi verlossen ; mä niet; iuca!J - zorgen maken.
-

-

-

-

-

VERTALING
Laat alle vormen van geloof voor wat ze zij n en geef je slechts aan Mij
over. lk zal je verlossen van de terugslagen van al je zonden. Vrees niet.
BETEKENIS
De Heer heeft verschillende soorten kennis en vormen van religie beschre
ven, kennis aangaande het Allerhoogste Brahman, kennis aangaande de Su-
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perziel, kennis aangaande de verschillende m aatschappelijke klassen en le
vcnsorden, kennis aangaande de wereldverzakende levensstaat, kennis aan
gaande onthechting, beteugeling van zinnen en geest, meditatie enz. Op tal
van manieren heeft hij verschillende vormen van religie beschreven. Nu de
Heer thans de Bhagavad-gitä samenvat, zegt Hij dat Arjuna alle methoden
die hem zijn beschreven vergeten kan en dat hij zieh slechts aan Kr�1.1a moet
overgeven. Deze overgave zal hem vrijwaren van alle terugslagen van vroeger
zondig doen en laten, want de Heer belooft persoonlijk dat Hij hem be
schermen zal.
In H oofdstuk Acht werd gezegd dat iemand die bevrijd is van de terugsla
gen van al zijn euveldaden Heer Kr�i:ia kan gaan aanbidden. Op grond hier
van zou men kunnen denken dat men zieh pas overgeven kan wanneer men
geheel van de terugslagen van zijn euveldaden is bevrijd. Wie dergelijke twij
fels koestert krij gt hier te horen dat men gewoon door de methode van
overgave aan Kr§i;ia, ook al is men nog niet vrij van alle terugslagen, er auto
matisch van wordt verlost. Men dient Kr�r:ia zonder aarzelen te aanvaarden
als allerhoogste redder van alle levende wezens. Men dient zieh met geloof
en liefde aan Hem over te geven.
V olgens de methode der toegewijde dienst, behoort men alleen die reli
gieuze beginselen te aanvaarden welke ons uiteindelijk tot toegewijde dienst
aan de Heer zullen brengen. Men kan weliswaar overeenkomstig zijn m aat
schappelijke positie een bepaalde taak verrichten, maar als men hierbij niet
tot het niveau van het Kr§i:ia-bewustzijn komt, spant men zieh in voor niets.
Alles wat niet tot de staat der volm aaktheid van het Kr�i:ia-bewustzijn leidt
dient te worden nagelaten. Men dient erop te rekenen dat Kr�1.1a ons onder
alle omstandigheden voor moeilijkheden zal behoeden. Het is nergens voor
nodig dat we ons hoofd erover breken, hoe we lichaam en ziel bij elkaar zul
len houden. D aar zorgt Kr�i:ia wel voor. Men dient zichzelf altijd als hulpe
loos te beschouwen en Kr§i:ia als de enige groodslag te zien voor onze voor
uitgang in het leven. Zodra men zieh in volledig Kr�i:ia-bewustzijn serieus
vcrbindt in 's Heren toegewijde dienst, wordt men meteen van alle stoffe
lijke besmetting ontdaan. Er bestaan verschillende vormen van religie en
verschillende methoden van loutering, zoals het ontwikkelen van kennis,
rneditatie volgens het mystieke yoga-stelsel enz., rnaar wie zieh aan Kr�1.1a
overgeeft hoeft al die methoden niet te volgen. Wanneer men zieh heel ge
woon aan Kr�i:ia overgeeft, voorkomt rnen dat men onnodig tij d verspilt. Alle
vooruitgang die men m aken kan maakt men op deze wijze ineens, waarbij
rnen bevrijd wordt van alle terugslagen van zijn vroeger zondig handelen.
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Men dient zieh aangetrokken te voelen tot de schone gestalte van Kr�J.la
Hij heet Kr�l)a omdat H ij al-aantrekkelijk is. Wie aangetrokken raakt tot de
schone en almachtige gedaante van Kr�'.la heeft geluk. Er bestaan verschil
lende soorten transcendentalisten - sommige hechten zieh aan het onper
soonlijk Brahman, andere hebben voorkeur voor de Superziel enz., maar
degeen die zieh aangetrokken voelt tot het persoonlijke aspekt van de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods of, meer in het bijzonder, zieh aangetrokken
voelt tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods als Kr�J.la Zelf, is de meest
volmaakte transcendentalist. Met andere woorden: toegewijde dienst aan de
Heer in volledig Kr�'.la-bewustzijn is het meest vertrouwelijk gedeelte der
kennis en de essentie van de Bhagavad-gitä. Karma-yogi's, empirische filo
sofen, mystici en toegewijden worden allen transcendentalisten genoemd,
maar de zuivere toegewij de is de beste van allen. De hier gebruikte woorden
mä iucal} - "Aarzel niet, heb geen angst, maak je geen zorgen" - zijn veelzeg
gend. Men kan zieh er verward over voelen, hoe men al deze vormen van ge
loof moet laten varen en zieh aan Kr�Qa overgeven, maar dit soort bezorgd
heid heeft geen enkele zin.
VERS 67

idam te nätapaskäya
näbhak täya kadäcana
na cä5usrü§ave väcyam
na ca mäm yo 'bhyasüyati
idam - dit; te - JIJ ; na - nooit; atapaskäya - onboetvaardig; na - nooit;
abhak täya - niet-toegewijd ; kadäcana - wanneer dan ook; na - nooit; e il ook ; aSUSrü$aVe - niet verbonden in toegewijde dienst; väcyam - te zeggen;
na - nooit; ca - ook ; mäm - Mij ; yal} - iedereen ; abhyasüyati - jaloers.
VERTALING
Deze vertrouwelijke kennis mag niet worden uiteengezet aan diegenen die
niet boetvaardig of vroom zijn, of verbonden in toegewij de dienst, noch aan
iemand die afgunstig op Me is.
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BETEKENIS
Personen die de boetedoeningen van het religieuze ontwikkelingsproces
hebben ondergaan, die nooit toegewijde dienst in Kr�i:ia-bewustzijn
hebben trachten te verrichten, die zieh nooit iets gelegen hebben laten lig
gen aan een zu ivere toegewijde, en met name degenen die Kr�i;ia als een grote
historische figuur zien of die afgunstig zijn op Kr�i:ia's grootheid, mogen dit
meest vertrou welijke gedeelte der kennis niet vernemen. Men ziet soms ech
ter dat zelfs demonische personen, c;lie afgunstig op K��r_la zijn, als beroeps
uitleggers van de Bhagavad-gitä optreden om er wat aan te verdienen, m aar
iemand die serieus wil kennismaken met Kr�i:ia dient uiteraard geen kennis
te nemen van hun kommentaar. In feite is de betekenis van de Bhagavad
git ä niet te doorgronden door lieden die zieh door hun zinnen laten leiden,
zonder hierbij echter Kr�i:ia toegewijde dienst te bewijzen. Zelfs als men
zieh voordoet als toegewijde van Kr�i:ia, m aar daarbij niet opgaat in Kr�i:ia
bewuste aktiviteiten, kan men Kr�i:ia niet leren kennen. Er zijn tal van per
sonen die afgu nstig op Kr�i:ia zijn, omdat H ij in de Bhagavad-gitä uiteenzet
dat H ij de Allerhoogste is en dat niets of niemand Hem evenaart of te boven
gaat. Al deze afgunstige lieden dient men niets over de Bhagavad-grtä te ont
huUcn, omdat ze er toch niets van kunnen begrijpen. Het is onbestaanbaar
dat een ongelovige de ßh agavad-grtä en K���a kan doorgronden. En zonder
Kr�i:ia te leren kennen door het gezag van een zuivere toegewijde, moet men
gecn kommentaar op de ßhaga vad-grtä willen leveren.
nirt

VERS 68

•

� � wi � � I
� � m � it1i\��{lt«�'t: 11��11
ya idam paramam guhyam
mad-bhakle�v abhidhäsyali
bhak tim mayi paräm krtvä
mäm evaiuaty asamsayafi
yut1
iedcreen ; idam dit ; paramam - meest; guhyam - vertrouwelijk;
- Mij n ; bhak tq1.t onder toegewijden ; abhidhäsyuti zet uiteen; bhak
tim toegewijde dienst ; mayi Mij ; pariim bovenzinnelijk; krtvä - gedaan ;
m ii m Mij ; e va - zeker; euati komt; asa1hsaya� - ongetwijfeld.
-

mal

-

-

-

-

-

-

-

-
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VERTALING
Wie dit allerhoogste geheim aan de toegewijden onthult komt voorzeker
tot toegewijde dienst en zal tenslotte bij Mij terugkeren.
BETEKENIS
Over het algemeen wordt aangeraden de Bhagavad-gitä. alleen onder toe
gewij den te bespreken, want niet-toegewijden zullen noch van de Gitä. noch
van Kr§r:ia iets kunnen begrijpen. D egenen die Kr�r:ia niet aanvaarden zoals
Hij is en ook de Bhagavad-gftä niet aannemen zoals ze is, gelieven de Bhaga
vad-gftä niet naar eigen inzicht uit te !eggen en zo tot zonde te vervallen. De
Bhagavad-gitä. dient te worden uiteengezet aan personen die bereid zijn
Kr�r:ia als Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid te aanvaarden. De Bh aga
vad-grtä is alleen voor toegewijden en niet voor theoretici. Een ieder echter
die in alle ernst de Bhagavad-gTtä tracht te verklaren zoals ze is z al vorderen
in zijn toegewij de aktiviteiten en de zuivere toegewijde levensstaat decl
achtig worden. Als gevolg van deze zuivere toewijding keert hij voorzeker
terug naar huis, terug naar God.

VERS 69

;r :q' d4ll·q��! � fff4t'ttq: 1
� ;r :q' it d4'1G;"4: fff4ei(I � 1 1��1 1
•

na ca tasmän manu§ye§U
ka5cin me priya-krttamafl
bhavitä na ca me tasmäd
anyafl priyataro bhuvi

na nooit ; ca - en; tasmät daarom; maf!uue.�u ondcr d e m c nshr. i d ;
kaicit iemand; m e Mij n ; priya-k rttama�1 dierbaarder; hhavitä - zal wor
den ; fla - niet; ca en; me - M ij n ; tasmät dan hij ; anya�1 andcr; priyata ra�1
dicrbaarder; bhuvi in deze wereld.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
Geen dienaar ter wereld
baarder zijn.

is

Me dierbaarder en nimmer zal er een Me dier
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VERS 70

3ft.� =Of ll' � � 4ctlG\+tlCI�: 1
llftwttt�'1 ij01nrf'r�: €t1f'rfü � irfü': ll\90 1 1
adhye§yate ca ya imam
dharmyam samvädam ävayofi
jlläna-yajnena tenäham
i§tafi syäm iti me matifi

adhye§yate - zal bestuderen; ca - ook; ya/1 - hij ; imam - deze; dharmya m heilige ; sarhvädam tweespraak; äva yo/1 - van ons; jfiäna kennis; yajiiena
door offer; tena - door hem ; aham - lk; i§ta/1 - aanbeden; syäm - zal zij n ;
iti - zo; m e - Mij n ; mati/1 - mening.

-

-

-

VERTALING
En Ik verklaar dat hij die zieh in dit heilige gesprek verdiept, Me aan

bid t met zijn verstand.
VERS 7 1
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sraddhävän anasüyas ca
S[[IUyäd api yo n arafi
so 'pi muk tafi 5ubhäl lokän
präpnuyät purya-harmariäm

-

fraddhävan - gelovig; anasüya�1 ca - en niet afgunstig; S[T}Uyät hoort; api zcker; ya�1 - wie ; nara/1 - mens; sa/1 api - hij ook; muk ta/1 - bevrijd; iubhän gunstig; lokän planeten; präpnuyät - bereikt; pul}ya-karmäl}am - van het
verleden.

-
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VERTALING
En wie gelovig en zonder afgunst naar deze woorden luistert wordt be
vrijd van de terugslagen van zij n zonden en gaat naar de planeten waar de
vromen verhlijven.
BETEKENIS
ln vers 67 van dit hoofdstuk verbiedt de Heer uitdrukkelijk dat de CWi
wordt uiteengezet aan lieden die afgunstig op Hem zijn. Met andere woor
den: de Bhagavad-grtä is alleen voor toegewijden, maar soms gebeurt het dat
een toegewijde van de Heer de Grtä uitlegt tijdens een open bijeenkomst,
waarbij men niet verwachten mag dat alle aanwezigen . toegewijden zijn.
Waarom houden zulke lieden dergelijke open bijeenkomsten? Hier wordt
uitgelegd dat hoewel niet iedereen een toegewijde is, er toch veel personen
rondlopen die niet afgunstig op Kr�f.la zijn. Ze geloven in Hem als de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods. Horen dergelijke personen van een bona
fide toegewijde over de Heer, dan heeft dit tot gevolg dat ze meteen bevrijd
worden van de terugslagen van hun zonden en vervolgens naar het planeten·
stelsel gaan waar alle rechtvaardigen verblijven. Dus louter door naar de
Bhagavad-grtä te luisteren kan zelfs iemand die geen zuivere toegewijde
probeert te worden het resultaat verwerven van vrome aktiviteiten. Zo geeft
een zuivere toegewijde van de Heer iedereen de kans zieh te ontdoen van de
terugslagen van zijn zondig doen en laten en een toegewifde van de Heer te
worden.
Doorgaans zijn degenen die vrij zijn van de terugslagen van hun zondig
doen en taten rechtvaardig in hun levenswandel. Dergelijke lieden komen
zeer gemakkelijk tot Kr�r:ia-bewustzijn. Het woord pu1:iya-karma(1äm is hier
belangrijk. Hct heeft betrekking op het brengen van ecn groot offcr. Dcgc
ncn die rcchtvaardig zijn in het verrichten van toegewijdc dienst, maar niet
zuiver zijn, kunnen hct planctenstelsel bereiken van de Poolster, of Dhru v a·
loka, waar Dhruva Mahäräja de scepter zwaait. Hij is een groot toegewijdc
van de Heer en de Poolster is hem toegewezen als zijn specialc planeet.
VERS 72
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kaccid etac chrutam pärtha
tvayaikägreria cetasä
kaccid ajiiäna-sammoha{l
praria§tas te dhanaiijaya
kaccit - of; etat dit ; srutam - gehoord ; pärtha 0 zoon van Prthä ; tvayä door jou ; ekägrerya - met volledige aandacht; cetasä door de geest ; kaccit
of; ajfiäna onwetend; sarhmohal,i begoocheling; praf)�fa� - verdreven ; te
van jou ; dhananjaya 0 overwinnaar der rijkdom (Arjuna).
-

-

-

-

-

-

-

-

VERTALING
0 overwinnaar der rijkdom (Arjuna), heb je aandachtig naar dit alles ge
luisterd? En zijn je begoocheling en onwetendheid thans verdreven?
BETEKENIS
De Heer trad op als geestelijk leraar van Arjuna. Daarom was het Zijn
plicht, Arjuna te vragen of deze de gehele Bhagavad-gftä in haar juiste per
spektief begrepen had. Zou dit niet zo zijn, dan was de Heer bereid ieder
pu nt opnieuw toe te lichten, of desgewenst de gehele Bhagavad-gitä . In feite
zal een ieder die de Bhagavad-grtä verneemt van een bona fide geestelijk le
raar als Kr�r:ia of Zijn vertegenwoordiger, tot de ontdekking komen dat al
zijn onwetendheid verdreven is. De Bhagavad-gftä is niet zo maar een boek
van de hand van de een of andere dichter of auteur; de Gftä wordt gespro
ken door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Ieder die het geluk heeft
dit onderricht van Kr�i:ia of Zijn bona fide geestelijk vertegenwoordiger tc
ontvangcn, wordt beslist een bevrijd persoon en zal uit het duister der on
wetendheid het licht binnengaan.

VERS 73
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arjuna uväca
na§to moha� smrtir labdhä
tvat prosädän mayäcyuta
sthito 'smi gata-sandeha�
kari.§ye vacanam tava
arjuna uväca Arjuna sprak; na§{al]. verdreven ; mohal} begoocheling;
smrtil]. geheugen; labdhä herwonnen; tva t-prasädät door Jouw genade ;
mayä - door mij ; acyuta 0 onfeilbare Kr�i:ia; s thital} - zieh bevindend; as
mi ik ben ; gata - verwijderd; sandehal]. alle twijfels; kariue - ik zal doen;
vacanam bevel; tava Je.
-

-

.

-

.

.

-

-

-

-

-

VERTALING
Arjuna zei: Mijn dierbare Kr�i:ia, 0 onfeilbare, mijn begoocheling is thans
geweken. Door Jouw genade heb ik mij n geheugen weer terug en ik ben nu
sterk, vrij van twijfel en bereid te handelen zoals Je het me opdraagt.
BETEKENIS
D e wezensstaat van het levend wezen - dat hier vertegenwoordigd wordt
door Arjuna is dat het behoort te handelen zoals de Opperheer het wil.
Het is de bedoeling dat het zieh beheerst. Sri Caitanya Mahäprabhu zegt dat
de wezenlijke positie van het levend wezen die van eeuWige dienaar van de
Opperheer is. W anneer het levend wezen dit uitgangspunt vergeet, raakt het
gebonden aan de stoffelijke natuur, maar door de Heer te dienen, wordt het
de bevrijde dienaar Gods. De wezensstaat van het levend wezen is dienen,
en het dient hetzij mäyä, hetzij de Opperheer. Dient het de Opperheer, dan
verkeert het in normale omstandigheden, maar dient het liever de begooche
lende uitwendige energie, dan raakt het beslist gevangen. Het begoochelde
levend wezen wordt gebonden door zijn lust en begeerte , maar denkt dat
het heer der wereld is. Dit wordt illusie genoemd. W anneer men bevrijd
wordt, is de begoocheling voorbij en geeft men zieh vrij willig over aan de
Opperheer om te handelen volgens Zijn wensen. De laatste begoocheling,
de laatste list waarmee mäyä het levend wezen tracht te vangen, is dat ze
het de gedachte ingeeft dat het God is. Het levend wezen verkeert dan in
de waan dat het geen gekonditioneerde ziel is, maar de Opperheer. Het is zo
onnozel, dat het niet op de gedachte komt: als ik werkelijk God ben, hoe
-
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heb ik dan door twijfel bevangen kunnen wezen? Die gedachte komt niet
eens bij hem op. Dus dit is de laatste valstrik die

mäyä

het levend wezen

spant. Bevrijd worden van de begoochelende energie komt in werkelijkheid
neer op begrijpen wie Kmia, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is, en
handelen volgens Zijn wil. Het in dit vers gebruikte woord
langrijk.

"Moha/:r.

moha�

is zeer be

betekent het tegenovergestelde van kennis. Werkelijke ken

nis behelst in feite dat men beseft dat ieder levend wezen eeuwig dienaar
van de Heer is, maar in plaats van zieh in deze positie te verplaatsen, denkt
het levend wezen dat het niet dienaar is, maar meester der stoffelijke we
reld, want het wil heersen over de stoffelijke natuur. Deze begoocheling kan
worden verbroken door de genade van de Heer of door de genade van een
zuivere toegewijde. Is de begoocheling eenmaal geweken, dan handelt men
vanzelf in Kr�i:ia-bewustzijn.
Kr�I_la-bewu stzijn is handelen volgens Kr�I_la's bevel. Een gebonden ziel,
die begoocheld is door de uitwendige energie der stof, weet niet dat de Op
perheer de meester is, de eigenaar van alles en degeen die alle kennis bezit.
Hij kan Zijn toegewijden geven wat Hij wil ; Hij is ieders vriend, maar is voor
al Zijn toegewijde toegedaan. Hij bestuurt deze stoffelijke natuur en alle le
vende wezens. Hij bestuurt eveneens de onuitputtelijke tijd en is vervuld
van alle volheden en vermogens. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan
Zieh zelfs aan een toegewijde geven. Wie Hem niet kent is in de ban der be
goocheling en wordt geen toegewijde, maar een dienaar van
Arjuna echter de

Bhagavad-grtä gehoord heeft van

mäyä.

Nadat

de Allerhoogste Persoon

lijkheid Gods, wordt hij van alle begoocheling bevrijd. Hij ziet in dat �l).a
niet alleen zijn vriend is, maar tevens de Allerhoogste Persoonlijkheid G ods.
Hij begrijpt wie Kr�I_la in feite is. Wanneer iemand volledige kennis bezit,
geeft hij zieh vanzelf over aan Kr�i;ia. Toen Arjuna inzag dat het Kr�I].a's op
zet was de onnodige bevolkingsaanwas in te dammen, stemde hij ermee in
te strijden, zoals Kr�i:ia het van hem verlangde. Hij nam zijn wapens - pijl en
boog - weer op om ten strijde te trekken onder bevel van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods.

VERS 74
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sanjaya uväca
ity aham väsudevasya
pärthasya ca mahätmana�
samvädam imam afrau�am
adbhutam roma-har§a!tam
sa iijaya�i uväca - Safijaya zei ; iti - zo; aham - ik; väsudevasya - van Kr��ta;
pärthasya - van Arjuna; ca ook ; mahlltmanah - twee grote ziele n ; sarhvä
dam gesprek; imam dit; airau§am gehoord ; adbh utam verwonderlijk;
roma-har§af!wn overeind staand haar.
-

-

-

-

-

-

VERTALING
Safijaya zei : Aldus heb ik de woorden vernomen die twee grote zielen,
Km1a en Arjuna, tot elkaar spraken. En deze boodschap is zo wonderbaar
Lijk, dat mijn haar ervan overeind staat.
BETEKEN IS
In het begin van de Bhagavad-gitä vroeg Dhrtarä�tra aan zijn sekretaris
Safijaya: "Wat gebeurde er op het Slagveld van Kuruk�etra?" Het hele ge
heuren voltrok zieh door de genade van zijn geestelijk leraar, Vyäsa, voor
Safijaya's geestesoog, en zo kon h ij het thema van het slagveld uiteenzet
ten. Het gesprek was wonderbaarlijk, omdat zo'n belangrijk gesprek tussen
twee grote z ielen nooit eerder was gevoerd of nadien gevoerd zou worden.
Het is wonderbaarlijk, omdat de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid
over Zichzelf en Zijn energieen spreekt tot het levend wezen, Arjuna, een
groot toegewijde van de Heer. Volgen we de schreden van Arjuna wanneer
we de Heer trachten te begrijpen, dan wordt ons leven gelukkig en geslaagd.
Safijaya besefte dit, en terwijl alles hem duidelijk werd, bracht hij het ge
sprek over aan Dhrtarä�tra. De slotsom luidt dat overal waar Kr�r:ia en Arju
na zijn, de overwinning wordt behaald.
VERS 75
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vyäsa-prasädäc chrutavän
etad guhyam aham param
yogam yogefoarät kmiät
säk§ät kathayatafi svayam

vyäsa-prasädät - door de genade van Vyäsa; srutavän gehoord; etat dit;
guhyam - vertrouwelij k ; aham - ik ; param allerhoogste ; yogam - mystiek;
yogefoarät - van de meester van alle mystiek; kr§f!ät - Kr�l)a; säk�ät - reeht
streeks ; kathayata� - sprekend ; svayam persoonlijk.
-

-

-

-

VERTALING
Door de genade van Vyäsa kon ik dit hoogst vertrouwelijke gesprek reeht
streeks vememen van de meester van alle yoga, Kr�i;ia, die persoonlijk tot
Arjuna sprak.
BETEKENIS
Vyäsa was de geestelijk leraar van Saiijaya, en Saiijaya geeft te kennen
dat het door zijn genade was dat hij kon horen wat de Allerhoogste Godde
lijke Persoonlijkheid zei. Dit h oudt in dat men Kr�i;ia niet reehtstreeks moet
zien te begrijpen, maar door tussenkomst van de geestelijk leraar. De geeste
lijk leraar is de zuivere middelaar, wat niet wegneem t dat de beleving reeht
streeks is. Dat is het mysterie van de geestelijke erfopvolging. Wanneer de
geestelijk le raar bona fide is, kan men de Bhagavad-gltä reehtstreeks veme
men, zoals Arjuna haar vernam. Er zijn op de wereld veel mystiei en yog"i's,
maar Kr!?r:ia is de meester van alle yoga-systemen. Kr�i:ia's opdraeht staat uit
drukkelijk in de Bhagavad-g!tä vermeid - overgave aan Kr�r:ia. Wie zieh over
geeft is de allerhoogste yog"i.
Närada is de direkte leerling van Kr�i:ia en de geestelijk leraar vän Vyäsa.
Daarom is Vyäsa even bona fide als Arjuna, omdat hij zieh in de geestelijke
erfopvolging bevindt. En Saiijaya is de reehtstreekse leerling van Vyäsa.
D oor de genade van Vyäsa waren zijn zinnnen gelouterd en kon hij Kr�i:ia
reehtstreeks zien en verstaan. Wie Kr�r.ia reehtstreeks verstaat kan deze ver
trouwelijke kennis begrijpen. Als men zieh niet in kontakt bevindt met de
geestelijke erfopvolging, kan men Kr�i:ia niet verstaan, met onvolmaakte
kennis als gevolg, althans wat het begrij pen van de Bhagavad-g!tä aangaat.
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In de Bhagavad-gitä worden alle yoga-systemen, karma-yoga, jiiäna-yof!,a
en bhak ti-yoga , uitgelegd. Kr�1:ia is de meester van al deze yoga -stelsels. We
dienen te begrij pen dat, zoals Arjuna het geluk had dat hij rechtstreeks naar
Kr�i:ia kon luisteren, Saii.jaya evenzo, door de genade van Vyäsa, rechtstreeks
kon horen wat Kr�l}a verkondigde. Er bestaat in feite geen verschil tussen
rechtstreeks naar Kr�l}a luisteren of naar Kr�l}a luisteren via een bona fide
geestelijk leraar als Vyäsa. De geestelijk leraar is tevens de vertegenwoordi·
ger van Vyäsadeva, en volgens het Vedisch systeem houden op de verjaardag
van de geestelijk leraar zijn leerlingen een ceremonieel feest dat Vyäsa-püjä
wordt genoemd.
VERS 76

räjan samsmrtya samsmrtya
samvädam imam adbhutam
kesavärjunayo� puryam
hnyämi ca muhur muhu�
ra1an - 0 Koning; samsmrtya herinnerend; samsmrtya - herinnerend;
samvädam - boodschap ; imam - deze; adbhutam - wonderbaarlijk; keiava
Heer Kr�l}a; a rju nayol] - en Arjuna; pu�yam - vroom ; hr§yämi - genietend;
ca - ook ; muhu� muhulJ - aldoor, bij herhaling.
-

-

VERTALING

0 Koning, terwijl ik me deze verwonderlijke en heilige tweespraak van
Kr�l}a en Arjuna telkens weer voor de geest haal, huiver ik onophoudelijk
van vreugde.
BETEKENIS
Het verstaan van de Bhagavad-gitä is zoiets bovenzinnelijks, dat een ieder
die vertrouwd raakt met het gesprek van Kr�l}a en Arjuna, rechtvaardig
wordt en het niet meer kan vergeten. Zo .is de bovenzinnelijke situatie van

XVIIl.77

De V olmaakte Verzaking

het geestelijk leven. Met andere woorden : wie de

893

Bhagavad-gltii

vemeemt

uit de juiste bron, rechtstreeks van Kr�i:ia, komt tot volledig Kr11i:ia-bewust
zijn. Het gevolg van Kr�i:ia-bewustzijn is dat men steeds meer verlieht raakt
en

in ononderbroken verrukking van het leven geniet.

VERS 77
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tac ca samsmrtya samsmrtya
rüpam atyadbhutam hare[l
vismayo me mahän räjan
hnyämi ca puna[l puna[l
samsmrtya - herinnerend ; samsmrtya - herinnerend;
groot; adbhutam - wonderbaarlijk; hare/:i - van Heer
Kr�i:ia; vismayal]. - verbijstering; me - mij n ; mahän - groot ; räjan - 0 Koning;
hruämi genieten d ; ca - ook ; puna/:i punal). - herhaaldelijk.
tat
rüpam

dat;

-

ca

- ook ;

- gedaante ;

ati

-

-

VERTALING

0
word

Koning, wanneer

ik

ik

aan de heerlijke gedaante van Heer Kr�i:ia denk,

bevangen door nog groter verbazing en verheug

ik me keer op keer.

BETEKENIS
Hier blijkt dat Sanjaya, door de genade van Vyäsa, eveneens de universele
gedaante heeft kunnen aanschouwen die Kr�i:ia Arjuna toonde. Nu staat er
inderdaad geschreven dat Kr�i:ia deze gedaante nimmer tevoren had ge
toond, ze werd alleen getoond aan Arjuna: maar toch konden ook enkele
grote toegewijden de u niversele gedaante van Kr�i:ia zien toen ze aan Arjuna
getoon d werd, en Vyäsa was een van hen. Hij is een van de grote toegewij
de� van de Heer en wordt beschouwd als een machtige inkarnatie van Kr�i:ia.

Vyäsa onthulde alles aan zijn leerling, Saiijaya, die zieh de schitterende ge
daante van Kr�i:ia voor de geest h aalde en er bij herhaling van genoot.
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VERS 78

yatra yogefoara[l kr§T)O
yatra pärtho dhanur-dhara[l
ta tra srfr vijayo bhütir
dhruvä nitir matir mama
yatra waar; yogesvara/.i - de meester der mystiek; kr§r;ia/.i - Heer Kr�f.la;
yatra - waar; pärtha/.i de zoon van Prthä; dhanur-dhara/.i - de drager van pijl
en boog; ta tra - daar; sri/.! volhei d ; vijaya/.i - zege ; bhüti/.i - buitengewone
m acht; dh ruvä - zeker; niti/.i - zede ; matil) mama - mijn mening.
-

-

-

VERTALING
Overal waar Kr�r.ia is, de meester van alle yogi s, en overal waar Arjun a is,
de grootste boogschutter, daar zijn voorzeker ook volheid, zegepraal , bui
tengewone macht en zede. Dat is mijn mening.
_,

BETEKENIS

De Bhagavad-gitä begon met een vraag van Dhrtarä�p-a. Hij hoopte dat
zijn zoons, geholpen als ze werden door grote krijgers als Bhr�ma, Dror.ia en
Karr:ia, zouden winnen en dat de overwinning dus aan zijn kant zou zijn.
Maar nadat Safijaya de situatie te velde beschreven had, zei hij tot de Ko
ning: "U denkt aan de overwinning, maar volgens mij is al het geluk aan de
kant waar Kr�r.ia en Arjuna zieh bevinden. " Hiermee bevestigde hij recht
streeks dat Dhrtarä�tra niet op de overwinning kon rekenen. De zege was
Arjuna beschoren, omdat Kr�f.la aan zijn kant was. Het feit dat Kr�l}a als Ar
juna's wagenmenner fungeerde, geeft blijk van Zijn volheid. Kr�f.la is vervuld
van volheden, en verzaking is er een van. Er zijn veel voorbeelden van verza
king door Kr�IJa, want Hij is ook de meester der verzaking.
De strijd ging eigenlijk tussen Duryodhana en Yudhi�!}lira. Arjuna vocht
voor zijn oudere broer Yudh�!}lira. Omdat Kr�f.la en Arjuna aan YudhiHhi
ra 's kant waren, stond het vast dat Yudhi�thira zou winnen. In deze strijd
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zou worden beslist wie de wereld zou regeren, en Saiijaya voonei dat de
macht in handen van Yudh�thira zou komen. Er wordt hier tevens voor
speld dat Yudhi�thira na zijn overwinning in deze strijd steeds meer tot wel
stand zou geraken, omdat hij niet alleen rechtvaardig en vroom was, maar
zieh ook strikt aan de zede hield. Hij sprak in zijn hele leven niet een leugen.
Er zijn minder schrandere lieden die de Bhagavad-gitä beschouwen als
een filosofisch gesprek tussen twee vrienden op een slagveld. Maar een boek
met zo'n inhoud kan geen heilige Schrift zijn. Sommige lieden kunnen aan
komen met het bezwaar dat Kr�r:ia Arjuna tot vechten aanspoorde, hetgeen
onzedelijk is, maar er wordt hier duidelijk gemaakt hoe de situatie werkelijk
in elkaar zit : de Bhagavad-gitä behelst het hoogste zedelijk onderricht. D it
allerhoogste zedelijk onderricht wordt onder woorden gebracht in het vier
endertigste vers van Hoofdstuk Negen : man-manä bhava mad-bhaktal]. .
"Denk onafgebroken aan Me, bewijs Me eer en aanbid Me. " Men dient een
toegewijde van Kr�r:ia te worden, en de essentie van alle religie is dat men
zieh aan Hem overgeeft : saroa-dharmän . "Laat alle vormen van geloof voor
wat ze zijn en geef je slechts aan Mij over." De aanwijzingen van de Bhaga
vad-gitä vormen het hoogste zedelijk en geloofs-systeem. Alle andere me
thoden kunnen weliswaar een louterende invloed hebben en tot deze me
thode leiden, maar het laatste onderricht van de Grtä is het laatste onder
richt op het gebied van zede en religie: overgave aan Kr�r:ia. Dat is de slot
som van Hoofdstuk Achttien.
Uit de Bhagavad-gitä leren we dat zelfverwerkelijking langs filosofische of
meditatieve weg mogelijk is, maar dat volledige overgave aan Kr�r:ia de
hoogste volmaaktheid is. Dat is de kern van het onderricht van de Bhaga
vad-gitä. De weg van het volgen der regulerende beginselen naar gelang onze
plaats in de samenleving of naar gelang onze religieuze positie kan men een
vertrou welijke weg der kennis noemen voor zo ver de rituelen der religie
vertrouwelijk zijn, maar men blijft zieh toch nog bezighouden met meditatie
en filosofisch ondenoek. Overgave aan Kr�r:ia in toegewij de dienst in volle
dig Kr�r:ia-bewustzijn is het meest vertrouwelijke onderricht en de essentie
van het Achttiende Hoofdstuk.
Een ander aspekt van de Bhagavad-gitä is dat de feitelijke waarheid de Al
lcrh oogste Persoonlijkheid Gods, Kr�r:ia, is. De Absolute Waarheid wordt
doorschouwd in drie fasen - het onpersoonlijk Brahman, de overal plaatse
lijk aanwezige Paramätmä en de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid,
Kr�l)a. V olmaakte kennis aangaande de Absolute Waarheid betekent vol
maakte kennis aangaande Kr�r:ia. Kent men Kr�r:ia, dan m aakt alles wat er te

896

De Bhagavad-gltä zoals ze is

X V IIl.78

weten valt deel uit van deze kennis. Kr�l).a is bovenzinnelijk, want Hij ver
wijlt immer in zijn eeuwig innerlijk vermogen. De levende wezens worden
geopenbaard en zijn verdeeld in twee soorten, de eeuwig gebonden en de
eeuwig bevrijde. Hun aantal onttrekt zieh aan ons bevattingsvermogen en ze
worden beschouwd als wezensdeeltjes van Kr�IJ.a. De stoffelijke energie
wordt geopenbaard in vierentwintig elementen. De schepping wordt teweeg
gebracht door de eeuwige tij d, en ze wordt geschapen en vernietigd door de
uitwendige energie. Deze openbaring van de kosmische wereld is beurtelings
zichtbaar en onzichtbaar.
In de Bhagavad-grtä worden vijf hoofdonderwerpen besproken : de Aller
hoogste Persoonlijkheid Gods, de stoffelijke natuur, de levende wezens, de
eeuwige tijd en alle vormen van aktiviteit. Al deze zaken zijn afhankelijk
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kr�r.ia. Alle realisaties van de Ab
solute Waarheid, zoals die van het onpersoonlijk Brahman, van de overal
plaatselijk aanwezige Paramätmä en van elk ander bovenzinnelijk gegeven,
vallen binnen het bestek van het doorgronden van de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods. Hoewel oppervlakkig gezien de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, het levend wezen, de stoffelijke n atuur en de tijd van elkaar schijnen
te verschillen, is er niets wat van de Allerhoogste verschilt. Maar de Aller
hoogste verschilt wel van alles. Heer Caitanya vat deze omstandigheid sa
men met de term "onvoorstelbaar een en verschillend". Dit filosofisch
systeem behelst volmaakte kennis aangaande de Absolute W aarheid.
Het levend wezen is in zijn oorspronkelijke staat zuiver geestelijk. Het is
als het ware een atomisch deeltje van de Allerhoogste Ziel. Het gekondition
eerde levend wezen bevindt zieh echter in de tussenenergie van de Heer; het
is geneigd tot kontakt enerzijds met de stoffelijke en anderzijds met de
geestelijke energie. Met andere woorden: het levend wezen bevindt zieh tus
sen de twee hoofdenergieen van de Heer in, en omdat het tot Zijn hogere
energie behoort, bezit het een beetje onafhankelijkheid. Door op de juiste
wij ze van deze onafhankelijkheid gebruik te maken, komt het rechtstreeks
onder leiding van Kr�r_Ja te staan. Op deze wij ze hervindt het zijn normale
positie in de vreugde schenkende energie van de Heer.
Zo eindigen de verklaringen van Bhaktivedanta bij het Achttiende 1-loofd
stuk van de Srrmad Bhagavad-gltä, getiteld "De Volmaak te Verzaking ".

Aanhangsel
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Lijst van Afbeeldingen

De illustratie's in De Bhagavad-gitä zoals ze is zijn het werk van Yaduräryi
devl däsl, Muralidhara däsa adhikäri, Bharadväja däsa adhikäri, Pariksit däsa
adhikäri en Gury.amäyi devi däsi, allen lid van de Internationale Gemeen
schap voor Kmia-bewustzijn. Als leerlingen van Zijne Goddelijke Genade
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda stonden deze schilders bij hun werk
rechtstreeks onder leiding van hun geestelijk leraar.
Bij de hier gegeven lijst van afbeeldingen hebben de verwijzingen tussen
haakjes telkens betrekking op de geillustreerde venen.

1.
(1. 1 ) Op de troon zetelt Dhrtarä��ra, de blinde koning. Safijaya, zijn se
kretaris, beantwoordt zijn vragen. Als leerling van Vyäsa kan Safijaya 'door
de genade van zijn leraar innerlijk het verloop van de Slag van Kuruk�etra
schouwen en er een gedetailleerde beschrijving van geven aan Dhftarä�tra.
II. (I.24) Overz;icht van de op het slagveld van Kuruk�etra verz;amelde le
germachten. Tussen de twee legers: Arjuna's strijdwagen, gemend door
Kr�i:ia.
III. (1.28- 19) Bij de aanblik van zijn familieleden die met hem zijn komen
strijden versaagt Arjuna. Maar Kmrn Llijft glimlachen : Hij staat op het
punt Zijn ongelukkige vriend te troosten met Zijn goddelijke woorden.
1 V. (III. l 0) De sankirtana-yajfia , het in het openbaar zingen van de heilige
namen van de Heer in het belang van iedereen: .dat is het offer dat we vol
gens de Schriften in dit tijdperk moeten brengen. We zien hier Sri Caitanya
Mahäprabhu, die met Zijn eeuwige metgezellen, gevolgd door duizenden
discipelen, de sankirtana leidt. Sri Caitanya Mahäprabhu bevindt Zieh in
het midden, gekleed in het geel. Direkt rechts van Hem bevindt Zieh Sri
Nityänanda Prabhu, gekleed in het purper. En rechts van Hem zien we Sri
Advaita Prabhu, in het wit. D irekt links van SrT Caitanya Mahäprabhu zien
we S� Gadädhara Pai:i<}.ita, in het oranje, en links van hem, in het rood en
wit, Sriväsa Pai:i�ita.
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V . ( I I I . 27) Onder Km1a, die er nimmer door wordt aangetast, en onder
de wolken, bevinden z ieh de drie geaardheden der stoffelijke natuur in per
soon: goedheid. h artstocht en onwetendheid. Als poppenspelers !eggen ze
de m arionetachtige wezentjes, die de gebonden zielen voorstellen, i n al hun
handelen hun wil op.

�e

VI. (IV .6) De komst van Kf�l)a. In de gevangenis waarin koning Karhsa
ouders van Kf�l)a, V asudeva en Devaki, opgesloten houdt, verschijnt Sri
Kf�l)a eerst in Zijn Vi�r;iu-gedaante en vervolgens, op dringend verzoek van
Zijn ouders, in de ged aante van kleine Kr�r;ia.
VII.
(IV .8) De demonische vorst Karhsa wordt door de Heer ter dood ge
bracht. Rechts van Kf�l)a, in het blauw, Zijn broer Balaräma. Achter Kr�l)a
staan Zijn gevangen ouders V asudeva en D evaki, die thans, nu Kf�ry.a Karhsa
onschadelijk maakt, worden bevrijd. D i t geheuren vindt plaats in de wor
stel-arena van Kamsa in de provincie M athurä.
VIII. (IV .34) N adat h ij zijn geestelij k leraar vragen heeft gesteld aangaan
de de Absolute Waarheid, ontvangt de leerling bescheiden zijn onderricht.
IX.
( V I .4 7) Sy äm asundara, de Heer in Zijn oorspronkelijke gedaante,
voorwerp van hoogste meditatie van de yogl.
X.
(VIII.2 1 ) Wanneer de zon ondergaat keert Kr�r:ia, C opäla, de koe·
herdersjongen, tot vreugde van iedereen, van de weidegronden huiswaarts
met Zij n duizenden surabh i-koeien - een beeld uit Goloka V rndävana in de
geestelijke wereld.
XI.
( I X . 3 1 ) O mdat ze haar als prijs voor het gokspel gewonnen hebben,
trachten Duryodhana en Du�Säsana, twee van de zoons van Dhrtarä�tra,
Draupadl, de echtgenote van de Pä1:11;l ava's (Arju na, Yudhi�thira, Bhlma,
Nakula en Sahadeva) u it te kleden. D hrtarä�tra zit op de troon. Kr�1.ia ver
andert Zieh in D raupadi's oneindig lang wordende kleed, om haar te vrijwa
ren van de schande dat ze voor ieders ogen naakt zal komen te staan. Als ge
volg van dit incident en van andere euveldaden begaan jegens de Päi;idava 's,
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besloot Kr�r_ia dat alles moest worden uitgevochten op het slagveld van Ku
ruk�tra, opdat de onverlaten ter dood werden gebracht_ Zo toont de Heer
dat Zij n toegewij de nimmer vergaat, omdat Hij hem altij d beschermt.
XII.
( X . 1 2- 1 3) Arjuna beseft dat Kr�i:ia niets anders is dan de Absolute
Waarheid. Hij zendt zijn gebeden aan Hem op.
XIII .
( X I . 1 0- 1 1) Vanaf de strij dwagen openbaart Kr§r_ia aan Arjuna
Zijn u niversele gedaante.
( X l l . 2) Sri Sri Rädhä-ParislSvara, de mürti's van de Sri Sri Rädhä
Tempel in Parijs. De m ü rti, of arcä-gedaante, wordt in de tempel ge
installeerd door een bona fide geestelijk leraar; aangezien ze niet van Kr§r.ia
verschilt, biedt ze de toegewijde in deze wereld de gelegenheid op de per
soonlijke gedaante van de Heer te mediteren en Hem rechtstreeks te aanbid
den en te dienen.
XIV .

K r�r.I J

XV.
( X I l . 20) Kr�r_ia en de gopl's, de koeherdersdochters van Vrndäva
na. Zij belichamen wegens hun zuivere liefde voor Kr�l'}a de hoogste toewij
ding jegens de Heer.
XVJ.
( X I I I . 1 7) Hoewel H ij een is, woont de Superziel in het hart van
icder levend wezen en is daar getuige van al zijn daden.
XVU.
(X V .6) De reusachtige lotus stelt de allerhoogste geestelijke
plancet voor, Goloka Y rndävana, Kr�i:ia's woning. De gloed die zieh overal
rondom de bloem verspreidt is de brah majyoti. In de oneindigheid van deze
b rah majyoti zweven ontelbarc Vaikur;itha's, bevolkt door eeuwig verloste
wezens; op elk van deze planeten heerst een volkomen deel-aspekt van
Kr�r_ia. Soms vult een geestelijke wolk een gedeelte van de geestelijke 'at
m osfeer', en het verduisterde deel wordt mahat-ta ttva of stoffelijke 'atmos
feer' gcnoemd. In deze mahat-tattva legt de Heer Zieh in Zijn Mahä-Yi§QU
i,!Cdaante neer in de Oceaan der Oorzaken. Terwijl Mahä-Vi�l)U sluimert,
komen er uit zijn porien universa zonder tal. In elk universum gaat M ahä
Vi�r.rn binnen in de gedaante van een GarbhodakasäyJ:.V i�r_iu en legt er Zieh
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in de Garbhodaka-oceaan neer op Ananta Se�a, de slang met de ontelbare
koppen. Uit Zijn navel groeit een lotus, waaruit Brahma, de schepper, gebo
ren wordt. Brahma schept zon en maan, opdat er licht zij in het stoffelijk
umversu m.
XVIII.
(XVIII.65-66) Gopäla Km1a, de prachtige oorspronkelijke gedaante van de Heer.
XIX.
(XVIII.78) Arjuna's begoocheling is nu geweken ; hij schikt zieh
naar Kr��a·s leiding. De Heer, die de ontelhare u niversa schraagt, heeft Zieh
in de positie geplaatst van Partha-särathi, wagenmenner van Arjuna.

Uitspraak van de Sanskrit-Tekens
Klinkers

�i
�e
..!.

alt o �T au

m (anusvära)

hard

Medeklinkers

3' u � ü � r � r

hard

!). (visarga)

zacht

nietgeaspireerd geaspireerd

nasaal

zacht

nietgeaspireerd

geaspireerd

� gha

:S: ila

�

jha

5f fia

Gutturalen

� ka

� kha

Palatalen

:;:r ca

�

iT ga

cha

� ja

Cerebralen

O tha

� �a

G' �ha

Dentalen

� !a
a ta

� tha

q

da

'et dha

UT 1_1a
� na

Labialen

q pa

q:) pha

� ba

� bha

�

Halfklinkers

� ya

� ra

q va

Sibilanten

� Sa

q �a

� Ja
� sa

Aspirant

�

S

ha

ma

- ' (avagraha) de apostrofe

De klinkers worden anders geschreven wanneer ze op een medeklinker volgen:
T

Voorbeeld:
CfiT kä f<fi ki

f i 'f

ä

<t\'

kJ

i

� ku

'O

u

"'

ü

c.

�

'f. kü 1S kr � kf

f

�

"'

e

�

ke

i

ai ) o
kai

;tiT

T

au

ko CfiT kau

( virama) onder een medeklinker geeft aan dat deze niet door een slotHet teken
klinker wordt gevolgd.

De cijfers worden als volgt aangegeven:
� 1 � 2 � 3 �4� 5 q 6 � 7 l8 �9 0 Q
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De klinkers worden uitgesproken als volgt:
a (kort)
ä (lang)
i (kort)
i (lang)
u
ü

f
Ir

e

ai
0

au

als e in orgel of hamer
als a in vader
als i in ik
als ie in piek
als oe in koe
idem maar tweemaal zo lang aangehouden
als ri in rivier (enigszins als het Franse rue)
idem maar tweemaal zo lang aangehouden
als lrie in zadelriem
als ee in meer
als ai in pais
als o in ogen
als au in blauw

De halfklinkers worden uitgesproken als volgt:
y
V

als j in jongen
als r in (Engels) run
als 1 in lieht
als w in water

De gutturaal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met de huig steeds aanslui·
tend tegen het aehterdeel van de tong):
k
kh

g

gh
n

als k in keel
als kh in pikhaak
als g in girl
als gh in big horse
als ng in zang

De palataal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met het aehterdeel van de tonr:
aansluitend tegen het aehterdeel van de holte van het verhemelte):
e
eh

j

jh
fi

als e in cello
als tsch-h in kitseh-handel
als j in jungle
als dge-h in bridge-head
als nj in oranje
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De cerebraal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met de punt van de tong te
gen het voorgedeelte van de holte van het verhemelte):
t
th
d
slh
1:1

als t in tube
als th in thijm
als d in diner
dezelfde uitspraak, maar met geaspireerde h
als n in A rnold (zieh voorbereiden om r te zeggen, maar dan n zeggen)

De dentaal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met de tongpunt tegen de bo
ventanden):
t

th
d
dh
n

als t in tak
als th in heethoofd
als d in dat
als d-h in red-hot
als n in nat

De labiaal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met de lippen op elkaar):
p
ph
b
bh
m

als p in pot
als ph in ophef
als b in bad
als b-h in cab-horse
als m in moeder

De sibilant-medeklinkers worden uitgesproken als volgt:
als s in sprechen (palataal)
als eh in Charlotte (cerebraal)
als s in strij d
Speciale tekens:
m (anusvara)

� (visarga)

als n in winke!
wordt midden in een regel anders uitgesproken dan aan het eind:
- midden in een regel wordt hij als een scherp geaspireerde h uitge
sproken welke plotseling wordt afgebroken, bijna alsof men een k
wilde zeggen.
- aan het eind van een rege! wordt hij uitgesproken als een geaspireer
de h gevolgd door een zwakke naklank van de voorgaande klinker.
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ze is

(Bijv.: aJ.i aha). Deze /aatste uitspraakrege/ ge/dt sleehts als de visar
ga zieh, in een vers van vier regels, aan het eind van de tweede of
van de vierde rege/ bevindt; zo niet, dan wordt hij uitgesproken also[
hij zieh midden in een rege/ bevindt.
·

Er bestaan in het Sanskrit geen speciaal beklemtoonde lettergrepen; het ritme van de
zinnen wordt bepaald door de wisselende stroom van korte en lange lettergrepen (de
laatste worden tweemaal zo lang aangehouden als de eerste) .

Sanskrit Verzen-Register
Dit register geeft de eerste en derde rege) van elk vers van de Bhagavad-gita zoals z� is.
A

ablwyarir sattva·samiuddhi/1
abhisandhiiya ru phalam
abhito brahma·nirvii!lll m

XYl . I

iigamapaymo "nityii/1

11.14

XYll . 1 2

aghiiyur indriyiiriima/1

111.16

V.26

abhyiisäd ramate yatra

XVlll .36

abhyiisa-yoga·yuktena

Vll l .8

ahhyiisa-yogena tara/1

Xll .9

abhyäsena tu kaunteya

abhyäse 'py asanwrtho "si

abhyurthiinam adharmasya

Vl . 3 5
Xll . 1 0
I V.7

iibrahma-bhuvanäl lokii/1

Vll l . 1 6

iicaraty ärmana/1 !reya/1

XYl .22

iiciiryä/1 pirara/1 putrii/1

agnir jyorir alw/1 fukla/1

Vll l .24

aham iidir hi deviinäm

X.2

aham iidif ca rnadhyarir ca

X .20

aham ätmii gutjiikeSa

X.20

aham eväk;;aya/1 kiila/1
aham h i sarva·yajnänäm
aharir kratur aharir yajfla/1
aham krrsnasya jagara/1
aham sarvasya prabhava/1

X.33
I X.24
IX.16
V l l .6
X.8

l .33

iiciiryam upasangamya

aham tväm sarva-päpebhya/1

l .2

aham vaiSvänaro bhütvä

XV . 1 4

iiciiryan mätuliin bhrätfn

1 .26

ahankiira irfyam me

Vll.4

iiciiryopäsanam faucam
acchedyo 'yam adähyo 'yam
adeSa·kiile yad diinam
adharmiibhibhavät k[�!lll
adharmam dharnwm iri yä
adlwf ca müliiny anusantatäni
adlwf cordhvam prasrtäs tasya Siikhii!1

XI I I .8
1 1 .24
XYll 2 2
l .40
XYl l l .32
XV.2
XV.2

adhibhütam ca kim proktam

Vll l . 1

adhibhütam k;;aro bhiiva/1

Vll l .4

adhiHlliirwm rarhii karrä
adhi�fäya nwnaf cäyam
adhiyajfla/1 karlwrir ko 'tra

XYl l l . 1 4
XV.9
Vl l l .2

adhiyajno 'ham evärra

Vl l l .4

adhyiitnw-jfiiina -niryarvam

XJll . 1 2

adhyärma·vid.vä vidyärlii m

X.32

adlzye�yate ca ya imam

XVl l l .70

iitjhyo 'blujanavän asmi

XYl . 1 5

adityänQm ahmh vi��IU�l
adrna-pürva1h Fzn:iro 'smi dr�rva
advenä sarva-bhütänäm
ädy-antavanta/1 kaunteya

X.21
XL45
Xll . 1 3
V.22

XVII l .66

ahankiiram balam darpam

X VI . 1 8

ahankiiram balarir darpam

XVl l l . 5 3

ahankiira-vimütjhiitmii

1 1 1 .17

iihiirä rajasasye�fä/1

XVI I .9

ähiiras tv api sarvasya

X Vl l . 7

ahimsä sanwtä tu!{i/1
ahimsä satyam akrodha/1

X.5
XYl .2

aho bata nwhar-päpam

1 .44

ähus tväm naya� sarve

X. 1 3

airävatam gajendrä':Jfim
ajiirwrä mahimiinam ravedam
ajfiiinam cäbhijärasya
ajnänenävrram jfiänam
ajfiaf cäSraddadhiirwf ca
ajo nirya/1 §äfvaro 'yari1 purä!lll/1

X.27
Xl.4 1
XVl.4
V. 1 5
I V.40
11.�0

ajo 'pi sann avyayät1nä

IV.6

akarma!lllf ca boddhavyam

I\' . 1 7

äkhyähi m e

Xl .3 1

ko

bhavän ugra·rüpa/1

akfrririr cäpi l>hütäni
ak;;aram brahnw paranwm
ak�rä�Wm akäro 'smi

1 1 .34
Vl l l .3
X.3.1
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amimirvam adambhitvam
aml ca tväm dhrtarä!{rasya puträl;r
aml hi tväm sura-sanghä vifanti
amrram caiva mrryui ca
anädi-madhyänram ananta-vlryam

Xlll.8

anädimat param brahma
aniidirvän nirgul)Otvät
ananra devefa jagan-niväsa
anantaS cäsmi nägänöm
anantavijayam räjä

Xl l l . 1 3

ananta-vfryämita-vikramas tvam
ananya-cetäl;r sararam
QJlllnyäs cintayanto mäm
ananyenaiva yogena
a11J1pek�J;r !ucir dak�l;r
anärya-ju!{am asvargyam
anäsino 'prameyasya
anäfriral;r karma-phalam
anärmanas tu fatrutve
aneka-bähüdara-vaktra-netram
aneka-citta-vibhräntäl;r
aneka-divyäbharat;ram
aneka-janma-samsiddhal;r
aneka-vaktra-11Jlyanam
anena prasavi�yadhvam
anicchann api vä11i:reya
aniketal;r sthira-matil;r
ani!{am i!{am mi!ram ca
anityam asukham lokam
annild bhavanti bhütäni
anta-kiile ca mäm eva
antavanta ime delüil;r
antavar tu phalam re�m
anubandham k�yam himsäm
anudvega·karam viikyam
a"ye ca bahava!;r Süräl;r
anye sänkhyena yogena
anye tv evam ajiinanral;r
apäne juhvati prät;ram
aparam bhavaro janma
aparaspara -sa mbhütam
apare niyatähäräl;r
apareyam itas tv anyäm

Xl.26

aparyäptam tad asmäkam
apafyad deva-devasya

1.10
Xl . 1 3

Xl .2 1
IX.19
XLI9

XllI.32

aphaliikiit;ik�ibhir yajnal;r
aphaliikiit;rk�ibhir yuktail;r
aphala-prepsunä karma
api ced asi päpebhyal;r
api cet suduräcäral;r

XVll . 1 1
XVl l . 1 7
XVl l l . 2 3
I Y . 36
IX.30

Xl.37
X.29
l.I 6
Xl.40
Vlll . 1 4

api trai/okya-räjyasya
aprakiifo 'pravrrris ca
apräpya mäm nivartante
apräpya yoga-samsiddhim
aprati�{ho mahä-bäho

1 .3 5
XIY. 1 3
I X .3
Yl.37
Vl .38

IX.22
Xll.6
X ll . 1 6

IU
ll.18

äpüryamiit;ram acala-prati!{ham
ärto jijiiiisur arthärthl
äruruk�or muner yogam
asad ity ucyare pärtha
asakra-buddhil;r sarvatra

11 .70
Vll . 1 6
Yl.3
XYl l . 2 8
XVlll .49

Vl.I
Vl.6
XI . 1 6
XYI . 1 6
Xl . 1 0
Vl.45
XI . I Q
Ill.IO
1 1 1 .36
Xl l . 1 9
XVl ll . 1 2
I X .3 3
111.14
Ylll .5
11 . 1 8
Yll .23

asakram san·a-bh[c caiva
asaktir a11J1bhi�vangal;r
asakro hy äcaran karma
asammüqhal;r sa ma�tye�u
asam fayam ma.hä-bäho
asamfayam samagram miim
asamyatätmanä yogal;r
äfi-päfa-So.rair baddhäl;r
afäsrra-vihiram ghoram
asatJcrtam avajiiätam
asaryam aprati!{ham re
asau mayä hatal;r So.trul;r
äfcaryavac cainam anya!;r fri:roti
äfcaryavar pasyati kaJcit enam
asiro deva/o vyäsal;r

XI 1 1 . 1 5
Xll l . I 0
1 11 . 1 9
X.3
Y l .35
Vl l . I
Vl.36
XVl . 1 2
XYl l .5
XYll . 2 2

XVl.8
XYl . 1 4
11 .29
1 1 .29
X.13

XVl l l . 2 5
XYI I . 1 5
1 .9
Xl ll .25
Xlll .26

asmäkam tu vifi�{ä ye
afocyän a"vafocas tvam
a!raddadhärüil) puru�
afraddhayä hutam da11am
ästhital;r sa hi yuktätmä

1.7
11.1 1
IX.3
XVll.28
Yll . 1 8

IY.29
IY.4

XVJ .8
IY.29
VJl.5

äsurlm yonim äpanniil;r
äfväsayämäsa ca bh ltam e11J1m
afvallhal;r sarva-vrk!iit;räm
afvatthämä vikart;ras ca
afvattham enam suvirüqha-mülam

XVl.20
Xl .50
X.26
1 .8
XV.3
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arar11·ärrhavad a/pam ca

XVl l I .22

arha cainam nirya-jiiram

1 1 .26

arha cer rvam ahankäriir

XVl l I .5 8

arlra cer rvam imam dharmyam
arha cirram sarnädhätum

1 1 .33
XIl.9

B
bahavo jnäna-tapasii
bahir antas ca bhütiiniim
bahüdaram bahu-damgrii-karälam
bahünäm janmanäm ante

arhairad apy afakro 'si
arlra kena prayukto 'yam

XI l . 1 1

arhavä bahunaitena

X.42
Vl.42
1 .20

bahüni me vyatltiini

IV.5

bahüny adr�!a-pürvär;zi

XI.6

bahu-fäkhä hy anantiis ca
balam balavatiim cäham
bandham mokl'Jm ca yii veui

iitmaiva hy ärmano bandhu!)

Vl.5

iirmany eva ca santu�{a/;

III . 1 7

iitmany evätmanä tu�ral;
iitrna-sambhiivitäh stabdhä!)
iitma-samsrham manah krrvii

bandhur ätmiitmanas tasya
biihya-sparse_sv asaktiitrnä

V.2 1
I X. 1 3

Vl.25

iirmaupamyena sarvarra

Vl.32

O.tma-11antarii na karmär_ii

I V .4 1

äuna-vasyair vidheyätmä

1 1 .64

bhaktim mayi paräm lqtvä

XV . 1 8

bhaktyii rnäm abhijiinii r i
bhaktyii tv ananyayii fakya!)
bhavämi na ciriit piirtha
bhaviin bhl�mas ca karr;zas ca
bhavanti bhiivä bhütiiniim

m>äcya-viidiims ca bahün
avajiinanri rnäm mü<;lhä
aviipya bhümiiv asaparnam rddlram

1 .4
1 1 .36
I X. 1 1
1 1 .8
Xlll . 1 7

aviblraktam vibhakre�u

XVIll.20

aviniisi ru tad viddhi

11.17

äJ.Jrtaffl jiiänam etena

I I I .39

avyaktiidlni bhütäni

1 1 .28
Vll l . 1 8

avyaktii hi gatir du!)klram

XIl . 5

avyaktam vyaktim iipannam

V I I .24

avyakta-nidhaniiny era
avyakto 'k{iOra ity ukta!)
avyakto 'yam aclntyo 'yam
ayane�u ca sarve�u
ayathävat prajänäti
ayati!) Sraddhayopeta!)
äyudhänäm aham vajram

bhavanti sampadam daivlm

ayukta!) käma-kärer1a
ayuktal; priilqtal; stabdha!)

IV.3
XVI I l .5 5
XI.54
XIl.7
1 .8
X.5
XVl.3

11 .28
VI ll.2 1
11 .25
1.1 1
XVllI.3 1

bhaviipyayau hi bhütiiniim

XI.2

bhäva-samiuddhir ity etat

XVl l . 1 6

bhavaty aryiiginiim pretya

XVI II . 1 2

bhavi�yär:zi ca bhütiini
bhavitii na ca m e tasrnät
bhayiid rar:ziid uparatam
bhl�ma-dror;za-pramukhara!)
bhl�mam eväbhirak,...a ntu
bhi�mo dror;za!) süta-putras tathäsau
bhogaiSvarya-prasaktiinäm

Dhoktära111 yajfla-tapasam
bhriimayan sarva-bhütäni
bhruvor madhye prär:zam äveiya samyuk
bhümir iipo 'nalo väyul;
bhufljate te tv agham piipi!i )

Vll.26
XYllI.69

1 1 .3 5
1 .2 5

LI 1
XI.26
1 1 .44

V.29
XVI I I .6 1
VIl l . 1 0
Vll.4
111.13

VI.37
X.28

bhüta-bhartr ca taj jfleyam
bhüta-bhävana bhütefa

äyul; sal/va-baliirogya

XVl l I .6 8

Vlll.28

avibhakram ca bhüre�u

avyaktiid vyaktayah sarva!)

Vl.6

bhajanty ananya-mana:ral;

IV.27

atyeti tat sarvam idam 1•iditvii

XVI I I .30

1 1 .55

iirrna-san1yama-yogiig7rau

arra sürii mahe.sväsii

11.41
Vll . 1 1

XVl . 1 7

bhakto 'si m e sakhä ceti

aro 'smi loke vede ca

Xl.23
Vll . 1 9

I I I .36

athavii yoginiim eva
arha vyavasrhitiin dr.s.tvii

IV.10
XIll . 1 6

XVl l.8
V.12
XVlll.28

XIl l . 1 7
X. 1 5

bhüta-bhävodbhava-karal;

Vlll.3

bhüta-gräma!) sa eväyam

VIll . 1 9

bhüta-grämam imam lqtsnam

I X.8
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bhüta-bh.m na ca bhüta-sthal}
bhüta-prakrti-mok.s am ca
bhütäni yänti bhütejyäl}

I X .S

daivl sampad vimok;;iiya

X Vl .S

Xlll3S

daivo vistarafal} prokta!•

XV l .6

IX.2S

bhüya eva mahä-bäho

X.I

dambhiihankiira·sariiyuktäl}

XVl l . 5

bhüyal} kathaya trPtir hi

X.18

dambho darpo bhimiinas ca

XVl .4

damwä·karäliin i ca te mukhiini
bljam miim sarva·bhütäniim
brahma·bhilta!• prasannii tmii

Vll . 1 0
X V l l l .S4

diina ·kriyäs ca vividhii!•
dii narn damas ca yajiias ca

brahma-caryam ahimsii ca

X Vl l . 1 4

brahmiignii v apare yajnam

IV.2S

diina m lfvara·bhävas ca

brahmaiva rena ganravyam

I V .24

dal}l/o damayatiim asmi
darfayämiisa pärthiiya

brähma(W·k�rriya·viSiim
brahmiinam lfam kamaliisana-srham
brähma'}ii s tena vedäs ca

X Vl l l .4 1
Xl.I S
XIV.27

brahma11y ädhäya karmii11i

V.10

brahma·sürra-padais caiva

I V .24
Xl l l .S
X.3S

buddlwu Sarai:iam anvicclw

1 1 .49
X V I I I .29

buddhir huddhimatäm asmi

Vll . I 0

buddhir jfliinam asammohal}

X.4

buddhi·yukro jahätlha

X Vl l l .S 7
I I .S O

buddhyä visuddlwyä yukral}

X V I II .S I

buddhyä yukro yayä pärtha

11 .39

c

X Vl l . 2 0
XVl . 2

dehl niryam avadhyo 'yam
dehino 'smin yathii dehe

Vl.34

catur-vidhii blwjanre miim

Vll . 1 6

cetasii sarva-karmä�1i

cha11dß1i1si yasya pan_1ä 11 i
chi111w·draidhii yarätmiirwl}
chit/l'ai1wri1 sariifayarii yogam
cmtiim aparimeyärii ca

IV.13
XVl l l .5 7

I V .42
X VI I 1

D
dadiimi buddhi-yoga1i1 ra m
dahiam evii{Xlre yajriam
daivl hy e;;ii gi1�wnwyl

X.10

11.13
X Vl l . 2 0
X I .S 2

deva-dvija-guru-präjiia

XVll . 1 4

devän bhävayaränena

III.! 1

devän deva-yajo yänti

Vll.23

dharma-k�erre kuru·k�erre
dhormii viruddho bhüte�u
dharme na�{e kulam Ja:tsna m
dharmyäddhi yuddhäc chreyo 'nyar
dhärraräHrä ra!•e hanyul}
dhärraränrasya durbuddhe!•
dhruadyumno virä[as ca

dhrtyä yayä dhärayare
dhümeniivriyare vahnil}

LI
I V .8
VII . I I
1 .3 9
1 1 .3 I
I .4S
1 .23
LI 7

1.5
X V I I I .33

1 1 1 .38

la:!!WIJ

V l l l .25

dhyäna-yof(a·paro nirya m

XVl l l . S 2

dhümo rätris rarhä

dhyäniit kamw·plwla·tyägal}

XV.!

V.25

11 .30

devä apy asya rüpasya

dhr.srakerus cekiränal}

ca!lcalani h i manal} kr�flO

ciitur- van:iyariJ mayä sr�ram

X .38
X l .9

diitavyam iti yad diinam

dharma·samsrhäpaniirthäya

buddhi·yogam upä1rirya

XVl l l .4 3

dayä bhüte�v aloluptvam

dese kii /e ca pärre ca

brhat-sii ma rarhä siimniim
buddher bhedam dhrres caiva

XVl . 1

XVll.23

brahma110 hi prati�[häham

brahmiirpai:iam brahma havir

XL' 5
XVI U S

dhyäneniiwwni pasya1111

dhyäyato ri!ayän pwi1sa!1

X ll . 1 2

XJ l l . 2 5
1 1 .6 2

difo rw jäne tlJ labhe ca forma

Xl.2S

divi sürya-salwsrasya

Xl . 1 2

divya·miilyiimbara·dharam

Xl 1 1

div_varii dadiimi re cak!u!•

X l .8

dlvare ca parik/iifam

IV.2S

doiair erai!• kula·ghruiniim

VI l . 1 4

dra�.rum iccJuimi te rüpam

XVII 2 1

I .4 2

Xl.3
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c lra1·ya-.1·ajiifis

fa{><J-yajiiii�1

IV.28

etan me satit�yarn kr�r:ra

dro�a,;1 ca bh i�mari1 ca jayadratha1ir ca

X l .34

etän na hantum iccluimi

dn·rriidhhura1;1 nipam ugra1h tai1edam

Xl . 20

etäny api tu karrrui�1i

1lr.s.trii 111 n·G1h praryathitti11tarätmii

tf_r,S {l'ii

(U {JÖ')�/Gl'Öflfkam

XI 24
1.2

dr�p·cda1h nuinu�am riipam

XI . S I

d_r�11·cnw1h sraia1101h kr��1a

1 .2 8

Jnqmclo dra11eadc;1äS ca

1.18

Ju�1kam iry c11a yat k.arma
J11�1khe�i· anudvigno-manäb
dtirt��za hy ararar;1 karma

J1mulrair

r111111k tal1 s11klw-du!1 klw-sa1nj1lair

<frau hhtlta-.,argau /oke 'smin
Jvii1· imau puru�au lokc
dyäv äp_rthirynr idam antara1;1 h i
Jyllt01i1 t·halayattim asmi

XVl l l . 8
1 1 .56

erasyalw1i1 1w pasyami
etat k�etrar11 samäsena

XI 1 1 .7

evam bahu-vidhli yajiiii

IV.32
xu

evam erad yathärrlw
evam j1latva krtam karma
evarir paramparä-präptam

XVl . 6
XV. 1 6
Xl . 20
X.36

e11ar11 pravartitari1 cakram
e•'am riipal1 5akya ahan1 nrlok e
eva1i1 sarara-yutkä y e
evmn fTayl·dharmam anuprapunnä�
el'am ukro hr�ikefah

e11am uktvli tato räjan

Vl. 1 0

V.5
I X. 1 5

ekayti yäty an.ävrttim

V l l l. 26

gaccha11ry apunar-ävrttim
glim ävifya ca bhiira11i
ga11harvä(llim cirrararlw/_J
gandlwrva-yak�sura-siddlw-sanghli

Xl.42

c� brahml srhiti!1 parrlw

11.72

rsa re 'bhihira säi1khye

1 1 .39

ctac chrutvä vaca11aff1 kesavasya

ctad budJhva b11dJhi111ä11 syat
rtaddhi dur/ahhataram
etad reditum iccluin11
ctad ynnini bhütlini
etaJ yo 11etti ta1;1 priihu�1

l'fair vimohayaty e�a�1

X.40

xus

XV.20
Vl . 4 2
XI I I . !
Vl l .6

gata-sangasya mukrasya
garäsü11 agarasüms ca
gatiT bharta prabhu/_J säk�I
grhltvaita11i samyati
gu(lli gu(le�u vartante

III 1 6

X l .4 8
Xll . 1

I X .2 1
1 . 24
1 1 .9
1 .46

XI 9

V

17

XV. 1 3
X 26
Xl.22
129
IV 2 3
II. I I
IX. 1 8
XV.8
11128
X I V . 20

gu(IÖ varta/l/a ity evam

X I V. 2 3

gu(lebhyas ca param verri

XIV. 1 9

gurii11 alwrva hi mahli11ubhiivan

11 . 5

Xl l U

H
1 1 1 .4 0

lw/l/a te karlwyi�yami
har�amar�- bhayodvegai!•

X Vl . 2 2

rraj j!/iifuim iti prok tam

Xl l l . 1 2

har�-5oka11vita!1 karta

c1ä1;1 dr�.tim ai·a�fabhya

XVl.9

lwto va prapsyasi svargam

1·ibluiti1;1 yoga1h ca

S

gu(llin eta11 atitya 17/n

etair 1·imukta�1 kaunteya

<'tä1h

IV . 2

G

gäMfvam sramsare lwsrar

c�a riiJJdaral1 prokrah

IV 1

V.4

ekatve11a prtlwk tvena

ckv 'rha11äpy O(vuta rar samak�am

1 1 1 .4 .J

1 1 .49
XV.5

E

eka1i1 sai1khyam ca yoiram ca

Vl.33

evam buddhe(1 param buddh•'a

el'am ukrvä hrsikeSam

<'kam O/)Y äsrhita�1 samyak

1 .34
X Vl l l . 6

cvam 11k11·arj1111al1 sai1khye

t'kiik f yara-cittätmii

Vl .39

X 7

f

lwtvapi sa imä toka11

X l9
XII 1 5
XV l l l . 2 7
11 .J 7
XVl l l 1 7

916
harviirthu·kämäms tu KUrün ihaiva
hetuniinena kaunteya
Jrr,ikeiam tadii viikyam

icchä dve;ial;r sukham duJ:rkham
icchä-dve;ia samutthena
idam adya mayä labdham
idam astfdam api me
idam jflänam upäiritya
idaril iariram kaunteya
idam te niitapaskäya
idllm tu te guhyatamam
idiinim asmi samvrttaJ:r
ihaikastham jagat lqtsnam
ihaiva tair jital;r sargaJ:r
ihante käma-bhogiinham
qyace bharat<rfref{ha
ik;iate yoga-yukta-ätmä
imam vivasvate yogam
indriyiii;iäm hi caratäm
indriyiii;ifim manaf ciismi
indriyiil)i daiaikam ca
indriyiil)i mano buddhil;
indriyiil)indriyiirthebhyaJ;
indriyiirindriyärthebhyaJ;
indriyiirindriyiirthe!!J
indriyiiri pariiry iihuJ;
indriyiiri pramäthini
indriyärthän vimfi4hätmä
indriyiirthe!IJ vairiigyam
indriyasyendriyasyärthe
if{iin bhogiin hi vo deviiJ:r
�{o 'si me drffham iti
i!UbhiJ:r pratiyotsyiimi
iivara>; sarv<rbhütiiniim
fivaro 'ham aham bhogi
iti guhyatamam fästram
iti kfetram tathä jflänam
iti mäm yo 'bhijänäri
iti matvii bhajante mäm
iti te jfliinam iikhyiitam
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11.5
IX. 1 0

ity aham viisudevasya
ity arjunam viisudevas tathoktvii

XVl l l .74
X l . 50

1.20

Xll l . 7
VI I . 2 7

XVl . 1 3

XVl . 1 3
XIV.2

XIl l . 2
XVlll.67

IX.l
XI .S I

XI.7
V. 1 9
XVl . 1 2
XVIl. 1 2
Vl.29
IV.l

1 1 .67
X.22

XIll.6
1 1 1 .40
11.58

1 1 .68
V.9
111.42
11.60

1 1 1 .6
XIll.9

1 1 1 .34
111. 1 2
XVlll.64
1 1 .4
XVl l l . 6 1
XVl . 1 4
XV.20
XIll . 1 9
IV.14

X.8
XVlll .63

jaghanya·gu(IQ·vrtti-sthäl;r
jahi iatrum mahä-bäho
janma·bandha-vinirmuktiiJ:r
janma karma ca me divyam
janma-mrryu-jarii-duJ:rkaiJ;

XIV. 1 8

janma-mrtyu-jarii-vyädhi
jarii-mara(IQ-mok�ya
jiitasya hi dhruvo mrtyuJ;
jayo 'smi vyavasäyo 'smi
jha�i;iäm makaraf ciismi

X l l l .9

jijfläsur api yogasya
jitiitmanal; prafäntasya
jiva-hhütiin1 mahä-bäho
1Tvanam sarva-bhütesu
jfläniigni-dagdha-karmä!'llm
jfläniignil; sarva-karmäri
jflänam iivrtya tu tamal;r
jflänam jfleyam jiläna-gamyam
jilänam jfleyam parijflätii
jilänam karma ca kartii ca
jflänan1 labdhvii pariim fäntim
jflänam te 'ham sa-vijflänam
jflänam vijfliinam iistikyam
jfliinam vijfiiina-sahitam
jfliinam yadii tadii vidyat
jfiäna-vijfliina-trptiitma

ciipy anye
jfilina-yajfiena tenäham
jfilina-yogena sänkhyiinäm
jfiäna·yajflena

jfiiinena tu rad ajfiäf'.am
jiliitum dra�.tum ca tatrvena

l i l .43
11 . 5 1

IV.9
XIV.20

Vll . 29
11.27
X.36
X.3 1
VI.44
Vl.7
VII 5
Vll.9
IV. 1 9
IV.37
XIV.9
XIll . 1 8

XVl l l . 1 8
XVlll . 1 9
IV.39
Vll .2
'(Vill .42
IX.l
XIV 1 1
Vl . 8
IX . 1 5
XVl l l . 70
1 1 1 .3
V. 1 6
Xl .54

jfilitvii fästr<rvidhiinoktam

XVl24

jfleyal; sa nitya-sannyiisi
jfleyam yat tat pravak�yiimi
jo;iayet sarva-karmäri

Xlll. 1 3

jyiiyasi cet karma(lQS te
1yoti�m api taj jyotÜ)

V.3
1 1 1 .26
111. l
Xlll . l 8
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K
koccid ajlliina- samrnohal.z

XVlll.72

koccid etac chrutam pärtha

XVlll.72

kaccin nobhaya·viblzraHa/;

Vl.38

kair lingais trln gu(län etän

XIV.2 1

kair mayä saha yoddhavyam

1.22

kiilo 'srni loka·kfaya-lq-t pravrddhal.z

Xl.32

kalpa-k�ye punas täni

IX.7

kiirna efa krodha e�l_i

111.37

kärna/1 krodhas tathä lobhalJ

kämais tais tair hrta·jnänäi.z
käma- krodha- vimuktäniim

kiima-krodhodbhavam vegam
kiimam äiritya dufpüram
kiirna·rüpc(lll kaunteya
kämätmänai.z svarga-paräl.z
kiimopabhoga-paramäl.z
kiimy.inäm karmar;tim nyäsam
käi1k�ntal_i karmary äm siddhim

kärar;wm gu(lll·sango 'sya
kiira!wri1 karma karteti

karma brahmodbhavam viddhi
karma caiva tad-arthlyam

Vll.20
V.26
V.23
XVI 1 0
lll.39
11 .43
XVI . I I
XVIl l . 2
IV. 1 2
Xlll . 2 2

1 11 . 1 5
XVll.27
11 . 1 5
IV.32

karmär;i pravibhaktäni

111.20
XVlll.4 1
IV. 1 7

kamwf}y abhipravrtto 'pi

IV.20

karmar;y akarma yal.z paiye!

IV. 1 8

11.47

karmendriyail; karma-yogam

111.7

karmendriyär;ii samya mya

1 1 1 .6

karrnibhyai cädhiko yogf

Vl.46

kärpar;ya-dofopahata-svabhäval.z
karfayantal.z farlra-stham

11.7

XVII.6

kartavyänlri me pärtha

XVlll.6

kartum necchasi yan mohat

XVIII.60

kiirya-kärar;w-kartrtve
kiiryam

ity eva yat karma

1.17
11.4
IV.4

1.38
11 . 2 1
X. 1 7
X.Cl
XVII .9

kaunteya pratijänlhi
kavim purä(lllm anu!äsitäram
kiiyena manasa buddhyä
kecid vi/agnä da$anäntarefu
lce§avärjunayol.z pur;yam
ke� ke� ca bhäre�
kim äcäral.z katham caitän
kim karma kim akarmeti
kim no räjyena govinda
kim punar brähma(läl.z pur;yäl.z

IX.3 1
V111.9
V. I I
Xl .27
XVlll.76

X.17
XIV. 2 1
IV. 1 6
1.32
IX.33

kim tad-brahma kim adhyätmam
kfrtih irfr väk ca närfnäm
iärffinam gadinam cakra-hastam
kirffinam gadinam cakri(lllm ca
klaibyam rr.ä sma gamal.z pärtha

V111 . I
X.34
Xl.46
Xl . l 7
11.3

XIV. 1 6

karmar;o hy api boddhavyam

karmai1y evädhikäras te

Xl .3 7

XVlll. 1 8

kamw-jän viddhi tän sarvän

Jcarma(Wil'a hi SJJmsiddhim

katham na jfleyam asmäbhil.z
kotham sa puru�l.z pärtha
katham vidyäm aham yogin
kathayantai ca miim nityam
ka{V-amla-lava(läty-uf(lll

111.5

XVl . 2 1

karma-jam buddh i-yuktä hi
kamwr;w!• sukrtasyähul.z

kiiryate hy ava$ai.z karma
kasmäc ca te na nameran mahätman
kii>'yai ca paramefväsai.z
katham bhffmam aham sankhye
katham etad vijänfyäm
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Xll l . 2 1
XVlll.9

kleio 'dhikataras tefäm
kriy.ate bahuläyäsam
kriyate tad fha proktam
kriyä-viie�-bahuliim
krodhäd bhavati sammohal.z

lqp;yä parayävif{al.z
/qfi-gorak1ya-vär;ijyam
�al.z sarvär;i bhütäni
kfetrajflam cäpi mäm viddhi
k1etra-k1etrajfla-samyogtit

kfetra-kfetTajflayor evam
kfetra-kfetrajflayor iflänam
kfetram k§etTf tathä lqtsnam
kfipämy ajasram aiubhän
kfipram bhavati dharmätmä

X11.5
XVI l l .24
XVll . 1 8
1 1 .43
11.63

1.27
XVIll.44
XV. 1 6
Xlll.3
Xll l . 2 7

XII I .3 5
Xlll .3
Xlll.34
XVl . 1 9
IX.3 1
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k�ipram hi mänu�e luke
k�udram firdaya-daurbalyam
ku/a-k�ya-lqram do�m
ku/a-k�ya-lqram do�am
ku/a-k�ye prar.wiyanri

IV. 1 2

kuru karmaiva rasmär rvam
kuryiid vidviims rarhäsakrah
kuras rvii kaimalam idam

IV.I 5

1 1 .3
1 .3 7
1.38
1 . 39

11125
11.2

L
labhanre bramha-nirvii,_,am
labhare ca rata!1 kämän
lelihyase grasamiinal; samanrar
lipyall; na sa piipena
loblzal; pravruir iirambha!1
loka-sangralzam eviipi
loke 'smin dvi-vidhii niUhä

V.25
Vll.22
X l .30
V. 1 0
X I V. 1 2
I I I 20
1 1 1 .3

M
mac-ciUa/; sarva-durgiif_li
mac-ciuii mad-gara-priil_liil;
mad anugrahäya paramam
mad-artham api karmä11i
mad-bhakra erad vijniiya
mad-bhäl'ii mänasä 1iiriil;
miidhaval; pii,_,t;iavat caiva
rnahä-bhüriiny ahankiiral;
rnahar�aya!1 sopra pürve
rnalzar�l!uiri1 bfirgur alram
rnahä-!ano rnahä-piiprrui
rnahätmänas ru mii m piirtlza
rnii karma-pha/a-he(Ur bhü/;
nzarna dehe gut;föke!a
rnamaiviimio ffva-loke
märnakiil; pä'.14aviii caiva
miim apräpyaiva kaunteya
miim iitrna-para-dehe�u
ma ma l!artmänuvartante
mama vartmänuvartante

X VJ i l . 5 8
X.9

mama yonir mahad-brahma
miirh caiviinral; !arfra-srham
miiri1 ca yo 'vyablriciirer.w
miim evai�yasi saryam re
miim evai�yasi yukrvaivam
miim eva ye prapadyante
miim hi p<irtha vyapiiiritya
miim uperya punm janma
miim upetya tu kaunreya
manal;-prasädal; saumyarvam
manal; samyamya mac-ciual;
manal; ��fiin �anhiin fndriyii,_,i
miiniipamiinayos rulyal;
manasaivendriya-griimam
manasas (U parii buddhil;
man-manii bhava mad-bhakral;
man-manii bhava mad-bhakral;
manrro 'ham aham eviijyam
manu�yiii:iJim sahasre�
manyase yadi rac clrakyam
maTlcir marotäm asmi
miisiiniim miirga-ifr� 'ham
mii iucal; sampadam daivlm
mii r e vyarhä mä ca vimuqha-bhiiva!1
mat-karma-Jcrn mar-paramal;

XJV.3
XVII.6
XJV.26
XVJ l l 6 5
I X .34

VII 1 4
IX.32
VII I . I 5
Vl l l . 1 6
XVll . 1 6
Vl . 1 4
XV.7
XJV.2 5
V l . 24
1 1 1 .4 2
I X 34
X Vl l I .6 5
IX. 1 6
V I I .3

XJ .4
X.21
X 35
XVl . 5
X l .49
Xl.55

Xl . l
XJl . l 0
XJll . 1 9
X.6
1.14

mat-prasädiid aviipnori
märrii-spariäs 'tu ka1mteya
ma r srhiini sarva-bhüräni
maua everi riin viddhi
maual; parararam niinyat

XVJ I I .5 6
11.14
I X .4
Vll . 1 2
Vll.7

X l l l .6
X.6
X.25
1 1 1 .3 7
IX. 1 3

miiruliil; ivafuriil; paurriil;
rnaunam caiväsmi guhyäniim
rnayiidhyak�er.w pralqtil;
rnayii hatäms rvam /ahi mii vyathiHhii
rnayaivaite nihatiil; pürvam eva

1 .34
X .3 8
IX 10
X J .34
X l .33

1 1 .4 7
XJ 7
XV.7
1.1
XVJ . 20

rnayä prasannena taviirjunedam
rnayii tatam idam sarvam
miiyayiipafirta-jniinii
mayi cänanya-yogena
mayi sarvam idam protam

XJ.4 7
I X .4
Vll . I 5
X I Il . 1 1
V l l .7

X VJ . 1 8
1 1 1 . 23
I V. I I

mayi sarviir_U karmii,_,i
rnayy-arpitu-rnano-buddhil;

1 1 1 .30
V I I l .7
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mayy-arpita-mano buddhiJ:i

Xl l . 1 4

mayy äsakta-manäJ:i pärtha
mayy ävefya mano ye mäm

VII . !

mayy eva mana ädlwtsva
mithyai� vyavasäyas te

Xll.8

rnoghä!ä rnogha-karmäl}O!I
rnohäd iirabhyate karma
n.:>hiid grhltviisad-griihiin
rnolllit tasya pariryiigaJ:i
rnohitari1 niibhijiiniiti
mrgiir:ifim ca mrgendro '/wm
mrtyuJ:i sarva-lwras ciilwm
mügha-griihe(1iitnwnaJ:i yat
mügho 'yam ruibhijiinäti
mukta-saiigo 'nahamviidl
munlnäm apy ahori1 vyiisaJ:i
mürdhny iidllliyiitmanaJ:i priil}Om

Xl l . 2

XVI I I 5 9
IX 1 2
XV! l l . 2 5
XVL I O
XVl ! L7
Vll 1 3
X.30
X.34
XVll . 1 9
Vll.�5
XVl l l . 26
X.3 7
Vll l . 1 2

11lilwm vedair na tapasä
110 h i deha-b/Jrtii 5akyam
110 hi jfiänena sadr5am
na hi kalyiif}a·krt kascit
na hi kafrit k�f}am api
na hinasty iitmanätmämm
Tlll h i prapasyämi mamäpanudyiit
na hi te bhagavan vyaktim
na hy asannyasta-saiikalpaJ:i
nainam chindanti 5asträr:ii
nai�karmya-siddhim paramäm
Tlllite srtl pärtha jiinan
naiva kiiicit karomlti
naiva tasya krtenärthaJ:i
na jiiyate mriyate vä kadiicit
na känk�e vijayam /q�l}O
na karmaf}äm anärambhät
na karma-phala-samyogam
na kartrrvam na karmiif}i

N
11oblw!1 spr5am dlptam aneka· •'ar(1am
rwbhos ca prthivlrn caiva
11libhinandati na dve�{i
rw b11ddhi-bhedari1 janayet
na ciibhiivayata!1 fänti!1

X l . 24

1w cainam kledayanry iipaJ:i
rw caitad vidma!i kataran 110 garlya!1
na caiva na blwvi�yiimaJ:i
na ca märh täni karmtil)i
1w ca mat- sthiini bhütiini

1 1 .23

rw

ca 5aknomy avasthiitum
1w ca sannyasaniid eva
na ca freyo '1111pasyämi
na cäfofrü�ve viicyam
Tlll ciisya sarva-bhüte�u

na ca tasmön manu�ye�u
Tlll ciiti svapm-füasya
rllidatte kasyacit päpam
rw dve�fi sampravrttä11i
m dveny aku5alam karmo
näham prakii5a!i sarvasya

1.19
1 1 .57
1 1 1 . 26
1 1 .66

11 6
1 1. 1 2
!X.9
lX.5

1 .30
1 1 1 .4
1.31
XVl l l 6 7
111. 1 8

XVlll.69
Vl . 1 6
V. 1 5
XIV . 2 2
XVl ! l . 1 0

Vl l . 2 5

nakulaJ:i sahadevas cu
namaJ:i purastiid atha P!Uhatas te
na miim du�krtino mü<!.häJ:i
na mäm karmä1:1i ilmpanti
namaslcrtvü bhüya eviiha /...7:�(1Jlm
namasyantas ca mäm bhaktyii
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X l . 53
XVI I I . I I
!V.38
Vl .40

1 11 . 5
Xlll.29
1 1 .8
X.!4

Vl.2
1 1 .23
XVl l l .49
Vlll.27
V.8
IIJ. [ 8
1 1 .2 0
1.31
I I J .4
V.14
V.14
1.16
X l .40
Vll. 1 5
I V. 1 4
Xl.35
lX.14

na me pärthästi kartavyam
rw me viduJ:i sura-gaf}äJ:i
namo namas te 'stu sahasra-lcrtvaJ:i
niinä-Sastra-praharaf}ä!)
nänaviiptam aviiptavyam

111.22

nänä vid/llini divyiini
rllintam na madhyari1 rw punas tavädim
11linto 'sti mama divyiinäm
nä11yari1 gu(1ebhya!1 kartiiram
näprwvanti malllitmänaJ:i

Xl . 5

rw pra/Jr�yet priyari1 priipya
1wrake 11iyatari1 viisa!J
na rüpam asyeha tathopalabhyate
r10 .sa siddhim aviipnoti
näsato vidyate bhiiva!1
na

fauca1i1 näpi cäcära�
nä5ayiimy iitma·bhävastlw!1

X.2
Xl.39
1 .9
111.22

Xl . 1 6
X.40
XIV. 1 9
Vll l . 1 5

V.20
1 .43
XV.3
XVl .23
11.16

XVl.7
X. I I

9 20

nästi buddhir ayuktasya
nano mohaJ:r smrtir /abdhii
na tad asti pfthivyiim vä
na tad asti vinäyat syiin
na tad bhäsayate süryaJ:r
na tu miim abhijänanti
na tu mäm !akyase dranum
na tvat-samo 'sty abhyadhikaJ:r kuto 'nyo
na tv eväham jiitu niisam
nätyafnatas tu yogo 'sti
niity-ucchritam niitinlaim
nava-dväre pure dehl
na veda-yajflädhyayanair na dänai!f
na vimuflcati durmedhiiJ:r
niiyalcä mama salnyasya
näyam /oko 'stl na para!f
niiyam /oko 'sty ayajflasya
na yotsya iti govindam
nehäbhikrama-nii*i 'sti
nibadhnanti mahä-bäho
nidrii/asya-prarniido ttham
nihatya dhiirtarä�{riin naJ:r
nimittiini ca pa§yiimi
nindantas tava sämarthyam
niräffr nirmamo bhütvii
niriiffr yata-cittiitmii
nirdofam hi samam brahma
nirdvandvo hi mahä-bäho
nirdvandvo nitya-sattva-sthaJ:r
nirmamo nirahankiiraJ:r
nirmamo nirahankiiraJ:r
nirmiina-mohä jita-sanga-dofäJ:r
nirvairaJ:r sarva-bhütefu
nikayam .fitu me tatra
nis�haJ:r sarva-JcämebhyaJ:r
nityam ca sama-cittatvam
nityaJ:r stUVa-gataJ:r sthäitUT
nivasifyasi mayy eva
niyatam kuru karma tvam
niyatam sahga-rahitam
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1 1 .66
XVIll.73

niyatasya tu sannyäsaJ.i
nyiiyyam vä viparftam vä

XYill.7
XVIll. 1 5

XVIll.40
X.39

0

XV.6
IX.24
Xl.8

om ity elcäk!'1J'am brahma
o�tat-sad iti nirde!aJ:r

Yill . 1 3
XVll.23

Xl.43
11. 1 2
Vl. 1 6
VI.! 1
V. 1 3
Xl.48
XVll l . 3 5
1.7
IV.40
IV.3
ll.9

p
paflcaitiini mahä-bäho
paflcajanyam hnllce!aJ:r
päpam eväfrayed asmiin
päpmiinam prajahi hy enam
paramam puru�m divyam
paromiitmeti cäpy ukta!f
param bhävam aiiinantaJ:r
param bhävam aiänantaJ:r
param bhüyaJ:r pravakfyiimi
parom brahma param dhiima

XVI 1 . 1 3
1. 1 5
1 .36
III.41
Ylll.8
Xlll.23
IX. I I
VIl.24

XIV. !
X.12

11.40
XIV.5
XVIll.39
135
1.30

parasparam bhävayanta!f
paras tasmiit tu bhävo 'nyo
parasyotsädaniirtham vä
paricaryätmakam kanna
pari!liime vi�m iva

I II . 1 1
Yill.20
XVI I . 1 9
XYlll.44
XYlll.38

11.36
111.30
IV.21
V. 1 9
V.3

11.45
11.71
Xll . 1 3
XV.5
Xl.55

paritrii!liiya sädhüniim
pärtha naiveha niimutra
paryäptam tv idam etefäm
pa§yädityän vasün rudrän
pasyaitiim pä!14u-puträi;iäm
pasya me pänha rüpii!Ji
pasyämi deviims tava deva dehe
pasyiimi tviim dlpta-hutä!a-vaktram
pasyämi tviim durnirik�yam samantä.
pasyafl fr!lvan spr!an jighran

IV.8
VI.40
1.10
Xl.6
1 .3

XI 5

Xl . 1 5
Xl . 1 9

XI 1 7
V.8

XVlll.4
Vl. 1 8
Xlll . 1 0
11.24
Xll.8

pa§yaty akrta-buddhitviit
patanti pitaro hy efärh
patram pufpam pha/am toyam
pau'.14ram dadhmau mahii·!ankham
pavanaJ:r pavatiim asmi

XVl l l . 1 6
1 .4 1
IX.26
1.15
X.3 1

IIl.8
XYill.23

pitäham asya jagataJ:r

I X. 1 7
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pitäsi /okasya caräcarasya
piteva putrasya sakheva sakhyuJ:r
pitfl)iim aryama cäsmi
prabhaval;i pralayal;i sthänam

XI.43
Xl .44
I X. 1 8
XVI.9

prakäiam ca pravrttim ca
prakrtel;i kriyamäl)iini
praiqter gu1Jll·sammüqhäl;i
prakrtim puru�m caiva
prakrtim puru�m caiva

XIV.22

pramädälasya-nidräbhil;i
pramäda-mohau tamasah
pra1J0mya iirasä devam
präl)iipäna-gatf ruddhvä
prä(läpäna-samäyuktal;i
prä(läpänau samau /qtvä
prafJOVa/;i sarva-vede�
17äpya pu(lya·krtäm lokän
prasäde sarva-dul;ikhänäm
prasaktäl;i käma-bhoge�u
prasahgena phaläkänk�I
prasanna-cetaso hy ä§u
praiänta·manasam hy enam
praiäntätmä vigata-bhl/;i
praiaste karmani tathä
pratyakpvagamam dharmyam
pravartante vidhänoktäl;i
pravrtte iastra-sampäte
pravrttim ca nivrttim ca
pravrttim ca nivrttim ca
prayä(la-käle ca katham
prayäfJO·käle manasä 'calena
prayäfJO·käle 'pi ca mam

VIll.23
VI.45

X.29

prabhavanry ugra-karmäfJIJI;
17ädhänyatal;i kuru·Srenha
prah/ädai cäsmi daityänäm
prajahäti yadä kämän
prajana! cäsmi kandarpal;i

prakrtim sväm adhiUäya
17akrtim sväm avanabhya
prakrtim yänti bhütäni
pra/qtyaiva ca karrnä(li
pralapan visrjan grh1Jlln

prayätä yänti tarn kälam
17ayatnäd yatamänas tu
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X. 1 9
X.3Q

17etän bhüta-gw;äms cänye
priyo hi jiiänino 'tyartham
procyamänam aie�efJO
17ocyate gu1JO·sankhyäne
prthaktvena tu yaj jiiänam

XVIl .4
Vll . 1 7
XVIIl .29
XVl l I . 1 9
XVI I l . 2 1

11.55
X.28

Ill.27
l l l .29

pu(lyo gandhal;i prthivyäm ca
ourodhasäm ca mukhyam mäm
pUTujit kunnbhoja! ca
puru�J:r pra'/qti-stho hi
p11ru�J:r sa paral} pärtha

Vll.9
X.24
1.5
XIIl . 2 2
VIIl.22

XIII . l
Xl l l . 20
IV.6
IX.8

puru�l;i sukha-dul}khänäm
puru�m iäfvatam divyam
pürväbhyäsena tenaiva
pu�l)iimi cau�hfl} sarväl;i

XI I l . 2 1
X.1 2
VI.44
XV. 1 3

l l l .33
XIII.3Q
V.9
XIV.8
XIV. 1 7
XI . 1 4
IV.29
XV. 1 4
V.27
VIl.8
Vl.41
11.65
XVI . 1 6
XVl l l .34
11.65
VI.27
VI . 1 4
XVIl.26
IX.2
XVIl.24
l.2Q
XVl.7
XVIll.3Q
VIIl.2
VIII. ! Q
VII.3Q

R
riiga-dve�a-vimuktais tu
rägf karma-phala-prepsuh
rajaJ:r sattvam tamai caiva
räjan samsmrtyc samsmrtya
rajasas tu phalam dul;ikham
rajasi pralayam gatvä
rajas tamai cäbhibhüya
rajasy etäni jäyante
räja-vidyä räja-guhyam
rajo rägiitmakam viddhi
rak�msi bhftäni difo dravanti
räk�sfm äSUTfm cafva
rasa-varjam raso 'py asya
raso 'ham apsu kaunteya
rasyäl;i snigdhäl;i sthirä hrdyäl;i
rätrim yuga-sahasräntäm
rätry-iigame pralfyante
rätry-iigame 'va!al;i pärthiz
(fibhir bah11dhii gitam
rre 'pi tväm na bhavi�yanti sarve
rudrädityä vasavo ye ca sädhyäl;i
rudräl)iim iankarai cäsmi
rupam mahat te bahu-vaktra-netram

11 .64
XVIII .27
XIV . I Q
XVIIl.76
XIV. 1 6
XIV. 1 5
XIV. I Q
XIV. 1 2
IX.2
XIV.7
XI.36
IX. 1 2
11.59
VIl.8
XVIl.8
VIII . 1 7
VIIl . 1 8
VIII.! S'
XIIl.5
Xl .3 2
Xl .22
X.23
XI .2 3
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s

1abdädln vi;;ayäms ryaktvä
1abdädln vi;;ayän anye
sa brahma-yoga-yuktätmä
sa buddhimän manu�ye�u
sa ca yo yar prabhävas ca

XVI I I .5 1

sad-bhäve sädhu-bhäve ca
sädhibhürädhidaivam mäm

XVJ I .26

IV.26

XIII .4

Vll.30
IX.30

sa eväyam mayä re 'dya
sa gho� dhärraräwälJlim
sa �IJÖn samatltyaitän

IV.3

sahasra-yuga·p11Tyantam
saha-yajfiäJ.i prajäJ.i smvä
sa käleneha mahatä
sakheti matvä prasabham yad uktam
.1aknotlhaiva yaJ.i so<fhum
sa krtvä räjasam ryägam
saktäJ.i karmary avidvämsa!t
Sakya evam-vidho dra�(Um
samädhäv aca/ii buddhi/.I
sama-duJ.ikha-sukhaJ.i svastha/.l
sama-duJ.ikha-sukham dhlram
samaJ.i sarve�u bhüre�u
samaJ.i 1atrau ca mitre ca
samaJ.i siddhäv asiddhau ca
samam käya-siro-grlvam
samam pasyan hi sarvatra
samam sarve�u bhüre�
samäsenaiva kaunteya
sambhava/.l sarva-bhütänäm
sambhävitasya cäklrti/.l
Samo damas tapaJ.i Saucam
samo 'ham sarva-bhüre�
samprek�ya näsikägram svam
samvädam imam afrau;;am
SanaiJ.i Sanair uparamet

XVlll.9
1 1 .62
Vl .24
Vl .2 4
1 1 1 .24

V.2 1
I V. 1 8

sädhur eva sa mantavyaJ.i
sädhufV api ca päpe�u
sadr;;am ce�{ate svasyäJ.i

saha-jam karma kaunteya
sahasaiväbhyahanyanta

sangam tyaktvä pha/am cafra
sangät safijäyate kämah
sa nifrayena yok ravya�1
sankalpa-prabhavän kiimän
sankarasya ca kartä syäm

Vl.9
1 1 1 .33

1.19
XIV.26

sa;;caro narakäyaiva
sähkhya-yogau prthag bäliiJ.i
sänkhye lqränre prokräni
sanniyamyendriya-grämam
sannyäsaJ.i karma-yogas ca
sannyäsam karmalJÖm krg10
sannyäsas tu mahä-bäho
sannyäsasya mahä-bäho
sannyäsa-yoga-yuktätmä
Siintim nirväf}ll·paramäm

1 .4 1
V.4
XVl l L I 3
X l l .4
V.2

V. I
V.6
XVl l L I
IX.28
Vl. 1 5

XVlll.48
1 . 13
VII l . 1 7
111.I 0
IV.2

santuHa/.l sararam yogl
sargälJlim ädir antas ca
sarge 'p i nopajäyante

XIV.2

Särlram kevalam karma
Sarlram yad aväpnori

XV.8

Xl l . 1 4
X.32
IV. 2 1

Xl . 4 1
V.23
XVl l l . 8
111.25
Xl . 5 3
11.53

Sarlra-stho 'p i kaunteya
1arlra-vänmanobhir yat
Sarlra-yäträpi ca te
sarva-bhütäni kaunteya
sarva-bhütäri sammoham

XIIl.32
XVlll . 1 5
1 1 1 .8
IX.7
VII .2 7

XIV.24

11. 1 5
XVIIl.54
Xll . 1 8
IV.22
Vl . 1 3

XII l . 2 9
XIIl.28
XVI I I .SO
XIV.3
1 1 .34
XVl l l .4 2
IX.29
Vl . 1 3
XVJil.74
Vl . 2 5

sarva-bhüta-stham ätmänam
sarva-bhüra-sthitam yo mäm
sarvabhütätmabhütätmä
sarva-bhüte�u yenaikam
sarva-dharmän parityajya
sarva-dväräTJi samyamya
sarva-dväre�u dehe 'smin
sarva-guhyatamam bhüyaJ.i
sarva-jfiäna-vimüqhäms tän
sarva-karmäri manasä
sarva-karmäry api sadii
sarva-karma-phala-tyägam
sarva-karma-phala-tyägam
sarvam etad rram manye
sarvam jfläna-p/avenaiva

Vl.29
VI.3 1
V.7
XVl l l .20
XVl l l.66
Vlll . 1 2
XIV. 1 1
XVlll .64
1 1 1 .3 2
V. 1 3

XVlll .56
Xl l . 1 1
XVl l l . 2
X. 1 4
IV.36
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sarvam karmäkhi/am piirtha

IV.33

siddhim priipto yathti brahma

XVI I I .SO

sarvii11indriya-karmäi1i

IV.27

siddhy-asiddhyor nirvikiira!;i

XVl l l . 2 6

sarviirambhii h i do�ei:ui

XVI l l .4 8

sarviirambha parityiigi

Xl l . 1 6

sarviirambha-parityiigi

XIV.25

sarviirthtin viparitiims ca

XVI l l . 3 2

sarva-sankalpa-sannyiisi

VI.4

sarvii5caryamayam devam

XI . I I

san>asya ciiham hrdi sannivi�fafl

XV. 1 5

sarvasya dhtiriiram acintya-rüpam

Vill .9

sarvara/1 1Jiii1i-piidam rar

Xlll . 1 4

sarvara!i Srurimal loke

Xl l l . 1 4

sarvarhii vartamiino 'pi

VI . 3 1

sarvarhii varramäno 'pi

Xl l l . 24

sarvarra-gam acintyam ca

XIL3

sarvatriivasrhito dehe

Xlll.33

sarva-yoni�u kaunteya

XIV.4

sarvendriya-gu(liibhiisam

Xll l . 1 5

sarve 'py ete yajfia- vidafl

IV.30

sa sannyiisi ca yogi ca

Vl . I

siddhy-asiddhyol;i samo bhütvii
simha-niidam vinadvoccai/1

1 1 .48
1.12

fito�i:ui-sukha-dui;ikhe�u

VI . 7

ffto�i:ui-sukha-dui;ikhe�u

Xll . 1 8

smrti-bhra1;1Siid buddhi niiSah
so ·.pi muktafl subhti lokiin .

i

so 'vika/pena yogena

sparSiin krtvii bahir biihyiin
Sraddadhtinä mat-paramäfl
!raddhtimayo 'yam puru�!;i
SraddhtiviiT/abhatc jfliinam
fraddhävän anasüyas ca
sraddhävän bhajate yo miim
Sraddhiivanto 'nasüyanto

1 1 .63
XVl l l . 7 1
X.7

V.27
Xll.20
XVl l .3
IV.39
XVl l l .7 1

Vl.47
111.3 1

traddhii-virahitam yajfiam

XVI l . 1 3

Sraddhayii parayii taptam

XVll . 1 7

sraddhayii parayopetiifl

Xl l . 2

5reyän dravya1nayiid yajfliit

IV.33

sa sarva-vid bhajati mäm

XV. 1 9

111.35

Siifvatasya c a dharmasya

5reyiin sva-dharmo vigul}a(1

XIV.27

5reyiin sva-dharmo vigul}a/1

XVl l l . 4 7

satatam kirtayanto miim

IX. 1 4

Sreyo h i jfiiinam abhyäsii t

Xll . 1 2

sa tayii Sraddhayii yuktafl

Vll . 2 2

SrotriidTnindriyiil}y anye

IV.26

satkiira-mäna-püjärtham

XVll . 1 8

srotram cak�ufl sparSanam ca
sattvam prakrri-jair muktam
sattvam rajas tama iti
sattvati1 sukhe safijayati
sattvänurüpä sarvasya
sa11vät safijäyate jfiiinam
siittviki räjasi caiva

XVIll.40
XIV.9

srhira-buddhir asammücfhafl

V.20

sthita-dhifl kim prabhti�eta

1 1 . 54

XVIl.3

Xl.36

XIV. 1 7
XVI l . 2

saubhadro draupadeyäs ca

1 .6
XVI l l .4 3
111.2 1

sa yogi brahma-nirviii:uim

V.24

senäninäm aham skandafl

X . 24

senayor ubhayor madhye

1.21

senayor ubhayor madhye

1 . 24

senayor ubhayor madhye

11.10

sidanti mama giiträl}i

11.53

sthtine hr�TkeSa tava prakfrtya

1.18

sa yat pramäi:uim kurute

XV.9

XIV.5

saubhadras ca mahii-biihufl
Sauryam tejo dhrtir däk�yam

Sruti-vipratipannä te

sthita-prajfiasya kii bhti�

1 1 . 54

sthito 'smi gata-sandehafl

XVI l l .7 3

sthitviisyiim anta-kii/e 'pi

11.72

stri�u duHiisu vär�l}eya
striyo vaisyäs tathti südräl;i
subhti!ubha-parityägi

Xll . 1 7

subhtiiubha-phalair evam

IX.28

sucau dde pratiUhäpya

VI . I I

sucfnäm 5rTmatäm gehe

VI .4 1

sudurdarSam idam rüpam

Xl.52

suhrdam sarva-bhütänäm
1.28

1 .40
IX.32

suhrn-miträry-udäsina

V.29
Vl.9
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sukha-<ful;khe same lqtvä
sukham ätyantikarn yat tat
sukharn dul;kharn bhavo 'bhäval;
suklwrn rv idän lrn tri- vidham
sukharn vä yadi vä dul;kham
sukha-sangena badhnäti
sukhena brahma-sarnsparSam
sukhinal; k�triyäl; pärtha

11.38
X.4

XIV.8

tamasy etäni jäyante

XIV. 1 3

ram eva cädyarn puru�rn prapadye
XVlll.36
Vl . 3 2
XIV.6
Vl . 2 8
1 1 .3 2

iukla·/q�t;ie gar/ hy ete

Vll l . 2 6

sük�matvät tad avijiieyam

Xl l l . 1 6

!uni caiva svapäke ca

tamas rv ajiiäna-jam viddhi

Vl . 2 1

V. 1 8

svabhäva-jena kaunteya

XV! l l .60

svabhäva-niyatarn karma

XVlll.47

XVl l l .6 2

tarn tam evaiti kaunteya

Vi l l 6

tarn tarn niyamam ästhäya

svadharmam api cävek�ya

1 1 .3 1
111.3 5
XVl l . l 5

svädhyäya-jiiäna-yajiiäs ca

lV.28

sva/anarn h i katharn hatvä

1 .36

ta1n rarhä krpayävi�fam

11 1
11. l 0

d

tän aharn dvi�atal; krürän
tän ulqtsna-vido mondän

täni sarvät;ii sarnyamya
tän samlk�ya sa kaunteya!r

tapasvibhyo ähiko yogl

XIV.4
XVl . 24

XVlll .45

sve sve karmat;iy abhiratal;

tadä gantäsi nirvedam

tasmäd aparihärye 'rthe

lV.42
1 1 . 27

Xl . 2 1
1 .26

X.15
XVl l l .4 5

T
tac ca sarnsmrtya sarnsmrtya

Vl.46

täsärn brahma =had yonil;
tasmäd ajiiäna-sambhütam

s�·ayam evätmantitrruinam

1.27
IX.19

tasmäc chästrarn pramät;iam re

frasurän sufirdas caiva

1 1 .6 1
XIV.7

tapämy aham aharn var�m

XVl l l .46

svastlty ukrvä mahar�i-siddha-sanghäl;

lll .29

IV.5

svakarma-niratal; siddhim

1 1 .40

VI.23
XVl . 1 9

täny a/wrn veda sarvä(zi

smkarma(lÖ tam abhyarcya
svalpam apy asya dharmasya

Vll . 2 0

tam uväca hrslkeSah
tarn vidyäd ul;kha-sarnyoga

ran nibadhnäti kaunteya
sva-dharme nidhanarn Jreyah
.
svädhyäyäbhyasanarn caiva

XV.4

tam eva Jarat;iarn gaccha

XVl l l . 7 7
11.52

rad aharn bhakry-upahrtam

lX.26

rad-artharn karma kaunteya

1 1 1 .9

lad asya harati prajiiäm

1 1 .67

tad buddhayas tad ätmä1wi;

V. 1 7

rasmäd asaktah satatam
tasmäd evarn iditvainam

�

rasmäd a m ity udäfirtya

lll . 1 9
11.25
XVU . 24

tasmäd uui�!ha kaunteya

1 1 .37

tasmäd yasya mahä-bäho

11 .68

tasmäd yogäya yujyasva

1 1 .50

tasmän närhä vayarn hantum

1 .36

tasmät prat;iamya prat;iidhäya käyam

X l .44

rasmär sarva-gatarn brahma

Ill. l 5

tasmät sarvät;ii bhütäni

1 1 .30

tasmät sarve�u käle�u

Vll l .7

tasmät sarve� käle�u

Vl l l . 2 7

rad ekarn vada niJcitya

1 1 1 .2

tasmät tvam indriyät;iy ädau

1 1 1 .4 1

tad eva me darJaya deva riipum

Xl .45

rasmär rvam uuinlw yaJo labhas1·a

X I .33

tasyäharn na prat;iasyämi

VI

tad ity anabhisandhäya

XVl l . � 5

radouama-vidärn lokän

XlV . 1 4

rasyäharn nigraharn =nye
ra'.lvat känw ya1n pravi.la nti sarve
rad riddhi prat;1ipäte1w
ta ime 'rasthitä yuddhe

rair danän apradäyaibhyal;

1 1 .70

tasyälurti1 sulabhal; pärtha

! V .34

tasya kartäram api mäm

1 .3 3

tasya saiijanayan hari'Jm

111 . 1 2

tasya 1asyäcaläti1 Jraddhäm
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tata eva ca l'isräram
raraJ:r pada1n rat parimiirgitavyam
tata/.I fai1khäs ca bheryas ca
tatal;i sa vismayävi�{ai;r
tatal;i si•adharmam klrtim ca
tataJ:r svetair hayair yukte
tatas tato niyamyaitat
tathä dehäntara-präptil;i
tathaiva 111Uäya vifanti lokäl;i
tathäpi tvam mahä-bäho
tathä pra/lnas tamasi
tathä wfräi1i vihäya iir�uini
tatha sarvätJi bhütäni
tathä tavämf nara-loka-vfräl;i
tat kim karmatJighore mäm
tat k�etram yac ca yädrk ca
tato mäm tattvato ifiätvä
tato yuddhäya yuiyasva
tat prasädät paräm !iintim
tatra cändramasam iyotil;i
tarraikägram manal;i krrvä
tatraikastham iagat krtsnam
rarraivarh sati kartäram
taträpasyat sthitän pärthal;
tatra prayätä gacchanti
tatra satrva1h nirmalat11ät
tatra !rir viiayo bhütil;i
tatra tarn buddhi-samyogam
tat sukham sättvikam proktam
tat svayam yoga-samsiddhaJ:r
tat tad evävagaccha tvam
tat te karma pra vak�yäm i
tat tvav it tu mahä-bäho
tärän sarve�u vede�u
tayor na vafam ägacchet
rayos tu karma-sannyäsät
te

brahma tad vidu!• krtsnam
te dvandva-moha-nirmuktä!1
teiaJ:r k�amä dflrtil1 faucam
tejobhir äpürya iagat samagram
tejo mayam vifram ananatam ädyam

X l l l .3 1
XV.4
1.13
Xl . 1 4
1 1 .33

1.14
VI.26
11.13
Xl .29
11 .26

11.22
IX.6
Xl.28
111. I

X l l l .4
XVl l l . 5 5
11.38
XVlll.62
Vl l l . 2 5

renaiva rüpelJll carur-bhuie11a
te 'pi cätitaranty eva
te 'pi mäm eva kaunteya
re präpnuvanri mäm eva
te pu!Jyam äsädya surendra-lokam
te�m ädityavai ifiänam
te�äm aham samuddhartä
te�m evänukampärtham
te�m ii'iänf nitya-yuktal;i
te�m ninä tu kä kr�IJll
te�m nityäbhiyuktänäm
te�m satata-yuktänäm
te tarn bhuktvä svarga-lokam l'i!iila m
traigu!Jya- vi�yä-vedäl;
trai- vidyä mäm soma-päJ.i püta-päpäl;i
tribhir gulJllmayair bhävail;
tri- vidhä bhavati !raddhä
tri-vidham narakasyedam
tu/ya-nindä-stutir rnaunf
tulya-priyäpriyo dhiral;
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Xl.46
X l l l .26
IX.23
X l l .4
IX.2Q

V.16
X l l .7
X.I I
Vll . 1 7
XVII 1

IX.22
X.IQ
IX.2 1
1 1 .45
IX.2Q

VIl . 1 3
XVll.2
XVl . 2 1
Xl l . 1 9
XIV.24

VI . 1 2

Xl . 1 3
XVl ll . 1 6
1 .26
Vlll.24

tvad-anyal; samfayasyäsya
tvam ädi-deva!1 puru�i; purätJa/;
tvam ak�ram pararnam veditavyam
tvam avyayal;i !iisvata-dharrna-goptä
tvattaJ.i kamala-paträk�

Vl.39
Xl.38
Xl . 1 8
Xl . 1 8
Xl.2

XIV.6

XVlll.78
Vl.43
XVl l l . 3 7
IV.38
X.4 1

IV . 1 6
1 1 1 .28
11 .46
1 1 1 .34
V.2

Vll.29
Vll.28
XVl.3
Xl .3Q
Xl.47

tyägasya ca hr�fke!a
tyägi sattva-samävi�{a/;
tyägo hi puru�· vyäghra
tyäiyam do�avad ity eke
tyaktvä deham punar ianrna
tyaktvä karma-phaläsangam

XVI l l . l
XVI I I . I Q
XVlll.4
XVlll.3
IV 9
l\'.2Q

u
ubhau tau na viiän ftal;
ubhayor api dmo 'ntaJ:r
uccai!;!ravasam afränäm
ucchi�fam api cämedh_vam
udäräl; sarva ei•aite

udäsfnavad äsfnal;
udäsfnavad äsfnam
uddhared ätmanätmänam

11. 1 9
11.16
X.27
XVII . I Q
VI L1 8
XIV.23
IXS
Vl.5
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I V .34

upadek�yanti r e jfiänam

X l l l .23

upadra�fiinumantii ca

vinii!am avyayasyäsya

upaiti Siinra-rajasam

Vl.27

vi_siidf dfrgha-sürrf ca

upavi!yiisane y111ljyiid

Vl . 1 2

JJi�yti vini11arran te

ürdh varh gacclumri sarrva-stlui!J

XJ V . 1 8

II. 1 7

vinaSyats11 avilUJ�vantam

X Vl l l . 2 8
1 1 .59

vi�ayendriya-samyogiir

ürdhva-mülam adha/;-Siikham

XV. !

111fidantam idari1 i1äkyam

11tkriimanram srhiram viipi

X V. I Q

vismayo me maluin räjan

ursiidyanre jiiti-dharmä!J

1 .4 2

vis;/ya sa-!ara1ii ciipam

utsanna-ku/a-dharmäl)iim

1 .43

vi�fabhyiiham idam krrsnam

ursfdeyur ime lokä!J

urrama!J puru�s II' anya!1
uviica piirrha pa!yaitiin

1 1 1 . 24

XIII 28

XVl l l 3 8
11.1
XVl l l .7 7
1 .46
X .4 2

visrarerriirmano yogam

X.18

XV. 1 7

1•fra-riiga-bhaya-krodluil1

IV. I Q

1.25

vfta-räga-bhaya-krodha!J

I I 56

vivasvän nuznave präha

V

IV.I

rividlui! ca prrlzak ceHii!1

XVlll J 4

11ivikta-deSa-sevirvam

XIII . 1 1

X J6

vil'ikra-sevf /aghv-ii !l

XVl l l . 5 2

viisiimsi jfrl)iin i yarlui vihiiya

II 2 2

vr��lnärh väsudevo 'smi

va!e hi yasyendriyii(li

11.61

viisudeva!J sarvam iri

Vll . 1 9

vakrriini re tvaranuinii vi!anri

vaktu

,;, arlzasy ase�;IJII

·

vasüniim piivaka! ciismi

Xl .27

X . 23

va!yiirma1ui tu yararii

Vl.36

viiyur yamo gnir varu(JJ/; !aSiinka!J

Xl .39

vediiham samarfräni

V I L2 6

vedai! ca ."1rvail alzam eva vedya!J

XV 1 5

vediiniim siima-vedo 'smi

X.22

veda- viida-rarii!J piirrha

1 1 .4 2

vediivinä!inam niryam

11.21

vede�u yajtle�u tapa!Jsu caiva
vedyam pavitram omkiira!J
veparhu! ca !arfre me
vet!äsi vedyari1 ca para1h ca dluinza
verri sarve�u bhüte�u
vetti yarra na caiväyarn
vidhi-hlnam asr.s.rännam

Vlll.28
IX. 1 7
1 . 29
Xl .38
XVl l L2 1
Vl . 2 1
XV! l . 1 3

vidyii-vinaya-sampa1111e

V. 1 8

vigarecchii· bhaya·krodlza!J

V.28

vihiiya kä11ui11 ya!J sarvtin

11.71

111j'r1ätum iccluimi bhavantan1 ädyam
11ikäräri1S ca gu�uimS caiva

vyämiirei1eva väkyena

1

11yäsa-prasädäc cluuta1 qn
vyavasiiyiitmikii buddhi!J

1 1 .4 1
1 1 .44

1.3

vyü<jhiirii drupada-p11trei1a

y
X.16

yiihhir 1•ibhüribhir lokiin

XV.! 2

yac candrama l· i yac ctignau

X39

yac ctipi sana- bh1i täntim

XI Al

yac cävaJui stirtham asatkrro 'si

V. !

yac chreya erayor ekam

yac chreyu�1 sytin 11iSt·ira1h bnih i
yadii bl11ira f'!lhag- /;hä . -a„1

-

1

yad iidirya gara1i rqah

yad agre ctinubandhc ca
_vad ahai1kära111 äSriTya
yadii h i 1

1e11driyärrhe�11

.l'ad ak/ma1i1 1• eda· vido l'adanfi

X V l l l .63

yadä Safhhararc cärarn

vimucya nirnzama/1 Siinra!J

XVl l l . 5 3

yadti sarrve pra

XV. I Q

X l .49
XVI J l . 7 5

vyavasiiyätmikii buddhi!1

1•imr!yuiraJ a!e�eiw

vimü<jhii niinupa!yanti

111.2

vyaperabhf!J prfra-nzanä!J mmas rvam

Xl.3 1
X l l l . �Q

X37

a rddlrc r11

yadä re moha-kali/am

ran me

V l .4

VI I I . ! J
1 1 .58
X I V. 1 4
II 52

VI. 1 8
I V.7
XV 6

Xl . 1 '
VI II 1 :
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yadä l' iniyatari l cittam

1 17

yad gat vä na nivartante

X l l l .3 1

.vadi bhii/1 sadrsf sii syiit

XVl l l .39

yad icchanto brahmacaryariz caranti

XVl l l . 5 9

.1•adä yadii hi dharmasya

yadi hy aham na varteyam
yadi mäm apratfkiiram
yad riijya-sukha-lobhena

XV 1 2

111.23
1 .4 5
1 .44

yadrcchä-liibha-santu!{a/:i

IV.22

yadrcchayä copapannam

11.32

yad .vad äcarati fresthah
. .
.
.vad yad vibhütimat sauvam

111.2 1
X.41

yadyapy ere 1w pasyanti

1 .3 7

ya ena1ii 11etti hantciram

11. ! 9

ya eratii vetti pun,�am

Xl l l . 2 4

ya/1 pasyati rarhiirmiinam

XIIl.30

ya/1 prayäri sa mad-bhiivam

VI l l . 5

_va!1 prayäti 1yaja11 deham

Vll l . 1 3

ya/1 sarl'arrä11abhis11eha!1

1 1 .57

ya/1 sa sarve!u bhiile!ll

VI l l . 20

yah Säsrra-vidhim utsrfya

XVI . 23

ya idam paramari1 guhyam
yajanre lllima-yajiiais re
yajan te säm•ikä devii11
/G/ j1liitvii munayal,i sarve
yaj jiiärvä na punar moham
ya/ /lliitl'ii neha bhüyo 'nyar

XVI I I .6 8
XVI . 1 7
X IV . !
IV.35
VII 2
XVl l l . 3

yaj1la-dii1w-1apa/1-karma

XVl l l . 5

yajiiäd bhavati parjanya!1

111.14

ya1iiä11ä1;1 japa-_vajiio 'smi

X.25

yajt1ärtluit karmarzo 'nyarra

1 1 1 .9

vaj1la-sis{ä11111a-bhuja/1

I V .30

yafiia-si1.riisi11al,i sanral_i

111.13

yaj1läyäcara1al_i .�amw

yajiie tapasi däne ca
yajiiu dä1wn1 rapas caiva
yak!ye däsyämi mod i1ya
.va1h l•i 110 vyathayanry ete
yäm imiiri1 pu!pitiim viicam
ya1n labdhvä ciiparam liibham

V ll l . 2 1
Vl . 2
V l l l .6

yiin eva hatvä na jijfvi�ma!i

11 6

yii niiä sarva-bhütänäm
yflnti deva- vratä deviin
yasmän nodvijate loka/:i
yasmät k�am atfto 'ham

1 1 .69

yasmin sthito na dul_ikhena
ya!{avyam ereti manaJ:i
yas tu karma-phala-tyagf
yas t > arma-rarir eva syiil
yas IV tndriyiii:ii manasä
yas_viim jiigrati bhiiriini
yasya niihankrto bhävati
yasyiinra!Jsthiini bhütäni
yasya sarve samiirambhiil,i
yaral_i pravr1tir bhüränäm
yatanro 'py akrtätfnäna[I
yaranto yoginas cai11a.m
yaratiim api sid</Jfänäm
yatate ca tato bhüyal,i
yarato hy api kaunreya

IX.25
XII 1 5
XV. 1 8
VI.22
XVI l . 1 1
XVII l . 1 1
111.17
I I I .7
1 1 .6 9
XVII I . 1 7
VIl l . 2 2
IV. 1 9
XVllI .46
XV. I I
XV. I I
V I l .3
VI .43
1 1 .60

XVIl.4

yajiia-dii1w- tapa/1-karnw

yajiias rapas rathii dä1wm

yam priipya 11a nivartante
yari1 sannyäsam iti priihu!1
yam yam l'äpi smaran bhäl'am
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X VI l . 7
I V . 23
X VI l . 2 7
XVII LS

yiira-yämant gara-rasam
yatendriya-mano-buddhil,i
yarhä dfpo niviitasrhal,i
yathaidhiimsi samiddho 'gnil,i

XVIl . 1 0
V.28
Vl . 1 9
IV.37

yarhäkä.<a-sthito 11ityam

IX 6

yathii nadfnäm bahavo 'mbu- vegäl,i
yathii pradfptam j1•alanam pa1a1igäl,i
yarhä prakäfayary ekal,i
yarhä sarva-garam sauk!myiir
ya1holbenä1'[to garbhal,i

XJ . 2 8

yal karO!i yad asniisi
yato yato niicalati
yarra caivätmanärmänam
yarra kä/e tv aniivruim
yarra yogefvaral,i /q'!i:ial,i

X l . 29
Xlll'.34
XIII .33
1 1 1.38
I X. 2 7
V l . 26
VI . 2 0
V I I l .23
XVl l I . 7 8

XVI . 1 5
11.15

1 1 .4 2
Vl.22

yatroparamare cillam
yal sänkhyail,i priipyare sthänam
yar r.u/ agre vi!flm iva
yat tapasyas1 kaunteya

V l . 20
V.5
XVll l .37
IX 27
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yar lt! 'ham priyamäi;uiya
yat tu kämepsunä lcarma
yat tu krtsnavad ekasmin
yat tu pratyupakärärtham
yat tvayoktam vacas rena
yävad etän nirik1e 'ham
yävän artha udapäne
yävat samjäyate kincit
yayä dharmam adharmam ca
yayä svapnam bhayam Jokam
yayä tu dharma-kii märthän
ye bhajanri tu mäm bhakryä
ye caiva sattvikii bhävälJ
ye cäpy akfaram avyak.tam
ye hi samspar/aja bhogäl;r
ye me matam idam nityam
yena bhütäny ak"1(1i
ye 'py anya-devatä-bhaktäl;r
ye"1m arthe känk1itam nal;r
yeliim ca rvam bahu-matalJ
ye"1m rv anta·gatam päpam
ye /ästra-vidhim utsfiya
ye tu dharmyämrram idam
ye tu sarvä(ti karmä(ti
ye rv ak.fßram anirdefyam
ye rv etad abhyasüyanial;r
ye yathä mäm prapadyante
yogam yogeJvarät km1ät
yogärücfhasya tasyaiva
yoga-sannyasta-karmä(tllm
yoga-sthal;r kuru karmä(ti
yoga-yuk10 munir brahma
yoga-yukro viiuddhätmä ·
yogenävyabhicäri(tyä
yogefvara 11110 me tvam
yoginal;r karma kurvanti
yogintim api sarve#m
yogino yata-cittasya
yogi yuiljita satatam
yo loka-trayam iivifya
yo mäm ajam anädim ca
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X. I
XVlll.24
XVIII .22
XVll . 2 1

yo mäm evam asammüdhah
yo mäm paiyati sarvatra
yo na hr1yati na dvef{i
yo 'ntal;r-sukho 'ntarärämal;r
yorsyamänän avek1e 'ham

XV. 1 9
Vl.30
Xll . 1 7
V.24
1 .22

Xl . l
1 .22
Xlll.27
1 1 .46
XVll l .3 1

yo 'yam yogas rvayä proktal;r
yo yo yäm yäm ranum bhaktal;r
yudhämanyui ca vikrrintal;r
yuktähära-vihärasya
yuktal;r lcarma-phalam tyaktvä

Vl.33
Vll . 2 1
1 .6

VI . ! �
V. 1 2

XVIll.35
XVIII.34

IX.29
Vll . 1 2
Xll . l
V.22
lll.3 1
IV.3 5
IX.23
1 .3 2
11.35
Vll.28
XVll . 1
XJJ.20
Xll.6
Xll.3
lll .32

IV. I I
XVl l l .7 5
Vl.3
IV.4 1
1 1 .48

V.6
V.7
XVI I I .33
Xl.4
V. I I

Vl.47
Vl . 1 9
VI . I Q
XV. 1 7
X.3

yukta ity ucyate yogi
yukta-svapnävabodhasya
yunjann evam sadätmänam
yuiifann evam sadät;n,;nam
yuyudhäno virätai ca

Vl.8
Vl . 1 7
Vl.1 5
Vl .28
1 .4

Verklarende Woordenlijst
A
Ä cärya (letterlijk: die onderricht door het voorbeeld te geven): Bona fide
geestelijk leraar.
Acintya: Datgene wat onvoorstelhaar is, of wat ons begrip te boven gaat,
wat de grenzen van het stoffelijk universum overschrij dt.
Acintya-bhedähheda-tattva: De leer der "onvoorstelbare eenheid in ver
scheidenheid ", welke door Caitanya Mahäprabhu verkondigd werd
om het verschil en de gelijktijdige afwezigheid van verschil te verkla
ren tussen de Absolute W aarheid en al wat is, en ook om de onvoor
stelbare existentie van deze Absolute Waarheid op het persoonlijke en
gelijktijdig op het onpersoonlijke vlak aan te duiden.
Acyuta (letterlijk: iemand die nooit ten val komt): Onfeilhare, gezegd van
Kr�!l a.
Adhibhütam: De stoffelijke natuur.
Adhidaivatam : De universele gedaante van de Heer.
Adhiyaj iia: De Superziel, volkomen deel-aspekt van de Heer in het hart van
ieder levend wezen.
Adhyätma-cetasä: Jemand die zieh uitsluitend afhankelijk stelt van Kr�r:ia.
Aditi : De moeder der halfgoden.
Äditya's: De halfgod-zoons van Aditi.
Advaita: Zonder dualiteit, hetgeen met betrekking tot de Heer wil zeggen
dat er geen verschil bestaat tussen Zijn lichaam en Hemzelf.

932

De Bhagav.ad-gitä zoals ze is

Advaitäcärya: Een der vier voornaamste metgezellen van Heer Caitanya
Mahäprabhu.
Agni: De halfgod die het vuur regeert.
Agnihotra-yajiia: Brandoffer.
Ahirhsä: Geweldloosheid.
Aj am : Ongeboren.
Akarma of na4karma: Aktie welke niet onderworpen is aan de wet van
karma (zie karma 1).
Änanda: Zie sac-cid-änanda.
Ananta: Naarn van de goddelijke slang met de ontelbare koppen waarop
V i�l}U terneerligt.
Anantavij aya : De naam van Koning Yudh�µiira's schelphoorn.
AQu-ätmä: De atomisch kleine geestelijke ziel, welke volkomen deel van
Kmia is.
Apäna-väyu : Een der inwendige lichamelijke luchtbewegingen, welke door
het a�{äriga-yoga-systeem onder bedwang kunnen worden gekregen. De
apäna-väyu gaat omlaag.
Aparä prakrti : De lagere, stoffelijke energie van de Heer.
Apauru�ya: Niet door mensenhand gemaakt (dat wil zeggen : door God ge
geven).
Arcanä: Het vereren van de mürti (zie daar) of het verbinden van de zinnen
in 's Heren dienst.
Arca-vigraha: De inkarnatie van de Heer in een ogenschijnlijk van materie
vervaardigde vorm, bedoeld om het nieuwe toegewijden gemakkelijk
te maken, Hem te aanbidden.
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Äryan: Iemand die de waarde des levens kent en wiens kultuur gebaseerd is
op geestelijke realisatie.
Äsana: (letterlijk: zetel): Derde fase van de acht fasen van a�{änga-yoga ,
welke bestaat uit het beoefenen van bepaalde lichaamshoudingen.
Asäitga: Zieh losmaken van het stoffelijk bewustzijn.
Asat: (letterlijk: datgene wat geen werkelijkheid heeft, of wat niet eeuwig
is): Gemeenschappelijk kenmerk van het begoochelende, vergankelijke,
voorbijgaande.
Äsrama:
1) Elk der vier orden van het geestelijk leven. (zie brahmacärya , grhas
tha , vänaprastha en sannyäsa )
.

2) Plaats of mimte waar men gemeenschappelijk naar zelfverwerke
lijking streeft.
A�tänga-yoga: Een mystiek yoga-systeem, door Patafij ali uiteengezet in
diens yoga-sütra's, bestaande uit acht (a�ta) onderdelen (aliga) - yama,
niyama , äsana, prä1,1äyäma , pratyähära , dhära1,1ä, dhyäna en samädhi.
Asura: Een ieder die zieh niet aan de regels van de Schriften houdt en
wiens enige levensdoel eruit bestaat voortdurend van werelds ver
maak te genieten. Hoe meer hij zieh hecht aan de materie, hoe de
monischer hij wordt en hoe heviger hij het bestaan van God, de Al
lerhoogste Persoon, ontkent.
Äsurarh bhävam ä8rita: Ronduit athei'stische personen.
Ätmä: Zie ziel (het woord heeft nu eens betrekking op het lichaam, dan
weer op de geest en ook op de zinnen).
Avatära (letterlijk: degeen die neerdaalt): God, een van Zijn volkomen ex
pansies of een van Zijn vertegenwoordigers, die uit de geestelijke we
reld is "neergedaald" in het stoffelijk universum om er de beginselen
der religie te herstellen.
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Avidyä: Onwetendheid.
Avyakta: Niet-geopenbaard.

B
Bevrij ding: Zie mukti.
Bhagavän (bhaga - volheid ; van - bezittend) : Degeen die zieh in het volko
men bezit bevindt van de zes volheden: schoonheid, rijkdom, roem,
macht, kennis en verzaking. Deze naam heeft betrekking op de Abso
lute Waarheid en haar diepste wezen, of God, de Allerhoogste Persoon
(zie Brahman 2) en Paramätmä).

Bhakta, bhak ti-yogr, sänta of V ai�i;iava: lemand die een geestelijk leven leidt
van de hoogste orde (zie yogt 1 ) , die bedreven is in het beoefenen van
bhak ti-yoga ; een toegewijde van de Opperheer. Hij geeft zieh over aan
het persoonlijk, allerhoogste aspekt van de Absolute Waarheid.

Bhakti : Liefde voor God ; gelouterde dienst van 's Heren zinnen met onze
eigen zinnen.

Bhaktisiddhänta Sarasvan Gosväml Mahärlija Prabhupäda: De geestelijk le
raar van Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhu
päda.

Bhaktivinode Thäkur: . De geestelijk "overgroot"-leraar van Zijne Godde
lijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda.

Bhakti-yoga, buddh i-yoga , karma-yoga of brahma-yoga (toegewijde dienst):
De weg van het ontwikkelen van bhakti, liefde voor God in haar zui
verste staat, zonder een zweem van baatzuchtige aktiviteit (karma) of
spekulatief denken (jnäna).
Bhäva: De fase voorafgaand aan de bovenzinnelijke liefde voor de Heer.
Bhima: Een van de vijf zoons van Pär;iQ.u.
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Bhi�ma: Een groot toegewijde en een der oudere Jeden van de dynastie der
Kuru 's.
Bovenzinnelijk; transcendentaal: Datgene wat boven de stof uitstijgt en
vrij is van de invloed van de drieerlei aard der materie!e natuur.

Brahmä: Het eerste schepsel van het universum. Hij ontving van de Opper
heer het vermogen in het universum, waarvan hij de voornaamste be
stuurder is, alles te scheppen.
Brahma-bhüta: Toestand waarin men bevrijd is van de stoffelijke besmet
ting. Wie zieh in deze toestand bevindt is bovenzinnelijk gelukkig en
stelt zieh in dienst van de Opperheer.
Brahmacäri: Celibatair leerling die zieh geheel heeft toevertrouwd aan de
hoede van de bona fide geestelijk leraar.
Brahmacarya: Eerste fase of orde van het geestelijk leven (zie äsrama) ;
periode van celibatair leven, zelfbeheersing en studie onder toezicht
van een bona fide geestelijk leraar.
Brahma-jijfiäsä: Geestelijk onderzoek naar onze identiteit.
Brahmajyoti: Zie Brahman 2).
Brahmaloka: De woning van Heer Brahmä.
Brahman :
1 ) Brahman, of anan ta-brahman : zie Param Brahman.
2) Brahman, of brahmajyoti : licht dat te voorschijn straalt uit het
absolute Lichaam van Sri Km1a (Bhagavän) en het onpersoonlijk
aspekt van de Absolute Waarheid (zie Bhagavän en Paramätmä) ver
tegen woordigt.
3) b rahman, of vijnänam brahman : het geestelijke, of de afzonderlijke
geestelijke ziel.
4) brahman , of mahä-brahma n : de stoffelijke natuur, of het geheel der
materiele substantie (mahat-tattva ) bestaande uit de vierentwintig
stoffelijke elemen ten.
,
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5) brah man , of sabda-brah man : de Veda's, de geestelijke en absolute
Schriften , die de verschillende gedragslijnen voor ons handelen be
vatten.
Brähma!]a's of brah ma-jana's: Wijzen en geleerden die de samenleving lei
den ; deze maatschappelijke sektor is een der vier varr:i a 's (zie vanJa).
Brahma-sarhhitä: Een zeer oude Schrift in het Sanskrit, die de gebeden van
Brahmä aan Govinda bevat ; door Heer Caitanya bemachtigd in een
tempel in Zuid-India.
Brahma-sütra: Zie Vedänta-sütra.
Buddha: Een avatllra uit het begin van Kali-yuga (zie aldaar), die verscheen
om de mensheid geweldloosheid te leren en zo een eind te maken aan
het doden van dieren.
Buddhi: Geestelijke intelligentie (zie intelligentie 2).
Buddhi-yoga: De methode van het ontwikkelen van geestelijke kennis door
gebruikmaking van het verstand, of de weg van het handelen irr Kr�i:ia
bewustzij n ; een andere term voor bhak ti-yoga.

c

Caitanya-caritämrta: Werk van Kr�i:iadäsa Kaviräja dat het leven en onder
richt van Sri Caitanya Mahäprabhu beschrijft�
Caitanya M ahäprabhu: Een avatära die 500 jaar geleden in India verscheen
om de mensheid te onderrichten in het yuga-dharma (de realisatie
methode die geldt voor een bepaald tijdperk of yuga) van onze tij d, te
weten het chanten van de heilige namen van God en te strijden tegen
de verslechterende invloed van Kali-yuga (zie aldaar). H oewel Hij Kmia
Zelf was, speelde H ij de rol van Kr�i:ia's toegewijde, om ons te tonen
hoe we onze liefde voor Hem tot leven kunnen wekken.
Cai:i�äla's: Hondevleeseters, de laagste klasse van menselijke wezens.
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Candra: De halfgod die de maan regeert.
Candraloka: De maan.
Caturmasya: Boetvaardigheids-gelofte voor een bepaalde periode van vier
maanden binnen een jaar.
Citi-sakti: (citi - kennis; .fok ti - vermogen) : lnnerlijk of verlichtend vermo
gen van de Heer.
D
Da8endriya: De tien zintuigen: oor, oog, tong, neus, huid, handen, benen,
spraakorgaan, aars en geslachtsdelen.
Deva:
1) Deugdzaam wezen, dienaar van God.
2) Levend wezen, dat door de Heer begiftigd is met de macht om een

onderdeel van het universum te besturen, zoals zon, regen, vuur
enz., en tevens te waken over het welzijn van alle levende wezens.
Devaki: De moeder van Heer Kr�r.ia. Wanneer Kr�r.ia in de stoffelijke wereld
verschijnt, stuurt Hij sommige toegewijden, die Hem tot vader, moeder
enz. moeten dienen, vooruit.
Devaki-nandana: Kr�r.ia, de vreugde van Devaki.
Dharma:
l ) "Religie" - de natuurlijke en eeuwige funktie van het levend wezen:
het naleven van de wetten die door God zijn ingesteld en Hem met
liefde en toewij ding dienen.
2) Andere naam voor de verschillende religieuze, maatschappelijke en
"persoonlijke" plichten (svadharma 's) van de mens.
Dharma-k�tra: Heilige bedevaartsplaats.
Dhira: Iemand die niet in de war gebracht wordt door de stoffelijke energie.
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Dhr�tadyumna: De zoon van D ru pada die de slagorde der Päry.9ava's opstel
de op het Slagveld van Kuruk�etra.
Dhrtarä�tra: De vader van de Kuru 's. De Bhagavad-gltä werd hem, zoals ze
op het Slagveld van Kuruk�etra gesproken werd, verhaald door zijn
sekretaris.
Draupadf: Doehter van Koning D ru pada en eehtgenote van de Pär:u;iava 's.
Drory.äcärya: De leraar in de krijgskunde van Arjuna en de andere Pär)«;iava 's
en opperbevelhebber van de Kuru 's op het Slagveld van Kuruk�etra.
Drupada: Een krijger die voor de Päry.«;lava's voeht op het Slagveld van Ku
ruk�etra.
Duryodhana: De voornaamste van de kwaadaardige zoons van Dhrtarä�tra.
De Kuru's streden de strij d bij Kuruk�etra om D u ryodh ana koning der
wereld te laten worden.
Du�krtam: Onverlaten die zieh niet aan Kr�i:ia overgeven.
Dväpara-yuga: Derde tij dperk (yuga) in een kringloop van vier (mah ä-yuga ) ;
het beloopt 864.000 jaar.

E
Ekädasl: Een speeiale dag waarop men zieh extra op Kr�i:ia koneentreert
door vasten, luisteren naar verhalen over de Heer en het verheerlijken
van de Heer; de elfde dag na volle maan en na nieuwe m aan.
Energie, Hogere-, of innerlijke energie (parä-prakrti of parä-sakti): Een
der drie belangrijkste energieen van de Heer (geestelijke, tussen- en
stoffelijke energie). Ze is de openbaring van 's Heren innerlijk vermo
gcn ; ze omvat de geestelijke wereld. In tegenstelling tot de stoffelijke
energie bestaat ze geheel uit eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid (sac

cid-änanda )

.
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Energie, Lagere -, of u itwendige of stoffelijke of m ateriele energie (aparä
prakrti, aparä-iakti of mahä-brahman) : Een der drie belangrijkste
energieen van de Heer (geestelijke, tussen- en stoffelijke energie). Ze
is de openbaring van 's Heren uitwendig verm ogen , dat de vierentwin
tig stoffelijke elementen omvat en het u niversum vormt waarin wij le
ven. De wisselwerkingen tussen deze elementen voltrekken zieh onder
invloed van de tijd en door aanraking met de geestelijke energie van de
Heer, waarvan ze verschilt in dier voege dat ze nu eens geopenbaard is
en dan weer n ie t.
Energie, Tussen- (jiva-sakti of ta tastha-sakti) : Een der drie belangrijkste
energieen van de Heer (geestelijke, tussen- en stoffelijke energie). Ze
omvat de levende wezens, u iterst kleine deeltjes van God, die hoewel
ze in wezen geestelijk zijn, als gevolg van hun beperkte m acht ten
prooi kunnen vallen aan de begoocheling van de lagere energie.
Expansie, Volkomen
( V41fu-tattva ) : Openbaring van God, Kr�i:ia, door
middel van ecn persoonlijke gedaante die van Zijn oorspronkelijke ge
daante verschilt, m aar dezelfde absolute almacht bezit.
-

G
Gandharva's: De verheven zangers van de hemelse planeten.
Gäi;i�iva: De naam van Arjuna's boog.
Ganges: De heilige rivier die vanaf de lotus-voeten van Vi�f)U door het gehe
le universum stroomt. Het wordt aanbevolen zieh in de Ganges te ba
den om zieh te louteren.
G arbhodaka8äyi V i91]u: Tweede puru§a-avatära ; de gedaante waarin Kära
r:iodakasäyi V i9f)u in ieder universum binnengaat om er alle verschei
denheid te doen ontstaan.
Garu�a: Een reusachtige adelaar die Heer Vi9f)u overal heen draagt.
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Gäyatn: Een bovenzinnelijke geluidstrilling welke door hen die de eigen
schappen der tweemaaJ-geborenen hebben ontwikkeld ten gehore
wordt gebracht tot verdieping van hun zelfverwerkelijking.
Geaardheden der stoffelijke natuur (guQa's): D rie in getal: sattva-guQa
(goedheid), rajo-guQa (hartstocht) en tamo-gu1:1a (onwetendheid). Het
zijn de verschillende invloeden die de begoochelende stoffelijke ener
gie uitoefent op de levende wezens en dingen. Ze bepaJen onder ande
re hoe de ziel, die door hen gebonden of gekonditioneerd wordt. is,
denkt en handelt.
Geest: Fijnstoffelijk element, veelal "de zesde zin" of "het zesde zintuig"
genoemd, in de betekenis dat hij de prikkels welke via de vijf zinnen
binnenkomen ontleedt, toelaat of afstoot.
Geestelijk ego: De werkelijke identiteit van het levend wezen ; een andere
benaming dus voor het woord ziel.
Geestelijke erfopvolging (paramparä) : Erfopvolging van geestelijk leraren
die, zonder er ook maar iets aan te veranderen, het oorspronkelijke on
derricht van de Heer van geslacht op geslacht hebben overgeleverd tot
en met vandaag.
Geestelijk leraar: Zie guru.
Geweldloosheid (ahirhsä): Echte geweldloosheid houdt in dat men niets
doet waardoor enig ander levend wezen, hetzij mens, dier of plant,
nodeloos leed of angst ervaart, of waardoor men zifn geestelijke voor
uitgang bemoeilijkt.
Godäsa: Dienaar van zijn zinnen.
Goedheid (sattva-guQa) : Een der drie geaardheden van de stoffelijke natuur.
Onder haar invloed komt degeen over wie ze zieh uitstrekt tot kennis,
geluk, zuiverheid, zelfbeheersing, kaJmte, nederigheid en bescheiden·
heid. Ze wordt bestuurd door Vi�i:iu.
Goloka: N aarn van K��i:ia's planeet.
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Gopi's: De koeherdersdochters met wie Krg1a omging in Vrndävana. Ze be
lichamen in hun zuive.re liefde voor Hem de allerhoogste toewijding je
gens de Heer.
Gosvämi:
1 ) iemand die zijn zinnen en geest volmaakt in bedwang heeft, in te
genstelling tot de godäsa (soms als titel in de naam van een grote
wijze of äcärya) ;
2 ) een van de zes grote wijzen van V rndävana, de intieme leerlingen
van Caitanya Mahäprabhu: Rüpa Gosvämi, Sanätana Gosvämi, Ra
ghunätha BhaHa GosvämI, Jiva GosvämI:. Gopäla Bhatta GosvämI en
Raghunätha Däsa GosvämI. Ze werkten Sri Caitanya's onderricht uit
in talrij ke geschriften over de wetenschap der toegewijde dienst.
Govinda: Een naam van Kr�rya - "bron van vreugde en blijdschap voor het
land, de koeien en de zinnen van ieder levend wezen".
Grhastha: Tweede orde of fase van het gee�telijk leven; de periode van het
gezins- en maatschappelijk leven overeenkomstig schriftuurlijke regels
en bepalingen.
Gm:1a: Een der drie geaardheden der stoffelijke natuur - onwetendheid,
hartstocht en goedheid.
Guryävatära's: De drie inkarnaties die de drie geaardheden der stoffelijke
�atuur besturen. Brahmä regeert de hartstocht, Vi�ryu de goedheid en
Siva de onwetendheid.
Guru: Geestelijk leraar: zelfgerealiseerde ziel die in staat is de mensen voor
te gaan op de weg der zelfverwerkelijking en ze zo te bevrijden uit de
kringloop van geboorte en dood. Een waarachtig geestelijk leraar dient
een äcärya te zijn (zie äcärya ).
Guru·kula: De äsrama van de geestelijk leraar, waar het gezinshoofd zijn
kinderen naar toe stuurt wanneer ze vijf jaar zijn geworden.
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H.
Hanumän : De beroemde toegewijde in apegedaante die de Opperheer dien
de in diens inkarnatie als Heer Rämacandra en Hem hielp de demon
Rävarya te verslaan.
Hare Kr�rya, Hare K�ry.a, Kr�J.la Kr�J.la, Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma,
Räma Rä.ma, Hare H are: De mahä-man tra of grote verlossings-spreuk.
Kn'.'a en Räma zijn namen van de Heer en met Hare spreekt men de
innerlijke energie van de Heer aan. Het zingen van deze namen wordt
in het bijzonder aanbevolen voor deze tijd.
Haridäsa Thäkur: Een groot toegewijde, door Heer Caitanya uitgeroepen
tot nämäcärya (leraar in het chanten van de heilige naam).
Hartstocht (rajo-guT}a): Een van de drie geaardheden der stoffelijke natuur.
Onder haar invloed geraakt men tot hebzucht, grote gehechtheid aan
de wereld, onbedwingbare verlangens, onstuimig streven en - in weer
wil van de hevige en voortdurende pogingen die men doet om zijn ma
teriele toestand te verbeteren - chronische onvoldaanheid. De harts
tocht wordt geregeerd door Brahma.
Hatha-yoga: Een systeem van lichamelijke oefeningen ter bevordering van
de zinsbeteugeling.
Hira1.1yaka8ipu: Een grote athei"st, gedood door Kr�r:ia in Zijn inkarnatie als
Nrsimhadeva. Hira9yakasipu's zoon was de grote toegewijde Prahläda
Mahäräja.
Hrsikesa: N aam van Kr�i:ia, Heer van alle zinnen.

Iksväku: Een zoon van Manu, die in het verleden de kennis van de Bhaga
vad-grtä ontving.
I mpersonalist:
1 ) Andere naam voor Mäyävädi (zie aldaar).
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2) Jemand die het monisme aanhangt (zie monisme).
3) Jemand die de Absolute Waarheid slechts ten aanzien van haar ener

gieen kent en zieh hierdoor slechts haar onpersoonlijke aspekt reali
seert.
Indra : De koning der hemelse planeten.
lndraloka: De planeet waar Heer Indra zetelt.
Intelligentie of verstand:
1 ) Stoffelijke of materiele intelligentie: het vermogen om gegevens
welke in de geest worden ontvangen te beoordelen en op deze wijze
zowel de natuur als het funktioneren van de stoffelijke energie te
analyseren.
2) Geestelijke intelligentie (buddhi) : de oorspronkelijke intelligentie
van het levend wezen, waardoor het in staat is te begrijpen hoe alles
(met inbegrip van het betrokken levend wezen zelf) in relatie staat
tot God, de Allerhoogste Persoon. Door deze intelligentie ontdoen
we ons van onze materialistische levensopvattingen.
lsäväsya (van isä : de Heer, en väsya : bestuur) : Het beginsel dat voorschrij ft
dat alles in dienst moet worden gesteld van de Heer, die de Allerhoog
ste Genieter en de Absolute Meester is, omdat alles Hem toebehoort.
lsvara : Een bestuurder. Kr�i:ia is parameiva ra , de allerhoogste bestuurder.
J
janaka: Een groot, zelfgerealiseerd vorst; schoonvader van Heer Rämacan
dra.
Japa:

M e t individueel chanten van de heilige namen van God, doorgaans
met gebruikmaking van een japa-mä/ii. een gebedssnoer bestaande uit
1 08 & 1 kralen.
-

jiva-tattva: De kategorie der levende wezens (zie ziel) die uiterst kleine
volkomen deeltjes van God, de Allerhoogste Persoon, zijn; staat tegen
over V47J u-tattva (zie aldaar).
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Jnäna

(letterlijk: kennis): Geestelijke kennis, of kennis waardoor men in
staat is onderscheirl te maken tussen het stoffelijk omhulsel en de gees
telijke ziel.

Jnäna-yoga: De weg der kennis. Wie deze weg begaat (de jfiäni) tracht zieh
geestelijke volmaaktheid te verwerven door zijn kennis te ontwikkelen
door zieh toe te leggen op het lezen der Schriften en wijsgerig bespie
gelen_ Men kan zo tot realisatie V'1J1 het onpersoonlijk Brahman komen.
Jemand die zieh toelegt op het ontwikkelen van zijn kennis (vooral
door middel van spekulatief denken). Komt een jfiänI tot volmaakt
heid, dan geeft hij zieh over aan Kr�I_la.

Jnäni:

K
Kaivalyam: De fase waarin men zijn wezensstaat realiseert als volkomen
deeltje van de Opperheer, voorafgaand aan het duidelijk worden van
de aktiviteiten op het vlak der toegewijde dienst.

Käla: De eeuwige tijd.
Käli:

Een halfgodin aan wie degenen die haar aanbidden vlees mogen offe
ren.

Kali-yuga: Tijdperk (yuga) van strijd en schijnheiligheid, laatste in een
kringloop van vier (mahä-yuga) ; het beloopt 432.000 jaar. (Het huidi
ge Kali-yuga is 5000 jaar geleden begonnen_) Het wordt voornamelijk
gekenmerkt door een steeds snellere verwording van het religieuze le
ven en door het verschijnsel dat men uitsluitend nog blijkgeeft van ma
teriele behoeften.
Kalpa: Een dag volgens de tijdberekening van Heer Brahmä.
Karilsa: Kr�r�ia's oom, die Hem steeds trachtte te doden.
Kapila: Een inkarnatie van Kr!?r:ia, die in Satya-yuga verscheen als zoon v an
Devahüti en Kardama Muni en de sä rikya -fiiosofie uiteenzette.
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KäraQodakasäyi Vi�Qu, of Mahä-Vi�QU: Eerste puru�a-avatära : de volkomen
expansie van de Heer, die aan de stoffelijke openbaring ten grondslag
ligt. Uit Hem komen het mahat-ta ttva en alle universa voort, die ten
tijde van de vernietiging weer in Hem terugkeren.
Karma : N atuurwet volgens welke alle materiele aktiviteit, of ze nu goed of
siecht is, hoe dan ook haar gevolgen heeft.
Karma-käQ4a: De afdeling der Veda's waarin behandeld wordt hoe de
zwaar in de materie verstrikte persoon zijn baatzuchtig streven kan ombuigen tot aktiviteit waardoor hij geleidelijk wordt gelouterd.
Karma-yoga:
1) Handelen in Kr�i:ia-bewustzij n ; andere naam voor bhak ti-yoga .
2) Een van de eerste treden van de trap van het yoga-systeem. D oor
karma-yoga ontdoet de karma-yogr zieh geleidelijk steeds meer van
alle stoffelijke besmetting en leert hij zijn doen en laten te zuiveren.
Karml:
1 ) Materialist, die er slechts n aar streeft zijn zinnen te laten genieten.
Dit leidt er slechts toe dat hij steeds meer vast raakt in de kringloop
van geboorte en dood.
2) karma-yogf, of iemand die karma-yoga beoefent (zie karma-yoga 2).
KarQa: Zoon van Kunti en h alfbroer van Arjuna. In de strijd van Kuruk�e
tra vocht hij tegen de PäQ<;lava's.
Kaunteya: De zoon van Kunti (Arjuna).
Ke8ava: N aarn van Kg;Qa: "Hij met het volle, zachte, lange haar", of soms
ook: "de overwinnaar van de demon Kesi".
Kirtana:
1) Het verheerlijken van de Heer ; een der negen geestelijke aktiviteiten
der toegewijde dienst (zie sanklrtana).
2) Het gezamenlijk zingen van de heilige namen en de heerlijkheid van
G od, doorgaans begeleid met verschillende muziekinstrumenten ;
zulks in tegenstelling tot japa (zie japa 1 ) .
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Krpai:ia: Een vrekkig persoon die geen gebruikmaakt van zijn waardevolle
eigenschappen ; met name iemand die zijn leven verdoet door niet naar
zelfverwerkelijking te streven.
Kr�i;ia: De oorspronkelijke naam van God, de Allerhoogste Persoon, in Zijn
oorspronkelijke geestelijke gedaante ; betekenis: "de Al-aantrekkelijke " .
Kr�i:ia-bewustzij n : Het kennen van Kr�i:ia of de omstandigheid dat men zieh
van Hem bewust is, Hem kent, op Hem mediteert, voor Hem arbeidt,
Zijn roem verkondigt enz.
Kr�i:iadäsa Kaviräj a Gosvämi: Schrijver van de Caitanya-caritämrta .
Kr�r_iakarma: Alles doen terwille van Km1a.
Kr�r.ialoka: Goloka V rndävana of cintämar.zi-dhäma : planeet waar Kr�i:ia
eeuwig omgaat met Zijn zuivere toegewijden; het is de hoogste planeet
van alle - zowel van de stoffelijke als van de geestelijke planeten.
K�ara: V ergankelijk.
K�atriya: Jemand die zieh binnen het stelsel der acht maatschappelijke
klassen en geestelijke orden in de klasse der bestuurders en bescher
mers bevindt.
K�etra: Veld van aktiviteiten, het lichaam van de gebonden ziel.
K�etrajfia: Degeen die zieh bewust is van het lichaam. Zowel de ziel als de
Superziel is k�e trajiia, want de individuele ziel is zieh bewust van haar
eigen lichaam en de Superziel is zieh bewust van de lichamen van alle
levende wezens.
K�irodakasäyi V i�i:iu: D erde purusa-ava tära : de gedaante waarin Garbho
dakasäyi V i�QU binnengaat in het hart van ieder levend wezen, in elk
atoom en zelfs tussen de atomen in. Hij is Paramätmä, de alomtegen·
woordige Superziel.
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Kumära's: V ier grote impersonalistische wijzen, zoons van Heer Brahmä,
die grote toegewijden werden van de Heer en grote autoriteiten op
het gebied der toegewijde dienst.
Kumbhaka-yoga: Het volkomen tot stilstand brengen van de luchtstromen
in het lichaam als onderdeel van het mystieke achtvoudige yoga-pro
ces.
Kunti: Prthä, de moeder van Arjuna en tante van Heer Kr�r:ia.
Kuruk�etra: Een bedevaartsplaats die sinds de oudste Vedische tijdcn als
heilig wordt beschouwd ; dicht bij het tegenwoordige New Delhi in
l ndia.
Kuru's, of Kaurava's: Alle afstammelingen van Koning Kuru , maar meer
in het bijzonder de 100 zoons van Dhrtarä�tra (die men ook kent als
Kuru). De Pär:i<;lava's behoorden zelf tot de dynastie der Kuru's, maar
Dhrtarä9tfa wilde hen uit de familie stoten om de macht aan zieh te
trekken.
Kuvera: De schatbewaarder der halfgoden.

L
Lak�mi: of de godin van het geluk: De eeuwige metgezellin van de Heer in
Zijn N äräyar:ia-gedaante, waarin H ij op de V aikur:itha-planeten verblijft.
Lichaam, Geestelijk - : Oorspronkelijke gedaante van het levend wezen. Het
bcstaat u it de geestelijke elementen sat , cit en llnanda (sac-cid-änanda),
resprektievelijk: absolute eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid.
Lichaam, Stoffelijk of Materieel -: Het tijdelijk "gewaad" dat de gebonden
ziel omhult.
Lilä:

Spei.
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Li1ävatära's: Ontelbare inkarnaties, zoals Matsya, Kürma, Räma en Nrsimha,
die neerdalen om in de stoffelijke wereld het geestelijk spei van de Per
soonlijkheid Gods te ontvouwen.
Loka: Planeet.
Lokäyatika's: Een groep aan de boeddhisten verwante filosofen, die op
aarde aanwezig waren toen Heer Kr�r:ia de Bhagavad-grtä sprak.
M
Madhusüdana: Een naam van Kr�l)a - doder van de demon Madhu.
Mahäbhärata: Soms "de vijfde Veda" genoemd. Vedische epos, dat de ge
schiedenis verhaalt van Bharatavar�a, het rijk dat tot 5000 jaar geleden
de wereld beheerste. De Bhagavad-g'itä is een onderdeel van het.Mahä
bhära ta .
Mahäbhüta:
ether.

De vij f stoffelijke elementen: aarde, water vuur, lucht en

Mahä-mantra (letterlijk: de grote man tra ) : Hare Kr�Qa, H are Kr�l)a, Krgia
Krsna,
· 0 Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, H are Hare.
D � mahä-man tra , die door Sri Caitanya Mahäprabhu, de Opperheer
Zelf, is aangeprezen als redmiddel voor de zielen in Kali-yuga, bezit
niet alleen het vermogen het gekonditioneerde levend wezen van zijn
stoffelijke neigingen te verlossen, maar ook liefde voor God en de ver
voering van het geestelijk leven in hem op te wekken.
Mahätmä (letterlijk: grote ziel) : Hij die er volkomen van doordrongen is
dat Kr�Qa alles is en zieh derhalve aan Hem overgceft en volkomen op
gaat in toegewijde dienst aan de Heer.
M ahat-tattva of mahä-brah man :
van de stoffelijke n atuur.

Het geheel der vierentwintig elementen

Mahä-Vi�l)U: Andere naam voor Kärar;wdakaiäyi Vi�ryu.
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Mantra (van mana : geest, en traya : bevrijding): Geestelijke geluidstrilling
welke tot doel heeft het levend wezen te bevrijden door de geest te
zuivcren van alle vuil cn stoffelijke neigingen.
Manu: Vader der mensheid, schrijver van de Manu-samhitä.
Manu-sarhhitä: Hct door Manu geschreven wetboek der mensheid.
Manvantara-avatära's: De M anu-inkarnaties, waarvan er veertien verschijnen
per dag van Brahmä.
Mäyä (lettcrlijk: hetgeen niet is ; begoocheling) : Begoochelende energie van
de Heer. D oor haar toedoen waant de individuele ziel zieh heer der
schcpping en allerhoogste genieter. D oor zieh te vereenzelvigen met
de begoochelende stoffelijke energie, dat wil zeggen : met het lichaam
(de zinnen), de geest en de materiele intelligentie, met als gevolg dat
ze haar eeuwigc ban d met de Heer kwijtraakt, geeft de aldus gekondi
tioneerde ziel zieh over aan het najagcn van werelds gcnot en raakt
hierdoor steeds meer gevangen in de kringloop van geboorte en dood.
Mäyävädi's : Met deze naam worden alle aanhangers samengevat van de
twee grote filosofische stromingen welke we kennen als het impersona
lisme, of sankarisme (dat de cenwording van de ziel met het Brahman
predikt), en het nihilisme (ook bekcn d als de filosot'i e der leegte), dat
verwant is mct het boeddhisme (dat het bestaan zowel van de ziel als
van God ontkcnt).
Monisme: Atheistische theorie volgens welke het individuele levcnd wezen
in alle opzichten gclijk is aan God cn derhalve slechts een met Hem
kan zijn.
Mukti: Bcvrijding of verlossing. Met deze term bcdoelt mcn doorgaans hct
ontkomen aan de strenge wetten der stoffelijkc natuu r (geboorte, zick
le, ouderdom en dood), cn verder ook (volgens de gedachtcngang der
Mäyävädi's) vereniging met hct Brahman in de zin dat men hct ego
tracht te vernietigen teneinde hierdoor een te kunncn worden met het
Absolute (hetgeen dus een kunstmatige, bedachte vorm van bevrijding
is). De uiteindelijke bevrijding van het levend wczen houdt in dat het
zijn eeuwige, persoonlijke band met God, Sri Kr�r.ia, herstell.

De Bhagavad-gitä zoals ze is

950

Mukunda: Naarn van Km1a - degeen die bevrijding schenkt.
Muni : Wijze, of zelfgerealiseerde ziel.
M ü rti, arca-vigraha, arca-mürti of arcä-gedaante : Openbaring van de per
soonlijke gedaante Gods in bepaalde soorten m ateriaal, zoals men haar
aan treft in de tempels.

N
N ai9karma: Zie akarma .
N akula: Een van Arjuna's jongere broers.
N anda M ahäräja: Heer Kr9r:ia's pleegvader.
N ärada Muni: Een grote toegewijde van de Heer, die overal in de geestelijke
en stoffelijke wereld rond kan reizen om de heerlijkheid van de Heer
te verkondigen_
N arädhama (letterlijk: laagsten onder de mensen) : Degenen die maat
schappelijk en politiek ontwikkeld zijn, maar er geen religieuze begin
selen op nahouden.
N äräyar:ia: V olkomen expansie van Kr�r:ia met vier h anden, die respektieve
lijk een schelp, een werpschij f, een knots en een lotus vasthouden.
N ih ilisme: Atheistische leer volgens welke alles oorspronkelijk uit de "leeg
te" komt en er u iteindelijk weer in zal terugkeren. ( Zie Mäyävädi's.)
N irgur:ia (letterlijk: zonder binding) : Heeft betrekking op Kr�r:ia, de Abso
lute Waarheid, in de zin dat Hij verstoken is van stoffelijke eigenschap
pen en niet onderworpen is aan de gu�za 's, of de drieerlei invloed van
de stoffelijke n atuur.
N irmama: Het besef dat niets ons toebehoort.
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NirväQa: Zij nstoestand waarin het stoffelijk bestaan wijkt en welke vooraf
gaat aan alle geestelijke, toegewijde aktiviteit.
Nitya-baddha: Eeuwig gekonditioneerd of gebonden.
N ityllnanda: Openbaring van Balaräma. A vatära die de rol van volmaakte
geestelijk leraar speelt; eeuwige metgezel van Sri Caitanya Mahapräbhu.
Niyama: Tweede fase van a�tänga-yoga , bestaande uit het strikt opvolgen
van de regulerende principes van het geestelijk leven.
N rsirhha: Een inkarnatie van Kri?i:ia in half menselijke, half leeuwe-gedaante.

0
Om, aum, omkära of prar;ava : Geluidstrilling welke de Absolute Waarheid,
Sri Kri?i:ia, vertegenwoordigt; ze maakt deel uit van de Hare K��i:ia
man tra (zie ook om tat sat).
Ürh tat sat : Man tra die de Absolu te Waarheid vertegenwoordigt, God, de
Allerhoogste Persoon.
Onwetendheid (tamo-gur;a): Een der drie geaardheden van de stoffelijke
natuur. D egeen die zieh onder haar invloed bevindt vervalt tot be
goocheling en verwarring, luiheid en het gebruik van verdovende en be
dwelmende middelen. Deze geaardheid staat onder leiding van Siva.

p

Päiicajanya: De schelphoorn van Heer Kpma.
Pafica-mahäbhüta:
lucht, ether.

De vijf grofstoffelijke elcmenetcn: aardc, water, vuur,

Pä1:11;l ava's: De vijf zoons van Koning Päi:i<;lu: Yu dhi�thira, Arjuna, Bhfma,
N akula cn Sahadeva.
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Päi:iqu: Een jongere broer van Dhftar�tra, die jong stierf en vijf zoons, de
Päi:i<;lava's, achterliet in de hoede van Dhrtar�tra.
Parag-ätmä: De ziel gehecht aan zinsbevrediging.
Paramätmä of vibhu-ätmä (de Superziel): Volkomen expansie van K r�i:ia
(Bhagavän) die leeft in het hart van ieder levend wezen, in elk atoom
van de stoffelijke schepping en zelfs tussen de atomen in. Hij vertegen
woordigt het overal plaatselijk aanwezige aspekt van de Absolute
W aarheid en omvat de tussenfase van de drievoudige doorschouwing
van de Heer.
Param Brahman : Het Allerhoogste Brahman, de Persoonlijkheid Gods, Sri

Kmia.
Param dhäma: De eeuwige planeten van de geestelijke wereld.
Paramparä: De geestelijke erfopvolging waarlangs de geestelijke kennis
wordt overgedragen.
Parantapa}_t: Een naam van Arjuna - Hij die de vijand kastijdt.
Parä-prakrti: Zie prakrti.
ParäSara Muni: Een grote wijze, vader van Vyäsadeva.
Parasuräma: Een inkarnatie van de Heer die in een grijs verleden verscheen
om de klasse der krijgers, die in verval was geraakt, omver te werpen.
Pärtha-särathi: Kr�i:ia, de wagenmenner van Arjuna (Pärtha).
P�ai:iqr: Een athei"st die denkt dat God en de halfgoden van hetzelfde ni
veau zijn.
Patafijali: Een grote autoriteit ten aanzien van het �(ä riga yoga systeem en
auteur van de yoga-sütra .
-

Pavitram: Zuiver.

-
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Pitrloka: D e planeten van de verscheiden voorouders.
Planeten, Helse -: Planeten die tot het lagere planetenstelsel behoren. Het is
er bijzonder duister en demonisch, en degenen die er als gevolg van
hun zondig doen en laten komen te leven, leiden er een leven van on
draaglijk leed.
Planeten, Hemelse -: Planeten die tot het hogere plantenstelsel behoren. De
wezens die er leven bevinden zieh op een hoger niveau, leiden er een
veel langer leven en hebben er veel omvangrijker zingenot dan op de
andere planeten van het u niversum.
Prahläda Mahäräja: Een groot toegewijde van de Heer, die door zijn atheis·
tische vader vervolgd werd, maar steeds beschermd werd door de Heer.
Prajäpati: ( 1 ) Verwekker van levende wezens; (2) Heer Brahmä.
Prakfti:

1 ) De stoffelijke of materiele natuur (aparä-prakrti).
2) De levende wezens (parä-prakrti).
Prä1.1a: De levensadem.
Pranäva omkära: Zie om.
Prä1.1äyäma: V ierde fase van de acht onderdelen van a�täriga-yoga. Ze be·
staat u it adembeheersing door middel van diverse oefeningen.
Prasäda (letterlijk: genade): Over het algemeen voedsel dat eerst aan de
Heer is geofferd.
Pratyag·ätmä: De van stoffelijke banden bevrijde ziel.
Pratyähära:

Het staken der zins-aktiviteiten (een der acht onderdelen van

aHäriga-yoga ) .
Premä: Werkelijke liefde voor God, de hoogste volmaaktheid des levens.
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Prthä: De gemalin van Koning Päi:igu, moeder van de Päi:i�ava's en tante
van Heer Kr�i:ia.
Püraka: De evenwichtsfase waarbij de inademing opgaat in de uitademing.
PuräQa's: De achttien zeer oude boeken die geschiedenissen van deze pla
neet en andere planeten bevatten.
PürQam : V olkomen.
Puru�a (letterlij k : het m annelijk principe) :
1 ) Met betrekking tot Kr�tJa: "de allerhoogste genieter"
2) Het levend wezen dat van het stoffelijk bestaan tracht te genieten.
Heeft eveneens betrekking op de Absolute Waarheid in Haar uiteinde
lijke, persoonlijke gedaan te. )
Puru�ävatära's: D e eerste Vi�i:iu-expansies van Krni:ia, die betrokken zijn bij
het scheppen, instandhouden en vernietigen van het stoffelijk univer
sum.

R
Rädhärätii:
Eeuwige metgezellin van Kr�i:ia, persoonlijke gedaante van
Zijn innerlijke geluks-energie. Ze belichaam t de volmaakte liefde en
toewij ding voor de Heer.
Rajo-guJ].a: De geaardheid hartstocht der stoffelijke natuur.
Räma:
1) N aam van Kr�IJa, "onuitputtelijke bron van geluk".
2) De avätara Rämacandra, het voorbeeld van de volmaakte vorst.
3) Andere n aam van Balärama.
Rämäyana: Vedisch epos geboekstaafd door V älmiki, dat de geschiedenis
van de avatära Rämacandra verhaalt.
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Verhouding van de Heer met de levende wezens. Er zijn vijf hoofd

rasa 's: de neutrale (sän ta-rasa ), de dienaar-heer-relatie (däsya-rasa ),
vriendsehap (säkhya-rasa), de ouder-kind-relatie (vätsalya-rasa ) en de
eeh telijke liefdes-rela tie ( miidh urya-rasa ) .
Rävana: Een maehtige demoon, die een trap naar de hemel wilde bouwen,
maar door Kr�l)a in diens Räma-inkarnatie werd gedood.
Reeaka: De evenwiehtstoestand waarbij de uitademing opgaat in de in
ademing.
Rüpa Gosvämi: De voornaamste der zes geestelijk leraren van Vrndävana,
die door Heer Caitanya Mahäprabhu gemaehtigd waren, de leer van het
Kr�r:ia-bewustzijn te vestigen en verspreiden.

s

Sabda-brahma: De voorsehriften van de Veda's en Upani�ads .
Sac-cid-änanda: (van sat : eeuwigheid, cit : kennis, en änanda : geluk) De
eigenschappen van de geestelijke en absolute gedaante (vigraha) van de
Opperheer; maar ook van de oorspronkelijke gedaimte van de levende
wezens, die immers deel uitmaken van Zijn wezen; en tenslotte : de
kenmerken van het geestelijk bestaan op ziehzelf.
Sädhaka: Een gesehikte kandidaat voor de verlossing.
Sädhu (letterlijk: wijze, of heilige man ) : Met deze naam duidt men diege
nen aan die in hun volledige overgave aan de dienst van de O pperheer,
Sri Km1.a, hlijkgeven van de grootste wijsheid en heiligheid.
Sagm:ia (letterlijk : begiftigd met eigensehappen) : Heeft betrekking op
Kf�l)a, de Absolute Waarheid, in de zin dat Hij eigensehappen heeft die
volkomen geestelijk zijn. (Zie nirguf}a.)
Sahadeva : Een van Arju na's jongere broers.
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Samädhi (letterlijk: geestelijk opgaan) :
1 ) Toestand van volmaakte geestvervoering, bereikt door algeheel op
gaan in Kmia-bewustzijn.
2) Achtste fase van de acht onderdelen van a§!iihga-yoga, welke over
eenkomt met geestelijke realisatie.
Samäna-väyu : De innerlijke lichaamsdruk welke voor evenwicht zorgt. Het
is een van de vijf soorten lucht welke beheerst worden door de adem
halingstechniek van a�tänga-yoga.
Sanätana: Eeuwig.
Sanätana-dhäma: De eeuwige woning, de Vaikui;i {ha-planeten in de geeste
lijke hemel.
Sanätana-dharma of bhiigavata-dharma: De universele en absolute religie,
de eeuwige plicht van ieder levend wezen, die eruit bestaat G od, de Al
lerhoogste Persoon, Kr�i:ia, met liefde en toewij ding te dienen. (Ook :
andere naam voor vari;iäirama-dharma. )
Sanätana Gosvämi: Een der zes grote geestelijk leraren van Vrndll.vana, die
door Heer Caitanya Mahäprabhu gemachtigd waren, de leer van het
Kr�Qa-bewustzijn te vestigen en verspreiden.
Sanätana-yoga: de eeuwige aktiviteiten verricht door het levend wezen.
Saiijaya: De sekretaris van Dhrtarä�tra, die D hrtarä�tra de Bhagavad-grtä
verhaalde zoals ze op het Slagveld van Kurukeyetra gesproken werd.
Saitkaräcärya: Een inkarnatie van Heer Siva, die in de Achtste Eeuw ver
scheen om een impersonalistische filosofie te verkondigen, waarmee
hij het boeddhisme uit lndia wilde wegvagen teneinde het gezag der
Veda 's weer te kunnen vestigen.
Sänkhya:
1 ) Filosofisch stelsel, onderricht door de avatära Kapila, dat de analyti
sche bestudering van de ziel behelst als onderscheiden van de vieren
twintig elementen der stoffelijke natuur.
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materieel analyseer-systeem van de wereld der verschijnselen

in haar verschillende openbaringen, geformuleerd door de atheist
Kapila.
Särikhya-yoga:

Grondige bestudering van het geestelijk ego als verschillend

van het stoffelijk lichaam. Hierdoor wordt het levend wezen tot

ti-yoga

bhak

gebracht, waarin het kan overgaan tot de geestelijke aktivitei

ten, welke zijn eigenlijke aktiviteiten zijn.
Sankirtana- y aj ii a, of
door

mahä-yajfia :

Sri Caitanya

Het belangrijkste van alle offers, ingesteld

Mahäprabhu, bestaande uit het verkondigen van de

heerlijkheid Gods.
Sannyäsa:

1 ) Zieh

onthechten van de vruchten van zijn doen en laten bij het ver

vullen van zijn plicht.

2) Vierde

en laatste orde of fase van het geestelijk leven (zie äsrama) ;

volkomen verzaking van gezins- en m aatschappelijk leven teneinde
tot volmaakte beheersing van geest en zinnen te komen en zieh ge
heel te kunnen wijden aan het dienen van Kr�l_la.
Sarasvati: De halfgodin der ontwikkeling en geleerdheid.
Sästra: De geopenbaarde Schrift.
Sattva : De geaardheid goedheid der stoffelijke natuur.
Satya-yuga:

Eerste tij dperk

het duurt

1 . 728.000

(yuga) van een kringloop

van vier

(mahä-yuga) ;

jaar en vrijwel de gehele mensheid i s zelfverwer

kelijkt.
Sitä: De gemalin v11n Heer Rämacandra, de inkarnatie van Kr§l_1a.
Siva, Rudra, of Sankara:

Zuivere toegewijde belast met de vernietiging van

het universum aan het eind van het leven van Brahmä, zijn verwekker.
Smaral_1am:

V oortdurend denken aan Kf§l)a (een van de negen methoden

der toegewijde dienst).
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Smrti : Geschriften geboekstaafd door levende wezens onder bovenzinne
lijke leiding.
Soma-rasa: Een hemelse drank die men proeven kan op de maan.
Sravana: Luisteren naar hetgeen betrekking heeft op de Heer, een van de
negen geestelijke aktiviteiten der toegewijde dienst.
Srlmad-Bhägavatam, Bhägavata-Purärya, of Mahä-PuräfJa : Vedisch geschrift
dat verhaalt over het eeuwig spei van Kr�rya, de Opperheer, en Zijn
zuivere toegcwijden. Het vormt het oorspronkelijke kommentaar op
de Vedänta-s ütra door de auteur zelf, Vyäsadeva, en wordt beschouwd
als het heerlijkste van alle Vedische geschriften.
Sruti : Geschriften welke rechtstreeks van God ontvangen z ijn.
Sthita-dhlra-muni (sthita - standvastig; dh ira - onverstoorbaar; muni - wij·
ze): Jemand die altijd opgaat in Kr�rya-bewustzijn en bijgevolg niet in
verwarring kan worden gebracht door de materiele natuur.
Südra's: Arbeiders, handwerkslieden en artiesten, die de Jeden van de drie
andere varrJa's diensten verlenen (zie vnr�w).
Sukadeva Gosväml: Een groot toegewijde, die het Srimad-Bhägavatam
sprak tot Koning Parik�it tij dens de laatste zeven dagen van diens leven.
Sukham : Geluk of vreugde.
Sukrtina: Vrome lieden die zieh aan de regelen der Schrift houden en de
Heer toegewijd dienen.
Surabh i : De koeien in Kr;;ryaloka. Ze kunnen een onbeperkte hoeveelheid
melk geven .
Süryaloka: De zonneplaneet.
Svadharma: De specifieke op zelfverwerkelijking gerichte plicht van een be
paald levend wezen overeenkomstig de religieuze beginselen.
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Svami: Ander woord voor gosvämi (zie aldaar).
Svargaloka: De hemelse pl aneten of woningen van de halfgoden.
Svarüpa (sva eigen ; rüpa - vorm of gedaante ) : De eeuwige dienstrelatie van
het levend wezen ten opzichte van de Heer; de wezensaard der ziel.
-

Svarüpa-siddhi : De volmaakte realisatie van de wezensaard der ziel.
Syämasundara (syäma - z wart; sundara - zeer schoon) Een naam van Kr�qa
in Zijn oorspronkelijke zwarte gedaante.

T
Tamo-gu1_1a: De geaardheid onwetendheid der stoffelijke natuur.
Tapa, of tapasya (letterlij k : boete ) : Vrijwillige aanvaarding van zekere be
perkingen in materieel opzicht met het oog op geestelijke zelfverhef
fing.
Tattvavit : Jemand die de Absolute Waarheid in haar drie verschillende as
pekten kent.
Toegewijde, Zuivere
Jemand die zieh, los van alle gehechtheid aan de
vruchten van zijn doen en laten (karma) en aan spekulatief denken
(jr1iina), met lichaam en ziel overgeeft aan het dienen van de Heer en
zo de volmaaktheid der toewijding aan God en het toppunt der geeste
lijke realisatie bereikt.
Transcendentaal: Zie bovenzinnelijk.
Transcendentalist:
bereiken .

Een ieder die emaar streeft het bovenzinnelijk vlak te

Tweede tijdperk (yuga) van een kringloop van vier (mahä
yuga ) ; het beloopt 1 .296.000 jaar.

Tretä-yuga:

De Bhagavad-gitä zoals ze is

960

Tulasi: Een groot toegewijde van de Heer in de gedaante van een plant. De
ze plant is de Heer zeer dierbaar, en de bladeren worden altij d geofferd
aan Zij n lotusvoeten.

u

Uccail}sravä: Een paard, geboren uit nektar, en beschouwd als vertegen
woordiger van Kn!]a.
Udäna-väyu: Lucht in het lichaam die naar boven gaat en welke beheerst
wordt door de ademhalingstechniek van a�tänga-yoga.
Universum :
1 ) D e gehele materiele openbaring, welke uit ontelbare universa bestaat.
2) Een gesloten hol omgeven door zeven m ateriele schalen, waarin zieh
veertien planetenstelsels bevinden, die elk uit ontelbare planeten be
staan.
Upani�ads: Vedische geschriften , 1 08 in getal, die het filosofische gedeelte
der Veda 's vormen.

V
V aibhä�ika's: Een groep van aan de boeddhisten verwante filosofen, die er
waren in de tijd toen Kr�l}a de Bhagavad-gitä sprak en die aannemen
dat het leven ontstaat uit een bepaalde tot rijpheid gekomen menging
van stoffelijke bestanddelen.
V aikm;ithaloka's: Eeuwige planeten die zieh in het Koninkrijk V aiku1Jtha,
de geestelijke hemel, bevinden. Op iedere VaikurJ thaloka heerst Kr�IJa
in een van Zijn N äräyal)a-gedaanten.
V airägya: Losmaking van de stof en hechting van de geest aan het boven·
zinnelijke.
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Vai�r.iava: Een ieder die zijn leven wijdt aan Vi�i:iu, of Kr�r.ia, de Opperheer;
andere naam voor bhakta of toegewij de.
Vaisya's: Landbouwers en handelaars; ze voorzien in de levensbehoeften
van de samenleving en waken over het welzijn van de dieren, met name
van de koe; de vai.Sya 's vormen een der var1Ja's (zie aldaar).
Vals Ego (of aharikära ) : De illusoire gedachte dat men de absolute meester,
de allerhoogste eigenaar en de rechtmatige genieter van alle geneugten
der wereld is, als gevolg waarvan de ziel zieh vereenzelvigt met het
stoffelijk lichaam.
Vänaprastha:
1) Derde orde of fase van het geestelijk leven (zie äframa), waarin men
bedevaartstochten maakt en heilige plaatsen bezoekt om zieh los te
maken van het gezins- en maatschappelijk leven en zieh op deze wij··
ze voor te bereiden op sannyäsa (zie aldaar).
2) lemand die volgens de regels van de ä.Srama leeft.
Varäha: lnkarnatie van Heer Kr�i:ia als reusachtig everzwij n.
Varr.ia: Elke der vier afdelingen waarin de samenleving verdeeld is volgens
de natuurlijke funktie-verrichting van haar leden. (Zie brähmarya 's, k§a
triya 's, vaisya 's en Südra 's). Harmonie en evenwicht op maatschappe
lijk gebied zijn afh ankelijk van de mate waarin men deze universele
verdeling eerbiedigt. (Zie varlJäSrama-dharma.)
Vasudeva: De vader van Heer Kr�i:ia.
Väsudeva: 1 ) Heer Kr�r.ia, "de zoon van Vasudeva"; 2) de staat van zuivere
gocdheid, die de stoffelijke geaardheden der natuur te boven gaat en
waarin men de Opperheer kan doorgronden.
Veda:

De oorspronkelijke Veda , verdeeld in vieren (de f!_ k , de Yajus , de

Säma en de A tharva ).
Vedänta (letterlijk: het toppunt, het einde der kennis) : De essentie van alle
Vedische filosofie, zoals ze is samengevat in de Vedänta-sütra 's, en ver-
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volgens in het Snmad-Bhiigava tam, die de hoogste realisatie van de Ab
solute Waarheid onderrichten, te weten overgave aan de Allerhoogste
Persoonlijkheid G ods, Sri Kmia.
Vedische geschriften : Ze omvatten de vier Veda 's (de J!. k , de Yajus , de Sü
ma en de A tharva) en de honderdacht Upani�ads , die het filosofische
gedeelte beheizen, en de aanvulling daarop : de achttien Purär.za 's, het
Mahäbhärata (waarvan de Bhagavad-gitä deel uitm aakt), de Vedän ta
sü tra en het Srimad-Bhägavata m . De avatära Vyäsadeva stelde hierin,
ongeveer 5000 jaar geleden, de gehele geestelijke kennis te boek, welke
oorspronkelijk door Kr�l).a Zelf werd overgeleverd langs de mondelinge
weg. (Tot de Vedische geschriften behoren verder alle paramparä (zie
aldaar) geschriften, zoals het Ramäyar.za, de Bhakti-rasämrta-sindh u , de
Caitanya-caritämrta enz.)
V erstand : Zie in telligen tie.

Vihhu-ätmä : De Superziel.
Vihhüti: Het vermogen waarmee Kr�l)a de gehele stoffelijke openbaring be
stuurt.

Vidyä: Kennis.
Vijfiäna:
1 ) Kennis aangaande de geestelijke ziel, haar wezenlijke natuur en de
eeuwige band die haar met God verbindt.
2) Toegepaste kennis.

Vikarma: Aktiviteit tegen de schriftuurlijke regels en hepalingen in; zonde.
Virä!a-rüpa: Zie vifoa-rüpa.

Vi�l)U: Naarn van Kr�l)a, "lnstandhouder van al wat is".
Al die goddelijke openbaringen, volkomen expansies of e x 
pansies van volkomen expansics van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, die in geen enkel opzicht van Hem verschillen, zulks in tegen
stelling tot jfva-tattva. (Zie expansie, volkomen -).

Vi�1_1u-tattva:
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V isvakofa: Een oud Sanskrit woordenboek.
Visva·rüpa (virä!a-rüpa) : De universele gedaante van Heer Kr�i;ia, zoals be
schreven in Hoofdstuk Elf van de Bhagavad-gftä .
Vivasvän : De naam van d e huidige zonnegod, aan wie d e Bhagallad-grtä
minstens 1 20.400.000 jaar geleden werd onderwezen.
V rndävana: D orp in India waar Kr�i;ia 5000 jaar geleden tezamen met Zijn
zuivere toegewij den Zijn geestelijk spei ontvouwde.
Vyäna-väyu : Een van de luchtbewegingen in het lichaam die worden be
heerst door a§{äriga-yoga . De vyäna-väyu regelt zwellen en krimpen.
Vyäsadeva: De grootste filosoof van de oude tij d . Hij was een inkarnatie
van V i�r:iu, gemachtigd tot het verrichten van literaire aktiviteiten, en
hij stelde de Veda 's, de Puräf)a 's, het Mahäbhärata , de Vedän ta-sütra
enz. op schrift.

y

Yajiia:
1) Yajiia: naam van Vi�i;iu, Kr�i;ia, "Hem wie alle offers worden ge
bracht".
2) yajiia : offerhandeling of het brengen van offers.
Yajfiesvara: N aarn van Heer Kf�l}a - Heer der offers.
Yamaräja: De halfgod die zondige levende wezens na hun dood straft.
Yamunäcärya: Een groot geestelijk leraar in de Srf-sampradäya , een van de
belangrijke geestelijke erfopvolgings-lijnen.
Yafodä: Heer Kr�r:ia's pleegmoeder.
Y a5odä-nandana: Yasoda's kind, Kr�i;ia.
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Yoga (letterlijk: verbinding rnet het Absolute , rnet God) :
1 ) Elke rnethode waarmee rnen de geest en de zinnen in bedwang kan
krij gen en de ziel in kontakt brengen rnet het Opperwezen, Sri
Km1a.
2) Andere naarn voor a§tänga-yoga en de vele vorrnen van yoga die
daarvan zijn afgeleid.
Yoga-mäyä: 's Heren innerlijk verrnogen waardoor Hij voor niet-toegewij·
den verborgen blijft.
Yogärüc;l h a: De hoogste yoga-fase .
Yogäru�a: De beginfase van yoga.
Yogesvara: Naarn van Kr�l)a - de rneester van alle rnystieke kracht.
Yogi:
1 ) Transcendentalist van de eerste, tweede of derde orde, respektieve
lijk bhak ta, yogi (zie yogi 2) en jnäni, of, anders aangeduid : bhakta ,
paramutmävädi e n brahmavädf.
2) Transcendentalist van het tweede plan, bedreven in a§{änga-yoga of
een der hiermee verwante yoga's.
3) Yoga-beoefenaar in meest algemene zin.
4) N aarn van Kr�pa, "de allerhoogste Yog1"
Yudhi�thira: De oudste der vijf Päru
. ;lava's.
Yuga: N aarn van elk der vier tijdperken van een mahä-yuga (zie aldaar).
Yugävatära's: De vier inkarnaties van de Heer die elk in een der vier yuga 's
verschijnen orn de geeigende methode van geestelijke realisatie voor
het betreffende tij dvak te verkondigen.

z

Ziel: (ätmä, jfvätma , af.!u-ätmä, of vijnänarh brah man) Nietig deeltje energie,
integraal bestanddeeltje van God, het levend wezen zonder meer; de
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ziel verschilt van het lichaam , waarin ze het hart hewoont en de oor
sprong van het hewustzijn is.
Evenals God, het Opperwezen, hezit de ziel haar eigen individuali
teit; haar gedaante bestaat louter uit eeuwigheid, kennis en gelukzalig
heid. De ziel blijft echter altijd onderscheiden van God en is nimmer
aan Hem gelijk.
- : Benaming voor de helichaamde ziel,
die, omdat ze zieh met haar stoffelijk lichaam vereenzelvigt, onderwor
pen is aan de wetten der natuur.

Ziel, Gebonden of gekonditioneerde

Register
A

Aanvallers
de zes soorten van -: 34
Absolute, het -:

zie ook Absolute Waarheid
aard van -: 329

definitie van -, door de grote
wijzen: 509
hoe te bereiken: 1 70- 1 7 1
is God , de Allerhoogste Persoon:

Srfmad-Bhägavatam over de - : 4 7 ,
1 93- 1 94, 663
Svetiisvara Upani�ad over de
37 5-376
Vediinta-sütra over de -: 1 93
Veda's over de - : 586
Vedische Schriften over de -: 380
vergeleken met de zon: 47, 48

voor de materialist moeilijk te bevatten: 222

1 16

vergelijking tussen de visies van de
toegewijde en de impersonalist:
171

realisatie van - , bevrijding door -:
298-299

realisatie van de fasen van -: 404
Absolute Waarheid
aspekten (haar 3 ): 47, 1 82 , 53 1 ,
663 , 895

beschrijving: 3 7 5, 896
Brahma-Samhitä over de
375
is abhyäsät: 405
is iinandamaya: 405
is een persoon: 3 7 5 , 405 , 895
is God: 5 26, 895
kennis der -: 1 82 , 895
niet te bevatten via spekulatief
denken: 526
realisatie van de -, langs direkte en
indirekte weg: 1 49

Aciirya (s)
zie ook Geestelijk leraar

bevestigen de individualiteit van
de levende wezens: 63, 64
noodzakelijk zieh tot - te wenden:

54-55, 254, 274, 285, 385,
456, 659, 764
volmaakte leraar: 1 73

zijn relatie met de toegewijde:
254

Acäryavan puru�o veda
aangehaald : 456
Ädau fraddhä tatafJ siidhu-sango 'tha
bhajana-kriyii. . .
aangehaald: 222
Aditya-van:iam tamasafJ parastiit
aangehaald: 67 1
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Register

Advaitam acyutam anddim ananta
rüpam
aangehaald: 2 1 0, 220

aksepteert het offer van Zijn toe
gewijde: 457
allerhoogste kenner: 649-65 1 ,

Aham bhakta-parädhinah . . .
aangehaald: 395

allerhoogste levende wezen: 1 74
almachtig: 1 66, 283, 466, 666
alomtegenwoordigheid (Zijn), de
Brahma-Samhitä over -: 320,

664, 889

Aham brahmäsmi
aangehaald: 4 1 2
Aham tvam ca athänye. . .
aangehaald: 653
Ahära-suddhau sattva-suddhilJ sattva
suddhau ...
aangehaald: 1 60
Ahave�u mitho 'nyonyam . . .
aangehaald: 93
Aha bata ivapaco 'to gariyan . . .
aangehaald: 357
Akarma

vergeleken met vikarma: 237

AkämafJ sarva-kämo vä
aangehaald: 225

Aktie

zie Handelen

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
aanbidding van de -, het Srimad
Bhägavatam over -: 225
aanwezig in het hart van elk le
end wezen: 62, 288, 669, 747,
875 , 876

absolute Heer: 20, 1 50, 1 74, 385,
464, 468, 664, 67 1 , 684, 889

375

alwetend: 283, 649, 667
beschrij ving: 462, 667
bewustzijn (Zijn), vergeleken met
dat van de individuele ziel: 76
bezit een eeuwige individualiteit:
63

bovenzinnelijk: 1 1 6, 626
Brahma-Samhitä over - : 48
bron van licht: 67 1
doordringt de prakrti (de stoffe
lijke natuur): 1 02, 469, 696,
697

energieen (Zijn):

70, 369, 372,
377, 384, 407, 46 1 , 47 1 , 745,
858
gedaante (Zijn): 609, 625-626,
667, 880

genoemd Govinda, Mukunda en
Km1a: 1 63
genoemd Hrsikefa: 16, 20, 650,
820

genoemd Mahesvara: 3 85
genoemd yajfla-puru�a: 1 64
heeft geen plicht te vervullen: 1 74
Heer van de halfgoden: 1 64, 226
Heer van de zinnen van elk levend
wezen: 20, 820
hoe Hem te begrijpen: 70, 457,
460, 589, 636

hoe Hem te bereiken: 400, 6 1 6,
637
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individuele ziel en de -, de Katha
Upani$1Jd over -: 6 2
instrukties (Zijn), h e t Srimad
Bhägavatam over -: 1 1 7
is het Allerhoogste Brahman (Pa
rarh Brahman): 4 1 8
is de parama puru$1J : 4 24
is de Superziel (Paramätmä): 1 85 ,

288, 374, 537-53 8 , 5 5 8 , 664,
75 1 , 848
is niet impersonalistisch : 667
is Puru�: l 02
is sac-cid-änanda-vigraha: 667
kennis van de -, de Vedische Schriften over -: 724
Kürma Puräi:za over: 5 04
leiding over de transcendentale
zinnen: 1 5, 1 74
niet verantwoordelij k voor de ak
tiviteiten van de levende we
zens: 283, 467
oneindig: 1 74, 1 9 3 , 402, 666
oorsprong van de levende wezens:

uiteindelijke begunstigde van alle
offers: 1 6 1 , 1 64
uiteindelijke vemietiger: 6 70
Vedänta-sutra over de
289,

485 , 858
Veda's over de -: 220, 650
Vedische Schriften over -: 1 74,
668-669, 7 1 1
vergeleken met de zon: 47, 48
verheven boven het stoffelijk bestaan:
226, 229, 464, 466,

467, 667 , 672
vervult de verlangens van alle le
vende wezens geheel: 283
vol geestelijke zinnen: 1 6, 17 5,

667
volheden (Zijn): 283
voorziet in alle behoeften:

6 2,

336
vriend van iedereen: 889
werkzaam: 467
zinnen (Zijn), hun aard, de Svetäs
vatara Upani�ad over de -: 667

336, 670, 848
oorspronkelijke schepper:

227 ,

229, 46 1 , 463, 466
Padma Puräna over de -: 292
relatie (Zijn) met <je levende we
zens: 5 97
sanktionneert de aktiviteiten van
alle levende wezens: 83 1 , 833,

834
smrti over de - : 336
Srfmad-Bhllgavatam over de -: 4 7,
1 58
staat alle levende wezens b ij : 62
Svetllsvatara Upani$1Jd over de - :
672
Taittirfya Upani$1Jd over de : 670
-

Änanda-cinmaya-rasa
aangehaald: 44 1
Änandamayo 'bhyäsät
aangehaald: 329, 654
Anäsaktasya vi$ayiin yathärham upa
yufijatafl ...
aangehaald: 3 1 4
AIJor a1Jfyän mahato mahfyän
aangehaald: 77
Anta�praviHah S/Jsttl jantzntlm
aangehaald: 7 47

Register

A�1u-ätma
zie individuele ziel
Ä nukülyasya sarika/pah prätikülyasya
varjanam
aangehaald: 6 1 9
Anyaöhilä�itä-sünyam jfiäna-karmädy
anavrtam ...
aangehaald: 6 1 8

969
genoemd "zoon van Prthä": 50
heeft geen enkele reden tot kla
gen: 6 5 , 85
herkomst van zijn wapen pasupa
ta-iJsfra: 9 5
is een arya: 49
is slechts een instrument in de
handen van K r�i:ia: 32, 587,

588
kan de strijd niet vermijden: 36,

67
Aparimita dhruväs tanubhrto yadi sar
vagatäl;
aangehaald: 373
Äpräyar;ät tatrapi hi dmam
aangehaald: 869
Arjuna
aanschouwt als eerste de universe
le gedaante: 566, 603 , 6 1 5
beschennd door Hanumän en
Räma: 1 9
bevrij ding waardig: 53
deugdzaam : 34, 53
eerste schakel van een nieuwe pa
rampariJ: 569
erkent K!'\ii:ia als God: 529, 532,

600-60 1 , 6 1 5
geeft zieh over

aan

Kr�i:ia: 54, 5 5 ,

60
gezegend door Indra en Droi;iäcärya: 589
genoemd Bhärata: 67
genoemd Dhanaiijaya: 1 5
genoemd GugäkeSa: 22, 537
genoemd Kaunteya: 67
genoemd M ahä-bäho: 86
genoemd Parantapa: 59
genoemd Pärtha: 23
genoemd Savyasäcin: 587, 588

kan Kr�i:ia niet vergeten: 22
komt als overv.:innaar uit de strijd:

894
leerling van Droi;iäcärya: 5
leerling van K r�i:i a: 58, 59, 8 1 ,

102, 1 47 , 887
Jot (zijn): 99
onthutst: 53, 54, 56, 147, 1 48,

266
overweldigd door medelijden: 26,
..

46
pijn (zijn), de oorzaak van: 59
plicht (zijn) als k�atriya: 30, 34,

36, 49, 5 8 , 67, 1 47
relatie (zijn) met Kr�l)a verandert
bij het zien van de universele
gedaante: 573, 590
strijd t met Siva: 9 5
verkeert in onwetendheid: 22
verlangt zieh terug te trekken in
het woud: 29
vragen (zijn), tot voordeel van ie
dereen: 148, 209, 53 1
vrees (zijn): 27
vriend van Kr�l)a: 59, 82, 566,

396-397, 599-600, 603
wagen (zijn), onoverwinnelijk: 14
wenst de strijd te vem1ijden: 29,

32, 3 5-36, 43, 49, 58, 67, 1 47
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970

zinnen (zijn}, bestuurd door Km1a:

15

A tha puru�o ha vai näräya�iafJ. .
aangehaald: 5 20

.

Asamsayam samagram
betekenis: 366

A tharva-veda
over de oorsprong van kennis: 520

Äsino düram vrajati sayäno yäti sarva
ta}J.
aangehaald: 668

A thäto brahma-jijfiäsä
aangehaald: 1 93

A�{änga-yoga
aangeraden voor minder intelligen
te lieden: 1 29
doel: 247, 303, 309
lager dan karma-yoga : 303
Asura (of Demoon)
boetedoeningen van de -: 796-797
doel van de -: 783, 798
A vatära (s)
Brahma-samhitä over - : 2 1 0-2 1 1 ,
220
Caitanya-caritllmrta over - : 2 1 8
herkamst van - : 2 1 0-2 1 1 , 2 1 8,
2 5 5 , 56 1 , 6 14
hoe herkent men een - als echt:
2 1 6, 606
missie van -: 2 1 5 , 2 1 6, 2 1 7, 2 1 8
soorten van : 2 1 8
-

Asya mahato bhütasya . .
aangehaald: 1 66
.

A taf; srf-kf�l'}a-nämlldi na bhaved gräh
yam indriyail;. . . .
aangehaald: 3 1 2 , 369
Ätatatvac ca matrtvad ätmil hi paramo
haril;.
aangehaald: 336

Ätmtlnam rathinam viddhi iarfram ra
tham eva ca
aangehaald: 343
B
Baladeva Vidyäbhü�ai:ia
over de beheersing van de zinnen:

1 32
over God en de halfgoden: 1 64

Bälägra-sata-bhägasya
tasya ca. . .
aangehaald: 7 1

satadhä kalpi

Barmhartigheid
asat -kwalifi katie: 8 1 6
doel : 824
is de belangrijkste eigenschap van
grhastha's: 761
verzaking van - : 823
volgens de drieerlei aard der stof
felijke natuur: 809, 8 1 1
Begeerte, stoffelijke - of materiele
aanwezig in elk levend wezen: 1 02
bevredigd door de Heer: 30, 283
bindt het levend wezen: 284, 466
hinderpaal in het geestelijke zelfverwerkelijkingsproces; 40 1
hoe te overwinnen: 1 24, 1 4 1 - 1 42,

330, 677

Register

oorsprong van -, en afkeer: 655-

656

doordringt het hele lichaam: 7 1 ,

690

Begoocheling

zie lllusie en Mäyii
Beheersing van het zelf (dama)
beschrijving: 5 1 3-5 14, 660
Bestaan, het doel van -:

971

Gods - vergeleken met dat van de
individuele ziel: 76, 690
ontwikkeling van geestelijk - : 686
openbaring van de ziel: 7 1 , 76
stoffelijke aspekten: 2
teken van leven: 655
vergeleken met zonlicht: 690
zuiver - van de toegewijde: 274

1 52, 1 54, 1 6 1 , 2 7 1 ,

3 1 8, 8 1 9

vervolmaking van - : 858, 873
Bestaan, stoffelijk - of materieel

(samsära)

gevangenschap van het - : 1 9 3 , 201
hoe zieh eruit t e bevrijden: 1 9 5 ,

202, 268, 320, 628

problemen van het - : 5 5 , 57
Bevrij ding (mukti)
beschrijving: 327-328, 868, 869
Brhan-Näradiya PurälJO over -:

3 1 6-3 1 7
door verwerkelijking van het Ab
solute: 299
hoe te bereiken: 3 1 7 , 3 8 5 , 785,

816
onvoldoende o p zichzelf: 3 28
Srimad-Bhägavatam over -: 257,

373

Bhagavad-gitä
bestemd voor iedereen: 60, 64
Bhaktivinoda Thäkura over het
tweede hoofdstuk van de - :

1 44
doel: 46, 70, 1 84, 206, 256, 6 1 6
essentie: 448, 526, 528, 882, 896
geopenbaard aan Safijaya: 890,

891

geschiedenis van d e -: 205
geschiedenis van de -, het Mahä
bhärata over -: 205
hoe het onderricht te ontvangen:

2, 205, 206, 264, 887, 89 1
90, 5 3 1 ,
883, 884

interpretatie van de - :

onbegrip van de niet-toegewijde:

883, 884

onderricht van de -: 2, 896
overgeleverd aan Vivasvän:

204-

205

voorwaarden om - te verkrijgen:

studie en begrip van de -: 55, 63-

60, 1 8 5 , 1 86, 220, 26 1 , 268,
270, 286, 287' 289' 295 ' 298,
299, 4 1 1 , 495 , 67 1 , 680, 759
volmaakte - : 4 1 1

64, 526, 529, 883, 886, 889,
896
uiteengezet door God Zelf; 2, 90,
204, 887

Bewustzijn
altijd zuiver: 740
beschrijving: 539

voomaamste der Vedische Schrif
ten: 2
volmaakt: 63
volmaakte wetenschap Gods: 2
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wetenschap bestemd om de volke
ren der wereld te leiden:

204

Bhakti-rasämrta-sindu
over bhakti-yoga : 368
over handelen in Kwa-bewust-

Bhakti-yogf
zie Toegewijde , Zuivere toegewijde en
Vai�r.zava
Bhava-mahädävägni-nirvllpar.zam
aangehaald: 3 28

...

zijn: 278
over onthechting: 268, 3 1 4-3 1 5
over de toegewijde: 339
over toegewijde dienst:

...

222-223,
Bhima

618
over zuivere toewijding: 392

Bhaktir asya bhajanam
aangehaald: 362

Bhayaril dvitiyäbhiniveiatal;
aangehaald: 28, 3 1 9

beschermt het leger van de Panda
va's:

10

blaast op zijn schelphoom : 1 5

...

Bhi�ma
Bhaktivinoda Thäkura

beschermt het leger van de Kuru's:

over het tweede hoofdstuk van de

Bhagavad-gitä: 145

1 0, 1 1
blaast op zijn schelphoom:

12

medelij den (zijn) met Duryodha

Bhakti-yoga
zie ook Kr��a-bewustzijn , Toewijding

gaans aan ouderen verschuldigd

en Toegewijde dienst
aspekten (3) van -: 632

Bhakti-raSllmrta-sindhu
368

na: 1 2
verdient niet het respekt dat door
is: 5 1 , 607

over

dient authentiek te zijn: 368
gebaseerd op de kennis van de ziel:

zal een hoger lichaam verkrijgen:

65
zal sneuvelen op het slagveld: 582-

583

1 07
grondbeginsel: 337-338
is de geschiktste yoga voor ons
tijdperk: 329, 348
maakt het mogelij k God te ken
nen: 457
Rüpa Gosvämi over welslagen in-:

331
toepassing: 632-633

BhoktiJ bhogyaril preritäram
aangehaald: 650

...

Boete (tapa of tapasyiJ)

bedoeld voor vllnaprastha:

763

definitie: 5 1 5, 763
komt van Kr��a: 5 1 3

vergeleken met jfiäna-yoga: 625

noodzakelijk voor het verkrijgen
van bevrijding: 763

wordt met vreugde toegepast:

noodzakelijk voor het begrijpen

457

van de ziel: 90

Register

973

noodzakelijk voor het begrijpen

Allerhoogste -, hoe te bereiken:

van God: 92
van de geest: 806

diverse aspekten van - : 428-429,

723

van demonische wezens (asura's):

796-797' 8 1 0

65 1 , 67 1
is zuivere kennis: 7 6 1

van het lichaam: 804

oorsprong v an het onpersoonlijk

van de spraak: 805

B rahman: 723
Veda's over -: 277

verzaken van -: 823
volgens de drieerlei aard der stof
felijke natuur: 807-8 1 0

Brahman
hoe te bereiken: 722, 863

Brahmi!

Vedische Schriften over -:

bevindt zieh aan de wortel van de
banyan-boom van de stoffelijke
schepping: 728, 730

650-

65 1
Brähmai:za

bevrij dt het levend wezen: 436
duur van een dag van - en van zijn

kan de hemelse planeten bereiken:

leven: 436, 465
eerste levende wezen:

kwaliteiten van de -: 855

375-376,

5 1 7, 542
erkent dat K��a God is: 48

dharma: 760

is de pitl'lmaha: 5 1 7

436

openbaring van de jfva's volgens
zijn dag en nacht: 437
tweede schepper: 548-549

Brahmacarya
noodzakelijk voor het beoefenen

van yoga: 3 1 8
Y aji'iavalkya over de - : 3 1 8

Brahmaiva san brahmäpyeti
aangehaald: 722
Brahman
Allerhoogste -, de verwerkelijking
van -: 723, 867

maakt verstandig gebruik van zijn
lichaam: 55
plichten van de - : 50, 93, 1 9 1
rol van de - in het vari:zäirama

er zijn er talloze: 436
herkomst (zijn): 520, 594
ontsnapt niet aan de dood:

93

verwijlt in de geaardheid goed
heid: 1 9 1 , 228, 3 5 1 , 858

Brahmai:zyo devaki-putra}J
aangehaald: 5 20
Brahma-samhit4
over de Absolute Waarheid:
over

de

376

alomtegenwoordigheid

van de Allerhoogste:

320, 666
2 1 0-2 1 1 , 220
over de toegewijden: 1 63
over de zon: 204
over God: 48, 49
over de avatOra's:

Brhan-Näradfya Puräi:za
over bevrij ding en het chanten van
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D

de heilige namen van de Heer:

3 1 6-3 1 7
Darmna.<Jhyäna-sämsparsair
kürma-viharigämalJ
aangehaald: 297

c

matsya-

Caitanya M ahäprabhu
filosofie (Zijn): 896
heeft de saflkfrtana-yajfia ingesteld:

1 58, 1 6 1 , 2 1 8

Däsa-bhüto harer eva nänyasvaiva ka
däcana
aangehaald: 664

komst (Zijn), verkondigd door de
Schriften:

1 58 , 2 1 8

mededogend bij uitstek: 624
predikt

het

Bhägavata.<Jharma :

Deha-dehi-vibhedo 'yarh nesvare vidya
te kvacit
aangehaald: 504

389-390
verzaking (Zijn): 303-304

Demonisch levend wezen

volmaakte sannyäsi: 68

zie A sura

Caitanya-caritämrta
over de avattlra's; 2 1 8

Devar�i-bhütäpta-nrr:iärh-pitfr:iäm
aangehaald : 39, 1 00

over de bonafide geestelijk leraar:

57
over geloof: 1 06

Deva's
zie Halfgoden

Celibaat

Dharmarh tu säk$(id-bhagavad-prar:iftam
aangehaald : 2 1 5

Ceto.<JarpalJO·mtlrjanam
aangehaald: 328

Dhrtarä��ra

zie Brahmacarya

verantwoordelijk voor de slag van
Kuruk�tra: 1 7

Chanten van de Heilige Namen, het aanbevolen door

Sri C aitanya

3

M a-

haprabhu: 1 1 2 , 429
tlctlrya van -: 357

Brhan-Näradfya Puriir:ia over - : 3 1 6
effekten van - :
1 1 2 , 260, 433,
455 , 542 , 63 1
hoe te realiseren: 1 1 2, 4 2 1 -422
maakt het mogelijk het uiteinde
lijke doel te bereiken:

verloochent de zoons van Päi;ii;lu:

1 13 ,
42 1 -422, 423 , 424-425 , 630
Srfmad-Bhägavatam over -: 3 1 6

v_rees (zijn): 2-3
Dieren
doden van - veroordeeld: 75, 2 1 6,

7 1 0, 763-764, 800
1 64

voedsel van dieren:

Dik-ktl/4dy-anavacchinne
vidhäya ca...
aangehaald: 339

kr�r:ie ceto

Register
Drieerlei aard der stoffelij ke natuur
geloof volgens de -: 79 1 -795
genoemd pradhäna: 656
hoe eraan te ·ontstijgen: 1 88 , 385,

7 1 7-72 1 , 722, 723 , 757, 8 1 7
invloed: 1 52 , 1 80 , 1 82 , 1 88 , 1 90 ,

227-228, 382, 3 8 5 , 397, 698,
7 1 5-7 1 6, 720, 724, 7 9 1 , 793 ,
798 , 854
Kr�r:ia is verheven boven de -: 3 8 1 ,
7 1 6 , 593
oorsprong: 674
bepaalt het stoffelijk handelen

(karma): 1 1 0, 1 82 , 1 90, 280,
382, 699, 7 1 6
varl)a's volgens de -: 227, 383, 855
vorm! de lagere natuur (prakrti):
698
zij die erboven staan: 1 9 1 , 720
strijd tussen de -: 704
Dror:iäcärya
echtgenote van -: 9
is de eerbied die doorgaans aan
ouderen verschuldigd is niet
waardig: 607
krijgs!eraar van de PäQ<;lava's en
Dhr�!adyumna: 5
onenigheid met Drupada: 5
zal een hager lichaam verkrijgen:

975

laat de zwakke punten van DroQ.a
carya uitkomen: 5
universele gedaanten door de Heer
aan hem geopenbaard: 604
verafschuwt Bhima: 1 0
verlangen (zijn) o m zieh het ko
ninkrijk van de PäQ<;lava's toe
te eigenen: 2 1
vertrouwen (zijn) in de toewijding
van Bhisma en Dror:iäcärya: 1 1
vol vertrouwen de overwinning te
behalen: 9

Dvä suparl)ä sayujä sakhäyä
aangehaald: 676
E

Eenvoud
beschrijving: 659
geldt voor iedereen: 76 1

Eko devo nitya-/ilänurakta}J. . .
aangehaald : 220
Eko 'pi san bahudhä yo 'vabhäti. . .
aangehaald: 340
Eko vai niiräyal)ah. . .
aangehaald: 520

65
Drupada
onenigheid met Dror:iäcärya: 5
Dualiteit
bevrijding van - :

642
Duryodhana
diplomaat: 1 1

Elementen, stoffelij ke geopenbaard en niet-geopenbaard:

88
oorsprong: 37 1
vierentwintig - : 3 7 1 , 656, 696-697

1 06, 270, 3 1 1 ,
Energie, stoffelijke -

zie Prakrti

bestaat uit de drie geaardheden:

698
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bestuurd door Kmu:

F

1 8 1 , 370,

468
definitie en beschrijving:

370,

Familie
gevolgen van het vernietigen van

3 71 ' 384' 696-697
doordrongen van de Heer:

1 03 ,

468-469, 696, 698
eeuwig: 674
genoemd mahä-brahman :
696697
hoe eraan te ontstijgen: 503
invloed: 28, 90, 1 03 , 1 64, 1 8 1 ,
300, 301 , 337, 373, 3 82-383,
384, 409 , 480, 699
is deel van de energieen van de
Heer: 674

de -: 36-38
juiste manier van leven: 661
noodzaak tot onthechting:

66 1

val (haar): 36-39
verantwoordelijkheid van de ouderen voor -: 36, 374

tradities: 36-4 1
G

Garga Upani�ad
over het menselij k leven: 5 5

oorsprong: 370
openbaring: 370, 674
schept de lichamen:

1 8 1 , 675

verbonden met de geestelijke energie : 684
vergeleken met geestelijke energie:

69, 336-337' 37 1 , 384, 483
voortdurend veranderend:
wetten: 587

Geaardheden der stoffelijke natuur:

zie Drieerlei aard der stoffelijke natuur
Gebonden ziel

zie Gekonditioneerde ziel

420

wet van behoud van de -: 88

E� u hy eva sadhuh. . .
aangehaald: 284
E�o 'l)urätmä cetasi! veditavyaJ:i„.
aangehaald: 7 2

Geest (mana, of i!tmi!)
beteugeling van de -:

138, 274

relatie tot stof, zinnen, ve rstand
en ziel: 200
rol: 200
Geestelijke erfopvolging (paramparä)
echte - met Kr�1,1a als oorsprong:

232, 89 1

Ete cämia-kalälJ pumsalJ„.
aangehaald: 48

myste rie van de - : 8 9 1
Geestelijk leraar

Evarh prasanna-manaso bhagavad-bhak
ti-yogata})
aangehaald: 457

zie ook Äcarya
Caitanya-cariti!mrta over de

-:

57

nodig zieh tot hem te wenden:

1 22, 1 39, 1 56, 223, 254, 255,

Register

264, 658, 660, 7 1 5 , 764, 7 9 1 ,
87 1 , 89 1
1 06,
tevreden stellen van de -:
254
vertegenwoordigt de Heer: 87 1 ,
873, 878, 89 1
vertegenwoordigt Vyäsadeva: 8 9 1
ware - : 5 6 , 254, 264
zegent zijn leerling;
1 06, 254,
660, 69 1

977

in Km1a: 1 86, 260
noodzakelij k:

1 86, 458, 460, 8 1 7

Geluk (sukha)
bovenzinnelijk:

224, 327, 334,

339
hoe te bereiken: 249-250, 334
van de zu ivere toegewijde: 33 1
volgens de d rieerlei aard der stoffelijke natuur: 85 1-853
volmaakt -, voorwaarden: 1 63

Geestelijke wereld
beschrijving:

320, 440, 734, 735
320, 448, 477,
669 , 692, 735
is verheven boven de stof: 439,
441
kent verscheidenheid: 695, 727
Vedische Schriften over de -: 876

hoe te bereiken:

Geestelij k lichaam

Geluk en verdriet
moeten worden verdragen:

67,

660
oorsprong: 5 1 3
oorzaken:

65, 67, 655, 675, 697,

699
vergeleken met de seizoenen:

67

Genot

onveranderlij k: 750

zie M aterieel genot

van de jiva-tattva vergeleken met
dat van de Vi�Q.u -m ürti : 737

Ge weid
jegens aanvaHers: 34

juiste toepassing van - : 7 5, 9 1 -94,

Gehechtheid, stoffelijke gevolgen: 28, 1 09
hoe zieh ervan te bevrijden:

171
223

noodzakelijk voor de k:/(Jtriya: 35,

1 26

36, 50, 9 1 -95, 767
Veda's over: 7 5
veroordeeld: 75, 93

oorzaken: 1 26
vergeleken met onthechting:
vormen ( 3): 222

zie Ziel, gekonditioneerde -

Gobhi}J prir;ita-matsaram
aangehaald: 7 1 1

Geloof (iraddha)

Goddelijke eigenschappen

Gekonditioneerd levend wezen

aspekten van - volgens de drie geaardheden: 791 -797

Caitanya-carittzmrta over: 1 06
hoe te verkrijgen: 260, 8 1 7
in de Veda s: 1 0, 1 86
'

beschrijving: 758-765
doel: 760
Gods koninkrijk

zie ook Goloka Vrndävana, Kr�Q.aloka,
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Geestelij ke wereld en Vaiku1)tha
hoe te bereiken: 1 44, 1 57 , 1 58
Goedheid (sattva-gw:za)
barmhartigheid in de geaardheid -:
809

boete in de geaardheid -: 807
handelen in de geaardheid -: 840,
842

aktiviteiten in de geaardheid -,
voortkomend uit geloof: 793
hoe te blijven verkeren in : 865
geluk in de geaardheid -: 85 1
invloed: 700, 703, 705-706, 708,
-

709, 7 1 2, 7 1 4, 737, 794, 795

intelligentie in de geaardheid
846

kennis in de geaardheid - : 837
offers in de geaardheid -: 8 0 1
openbaringen : 700
Srfmad-Bhägavatam over: 795
standvastigheid in de geaardheid -:
848

voedsel in de geaardheid - : 840
zuivere -: 793, 795

H

Halfgoden (deva's)
betuigen hun eerbied aan de Heer:
1 74, 230, 579, 592

kennen de Opperheer niet: 508
oorsprong: 508, 5 2 1
rol: 1 59, 1 6 1 , 1 64
streven emaar Kr�r:ia te zien: 6 1 0
verering van -: 1 56, 1 64, 1 67,
226, 242, 243, 439-442, 484,
487, 489, 794

verering van -, vergeleken met toe
gewijde dienst: 398-402, 489
vergeleken met de ledematen van
de Allerhoogste Heer: 1 59,
1 64, 399, 402

zijn afhankelijk van de wil van de
Heer: 397, 399, 400, 402, 488,
592

H andelen
analyse in verschillende aspekten:
234

baatzuchtig -, gevolgen: 267, 454,
675-676

Goloka eva nivasaty akhilätma-bhütal)
aangehaald: 320, 666

Goloka Vrndavana

zie ook Km1aloka, Geestelijke wereld ,
God's Koninkrijk en Vaiku!]!ha
beschrijving: 440
hoe te bereiken: 321 , 4 1 3 , 43 1 ,
448

baatzuchtig -, het Srfmad-Bhägavatam over: 267-268
bovenzinnelijk -: 1 7 1
doel: 1 00
door de Schriften aanbevolen:
825, 832, 846

faktoren : 275-276, 83 1 -833, 835
gevolgen van -, de Veda's over:
258

in Kmi.a-bewustzijn, altijd zinvol:
GuQO s
zie D rieerlei aard der stoffelij ke natuur
'

1 03, 3 5 1

Register
in Km1a-bewustzijn, hoger dan as
tänga-yoga: 303
in K m1a-bewustzij n , op absoluut
niveau: 1 06, 279-280
in Kmia-bewustzijn, vergeleken
met materieel handelen: 1 04,
1 44, 1 56, 234, 3 5 1-352
in K m1a-bewustzijn, vrij van alle
temgslagen: 1 56
in toegewijde dienst (9 aspekten):
1 63 , 452
in toegewijde dienst, superieur aan
filosoferen en spekulatief den
ken: 266
materieel -, beinvloed door de drie
geaardheden : 1 10, 1 82, 86 1
materieel -, als oorzaak van gebondenheid: 1 1 0, 1 56, 1 96
materieel -, oorzaken: 675 , 833
moet geschieden als offer: 1 56
niet berustend op vals ego: 834
onderdelen: 835
onvennijdelij k: 1 5 5 , 1 56
oorzaken van -: 835
uiteindelij ke oorzaak: 829, 833
vergeleken met niet-handelen:
1 5 5 , 234, 266
vervolmaking van -: 1 56
volgens de drie geaardheden:
836
vonnen van (2), op geestelijk ni
veau: 263
vruchten van - moeten aan Km1a
worden geofferd : 278
vrij van alle materiele invloed:
1 90 , 827
zondig -, hoe zieh van de gevolgen
te bevrijden: 88 1 , 886
zondig -, oorzaken en gevolgen:
454
-
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Hartstocht (rajo-gw;a)
bannhartigheid in de geaardheid -:
810
boete in de geaardheid -: 808
geluk in de geaardheid -: 852
handelen in de geaardheid -: 84 1 ,
843
invloed: 701 , 703, 706, 708, 7 10,
7 13 , 7 14, 737, 794
inzicht in de geaardheid -:
847
kennis in de geaardheid : 838
offers in de geaardheid -: 802,
838, 840
openbaringen: 701 , 764
relatie met de twee andere geaard
heden: 7 1 4
standvastigheid in d e geaardheid :
849
voedsel in de geaardheid : 799,
800
-

-

-

Heilige Namen
zie Chanten v;m de heilige namen
Hemelse p\aneten
beschrijving: 1 08, 485
hoe te ber�iken: 93, 94, 99, 1 08,
436, 448, 484
kortstondig genot op de -: 1 08,
436

ihä yasya harer däsye karmar;ä manasä
girä ...
aangehaald: 278
lllusie (mäyä)
zie ook mdyä
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beschrijving: 707, 888
bevrij ding van - : 5 1 3 , 888
laatste valstrik van -: 888
Impersonalisme
moeilijke weg: 2 19-220, 625, 626
van de materialist: 222
vergeleken met personalisme: 377,
625
lmpersonalist
zie ook mäyävädi
gedeeltelijke bevrij ding: 2 1 9-220
kan de oorsprong der zinnen niet
verklaren: 1 5
Jot (zijn): 222, 224
objekten van verering: 244, 795
onvolkomen realisatie: 2 1 9-220
vergeleken met de personalist :
625
verkeert in de geaardheid goedheid: 795
vermijdt aktiviteit: 235
visie op het Absolute : 492
wankelbare positie: 1 3 5
weinig intelligent: 403
·

Inaktiviteit
afgeraden door de Heer: 1 1 4
definitie: 1 14
onvolmaakte weg: 1 5 0
vergeleken met aktie: 232, 235

volgens de drie geaardheden: 846849

fSäväsyam idam sarvam
aangehaald: 1 43

livaral) paramal) km;ah sac-cid-änanda
vigrahal)...
aangehaald: 48, 226, 368, 375,
470
lsvaral)-sarva-bhütänäm hrd-dese 'rjuna
ti$fhati
aangehaald: 335
J

Janmädy asya yatalJ
aangehaald: 486
Jayas tu pärp;iu-puträr;täm-ye$iiril pak$e
janärdanalJ
aangehaald: 14
llva, ofjfvätmä
bestemming van de minder intelligente -: 437
eeuwig: 664
is brahman : 650
openbaring van de
volgens de
tijdsrekening van Brahmä: 437
·,

Jfidnarh parama-guhyam me
aangehaald: 1 98

...

lndividueel levend wezen
zie Ziel, individuele Intelligentie (buddhi)
oorsprong: 5 1 3
positie ten opzichte van stof, zin
nen, geest en ziel: 200
rol: 200

Jfidna-yoga
vergeleken met bhakti-yoga: 625
Jyotfril§i v�r;ur bhavanäni vi�r;uf;
aangehaald: 69

Register
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K

hoe t e verwerven: 4 1 , 44, 53, 94,
236, 255, 256, 26� 285, 28�
367, 456, 5 26, 650, 673, 753,
816
materiele - , nutteloos: 56, 3 1 2,
5 1 3, 658
van de ziel en de Superziel, het
Srimad-Bhägavatam over: 198
Vedische -, bestemd voor iedereen:
1 10
Vedische -, maakt het mogelijk de
vervolmaking te bereiken:
1 12
Vedische -, genaamd sruti: 753
verwerven van -, de Veda's over:
456
volgens de drieerlei aard der stof
felijke natuur: 836-840
volmaakte (bovenzinnelijke) -:
253, 259, 285, 286, 287, 290,
366, 453, 457, 650, 663, 67 1 ,
753, 863, 878, 880
volmaakte -, vergeleken met vuur:
235-236, 258
ware -: 253, 285, 288, 5 1 3 , 889

Kaiva/yam svarüpa-pratinhä vä citi
iaktir iti
aangehaald: 330
Karma
beschrijving: 4 1 8
bevrijding van -: 1 0 1 , 1 1 8 , 1 49 ,
1 50, 1 66, 1 86, 2 1 9 , 230, 2 3 5 ,
2 3 8 , 250, 262, 268, 277
Karmar:zä manasa vl/ctl sarvtzvasthl1Su
sarvadä.„
aangehaald : 3 1 8
Karma-yoga
definitie: 1 02, 359, 5 24
vergeleken met sänkhya-yoga: 27 1
Ka[ha Upani�
over de individuele ziel: 7 6, 77,
80, 82, 89-90
over de Superziel: 76
over God en de levende wezens:
62 1
vergelijkt de individuele ziel en de
Superziel met twee vogels: 80
Kenner van het veld
zie K�etrajiia
Kennis (liiäna of vidyä)
A tharva-veda over de oorsprong
van Vedische kennis: 5 20
doel: 664, 680
faktoren: 673
geestelijke -, bevrij dt van twijfel:
262, 3 1 2
geestelij ke - en stoffelij ke - , verge
leken: 3 1 2, 695

Keiagra-Sllta-bhägasya
aangehaald: 7 1
Kibä vipra, kibä nyäsi, Südra kene na
ya...
aangehaald: 5 7
Koe
dient te worden beschermd : 7 1 0
Vedische Schriften over het slach
ten van -: 7 1 0
Konditionering, stoffelijke bevrijding van -: 1 56
oorzaak: 1 57- 1 5 8
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Kosmische openbaring

bovenzinnelijk: 492, 528, 752

zie Stoffelijke Schepping

bron van al het bestaande:

Kringloop van geboorte en dood
hoe zieh eruit te bevrij den:

628,

682, 695
oorzaken: 87, 1 1 9 , 1 20, 268
Km1a

zie ook Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods
aan de zijde van de Pandava's:

14
23, 339,
397, 398, 524, 526, 83 1 , 875
aard van Zijn aktiviteiten: 2 14,
2 1 9 , 220, 472, 598
almachtig: 556
allerhoogste autoriteit:
62, 90,
209
allerhoogste begunstigde:
296,
300
allerhoogste bezitter:
1 43 , 1 84 ,
268 , 277 , 296
allerhoogste Heer: 20, 4 7, 48, 6 5 ,
204, 2 1 0-2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 4, 286,
300, 30 1 , 462, 464, 470-473,
482, 507. 5 1 0, 520, 526, 5 5 3
339, 426,
alomtegenwoordig:
441 , 46 1 , 462, 472 , 5 3 5 , 592,
594, 626
alwetend: 23, 426, 593, 722
arca-gedaante (Zijn): 6 1 7 , 626
begunstigde van alle offers: 1 59 ,
224 , 300, 489
bescherrnt Zij n toegewijden: 32,
39, 500, 629 , 630, 870
aanwezig in ieders hart:

bestuurt

de

stoffelijke

natuur:

468
bevrij der van Zijn toegewijde: 628
bevrijdt alleen de gekonditioneer
de zielen : 385

255,
373, 374, 3 79, 390, 5 09, 5 1 6,
520, 5 2 1 , 528, 5 29, 5 3 1 , 550,
558, 56 1 , 577 , 7 3 2
definitie van Zijn naam: 882, 736738
dient Zijn toegewijde graag: 20,
2 1 , 496
doel van wetenschap: 479, 593
eeuwig: 2 1 3, 528
eeuwig jong: 2 1 1 , 2 1 3
geestelijk (divya): 426
geestelijk leraar van A rjuna: 54,
5 5 , 887
geest (Zijn): 504, 598
genoemd Acyuta: 2 1 1
genoemd Bhagavän: 48, 4 19
genoemd Bhüte�a: 5 3 1
genoemd de onfeilb are : 20, 2 1 ,
419
genoemd Devadeva: 53 1
genoemd Devaki-nandana: 1 5
genoemd Govinda:
1 5, 3 1 , 3 2,
47, 48, 1 63
1 5, 20, 23,
genoemd H r�ikefa:
59 1 , 820, 858
genoemd J agatpati: 532
genoemd J anardana: 3 1, 3 5
genoemd Kesini�Odana: 820
genoemd M ädhava: 34
genoemd M adhüsudana: 1 5 , 3 1 ,
46, 4 1 7
genoemd Mukunda: 3 9 , 1 1 9, 1 63
genoemd Pärtha-särathi: 1 5
genoemd Puru�ottama: 4 1 6, 5 3 1
genoemd Syämasundara: 362
genoemd Väsudeva: 1 5
genoemd Yasoda-nandana: 1 5
genoemd yogi: 534

Register

handelt volgens de Schriften: 176,
177
heeft geen enkele plicht t e vervul
len: 1 74
hoe Hem te bereiken: 404, 5 24,
5 26 , 6 1 6 , 624 , 884
hoe Hem te kennen: 369, 403 ,
45 1 , 526, 532, 6 1 1 , 6 1 3 , 7 1 5 ,
867-868, 883
hoogste getuige: 48 1 , 48 2
hoogste zuiveraar: 528
innerlij ke macht (Zijn): 2 1 3-2 1 4 ,
603
instrukties (Zijn), het Sn-mad-Bhägavatam over -: 1 77
is Agni: 540
is Airävata: 544
is alles: 595
is ananta: 592
is Ananta: 546
is Arjuna: 554
is Aryamä: 546
is Bhrgu: 542
is Brahmä: 549
is Brhäspati: 541
is Citraratha: 543
is de bliksem: 545
is de Brhat-säma: 55 1
is de dood: 550
is de Ganges: 548
is de gäyatrf: 5 5 1
i s de geest: 539
is de haai: 548
is de heilige vijgenboom: 543
is de Him alaya: 542
is de koning: 544
is de kracht der sterken: 553
is de kwaliteiten van de vrouw:
550
is de leeuw: 547
is de lente: 5 5 1
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is d e letter A : 549
is de levenskracht: 539
is de lucht: 574
is de maan: 538, 594
is de moraal: 5 5 5
i s d e oceaan: 5 4 1
is de oorsprong van alle energie:
371
i s d e overwinning: 553
is de roede der kastijding: 555
is de schittering van al wat schit
tert: 553
is de Superziel (Paramiltmll): 23,
66, 1 84, 339, 390, 397, 420,
426, 427 , 538, 6 5 1 , 875
is de surabhi: 545
is de tijd: 54 7
is de uiteindelijke waarheid: 548
is de Veda s: 480, 539
is de wetenschap aangaande het
zelf: 548
is de wijsheid: 555
is de wind: 548
is de zon: 538
is Garu<;la: 547
is God: 47, 48, 49, 2 1 0-2 1 1 , 255,
387, 389, 470, 47 1 -472, 473,
529, 575, 593, 599, 602, 876,
889
is het Allerhoogste Brahman: 277,
527
is het avontuur. 553
is het bovenzinnelijke om: 542
is het doel der Veda s: 1 1 2, 48 1 ,
746, 747
is het spei van valsspelers: 553
is het stilzwijgen: 5 5 5
is het tweevoudig woord: 549
is het vuur: 594
is het vuur der spijsvertering: 746
is het water: 594
'

'
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is het zaad: 5 56

meester van de halfgoden (deva's) :

is lndra: 539

is mahatma: 592

226, 300, 397. 4 13, 585, 593,
601
meester der kennis: 46
meester van het heelal: 53 1
Närada-Paiicardtra over opgaan
in -: 339

is M arici: 538

neemt het offer van Zijn toegewij

is japa: 542
is Kandarpa: 545
is Kapila: 543
is Kuvera: 540

is Meru: 540

den aan: 492, 63 1

is Närada: 543
is november en december: 5 5 1
is Param Brahman: 380, 528
is Räma: 548

onafhankelij k: 1 74, 2 1 5

209,

405 , 407 , 470
is S iva: 540
is Skanda: 541
is UccaiMrava: 544
is USaßa: 5 54

onbegrijpelijk: 562, 564
onderricht (Zijn): 1 86
oneindig: 402, 575, 592
onpartijdig: 496
ontoegankelijk voor demonische
atheisten, niet-toegewijden en

is van alles het begin, midden en
einde: 548
is VaruQa: 546
is Vlisudeva: 554
is Väsuki: 545
is Vi�QU: 538
is Vyäsa: 554
is Yama: 546
kennis omtrent -, de Padma Purä1J.Q over -: 3 1 2 , 369
keurt Arjuna's gedrag af:

niet onderhevig aan begoocheling:

66

is Prahlada: 547
is sac-cid-iinanda-vigraha:

niet gebonden door Zijn hande
len: 466

49, 60,

23 1
257, 482, 593
lichaam (Zijn):
48, 1 74 , 2 1 2,
2 1 3-2 1 4 , 470, 503-504, 5 1 0,
598, 6 1 1
leidt Arjuna persoonlij k: 1 9 , 60,
877
laatste toevlucht:

leidt de gekonditioneerde ziel tot
Zieh: 284
meester der onthechting: 894

dwazen:

368, 390, 403-404,
405, 406, 470, 47 1 , 50?, 530,
533, 564, 598, 868, 883
onveranderlij k:
2 1 3-2 1 4. 227,
403
onvergankelij k (avyaya) : 407
oorsprong van alle avatära's-. 49,
2 1 1 , 2 1 8, 255, 5 6 1 , 6 1 5
oorsprong van de halfgoden: 508,
5 1 0, 6 1 5
oorsprong van de Superziel: 80
oorspronkelijke geestelijk leraar:

5 5 , 94, 254, 598
oorspronkelijke

Persoon:
2 1 0,
2 1 1 , 48 1 , 5 29, 593, 59� 59�
602
redenen waarom H ij neerdaalt in
het stoffelijke universum: 1 76,
1 77 , 2 1 5-2 19, 500
relaties met Zijn toegewijden: 20,
60, 80, 224, 395, 496

. Register
Srimad-Bhägavatam over : 6 1 5
staat alle levende wezens bij : 62
vader van alle levende wezens:
390, 399, 468, 48 1 , 482, 5 1 7,
5 1 9, 594
Vedänta-sütra over : 746
Veda's over -: 509
vergeleken met de zon: 2 1 4
verheven boven d e stoffelijke
openbaring: 226, 229, 464,
5 1 0, 59 1 , 592, 593
verschijnt als de zoon van Devaki:
209, 472, 5J O, 520, 608, 6 1 1 ,
612
verschilt niet van Zijn naam: 63 1
vervult alle verlangens: 32, 600
werkzaam: 467
wezen (Zijn): 403
zet de Bhagavad-gitä uiteen aan
Vivasvän: 204-206
zinnen (Zijn), bovenzinnelijk:
1 76, 492, 598
zinnen (Zijn), onafhankelij k: 1 74,
215
-

-

Km1a-bewustzijn
zie ook Bhakti-yoga, Toewijding en
Toegewijde dienst
basis-principe: 58, 337-338
belang: 57, 1 60, 1 98- 1 99
bevrijdt van alle vrees: 14 7, 1 70
bevrijdt van de invloed van de drie
geaardheden: 383, 385 , 8 1 7
bevrijdt van het stoffelijk bestaan:
144, 20 1 , 25 1 , 28 1 , 3 83 , 385,
830
bevrijdt van mäyä: 1 88, 24 1 , 301
bron van hoogste vreugde: 1 29,
133, 137, 25 1
bron van vrede: 57, 142, 300,
301 , 866, 893
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definitie :
198- 1 99, 3 1 4, 849,
858, 862
handelen in - bevrij dt van karma:
1 49, 1 56, 268, 277
handelen in - nooit nutteloos:
1 04, 3 5 1
hoe het zieh volledig eigen te ma
ken: 1 29, 1 86, 232, 893
hoe te ontwikkelen: 1 06, 247,
260, 4 1 3-4 1 4
is het zuiveringsproces zelf: 1 50,
1 69
macht van -: 1 4 1 , 1 52, 1 54, 1 66,
1 99, 201 , 24 1 , 498 .
principes van - vervangen alle of
fers: 1 66
rechtstreekse weg naar de Absolu
te Waarheid: 1 02, 1 50
richt zieh op iedereen: 23 1
Srimad-Bhägavatam over -: 1 52,
319
K�l).aloka
zie ook Goloka V!ll dävana, Geestelijke
Wereld, Gods Koninkrijk en Vaikul)t}ia
beschrijving: 434, 439, 440
hoe te bereiken: 423, 448, 490,
5 03, 504
K.f1TJOS tu bhagavän svayam

aangehaald: 5 9 1
K�TJa-varT}aril tv�kr�TJ4m
aangehaald: 1 5 8

..

K�triya
geleid door hartstocht: 1 9 1 , 228,
383
kan de hemelse planeten bereiken:
93, 95
kan de zon bereiken: 29
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kwaliteiten: 856
Partl1ara-smrti over zijn plicht: 94
plichten: 29, 3 3 , 35, 43 , 49, 50,
53, 67. 86, 87. 92, 94, 1 74,
768, 859, 860
vorming: 92

K$11triyo hi prajä rak$fln iastra-päJJi/:I
prada1;u;iayan
aangehaald: 94
K$etra
natuur: 655
Veda's over -: 650
verbinding met ksetrajfia: 696
vergeleken met k�etrajfia: 656
K�etrajiia
verbinding met k�etra: 696
vergeleken met k�etra : 656

Kuru's
bij voorbaat gedood door Km1a:
32
gedoemd tot d e nederlaag: 2 , 3,
9, 1 2, 1 4, 16
ontmoedigd door de klank van de
schelphoom van de Pä!)9ava's:
18
veroordeeld: 1 7, 586
L

Leven
doel: 49, 1 52, 1 54, 1 6 1 , 1 79,
318
is afhankelijk van de Heer: 1 6 1
stoffelijk - , bron van verwarring:
54
stoffelijk - vergeleken met geeste
lijk -: 1 1 9
ware -, begint bij de dood: 1 44

K�eträr;i hi St1rirär;i bijam cäpi iubhä
subhe...
aangehaald : 650

Levend wezen, gekonditioneerd zie Ziel, gekonditoneerde -

Kuisheid
zie Brahmacarya

Levend wezen, individuele
zie Ziel, individuele -

Kürma Purär;a
over God: 504

Lichaam, stoffelijk - of materieel behoeften van het -, hun bevredi
ging: 1 89
boete van het -: 804
gemaakt om de verlangens van het
levend wezen te bevredigen:
687
gunstige en ongunstige momenten
om het lichaam te verlaten:
403-407
in dienst van de Heer: 278
invloed van de drie geaardheden:
94, 280, 677

Kuruk�etra
heilige bedevaartsplaats: 2
strij d op het slagveld van -, invloed
van de heilige plaats op: 3 1 9
strij d op het slagveld van - onver
mijdelijk: 87
strijd op het slagveld van - veroor
zaakt door Dhrtarä�tra: 1 7
strijd op het slagveld van - zonder
uitweg: 587

-

Register

is het veld van aktiviteit: 647,
649, 637
kan zonder de ziel niet leven: 74,
76, 1 5 1
kenners van het -: 649-65 1 , 664,
673
Svetäsvatara Upani� over het - :
281
van d e toegewijde, gezuiverd: 666
vergankelij k: 6 1 , 69, 73, 80, 9 1 ,
222, 268
vergeleken met een kledingstuk:
46, 79, 677
vergeleken met een stad met ne
gen poorten: 280-28 1 , 705
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Madhavendra Puri
over het denken aan K1wa:

Mädhyandi-näyana-sruti
over de bevrij ding van de ziel: 737
Mad-vyapäsrayal)
betekenis: 870
Mahäbhärata
over de geschiedenis van de Bhaga
vad-gitä: 205
Mahä-mantra
zie Chanten van de heilige namen

Lokyate vedärtho 'nena
aangehaald: 7 5 1

Mähirizsyät sarva-bhütani
aangehaald: 7 5

Lucht
beheersing van de - in het lichaam:
248, 298, 299, 429, 430
draagt de ziel in het lichaam: 72
soorten (tien): 245

Mäm
betekenis: 385
Mamaiväriziah
betekenis: 739

Lust
zie Wellust

Märiz tu veda na kaicana
aangehaald: 369

M
Maan (Candraloka)
hoe te bereiken: 144
invloed: 744, 745
oorsprong van haar pracht: 742,
743

Mad-bhakta}J
betekenis: 6 1 7-6 1 8
Mad-bhakti-prabhävena...
aangehaald: 1 3 1

121

Mana eva manuzyä1JOriz käral)ariz ban
dhamok$llyOh. ..
aangehaald: 309
Man tavya}J
betekenis: 498-499
Manu-sarizhitä
over de doodstraf
Mä iucal)
betekenis: 882
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(kannf,

Materialist

niet-toegewijde,

asura, krpana of du1krtina)

181

beinvloed door vals ego:
genoemd du�krtina:
inzicht (zijn):

Mtlyiivddi' s
zie ook impersonalist
begrip (hun onjuiste ·) van de toe

388
387-388

!eggen de Bhagavad-gitä op een be

neigt tot het impersonalisme:

63

driegelij ke wijze uit:

222

ontkennen de individualiteit van

niet in staat de .Absolute Waarheid
te begrij pen:

242

onwetendheid (zijn) :

1 80, 1 8 1 ,

1 83

62. f;3, 64,

het levend wezen:

65
sannyasfs: 273
studie (hun), vervelend en zin

vergeleken met de wijze (toegewij
de of Kr�a-bewuste persoon):

loos:

273

vergissen zieh in het Absolute:

256, 405

1 40, 1 7 8 , 1 80, 1 8 1 , 277, 640
Mayi

Materie

zie Stof en

457

gewijde dienst:

.

Energie, stoffelij ke -

betekenis:

M aterieel genot

Meditatie

stiuikelblok op de weg naar zelf
verwerkelijking:

1 89, 305

het Absolute:

betekenis:

622

afuankelijk van de Heer.
gedwongen tot handelen:

161
151

geheugen (zijn), onvolmaakt:

handelen, zijn houding ten opzichte van:

788

hoe zieh ervan te bevrijden:

66,

scheidt ons van d e Heer:

Veda's over

:

-

841-845
663

kategorieen:

256, 788

valstrik (haar laatste):

828

handelen, volgens de d rie geaardheden:

1 88

213

250

gezuiverd door offers:

255, 556

gevormd' door d e drie geaardhe

invloed:

316

Mens (nära)

617

Maya
zie ook Illusie

den:

(dhyäna)

hoe te beoefenen:

op het onpersoonlij ke aspekt van

Mat-paramalJ

definitie:

1 85

82
1 02, 888

385

Mayam tu prakrtiril vidyiin miiyinam
tu mahesvaram
aangehaald: 385

kan God niet ·evenaren:
levensbehoeften:

lij den (zijn), oorzaak:
vij and (zijn grootste):

296
1 93, 195,

309
voedsel:

1 6 1 , 165

voomaamste taak:

211

161

204

Register

weinig kennis, hecht zieh aan de
bloemrij ke taal der

Veda' s: 1 08
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Na jtJyate mriyate vä vipaicit. ..
aangehaald: 7 6, 664
Närada-Paflcarätra

Menselijke gedaante

over opgaan in KnQa:

5 5 , 250
doel: 1 67-168, 1 9 5
Garga Upani� over - : 5 5
bevoorrecht:

Näräyai:ia
is God:

Menselij k leven

520

oorsprong van de halfgoden:

1 52, 1 54, 1 6 1 , 1 99 , 244
Garga Upani� over -: 5 5

Varaha Purana over -: 520

doel:

tegengesteld

339

aan

dierlij k

leven:

244
Mok�.<Jharma
over de allerhoogste schepper:

521

Muhyanti yat sürayal)
aangehaald: 369

Näräya!Jad brahmä jäyate ...
aangehaald: 5 20
Näräyar:uzf] paro devas tasmäj jätai ca
turmukal)...
aangehaald: 5 2 1
Näräyal')iya
over toegewijde dienst:

Mukti
zie bevrijding
Mukti-pradätä sarve�m vi�'r)ur eva na
samiaya}J
aangehaald: 385
Murµ;iaka Upani�
over de individuele ziel:

520

72

N

Na dhanaril na janam na sundarim.. .
aangehaald: 304
Nai�karmya
Vedische Schriften over -:

362

Naitat sarru1carej jtltu manasttpi hy
anTsvaraf]. ..
aangehaald: 177

630

Näsau munir yasya matam na binnam
aangehaald : 1 26
Natuur, stoffelij ke of materiele

zie

Energie, stoffelijke

-

·

Nava.<Jväre pure dehi hamso /eläyate
bahiJ;i .. .
aangehaald: 2 8 1
Näyam deho deha-bhäjäril nr-loke.. .
aangehaald: 293
Nayämi paramaril sthänam arcirädi-ga
tiril i;inä.. .
aangehaald: 629
Nederigheid
beschrijving:

658-659

De Bhagavad-gitä zoals ze is

990

jyoti�{oma: 1 1 2, 479
materiele doeleinden: 8 0 1 , 802,
82 1 , 825
noodzakelijk: 9 1 , 1 65, 250, 8 2 1
van dieren: 9 3 , 822
van kennis: 253
van materiele goederen: 246, 253
verschillende vormen van -: 242,
247 , 250
verzaking van -: 823
volgens de geaardheden der stoffe
lijke natuur: 801 -803, 8 1 6
vruchten van -: 822, 825

Niet-handelen
zie inaktiviteit
Niet-toegewijde
leeft in angst: 5 14
prooi van de stoffelij ke energieen:
26
zonder eigenschappen: 26

Nikhile$U avasthäsu jivanmukta
ucyate
aangehaald: 339

sa

Nimitta
betekenis: 29
Nimitta-mätram
betekenis: 5 88

Om ity etad brahmar:zo nedi�tam näma
aangehaald: 8 1 3
Om
bovenzinnelijke geluidstrilling: 542

Nimitta-mätram eväsau srjyänäriz sarga
karmani. . .
aangehaald: 230
Nirukti
over samadhi: 1 1 0
Nityo nityänäriz cetanas cetanänäm. . .
aangehaald: 6 2 , 226, 374, 7 5 1
Nanariz pramattaf; kurute vikarma. . .
aangehaald: 267
0

Offer (s)
zie ook Yajfla (s)
aan Vi�l)U, aanbevolen: 1 56
definitie: 240
doel: 1 7 1 , 253, 263-264, 824
heer der -: 4 1 7 , 420
hoogste : 542
-

Om tad vi�r:zoh paramariz padam
aangehaald: 8 1 2, 8 1 4
Ongeluk (du}Jkha)
zie ook Geluk en verdriet
oorzaken: 5 1 4
Onthechting
zie ook Verzaking
hoe te bereiken: 1 7 1 , 1 90, 345,
732
vergeleken met toegewijde dienst:
266, 267 , 27 1 , 272
Onwetendheid (ajfläna, of avidya)
hoe te overwinnen: 263, 887
invloed: 52, 70, 250, 256, 282
openbaringen: 1 96, 7 1 0, 7 1 1
Onwetendheid (tamo-gw;a)
boete in de geaardheid -: 809

Register
bestuurd door S iva: 540
barmhartigheid in de geaardheid -:
811
geluk in de geaardheid -: 853
handelen in de geaardheid : 7 1 0,
842, 845
invloed: 703 , 707, 709-7 1 1 , 7 1 27 1 4, 737, 795, 803
inzicht in de geaardheid -: 848
kennis in de geaardheid -: 839
offers in de geaardheid - : 803
openbaringen: 46, 193
standvastigheid in de geaardheid -:
850
voedsel in de geaardheid : 799
-

99 1

openbaring van de volmaakte we
tenschap: 624, 73 1 , 878, 889
principe van Kr�i:ia-bewustzijn: 5 8
Srimad-Bhägavatam over -: 39,
1 00, 1 1 9, 3 5 1 , 3 52, 372-373
Svetäsvatara Upani$ad over -: 396
uiteindelijke doel: 395-396, 896
weigeren van - : 386-392
p

Padma PuräTJa
over God: 292
over kennis van Kr�i:ia: 3 1 2, 369

-

Oprechtheid
belang: 1 54
Ouderen
altijd eerbied verschuldigd: 5 1
plichten tegenover - : 39
plichten van - : 37
Overgave aan Kr�i:ia
aanbevolen door de Heer Zelf:
876, 8 8 1
aanbevolen voor alle levende we
zens: 397, 879
bevrijdt van alle verplichtingen:
39, 1 00, 106, 732, 876
bevrijdt van de invloed van de stof
felijke natuur: 432, 433 , 434,
470, 88 1
bevrijdt van twijfel: 286
hoogste religieuze beginsel: 2 1 6
hoogste weg: 285, 287, 349 , 359,
396, 89 1 , 895
levende wezens beloond naar ge
lang hun -: 224
noodzakelij k: 29, 58, 80, 373, 876

PäJ:i4ava's
beschermd door Kr�Qa: 3
hebben een volmaakt vertrouwen
in Kr�i:ia: 1 8
macht (hun) beperkt: 1 0
overwinning verzekerd: 3 , 1 2, 1 4,
1 6, 1 9, 22, 586, 895
verstoken van hun koninklijke er
fenis: 3

Paramätmä
224, 3 1 4,
alomtegenwoordig:
338, 679, 68 1 , 686
aspekt van de Absolute Waarheid:
47, 48
bevredigt de verlangens van de in
dividuele ziel: 679
doel van yoga: 3 1 0, 3 1 8
getuige van het handelen van de
individuele ziel: 679, 875
gezeten in het hart van het leven
de wezen: 288, 3 1 1 , 3 1 8, 336,
875
is bhukta: 679
meditatie op -: 339
Pauru!fll over -: 75 1
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Superziel:

77, 224, 228, 3 1 1 , 339,

420
verschilt van de lJtmlJ:

materiele
lijke

678

-

:

·

vergeleken met geeste

191

67, 1 1 4,
1 44, 1 55 , 1 56, 1 90, 825, 826,
827, 859, 961
oorsprong: 165

moeten worden vervuld:

volkomen expansie van de Heer.

288, 3 1 8, 472
Paramparä

opgelegd door d e drie geaardhe

betekenis:

206

den:

1 1 4, 1 9 1 , 859

vervullen van
Para§ara Muni

·

maakt het mogelijk

volmaaktheid te bereiken:

over de individuele ziel en de Su-

653
over de k�triya: 94
over het woord bhagavän: 48
over het woord parama: 507
perziel:

Paräiara-smrti
over de plicht van de

k�triya: 94

858
zuiveren d e gekonditioneerde ziel:

1 5,2, 1 55 , 1 86, 8 1 7
Pradhäna-k�etrajna-patir gul'}esaf}
aangehaald: 664
Prädhdnyataf}
betekenis:

536

Patanjali
over

de

oorspronkelijke

van het levende wezen:

natuur

3 28

yoga van -: 245, 247, 328

met

impersonalisme:

377, 625
Personalist

zie ook MäyliVädl
63

vergeleken met de impersonalist:

377, 625
vreest de inaktiviteit niet:
Plichten
doel:

1 49

PrakäSas ca karmar:iy abhyäsät
aangehaald : 455, 456
Prafirti
zie ook Energie, stoffelijke
vervuld van de puru�: 1 02
invloed: 980
is brahman: 6 5 1
·

over de individualiteit van het le
vende wezen:

547, 659
659

Prajäpatim ca rudram cäpy aham eva
srjämi vai tau„.
aangehaald: 5 2 1

751

Personalisme
vergeleken

afstarnming:

verdraagzaarnheid:

Pauru�
over de Paramätmli:

Prahläda

235

Prar:iava
zie Omkarä in de verklarende woorden
lijst

Register
Prasadam
zie Voedsel

993
s

Sabdädibhyo 'ntaf; prafi$(hdnäc ca
aangehaald: 746

R

Rajo-guf)fl
zie Hartstocht

Sac-cid-dnanda-rüpäya km;1dya
aangehaald: 470

Regels cn bcpalingen

Sac-cid-dnanda-vigraha
aangehaald: 470

noodzakelijk: 1 89

verheffen de gekonditioneerde ziel
geleidelij k: 1 9 3

Reinheid
inwendig en uitwendig:
Reiniging
door geofferd voedsel:

455-456, 491

Sad-bhäve
betekenis: 8 1 6

660, 769

Sad eva saumya
aangehaald: 8 1 3

1 64, 1 65 ,

door te offeren: 250

Sädhu-bhäve

betekenis: 8 1 6

door toegewijde dienst: 393, 455 ,

Sädhur eva

in kontakt m e t d e zuivere toege
wijde: 39 1 , 393, 455-456, 5 0 1

Sarnädhi

457, 49 1 , 501

van d e sannyäsi: 1 5 1 , 7 6 1 -762

betekenis: 498

hoe te bereiken: 1 09, 3 1 4
kan niet bereikt worden door de

materialist: 1 09
Nirukti over - : 1 09
soorten (2): 3 27-328, 3 29

Religie

.

doel: 388, 456

wezen: 895

doel:

Samllne vrk�e puru�o nimagno„.
aangehaald: 80

Vedische - onpraktisch in deze

Samdiritä ye padapa/lava-plavam . .
aangehaald: 1 1 9

Rituelen

1 70, 1 79, 8 1 6 , 823-824
onvoldoende: 1 52
uiteindelijke begunstigde: 242
tij d:

1 12

volgens de karma-kaf){ia:

1 1 1- 1 1 2

Ropa Gosvami

over bhakti-yoga: 3 3 1

1 08,

sarizsära
zie Bestaan, stoffelijk - of materieel Samyah ädhiyate 'sminn atma-tattva
yathtitmyäm
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aangehaald:

1 09

Sandhyä-vandana bhadram astu...
aangehaald: 1 2 1
Safij aya

Bhagavad-gitä is aan hem geopen
baard: 890, 89 1
geestelijk leraar van - : 89 1 ,
893
kan de universele gedaante zien:

893

keurt de politiek van Dhrtara.�tra
af: 1 7
stelt DhrtaräHra gerust: 4

Sailkara.ca.rya

Sannyäsa

dient standvastig te zijn: 93

doel: 1 52

voorwaarden:

68, 1 52, 760-76 1

Sannyäsi

beschrijving: 5 1 6

dient zonder vrees te zijn: 760
kan de zon bereiken: 30

kan het huwelijk aanmoedigen:

824, 826

plichten: 760-76 1 , 823, 826

positie in het varnlJirama-dharma :

760

soorten ( 2 ) : 272-273

volmaakte -: 303, 862
zuiverheid van de - is essentieel:

1 5 1 , 760

belangrijkste der impersonalisten:

404

erkent K �r.ia als God: 368

kommentaar (zijn) op de Vedänta

sütra: 273

Säiikhya
- filosofie uiteengezet door Kapila:

1 0 1 , 1 02, 1 03

konklusie: 271
toegewijde en athe"ist, vergeleken:

1 0 1 , 1 02, 1 03

vergeleken met toegewijde dienst
(karma- of bhakti-yoga): 270,

27 1 , 272, 273
vergeleken met Vedänta

Sarvam etad brahma...
aangehaald: 277
Sarvasya prabhum iiänam sarvasya sa
ra1Jarh brhat
aangehaald: 672
Sarvatal;z pä1Ji-padam
aangehaald: 667
Sästra's
bevelen een gereguleerd leven aan:

1 54

principes van de - moeten wor
den nageleefd:

Sarikirtana (yajiia)
aanbevolen voor het tijdperk van
Kali:

1 5 8, 1 6 5 , 2 1 8 , 762

ingesteld door Sri Caitnaya Maha
prabhu: 1 58 , 1 62, 2 1 8
yajiia, de makkelijkste: 1 62

vrij van

787

alle

1 52, 1 73, 787

onvolmaaktheden:

Sat-karma-nipUIJO vipro mantra-tantra
viiäradal;...
aangehaald: 57

Register
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Sattva-gw;ia
zie Goedheid

Sravaf}äyäpi bahubhir yo na labhya
aangehaald : 90

Sattvam visuddham väsudeva-sabditam
aangehaald: 795

Srimad-Bhägavatam
is de toegewijden zeer dierbaar:
523
over baatzuchtig handelen: 267268
over beteugeling van de zinnen:
297
over bevrijding: 256
over boete: 292
over de Absolute Waarheid: 4 7,
1 93- 1 94, 663
over de band tussen de Heer en
Zijn toegewijde: 396
over de bron van alle emanaties:
70
over de deugden van koning Am
bari�a: 3 24-325
over d e gemkameerde levende we
zens: 372-373
over de gekonditioneerde ziel:
197. 372-373
over de individuele ziel: 7 1 . 372,
373
over de instrukties van de Aller
hoogste: 177
over de kwestie van het handelen:
1 04
over de toegewijde: 27, 357, 638
over de weg der religie: 254
over God: 47, 1 58
over het begrijpen van de weten
schap Gods: 457
over het chanten van de Heilige
Namen: 3 57
over kennis van de ziel en de Su
perziel: 198
over Km1a: 6 1 5

Sa vä esa brahma-ni�(ha„.
aangehaald: 737
Sa vai manaf) km:za-padäravindayol) ...
aangehaald: 1 3 1 , 32 1 , 3 24, 334,
344
S iva
drinkt een oceaan van vergift leeg:
1 77, 544
oorsprong: 520, 5 2 1
rol: 548
Slag van Kuruk�etra
zie Kuruk�etra

Smararµi (denken aan Km1a)
Mädhavendra Puri over - : 1 2 1
Smrti
over de positie van de individuele
ziel ten opzichte van de Aller
hoogste: 664
over de uiteindelijke oorzaak: 229230
over God: 336
Sraddhä-sabde visväsa kahe sw;lrdha
niscaya...
aangehaald: l 06
Sravar.zam klrtanam vi�r:zol) smarar.zam
pada-sevanam...
aangehaald: 456
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29, 1 52 ,

over K�l)a-bewustzijn:

320, 357, 365

over overgave aan de Heer:

1 00, 1 19, 3 5 1 , 372-373
over zuivere Goedheid: 745
over perfektie: 225
over zelfverwerkelijking: 1 1 2

Sri Caitan-

voorspelt de komst van
ya Mahäprabhu:

39,

158

SriyalJ. -patir yajfla-patilJ. prajll-patilJ.. . .
aangehaald: 1 5 8
Srovatäm sva-kathäfi krtrfelJ.. ..
aangehaald: 365
Snti-hetu yei mürti prapaiice avatare. . .
aangehaald: 2 1 8
Sruti-smrti-purälJl]di-paiicarätra-vidhim
vin4. . .
aangehaald: 368

Stoffelijke natuur

zie Energie , stoffelijke - en Prakrti
Stoffelijke schepping

zie Stoffelijke

openbaring

Stoffelij ke openbaring
algemene beschrijving:

433, 435
466, 588

bestuurd door de Heer;

doordrongen e n geschraagd door

558
437, 465
genoemd maithur;zya ägära: 191
oorsprong: 480, 73 1
reden van bestaan: 1 52
samenstellende elementen: 6 1 8
schepping van de - : 88, 465
studie van de -, doel: 270-27 1
tijdelij k: 502
de Heer:

duur:

vergeleken met een banyanboom:

727-728

vergeleken met een oceaan:
vergeleken m e t een vuur:

Stof

vemietiging:

zie ook Energie , stoffelijke -

wereld:

684

met betrekking tot zinnen, geest,
intelligentie en ziel:

465

weerspiegeling van de geestelijke

eeuwig verbonden met de hogere
natuur:

200

728

Stoffelijk leed
beseffen van -:

661

hoe zieh ervan t e bevrijden:
Stoffelij ke elementen

zie

Elementen, stoffelij ke -

Stoffelijke energie

zie

Energie, stoffelij ke -

90, 257, 298
oorzaak: 28, 296

Stoffelijke gehechtheid

zie Gehechtheid, stoffelijke -

zie Konditionering, stoffelij ke-

80,

Südra
kenmerken:
plicht:

Stoffelijke konditionering.

256

256

856

765

verkeert in d e geaardheid onwe
tendheid:

228, 383

Svadhanna
zie ook Plichten, voorgeschreven -

Register
definitie: 93
komt van de Heer: 93

Sva/pam apy asya dhannasya trtlyate
mahato bhayät
aangehaald: 1 5 1
Svarüperµi vyavasthiti/:l
aangehaald: 328
Svatvata Tantra
over de drie Visnu's: 370
Svetäsvatara Upan4ad
over de aard van de zinnen van de
Heer: 667
over de Absolute Waarheid: 376
over de individuele ziel: 7 1 , 80
over God: 672
vergelijkt de individuele ziel en de
Superziel met twee vogels: 80
vergelijkt het lichaam met een stad
met negen poorten: 2 8 1
Superziel (Paramätmä)
zie ook Paramlltmll
Allerhoogste begunstigde: 679
224, 624,
alomtegenwoordig:
665 , 68 1
begeleidt de individuele ziel in het
lichaam: 62, 66, 72, 77, 80,
283, 339, 420, 649, 65 1 , 67 1 ,
676, 679, 684, 876
bron van alle licht: 67 1
bron van de zinnen van elk levend
wezen: 667
en kennis: 671
expansie van Kr�a: 270, 3 89,
420, 649
genoemd adhiyajfla: 420
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getuige van de aktiviteiten van de
jiva: 420, 679
hoe Hem waar te nemen: 298299, 624, 68 l
is Vi�1.1u: 370, 685
Kafha Upani�d over de -: 76-77
kenner van het lichaam: 649, 664,
673-674
kennis over de -, het Srtmad-Bhä
gavatam over: 1 99
leidt het levende wezen naar het
Absolute: 679
ondeelbaar: 669
onderhoudt alle levende wezens:
667, 670, 679
sanktioneert het handelen van het
levende wezen: 679, 8 3 1 , 834
Veda's over de : 676, 7 5 1
vergeleken met d e zon: 665, 669670
verheven boven de drieerlei aard
der stoffelijke natuur:
653,
666
verheven boven de stof: 67 1 ,
678
vervult de verlangens van elk le
vend wezen: 284, 679
' •

-

T

Tad vi�r.zol:i paramariz padam
aangehaald: 876
Taittirfya Upani�
over de Superziel: 399
over God, in wie alles uiteindelij k
rust: 67 1
Tarn ekamgovindam
aangehaald: 470
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Tarn eva vidivlJtirnrt)lurn eti. . .
aangehaald: 220, 3 2 1 , 67 1
Tarn ha devarn ätma-buddhi-prakäiarn. . .
aangehaald: 67 1
Tarn lsvarlJi;z4riz paramam maheivararn . . .
aangehaald: 1 74, 300
Tamo-gurµJ
zie Onwetendheid
Tasmäd etad brahma...
aangehaald: 277, 696

239, 240,
3 1 1 , 498, 643
bevrijd van karma: 235-240, 277
454, 500, 5 1 0, 880
bevrij d van twijfel: 287, 5 1 3
bevrijd t zij n voorouders: 39
bevrij d van dualisme:

bezit de eigenschappen van de
h alfgoden: 26
Bhakti-rasämrta-sindhu over de -:
339
Brahma-sarizhitä over de -: 1 63,
338
doet alles in dienst van de Heer:

1 3 5, 1 63, 1 64

Bhagavän-aspekt
48
draagt zij n realisatie uit: 1 79, 342
eigenschappen: 26, 1 24, 638-643
gaat op in Km1a: 274, 297, 306,
486, 504, 509, 522
gaat op i n toegewijde dienst: 248,
273, 29 1 , 297 , 339, 4 5 1 , 498,
626, 641
geluk (zijn): 1 25, 1 42, 33 1 , 340,
455, 522
genoemd santa: 1 63
doorgrondt het

Tato yad uttaratararn. . .
aangehaald: 375

van de Absolute Waarheid:

Tat te 'nukampäriz su-samik$yamai:zaJ;
aangehaald: 638
Tat tu samanvayi1t
aangehaald: 748
Tävad e$a samprasädo 'smät. . .
aangehaald: 7 5 l

handelt onder de leiding van de
Heer:

Toegewijde

bereikt de geestelij ke wereld: l 02,

870-872

heeft geen gevoel voor stoffelijke

1 29, 1 34, 142, 169,
29 1 , 305, 662
is hoger dan de wijzen: 297
kategorieen: 459

219, 248, 273, 297, 43 1 , 466,
870
bereikt samädhi:
23, 24, 1 22 ,
1 27 , 294, 297, 3 1 1
bescherrnd door K�Qa: 33, 487 ,
500, 630, 870, 872
beteugelt zij n zinnen: 1 28, 1 29 ,
1 3 1 , 1 33, 1 4 1 , 1 42, 1 89 , 248,
274, 29 1 , 297, 305 , 3 29, 639

lichaam (zijn), gezuiverd:

bevrij d van de drieelei aard der

meester van zij n geest:

stoffelijke natuur:

7 1 6, 720, 872

240, 4 5 5 ,

zaken:

kent het uiteindelij ke aspekt van
de Absolute Waarheid:
Kmia in dienst van de

497

-:

48
20·2 I ,

164
238, 274

offert het resultaat van zijn arbeid
aan de Heer:
offert zij

279

Register

offert zijn voedsel aan de Heer:

1 35 , 1 63, 164
1 22
1 70, 662
over het Srimad-Bhägavatam: 26
onthechting (zijn):

overwint onwetendheid en slaap:

32

zens;

274, 288, 337, 340.34 1 ,

866
volgt de wil v an de Heer:

495

32, 136,

21 1
een - kan God kennen:

vrij van alle materiele verpljchting

1 03, 278, 339, 4 5 1 -

452
20, 59, 70,
224, 338, 395 , 433, 496, 568,
573, 579, 600
relatie met de Heer (zijn), het Sn
mad-Bhägavatam over: 395
relatie met de Heer:

slechts een - kan de verschillende
gedaanten van de Heer begrij 

306, 504, 528
soorten ( 5 ) : 43 2
Srfmad-Bhägavatam
27, 357, 639

volledig tevreden:

39, 1 2 1 , 1 70, 1 8 1 , 456,
459, 493, 500, 525
vrij van alle tekortkomingen: 1 64,
498
ware weldoener: 274, 295, 342
en:

over de -:

26-

staat boven de geledingen van de
menselij ke samenleving:

228

staat boven de idee dat hij iets be
zit:

1 25 , 5 25

1 29, 1 34, 142,
307, 432, 639, 866
volmaakte sannyäsi:
303, 304,
495
volmaakte transcendentalist: 639
volmaakte yogf:
242-243, 303,
305, 3 1 6, 3 1 9, 341
vredelievend: 42, 607
vredig: 1 1 2, 1 25, 137, 1 4 1 , 279280, 338, 432, 500, 639
vrij : 872

reeds bevrij d:

pen:

verlieht door de Heer:

visie van de - op de levende we

onderricht door de Heer:

slechts

999

315

werkt uitsluitend

in dienst van

32, 1 7 1 , 1 78, 235, 275,
279, 303, 305, 495, 630, 872

Kr�i:ia:

standvastigheid (zijn), de bron van

zij n : 1 06, 639
Varäha PuräQa over de -: 629
verdraagzaam: 32, 639
vergeleken met de yogf: 247, 303,
339
vergeleken met de zon: 5 26
vergeleken met de oceaan: 1 36
vereert

209

de

woorden van Kr�i:ia:

bevrijdt van de stoffelij ke gehecht
heid: 223, 727
Bhakti-rasämrta-sindu over
222-223, 6 1 8
eeuwig: 457, 644, 662

de

-:

hoe er vastberaden toe over te

507, 5 1 9, 643
4 1 1 , 5 1 8, 6 1 8
dan bevrij ding: 457, 686,

gaan:

hoe te bereiken :

verhee rlijkt de Heer onophoude
lijk:

Toegewijde dienst

591

verlangens

(zijn) geheel vervuld

door de Heer:

526, 872

1 4 1 , 486, 497,

hoger

869

hoogste vorm van zelfverwerke
lijking:

632, 643

1 2 1 , 3 0 1 , 457, 622,

De Bhagavad-gitä zoals ze is

1 000
is pavitram

uttamam : 455

kan Krg1a voldoening schenken:
'

· 5 26

Tretä-yugädau ca tato vivasvän manave
dadau...
aangehaald: 205

komt voort uit de innerlijke ener

755

gie van de Heer:

Twijfel

maakt het mogelijk Vaikm)tha te

1 19
Näräyanfya over - : 630
bereiken:

gevolgen :

lute: 636-639
Srimad-Bhagavatam over -: 1 04,
1 3 1 -1 32, 297, 3 24-325, 455
toepassingen: 1 63, 452, 475 , 477,
504, 6 1 8 , 662
uiteindelijke doel: 8 1 9
uit zieh in vreugde: 455-456, 457,
477
Vedanta-satra over : 869
Vedische Schriften over -: 362
vergeleken met a�täriga-yoga: 299,
301
vergeleken met e e n zaadje: 522
-

vergeleken met stoffelij ke aktivi

145, 454-455
-: 1 1 7 , 1 52, 1 541 56, 454-456, 8 8 1

teit :

vennogen van

verschilt niet van de geestelijke
wereld:

144, 457

zuivere -, Yarnunäcäry a over:

1 29,

279, 28 1 , 29 1 , 297

Toegewijde van K�l)a

zie Toegewijde en Vai�IJOVa
(bhakti)
maya: 67
zoals de mahatmä's haar naleefden:
476-477
zuivere : 392
zuivere -, de Bhakti-rasämrta-sin
dhu over: 392, 6 1 8

Toewijding

bevrijdt van

-

261, 355

hoe zieh t e ontdoen van

rechtstreekse weg naar het Abso

26 1

geboren uit onwetendheid:

287, 350, 5 1 3

- : 286,

Tvam eva viditvä
aangehaald :

3 85

Tyaktvä svä<iharmariz cararµimbujam
harel;l„.
aangehaald: 1 04, 1 52, 35 1
u
Universele gedaante

(visva-rüpa)

Arjuna is de eerste die de - aan
schouwt:

565, 603, 6 1 4

Arjuna staat verstomd bij het zien

-: 573, 590
565, 566, 5 67, 570,
572, 576, 577, 5 8 1 , 5 83, 585
getoond aan Duryodhana: 603
getoond aan Sailjaya: 893
hoe te zien: 565, 568, 578, 604606, 6 1 0
oorspronkelijke oorzaak:
374,
614
van de

beschrijving:

redenen

·

van

haar

openbaring:

5 6 1 , 563, 568, 607, 6 1 4
schrikwekkend:
5 6 1 , 578, 5 8 1 ,
590, 5 9 1 , 601
tijdelijk : 601
Upani$f1dS
zie ook Garga Upani$fld, Katha Upani
sad, MufJl!aka Upani�. Svetäsvatara

Register
Vardha PurtJr;uz

Upani�ad en Taittirfya Upani$ad
rol: 1 1 1
de Superziel met twee vogels:

80
UtslihtJn niscayäd dhairyiit tat tat kar
ma-pravartaniit
aangehaald: 3 3 1
V

Vadanti tat tattva-vidal;r
aangehaald: 47 , 663

over Näräya!_la:

521

Vamdiramäcära-vatä puru�ei:ia paraJ:z
pumän...
aangehaald: 1 56
VanµiSrama-dhanna
brtJhmai:ia, zijn rol in het -: 760
doel: 36, 37, 40, 94, 1 1 6, 1 54,
1 56, 786
niet

...

gebaseerd

principes:

op erfelijkheids

759

V astberadenheid

Yaiku1Hha
Goloka Vrndavana, K�!_laloka,

Geestelijke Wereld en Gods Koninkrij k

1 1 9 , 441 , 734
bereiken:
1 19 , 3 2 1 , 44 1 ,

beschrijving:
hoe te

629

over de toegewijde:

vergelijken de individuele ziel en

zie ook

1 00 1

448
gedaante van de Heer in:

601

beschrijving:

764

volgens de drie geaardheden:

848-

851
Vayam tu na vitrPyämaJ;r
aangehaald: 5 3 5

Vai�amya-nairghroye na siipek�tviit
aangehaald: 284

Veddham etam puru�m mahiintam
aangehaald: 376

Vai$r;uzva' s
zie ook Toegewijde
sannyiisi's: 273
volgen de pllflcarlitriki: 273
ware geestelijke leraar: 5 7

Vedais ca sarvair aham eva vedyaJ;r
aangehaald: 1 79

...

Vaisr;uzvera kriyii mudrdvijfle na bujhayd
aangehaald: 495

beinvloed

Vedänta-sütra
bestudering van de
ken van zijn doel:
definitie:
doel:

·

en het berei·

1 1 2, 1 13

1 1 3 , 83 1

819

over d e Absolute Waarheid:

Vaisya's

..

1 93,

748
door de geaardheden

hartstocht

en

onwetendheid:

284, 285,

746, 858
over de allerhoogste volmaaktheid:

228 , 383
beschrijving:

over de Allerhoogste:

228, 856

111
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1 002

4 5 5 , 869
1 1 3, 747 , 748,

over toegewijde dienst:
schrijver van de - :

819

schrijven de wetten van God voor:

1 66

vergelij ken de individuele ziel en
de Superziel met twee vogels:

Veda's
bestudering van de -:

447-448, 727

84, 1 1 2,

bloemrij ke taal der - , waaraan per

80

Veda-yajfii!dhyayanail}
betekenis: 605

sonen met weinig kennis zieh

1 08
1 1 0, 1 58 , 1 66 , 2 1 6 , 48 1 ,
728, 746, 747, 8 1 9
eeuwig: 1 86

Vedische Schriften

hoe kennis uit de - te ontvangen:

een

hechten:

doel:

205 , 764

de

ontvangen

van

64
650-65 1

380
876

over de Absolute Waarheid:
over de geestelijke wereld:

over de individuele ziel en het stoffelij k lichaam:

over de gevolgen van handelen:

over nai�karmya :

88
362

over de positie van de gekondi

over de oorsprong van alles:

520

over de schepping van de levende
wezens:

520

over kennis van de diepste oor-

36

528
648
over miiyd: 384
over Km1a:

over k�etra:

over verwerving van kennis:
over vrijheid:

384

343-344
1 74, 470, 668, 750

tioneerde ziel:
over God :

over het Allerhoogste Brahman:

674, 737
over de vemietigende tijd: 5 87
over geofferd voedsel: 1 60
over geweld: 75
over God: 226, 650
over God en Z ijn toegewijde: 220
over het brengen van offers: 1 56,
1 60
over de Superziel:

zaak:

worden

dcdrya: 764

de afgunstigen:

339-340

258

261

over het Brahman:

alomtegenwoordigheid

van de Heer:

ken:
moeten

onbegrip van de niet-toegewijden,

1 64, 166
over bevrij ding: 2 1 9-220
over het Brahman: 277
over de Allerhoogste: 283
oorsprong:

over

hoe er volledig voordeel uit te trek

456

380, 722, 723
over kennis van God :
over om

724

tat sat : 8 1 3

over toegewijde dienst:
Veld van aktiviteit

362

647, 655
653
kenner van het -: 647-649
kennis van het -: 647, 649-65 1 ,
654, 655, 6 7 1
beschrijving:

genieter van h e t - :

Venwiz kvanantam
betekenis: 440

Register
V erd raagzaamheid
beschrijving: 659

1 003

"gefilosofeerde" - van de imperso
nalisten: 795
genoemd de yajiia-puru$11 : 1 64,

166

Yerzaking

zie ook Onthechting
Bhakti-rasllmrta-sindhu over: 268,
3 1 4, 3 1 5
definitie: 820
van alle handelen: 2 8 1
van stoffelijke aktiviteiten, onvol
doende: 265 of 268
van voorgeschreven plichten: 1 55 ,

824-825

van vruchtdragende aktiviteiten,
rechtstreekse weg naar het Ab
solute: 637
vergeleken met toegewijde dienst:

hoe Hem te berei.ken: 5 26
is de Superziel (Paramätmä): 270,

339

is God: 1 5 8
i s pati o p verschillende manieren:

158

Schepper van h e t universum: 1 58
uiteindelij ke doel: 526
verheven boven de stoffelij ke
schepping: 226
Vip;zu PurälJll over: 69
volledige expansie van K��i:ia: 339,

370

27 1 , 272, 273

.
volgens de d rie geaardheden: 825-

827

volmaakte : 268, 303-304, 86 1
ware : 660, 829, 862
-

-

Vibhäva

betekenis: 378-379

Visate
betekenis:. 868

Vi�l.IOS tu lrfl)i rüpäl)i„.
aangehaald: 370 :
Yi�i:iu
Allerhoogste Beschermer: 1 58
de
alomtegenwoordigheid van
Veda's over: 339
begunstigde van alle o ffers: 1 56,

1 59, 242

enige die bevrijding kan schenken:

385

Vi�i:zu Purlli:za
over de Allerhoogste en Zijn schep
ping: 595
over het van;ziisrama-dharma: 1 56
over Yi�i:iu en Zijn diverse plane
ten: 69
Voedsel
funkties: 799
invloed van de maan op - :

743,

744, 745

kracht van geofferd voedsel: 39,

1 65, 492

moet met mate genuttigd worden:

249, 285

moet worden geofferd: 1 6 1 , 163,

1 64, 80 1

soorten (4): 746
sprijsvertering: 746
van de mens: 1 6 1 , 1 64, 1 65
van het dier: 1 65
Veda's over geofferd -: 1 60

De Bhagävad-g1tä zoals ze is
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Volmaaktheid
hoe te bereiken: 748, 768, 787,
857, 86 1 , 863, 895
Srzmad-bhtJgavatam over -: 225
van verzaking: 862
van kennis: 863
Voorgeschreven Plichten (svadharma's)
zie Plichten voorgeschreven Vrede (sänti)
innerlijke - : 5 1 3
voorwaarden: 163, 300, 5 1 3 , 7 5 1 ,
876
Vrees (bhaya)
oorsprong: 5 1 3
oorzaken van - en hoe zieh ervan
te bevrij den: 5 1 4
Vrouw (stri)
moet worden beschermd: 769
w

Waarheid
zie ook Absolute Waarheid
hoe haar te leren kennen: 254
Wellust (ktJma)
beschrijving: 199
hoe te overwinnen: 1 9 5 , 1 98 , 200
oorsprong:. 1 93
symbool van onwetendheid: 1 89
verhult de ziel in drie verschillende
graden: 195
vijand van de levende wezens (de
grootste): 193, 1 9 5 , 1 96, 1 9 8
Wetenschap
zie Kennis

Wijsbegeerte
aanvulling op de religie: 1 49
Wijze
bevrij dt zieh van stoffelij k leed�
300
erkent Km1a als God: 528
kennis (zijn) van de ziel: 7 5
oorsprong (zijn): 508
visie (zijn): 286
zuivering (zijn): 272
y

Yac-cak�r e� savittJ sakala-grahä,µim. . .
aangehaald: 1 5 1
Yadävadhi mama cetafJ kr�tJa-padära
vinde. . .
aangehaald: 291
Ya e�m puru�m säksät...
aangehaald : 3 6 1
Yajfia (s)
aanbevolen voor het tijdperk van
Kali: 1 58, 165
definitie: 24 1 , 762
doel: 1 57 , 1 58, 1 6 1 , 1 64
nodig voor het tevreden stellen
van de halfgoden: 1 6 1
noodzakelijk: 1 64, 1 6 5 ; 25 1
resultaten: 1 57, 1 58
verricht door de toegewijden: 163
verschillende - aanbevolen voor
verschillende personen: 1 6 1
viväha-: 823
weldaden (hun): 1 60, 1 63, 1 68,
169, 241
zuiverend: 1 60, 1 63
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Yä vai sädhana-sampatti-purusärtha-ca
tu�(aye„.
aangehaald: 630

Yäjiiavalkya
over brahmacarya : 3 1 8
Yajiio vai vi�rJUIJ
aangehaald:

1 005

Ye indrädy-ariga-tayävasthitam. . .
aangehaald: 1 64

1 56

Y amunliclirya
over

zuivere

toegewijde

dienst:

1 29, 279, 28 1 , 29 1 , 297
Yasmin vijiiate savam eva vijiiatam
bhavanti
aangehaald: 367
Yasya brahme ca k�atram ca ubhe bha
vate odanal:z
aangehaald: 586

Yo brahmänam vidadhäti pürvam „
aangehaald : 520
Yoga
1 02 , 1 03, 1 1 6, 359
1 0 1 , 132, 305, 308, 3 1 8,
3 1 9 , 3 29, 349
fasen: 306, 3 6 1
geschikt voor ans tijdperk: 329,
348, 357, 89 1
definitie:
doel:

het beoefenen van -, voorwaarden:

Yasya deve parä bhaktir yathä deve
tathä gurau
aangehaald: 362
Yas yäntal}sthäni
betekenis: 44 1

285-288, 336, 430
- : 247
perfektie: 1 32, 359, 362, 623
verschillende vormen: 348, 3 59
ware - : 3 1 0, 3 6 1
mystieke

Yoga-ba/ena
Yasyatma-buddhilJ kurJäpe tri-dhätu
ke.„
aangehaald: 1 97
Yasyästi bhaktir bhagavaty akiiicanä. . .
aangehaald: 27
Yatanto 'py akrt4tmänalJ
betekenis: 742

betekenis:

427-428

Yoga-sütra
over

geestelijke

gelukzaligheid:

328
Yogac calita-mänasa}J . . .
betekenis: 348
Yogi

Yaro vä imani bhüt4ni jäyante
aangehaald: 380
Yat-pada-parikaja-pa/4ia-vi/4sa-bhak
tya„.
aangehaald: 297

beheerst zijn zinnen:

3 2 1 -324, 327-328
doel (zijn): 278
en jiiäni's kunnen Km1a
nen: 368
gedeeltelijke bevrijding:

1 28, 306,

niet ken

2 19-220
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geluk (zijn): 333, 334
mediteert op Paramätmä: 3 1 0, 3 39
meester van zijn geest: 306, 3 1 1 ,

doel van yoga : 263, 264, 457
doet alle vrees verdwijnen: 28
hoe te bereiken: 46, 1 1 2, 1 54,

3 1 3-3 1 4 , 3 1 6, 3 1 8, 3 1 9 , 3 24,
3 26, 332-333, 334

1 62, 1 73, 254, 347, 486, 784785, 838, 865
hoogtepunt van -: 1 1 2, 785
Srimad-Bhägavatam over -: 1 12

momenten waarop hij wel of niet
zijn lichaam verlaten moet:

struikelblokken op de weg naar -:

443-444, 445
plicht (zijn): 303, 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 8,

1 89
voorwaarden om - te bereiken:

3 24, 330, 333
pseudo-: 1 53 , 1 88

1 76

schept geen behagen in zinsgenot:
Ziel, gekonditioneerde - of gebonden -

292, 306, 320
vergeleken met de toegwijde: 24 7,

305 , 339
vergeleken

met

gewoon

mens:

1 28, 324
visie (zijn): 3 1 2, 337, 340
volmaakte - : 242, 303, 340, 36 1 ,

362, 89 1
voorwaarden om - te worden:

306, 322
ware - : 292, 293 , 340
Yo vä etad ak�ram ...
aangehaald: 5 5

zie ook Ziel, individuele - en jiva
aard van aktiviteiten: 24 1
beinvloed door de drieerlei aard
der stoffelij ke natuur:
1 80,

653, 698-699, 74 1
bijgestaan door de Heer:

1 5 8,

1 93, 283
eeuwig gekonditioneerd: 384
grootste vij and:
1 93, 1 96, 197,

201
in de ban van wellust:

1 93, 1 97,

741
in illusie: 2 8 , 29, 1 02, 1 1 9, 300,

373, 385

Yo 'yarn tävagato deva-samipam deva
tä-gal)a/:z
aangehaald: 595

kategorieen (de 2) van - : 68 1
moet offers brengen: 1 58, 166
oorzakeil van haar konditionering:

Yudhi�!hira
aanvoerder van het leger van de
Pä.J:i<;lava's: 3
blaast op zijn schelphoorn: 1 7
zal de overwinning behalen: 3
zoon van Kunti: 1 7

197' 282, 284, 374, 3 84-385,
588
reinkarneert: 65, 80, 1 0 1 , 144,
738, 742
Srimad-Bhägavatam over:
1 97,
3 72-373
twee soorten van aktiviteit: 498

z

Zelfverwerkelijking
definitie: 1 07 , 347

Vedische Schriften over haar posi
tie: 343-344
vergeet alles van haar vorige leven:

2 1 0, 2 1 1
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verhuld bewustzijn:

! 9 5 , 283,

419
verhuld door het stoffelijk lichaam:

737
verschilt van het lichaam:

647-

648, 653
zinnen (haar), verhuld: 667
Ziel, individuele - (ätmä, jivätmä, of
a1;1u-dtmä)
zie ook Ziel, gekonditioneerde of ge
bonden -, en jfva
afmeting: 7 1 , 72, 83, 90
alomtegenwoordig: 83
altijd bewust: 76
begeleid door de Superziel in het
lichaam: 62, 66, 67, 7 2 , 76,.
80, 283, 336, 338, 420, 649,
650-65 1 , 67 1 , 676, 678, 679,
684, 875
beheerst stof, zinnen, geest en ver
stand: 200
bestemming na bevrijding: 66
bevindt zieh in het hart: 72, 76,
336
bewijs van haar bestaan in het li
chaam: 84
bezielt het Iichaam: 7 1 , 74, 76
dient zieh over te geven aan Kr�r:i a:
29, 373, 876
eeuwig: 6 1 , 69, 70, 74, 76, 78,
83, 88, 9 1 , 453-454, 664, 674,
685 , 736
eeuwig individueel: 62-63, 67, 7 2 ,
7 6 , 82, 1 00, 1 0 1 , 6 2 7 , 736
eeuwige relatie met de Heer: 8 2
e n SuperLiel, vergeleken met twee
vogels: 80
gedragen door vijf soorten Jucht: 9
geestelijk atoom: 7 1
genoemd isvara: 738

1 007

genoemd puru�: 673-674
hogere energie van de Heer:

70,
7 1 , 72, 338, 372, 373, 674,
684, 896
integraal deeltje van de Heer: 1 5,
66, 76, 82, 83, 1 1 2, 1 43, 1 9 2,
198- 1 99, 256, 269, 3 0 1 , 303,
36 1 , 674, 679, 722, 736, 737,
792, 862, 896
is brahman: 4 1 8, 4 1 9, 664-665
is k�ara : 65
is nirgwJa: 792
Karha Upani�ad over: 76, 80, 89
kenner van het lichaam, het veld
van aktiviteit: 647-648, 649,

65 1 , 656, 664, 673-674

kennis van de -, het Srimad-Bhägavatam over: 1 98- 1 99
levensbeginsel: 7 1
Jot na bevrijding: 65-66
Mukul'}rja Upani�ad over: 72
natuurlijke positie: 1 84, 4 1 8-4 1 9 ,

888, 896
onafhankelijk:

1 93, 738, 877,

896
onbegrijpelijk: 84
ondeelbaar: 8 1 -82, 83
onderworpen aan de invloed van
.mäyii : 82
onveranderlij k: 65, 69, 76, 79,

83, 9 1
onvergankelijk:

72, 74, 75, 76,
78, 82, 83, 664
onzichtbaar: 83
oorspronkelijk: 76
plich t tegenover de Heer: 256,
303, 360-36 1 , 628, 858
plicht (haar), het .�rimad-Bhägava
tam over: 36 1
positie (haar) ten opzichte van de
Allerhoogste:
70, 269-270,
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genot van de -, tijdelij k: 2 9 1
moeten worden beteuge!d: 1 28,

4 1 1 , 648, 663, 664, 888

positie (haar) ten opzichte van de
Allerhoogste , de smrti over:

1 89, 1 98, 200, 250, 294, 299

stoffelijke -, beperkt vermogen:

664

positie (haar) ten opzichte van de
Allerhoogste , het Srtmad-Bht1gavatam over: 373
relatie met karma: 4 1 9
Srimad-Bhägavatam over: 7 1
Svettlsvatara Upani�d over. 7 1 , 80
uiteindelij ke bestemming: 1 1 2
verbazingwekkend: 89, 90
verheven boven de drieerlei aard
der stoffelij ke natuur: 689,

3 1 2, 369, 46 1 , 669

uitvoerende -: 655
van de individuele ziel hebben iets
gemeen met die van de Heer:
15

vergeleken met de ledematen van
een schildpad: 1 28, 200
vergeleken met slangen: 200
vermogen: 28, 1 29, 1 3 1 , 1 3 8,
668

zuivering van de -: 1 53

784-785

verlangens (haar), bevredigd door
de Superziel: 80
Zielsverhuizing
bepaald door de drie geaardheden
der stoffelijke natuur: 677, 7 8 1
Zinnen
altijd aktief: 1 33 , 325
beheersing •van de - : 1 29 , 1 3 1 ,
1 32, 1 49, 1 54, 1 98, 20 1 , 248,
250, 294, 297, 306, 334, 3 5 5 ,
660

beheersing van de -, Baladeva Vi
dyabhO�lll) a over: 1 3 2
beheersing van d e , het Srimad
Bhtlgavatam over: 297
beheerst door de toegewijde : 1 29 ,
·

1 33 , 1 38, 1 53 , 1 54, 1 88 , 249,
274, 291 , 297 , 330, 639
faktoren van het handelen (5 ) :
83 1 , 834, 836, 837
geestelijke - van de Heer: 1 5 , 1 74,
667, 672

geestelijke - van de individuele
ziel: 1 5 , 667

Zon

Brahma-sarizhitä over de -: 204
halfgod van de -: 204

kategorieen van mensen die hem
kunnen bereiken: 30
koning der hemellichamen: 204
pracht van de -: 744
vergeleken met het oog van de
Heer: 46, 204

Zuivere toegewijde

zie ook Toegewijde en Vaisi;zava

band met de Heer: 224, 395
bevrijd van karma : 237, 238
bezit alle eigenschappen van de
halfgoden: 27
eigenschappen (zijn): 330, 638639

geluk (zijn): 330
genade (zijn), oneindig: 9 1 , 390
hoe hem te kennen: 52 1 , 522
kan de verschillende gedaanten
van de Heer zien en begrij pen:
2 1 1 , 563

kent samädhi: 330, 623
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Register

Kr�IJa openbaart zieh aan de

-

:

Veda'i; over de -: 220

524

vereert de halfgoden niet:

Heer:

5 2 1 , 5 22, 623

gaat altijd op in Kr�J]a:

verlangen (zijn enige):
zuiverende invloed

15

456
237

relatie met de Heer, het

Bhägavatam over: 395

Srimad

slechts de zuivere toegewijde kan
K�l)a kennen:

369

524
432, 6 1 8
(zijn):
392,

vergeleken met de zon:

432

onder direkte leiding van de Heer:
onthechting (zijn):

398,

401

gaat altijd op in dienst aan de

Zuiverhejd

zie

Reinheid

Bibliografie

Lijst der werken welke in de tekst zijn geciteerd ter ondersteuning

het onderricht van De Bhagaood-gltä zoals ze is .

A mara-k osa

Nirukti

A nubhäua

Padma Purär;ia

A tharva-veda

Paräsara-smrti

Bhakti-rasämrta-sindhu (B.r.s.)

Pauru�a

Brah ma-sarhhitä (B.s.)

Rämäyar;ia

Brhad-vaigiava-man tra

�g-veda

Brhan-Näradlya Purär;ia

Säma-veda
Säriraka-bhä�ya

Caitanya-caritämrta (C.c.)
Chandogya Upan4ad
Garga Upan4ad
Katha Upan4ad (Katha)
Kena Upani§ad
Kürma PuräT)a
Mädhyandi-näyana-sruti
Manu-sa rhh ita, of Manu-smrti (M.s.)
Mahäbhärata (M. b.)
Mok�a-dharma
Mur;i<f.aka Upan4ad (Mur;i <f. .)
Närada-paiicarätra
Näräyarfiya

van

Sri Tiopan4ad (lsa Upani�ad)
Srimad-Bhägavatam (S. B. )
Svatvata Tan tra
Svetäsvatara Upan4ad (Svet.)
Taittirfya Upan4ad
Varäha PuräT)a
Vedänta-sütra ( V.s.)
Vi�T)u-man tra
Visnu Purär;ia
Yajur-veda
Yoga-sütra

    
##%0 *##%0



*"''&*"0 *0 
0

 

 

 (*(0 +!0 %)$-0





0 '( 0%#$*#"0
##&+##%0



""0
(%%#"0 *0 0 *(-0

 


  > >
(0 '*0*"0

)&)/(%0



4!2"%8", >8> > 5:>452"%+!5,>



37,>4> '(!5>

 

  > >
!"*(("0 *0 0 .(-0
2&7,4> 82:22", > ,>



/<*4>82:"%5>

 

;"(>,>("!+>



0=> +-" 6> 2%7,> ,>5> 452"%,>
!5> .>8,>





 

> ;(82:2'("%'6> ;#(>
  >  >
%!,#0

 
 

'5"> ,> ",'5"9$5#5>
!5> 2, ,>8,>-24> 







.)#!5>





 15>

 

O !D M=LOKFCIL KDL 

## ),/ 1'

--#;O

L

AF qFwdFFwYiNAFx`FijY

L

AF4<qdG44wA4i FwFiFw>TY\kHi Fi T4iAFdGi

 L

UGT4iBFeGi

L

0D-J#.-*#')O

AG Fy?TYddGiAF qLLGx

L

UG FxFFl4i `GiiY

%L

## ),/ 1

*-O #/O

8NAG:?J$-O

,$L

Fw4`ZiO Gm qGOGZ]AI AYGi

-&L

AF Y]F

6 L

AF<FxY\AYmO

;6L

## )-/ 3)
L

LB!II0 O
rPGirP5VGqFLFiZiO

L

## ),/ 31!

--#:O DO"=O :1+C=O

,L

CF FiGyOYFi Gi FygqOFi ; AFGFx

-L

qIyO4F 44i z4

;L

UF  GyGxFi AFx T4fMQqAFi

A<L

Fy4mAGi4LFZOTGYA6iGx4mA

 L

## ),/

,

0O ,-O O**7!4 :>O6#)=O
AG

eGxUqqOG UG  eGGiA FGi i4y FiW;AFdFi

gJAY4ZG qt AG GFx Gi7 Gxm4AGAqqAOF<Gw 
qLLGeZ]aJ Gm OGG FeZ]`G GxGeAGi
UI  xAGAqsA

 $L
&L
L
L
L

-!0C:25 DO

##),/ ! !

O

:@O 970CE+#()O

--&O

'L

{%4 AYGuGOxqiAGi ue44;4e F@O Y

&L

A4Gi Gi ]Gn

-AL

quGi<4wYiOGi4i AG#uuGxUGGx

6AL

qLLGx Go 44i<YAAYiO

;BL

AG qGOGY]AG

A-L

##*./,!

O 3+!#O7O <0+C@O 7!#O

'.L

|&4 AGsqxtxqiO

&-L

bGii[Go qG]AYiO

&L

&4AG

eeGxUqqOG

quGi<4yYiRGi 4i AG #uuGyUGGx

(6L
&-L

##),/  
!F /  Y!x< !+O -@O

DK csh[@UG OGA44o G 4i AG#vtGxUGGx
}^p8 GK}=G [SoR44o AG GGx
AG ssxtxqibGe[_bG RGA44i G 4i AG $utGxUGGx

##),0,2
3!$!A'* !F

)/L
&-L
&A L
-L



#!-<@O

tGxqi4eYgG Gi YguGxqi4eYgG

-L
-L

GRGo o94xAG $tuGxUGGx

0;L

XG KGo E9  GhEYGx<44xY

-;L

$$+,0 (,"
! :~

!1&!<!6F !i H<@K%-O

..L

XG  GeEKo EGbKooGx 4o UG GeE

--L

bGoo[

-&;L

!F %? =DF JGEHL  

-/U LB/DS9/<U

++"L

@%ILLDU /@U 4/@7/I/DU

+2+L

5/IU Q%D/U S7/@U

+8L

-/U S8/<U 7@U 5/JU <8,5&&?U

+8#L

 !U "

"F

 U

6'!E6.!'F 8F !6F <3##!.'*+!F 'KMDU

*=L

-/U @&JLLDU /@U -/U </N/@-/U Q/S/@HU

+>L

4A/-5/7.U 5%DIHIA+5IU /@UA@Q/I/@-5/7-U

+?8L

A@JHI7:47@4U %%@U./U 4/%&D.5/-/@U

3+L

  !U"  U

!F !6%33$;<!F !6;331F
-/U )%@R%@)AA>U N%@U 5/IU HIA33/<7:;U L@7P/DHL>U

1 !L
3 "L

5/IU &<</D5AA4HI/U ;A@7@;D7:;U

3L

-/U;A@-7I7A@/G7@4U N%@U 5/IU </N/@-U Q/S/@U -AADU -/U HIA3U

2+L

CT$U -0U AADHBDA@4U /@U7@HI%@-5AL-/DUN%@U %<</HU BB1D5//DU

3L

 !U #  U

!F

3



!.(,!F!1F !F

!031';%!F 8F

1!1L

-/U4A--/<7:;/U%%D-U

3"3L

-/U -/>A@7H+5/U %%D-U

3++L

N/D<%47@4U /@UN/D5/337@4UN%@U 5/IU </N/@-UQ/S/@U

48L

!U # "  U

!F 460!1F  !.33#F

17=L

5/IU 4/<AA3U

38>L

5/IU NA/-H/<U

3@8L

A33/DHU

8L

*A/I2-A/@7@4/@U

8L

*(D>5%FI745/7-U

9>L

    

9 L

!U  U

!F F4/0,F<!F !6C,'2$F

::L

A@I5/+5I7@4U /@U   

99L

-/U 3%;IAD/@U N%@U 6/IU 5%@-/</@U

8 :L

;/@@7HU -%%-U/@U 5%@-/</@./U B/DHAA@U

8"L

7@S7+5IU /@U HI%@.N%HJ745/8-U

:"L

./U -E7/U NAD>/@UO%@U 4/=L;U

:"L

-/U N7/DU HU

:"+L

4//HI/=7:;/U D/%=7H%J7/U

:+L

AN/D4%N/U %%@U -/U BB/D5//DU

:3L

<0440F !6F >:B2<'!F

8>>L

);<F @2F #!!. '2$!2F

>L

'<;56,F @F !F 2;,6'<<!,!2;F

>5L

2;,9<F !7C!2F6!$';<!7F

>L

!7-6!2 !F 447 !2.'*;<F

>L

!$';<!6F

>++L

'/'4$7#'!F

L

Pri nted by EDITOR

e

-

Verona - ltaly

"Komt mij persoonlijk enige verdienste
toe , dan slechts omdat ik getracht heb de
Bhagavad-gltä weer te geven zoals ze is onvervalst."
His Divine Grace

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupäda

"De Bhagavad-gltä, "Het lied van de ver
heven God", is een zeer oud filosofisch leer
dich t over de Bhakti, en geniet nog steeds
een groot prestige in India. Wij kunnen de
term Bhakti het beste weergeven met "lief
de voor een persoonlijke God". Zo roept
de Bhagavad-gitä de mens op tot een per
soonlijke
Haar

liefdesrelatie

boodschap

met

God Kmia.

is een zeer belangrijke

bron van inspiratie voor het godsdienstige
denken in Jndia geweest.

A.C. Bhaktivedanta

Swami Prabhupäda brengt met zijn verta
ling van de Bhagavad-g!tä deze boodschap
nu ook aan het Nederlandse publiek over. "
Dr. G.H . Schokker

lnstituut Kern (indologie)
der Rijksuniversiteit te Leiden
(Uit: Woord Vooraf)
"De Bhagavad-gitä geeft ons het yoga-systeem dat de ziel verheft tot een hoger innei
lijk ervarings-niveau."
Rudolf Steiner

"De Gltä is een der duidelijkste en rij kste samenvattingen van de 'philosophia perennis'
die er ooit op schrift zijn gesteld. Vandaar haar blijvende waarde , niet alleen voor Indiers,
maar voor de gehele mensheid."
Aldous Huxley

"Uit de Bhagavad:gitä put ik voortdurend troost die ik nergens anders kan vinden, zelfs
niet in de Bergrede. Wanneer ik door moedeloosheid overvallen word en er geen sprankje
licht in mijn �enzaamheid valt, ga ik te rade bij de Bhagavad-gltä . Een willekeurig gekozen
vers laat me i,n de meest tragische omstandighedert - mijn hele leven is louter een aaneen
schakeling van tragische gebeurtenissen geweest - weer lachen, en zo deze gebeurtenissen
geen zichtbare en onuitwisbare sporen in me hebben achtergelaten, heb ik dit te danken
.aan het onderricht van de Bhagavad-gitä ."
Mahatma Gandhi

"Het boek dat me in mijn hele leven het mees•e heeft verlieht."

·

Johann Wolfgang von Goethe

